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Partea specială 
 

 

Având în vedere incidenţa şi prevalenţa crescută a defectelor cutanate ca urmare a 

diverselor patologii, considerăm a fi extrem de necesar să se găsească soluţii terapeutice 

eficiente, adecvate şi particularizate care să ducă la adoptarea unor soluţii chirurgicale mai 

sigure, sa îmbunătăţească supravieţuirea lambourilor utilizate, să scadă morbiditatea 

zonelor donoare, să asigure un rezultat funcţional şi estetic superior şi să faciliteze 

reintegrarea socială a pacienţilor. 

Prezentul studiu a fost dezvoltat urmărindu-se un set complex de obiective. 

Obiectivul primar a vizat eficacitatea lambourilor vasularizate de perforante utilizate 

în chirurgia reconstrucţivă, cu evidenţierea rolului tratamentului chirurgical, obiectivat prin: 

 risc operator scăzut,  

 durata redusă a intervenţiei şi a perioadei de spitalizare,  

 calitatea cicatricei postoperatorii, 

 rezultatele funcţionale şi estetice ale intervenţiei 

 alegerea metodei optime de tratament local luând în considerare particularităţile 

fiecărui caz în parte, 

 elaborarea unui algoritm de evaluare a pacienţilor care să beneficieze de lamborile 

pe perforante rotate („elice”). 

Asigurarea şi verificarea condiţiilor de includere în studiu a reprezentat obiectivul 

primar de siguranţă. 

Obiective secundare: evidenţierea constanţei numărului de perforante pentru 

lambourile vascularizate de perforante la nivelul membrului inferior. 
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Studiul anatomic şi-a propus să evidenţieze prezenţa şi variabilitatea numărului şi 

poziţiei perforantelor pentru lambourile de la nivelul membrului inferior. Un astfel de 

demers a fost considerat oportun şi util în condiţiile în care în literatura de specialitate 

există relativ puţine studii de acest fel. Pe de altă parte, variaţiile anatomice ale 

vascularizaţiei regionale de la un tip de populaţie la altul (sunt evidente şi recunoscute 

diferenţele dintre asiatici şi europeni, spre exemplu) nu permit o extrapolare absolută a 

rezultatelor obţinute. Recunoscând limitările studiului (numărul mic de cadavre, proporţia 

inegală dintre cadavrele de sex masculin şi cele de sex feminin) considerăm că acest demers 

de cercetare contribuie la o mai profundă înţelegere a anatomiei vasculare a lambourilor pe 

perforante şi, prin urmare, poate sprijini o mai bună planificare a lambourilor şi, implicit, 

creşterea calităţii actului chirurgical. 

Pentru realizarea studiului au fost folosite 20 de membre inferioare de la 10 cadavre 

– 6 bărbaţi şi 4 femei.  

Aplicându-se tehnici specifice de disecţie, pentru fiecare tip de lambou au fost 

studiate următoarele aspecte: 

 localizarea şi distribuţia vaselor perforante în funcţie de reperele anatomice fixe; 

 numărul, tipologia şi originea perforantelor identificate; 

 lungimea şi diametrul extern al pediculului vascular perforant; 

 arcul de rotaţie al lamboului. 

Datele cantitative colectate au fost analizate statistic pentru a se evidenţia constanţa 

şi/sau variabilitatea anatomiei vasculare pentru fiecare tip de lambou. Concluziile formulate 

au fost fundamentate pe analiza distribuţiei perforantelor  şi pe interpretarea abaterilor de 

la medie şi a coeficientului de variaţie pe întregul lot de specimene incluse în studiu. Ca 

element de noutate, analiza a fost individualizată pentru a se identifica eventuale 

particularităţi anatomice pentru membrul inferior stâng şi pentru membrul inferior drept şi 

în funcţie de sex. Rezultatele obţinute au fost comparate cu rezultatele studiilor similare 

publicate în literatura de specialitate. 

Prin disecţia celor 17 tipuri de lambouri în fiecare dintre cele 20 de membre 

inferioare provenind de la 6 cadavre de sex masculin şi 4 cadavre de sex feminin (în total 

340 de lambouri), au fost identificate 1.242 de vase perforante – în medie 62,10(±5,70) de 
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perforante în fiecare membru inferior. În calculul numărului de vase perforante de la nivelul 

coapsei a fost inclusă şi o medie de 14 perforante pentru fiecare membru inferior disecat 

provenite din artera femurală superficială. Teritoriul vascularizat de aceste perforante nu a 

fost inclus în studiul anatomic, nefiind descrise lambouri pe perforante bazate pe aceste 

vase. 

 

Vase perforante identificate prin disecţia lambourilor de la nivelul membrului 
inferior – distribuţie pe regiuni ale membrului inferior 

 

 

TOTAL 

 

Total Pondere* Medie** Cv*** 

Coapsă 554 57,59% 27,7 (±4,27) 18% 

Gambă 348 36,17% 17,4 (±2,24) 17% 

Picior 60 6,24% 3 0% 
 

 M F 

 Total Pondere* Medie** Cv*** Total Pondere* Medie** Cv*** 

Coapsă 309 57,87% 25,75 (±3,21) 15% 245 57,24% 30,63 (±3,97) 16% 

Gambă 189 35,39% 15,75 (±1,29) 10% 159 37,15% 19,88 (±2,38) 13% 

Picior 36 6,74% 3 0% 24 5,61% 3,00 0% 

Total 534   44,50 (±3,50) 10% 428   53,50 (±4,75) 11% 
* Ponderi calculate prin raportare la totalul vaselor perforante identificate la nivelul membrului inferior 
** Media vaselor perforante raportată la numărul de lambouri disecate (total 20 şi, respectiv, 12 de 
la cadavre de sex masculin şi 8 de la cadavre de sex feminin) 
*** Coeficient de variaţie 

 

Valorile mici ale coeficienţilor de variaţie, calculate atât pe totalul perforantelor 

identificate cât şi discriminat pe sexe, arată că, din punctul de vedere al numărului de vase 

perforante, anatomia vasculară a membrului inferior este relativ constantă. Prin urmare, 

variabilitatea vascularizaţei cutanate la acest nivel este dată mai degrabă de originea, 

localizarea, tipologia şi dimensiunile vaselor perforante.  

Analizând datele în funcţie de sex, se observă că la membrele inferioare ale 

cadavrelor de sex feminin au putut fi identificate, în medie, mai multe vase perforante decât 

în specimenele de la cadavrele de sex masculin.  
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Coapsă Gambă Picior 

227 
(40,97%) 

217 
(62,36%) 

241 
(43,50%) 131 

(37,64%) 

86 
(15,52%) 

60 
(100%) 

Distribuţia tipurilor de vase perforante la nivelul membrului inferior 

Septocutane Musculocutane Cutanate directe 

Coapsă Gambă Picior 

122 
(39,48%) 

117 
(61,90%) 

139 
(44,98%) 72 

(38,10%) 

48 
(15,53%) 

36 
(100%) 

M 

Coapsă Gambă Picior 

105 
(42,86%) 

100 
(62,89%) 

102 
(41,63%) 

59 
(37,11%) 

38 
(15,51%) 

24 
(100%) 

F 

În ceea ce priveşte tipologia vaselor perforante, la nivelul coapsei au fost identificate 

toate cele trei tipuri dintre care perforantele musculocutane şi cele septocutane au 

ponderile cele mai mari. În lambourile de gambă predomină perforantele septocutane iar la 

nivelul piciorului toate vasele sunt perforante cutanate directe. În privinţa acestor ponderi 

procentuale există diferenţe practic neglijabile între cele două sexe.  

Analiza ponderilor procentuale ale perforantelor identificate pentru fiecare tip de 

lambou de la nivelul coapsei, relevă că valorile cele mai mari revin lamboului perforant din 

artera femurală profundă (20,22% din totalul perforantelor coapsei), lamboului perforant 

adductor (14,62%) şi lamboului perforant din artera circumflexă femurală medială (13,72%). 

De altfel, pentru aceste trei lambouri coeficienţii de variaţie indică un mare grad de 

constanţă şi predictibilitate a anatomiei vasculare în ceea ce priveşte numărul vaselor 

perforante. La polul opus, cu un număr mic de vase perforante şi cu coeficienţi de variaţie ≥ 

47% se află lamboul anteromedial de coapsă, lamboul din artera geniculară descendentă şi 

lamboul perforant de tensor fascia lata.  
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Este de reţinut, însă, că nu întotdeauna o valoare mică a coeficientului de variaţie 

sau a abaterii standard de la medie indică un număr redus de variante anatomice în ceea ce 

priveşte originea, localizarea, tipologia sau numărul vaselor perforante. Valorile de peste 

35% ale coeficientului de variaţie arată că între cazurile individuale şi, prin urmare, între 

variantele anatomice care au putut fi definite există diferenţe mari şi că media numărului de 

perforante/lambou este mai puţin semnificativă pentru lotul analizat.  

O altă observaţie generală este aceea că valorile coeficientului de variaţie indică o 

distribuţie numerică a perforantelor mult mai omogenă în lambourile de coapsă disecate la 

cadavrele de sex feminin decât în cele de la cadavrele de sex masculin.  

Tegumentele coapsei sunt alimentate de perforante musculocutane sau 

septocutane provenind din 6 artere sursă cu originea în artera femurală comună. Atât la 

bărbaţi cât şi la femei domină procentual perforantele musculocutane (44,98% şi, respectiv, 

41,63%).  Analizând tipologia perforantelor pentru fiecare lambou, s-a constatat că cele mai 

mari diferenţe între cele două sexe sunt în cazul lamboului anteromedial de coapsă, unde la 

femei nu a fost identificată nicio perforantă musculocutană, şi în cazul lamboului perforant 

din artera circumflexă femurală medială, unde la bărbaţi nu a putut fi identificată nicio 

perforantă septocutană.   
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Vase perforante identificate prin disecţie la nivelul coapsei – distribuţie pe tipuri de lambouri şi variante anatomice 

 

Număr, %e* 
Număr perforante 
(minim – maxim) Medie** Cv*** 

Număr variante 
anatomice 

Lamboul anterolateral de coapsă 51 (9,21%) 1-4 2,55(±0,70) 32% 4 

Lamboul perforant din artera femurală profundă 112 (20,22%) 3-8 5,6(±1,26) 26% 6 

Lamboul anteromedial de coapsă 49 (8,84%) 0-5 2,45(±1,22) 60% 6 
Lamboul perforant din artera circumflexă femurală 
medială 76 (13,72%) 0-7 3,8(±0,86) 34% 5 

Lamboul perforant de tensor fascia lata 38 (6,86%) 1-4 1,9(±0,72) 47% 4 

Lamboul perforant adductor 81 (14,62%) 3-5 4,05(±0,38) 15% 3 

Lamboul perforant din artera geniculară descendentă 52 (9,39%) 1-5 2,6(±1,12) 51% 5 

Lamboul perforant din artera geniculară laterală 41 (7,40%) 2-3 2,05(±0,09) 11% 2 

Lamboul perforant popliteoposterior de coapsă 54 (9,75%) 2-4 2,7(±0,56) 24% 3 
* Ponderi calculate prin raportare la totalul vaselor perforante identificate la nivelul coapsei. 
** Media vaselor perforante raportată la numărul de lambouri disecate (20) 
*** Coeficient de variaţie 

 
Vase perforante identificate prin disecţie la nivelul coapsei – distribuţie pe tipuri de lambouri şi pe sexe 

 
M F 

 

Număr, %* Medie Cv Număr, %* Medie Cv 

Lamboul anterolateral de coapsă 30 (9,71%) 2,50(±0,67) 31% 21 (8,57%) 2,63(±0,72) 33% 

Lamboul perforant din artera femurală profundă 55 (17,80%) 4,58(±0,65) 17% 57 (23,27%) 7,13(±0,66) 11% 

Lamboul anteromedial de coapsă 29 (9,39%) 2,42(±1,51) 71% 20 (8,16%) 2,50(±0,75) 40% 
Lamboul perforant din artera circumflexă 
femurală medială 39 (12,62%) 3,25(±0,79) 36% 37 (15,10%) 4,63(±0,78) 21% 

Lamboul perforant de tensor fascia lata 21 (6,80%) 1,75(±0,75) 53% 17 (6,94%) 2,13(±0,66) 37% 

Lamboul perforant adductor 49 (15,86%) 4,08(±0,31) 12% 32 (13,06%) 4(±0,50) 18% 

Lamboul perforant din artera geniculară descendentă 28 (9,06%) 2,33(±0,94) 51% 24 (9,80%) 3(±1,25) 47% 

Lamboul perforant din artera geniculară laterală 25 (8,09%) 2,08(±0,15) 13% 16 (6,53%) 2    0% 

Lamboul perforant popliteoposterior de coapsă 33 (10,68%) 2,75(±0,50) 22% 21 (8,57%) 2,63(±0,63) 27% 
* Ponderi calculate prin raportare la totalul vaselor perforante identificate la nivelul coapsei  la cadavrele de sex masculin şi, respectiv, de sex feminin 
** Media tipurilor de vase perforante raportată la totalul perforantelor identificate pentru fiecare tip de lambou 
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Tipuri de vase perforante identificate prin disecţie la nivelul coapsei – distribuţie pe tipuri de lambouri 
 

 Perforante septocutane Perforante musculocutane Perforante cutanate directe 

Număr, %* Medie** Cv*** Număr, %* Medie** Cv*** Număr, %* Medie** Cv*** 

Lamboul anterolateral de coapsă 34 (66,67%) 1,7(±0,49) 33% 17 (33,33%) 0,85(±0,43) 67% 
   

Lamboul perforant din artera femurală profundă 78 (69,64%) 3,9(±0,92) 29% 34 (30,36%) 1,7(±0,49) 33% 
   

Lamboul anteromedial de coapsă 43 (87,76%) 2,15(±1,05) 59% 6 (12,24%) 0,3(±0,42) 153% 
   

Lamboul perforant din artera circumflexă 
femurală medială 

2 (2,63%) 0,1(±0,19) 436% 74 (97,37%) 3,7(±0,79) 30% 
   

Lamboul perforant de tensor fascia lata 16 (42,11%) 0,8(±0,48) 75% 22 (57,89%) 1,1(±0,36) 49% 
   

Lamboul perforant adductor 
   

81 (100%) 4,05(±0,38) 15% 
   

Lamboul perforant din artera geniculară descendentă 
   

7 (13,46%) 0,35(±0,46) 136% 45 (86,54%) 2,25(±0,93) 50% 

Lamboul perforant din artera geniculară laterală 
      

41 (100%) 2,05(±0,09) 11% 

Lamboul perforant popliteoposterior de coapsă 54 (100%) 2,7(±0,56) 24% 
      

* Ponderi calculate prin raportare la totalul vaselor perforante identificate pentru fiecare tip de lambou prin disecţia celor 20 de membre inferioare. 
** Media tipurilor de vase perforante raportată la totalul perforantelor identificate pentru fiecare tip de lambou 
*** Coeficient de variaţie 
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Tipuri de vase perforante identificate prin disecţie la nivelul coapsei – distribuţie pe tipuri de lambouri şi pe sexe 
 

 
 Perforante septocutane Perforante musculocutane Perforante cutanate directe 

Număr, %* Medie** Cv*** Număr, %* Medie** Cv*** Număr, %* Medie** Cv*** 

Perforante identificate la cadavrele de sex masculin 

Lamboul anterolateral de coapsă 20 (66,67%) 1,67(±0,56) 37% 10 (33,33%) 0,83(±0,28 45%    

Lamboul perforant din artera femurală profundă 38 (69,09%) 3,17(±0,56) 22% 17 (30,91%) 1,42(±0,49 35%    

Lamboul anteromedial de coapsă 23 (79,31%) 1,92(±1,11) 72% 6 (20,69%) 0,50(±0,50 100%    

Lamboul perforant din artera circumflexă 
femurală medială    39 (100%) 3,25(±0,79 36%    

Lamboul perforant de tensor fascia lata 8 (38,10%) 0,67(±0,56) 94% 13 (61,90%) 1,08(±0,31 46%    

Lamboul perforant adductor    49 (100%) 4,08(±0,31 12%    

Lamboul perforant din artera geniculară descendentă    5 (17,86%) 0,42(±0,49 118% 23 (82,14%) 1,92(±0,76 50% 

Lamboul perforant din artera geniculară laterală       25 (100%) 2,08(±0,15 13% 

Lamboul perforant popliteoposterior de coapsă 33 (100%) 2,75(±0,50) 22%       

Perforante identificate la cadavrele de sex feminin 

Lamboul anterolateral de coapsă 14 (66,67%) 1,75(±0,38) 25% 7 (33,33%) 0,88(±0,66) 89%    

Lamboul perforant din artera femurală profundă 40 (70,18%) 5(±0,50) 14% 17 (29,82%) 2,13(±0,22) 16%    

Lamboul anteromedial de coapsă 20 (100%) 2,50(±0,75) 40%       

Lamboul perforant din artera circumflexă 
femurală medială 2 (5,41%) 0,25(±0,44) 265% 35 (94,59%) 4,38(±0,47) 11%    

Lamboul perforant de tensor fascia lata 8 (47,06%) 1(±0,25) 50% 9 (52,94%) 1,13(±0,44) 53%    

Lamboul perforant adductor    32 (100%) 4(±0,50) 18%    

Lamboul perforant din artera geniculară descendentă    2 (8,33%) 0,25(±0,38) 173% 22 (91,67%) 2,75(±1) 44% 

Lamboul perforant din artera geniculară laterală       16 (100%) 2 0% 

Lamboul perforant popliteoposterior de coapsă 21 (100%) 2,63(±0,63) 27%       
* Ponderi calculate prin raportare la totalul vaselor perforante identificate pentru fiecare tip de lambou prin disecţia membrelor inferioare la cadavrele de 
sex masculin şi, respectiv, de sex feminin 
** Media tipurilor de vase perforante raportată la totalul perforantelor identificate pentru fiecare tip de lambou 
*** Coeficient de variaţie  
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La nivelul gambei, cele mai multe perforante (33,62%) au fost identificate pentru 

lamboul perforant din artera tibială anterioară iar valoarea cea mai mare a coeficientului de 

variaţie este asociată lambourilor perforante din artera surală medială disecate la cadavrele 

de sex feminin (64%). Această valoare este, de această dată, în relaţie directă cu numărul 

variantelor anatomice identificate: la bărbaţi acest lambou prezintă numai două variante 

anatomice şi 1-2 perforante pe lambou, iar la femei 5 variante anatomice şi între 0 şi 5 vase 

perforante pe lambou.  

Tegumentele gambei sunt alimentate de perforante musculocutane şi septocutane 

din cele 3 surse arteriale majore. Cea mai mare pondere procentuală o au perforantele 

septocutane, atât la bărbaţi cât şi la femei (61,90% şi, respectiv, 62,89%).  

Nu au fost identificate diferenţe majore între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte 

numărul şi tipologia perforantelor arteriale şi nici între cele două membre inferioare ale 

aceluiaşi individ. 
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Vase perforante identificate prin disecţie la nivelul gambei – distribuţie pe tipuri de lambouri şi variante anatomice 

 

Număr, %* 
Număr perforante 
(minim – maxim) 

Medie** Cv*** 
Număr variante 

anatomice 

Lamboul perforant din artera surală medială 37(10,63%) 0-5 1,85(±0,61 52% 5 

Lamboul sural revers 20(5,75%) 1 1 0% 1 

Lamboul perforant din artera peronieră 77(22,13%) 2-6 3,85(±0,71) 25% 5 

Lamboul perforant din artera tibială anterioară 117(33,62%) 4-9 5,85(±0,90) 21% 6 

Lamboul perforant din artera tibială posterioară 77(22,13%) 2-6 3,85(±0,61) 22% 5 

Lamboul supramaleolar lateral 20(5,75%) 1 1 0% 1 
* Ponderi calculate prin raportare la totalul vaselor perforante identificate la nivelul gambei. 
** Media vaselor perforante raportată la numărul de lambouri disecate (20) 
*** Coeficient de variaţie 
 
 

Vase perforante identificate prin disecţie la nivelul gambei – distribuţie pe tipuri de lambouri şi pe sexe 

 

M F 

 

Număr, %* Medie** Cv*** Număr, %* Medie** Cv*** 

Lamboul perforant din artera surală medială 20 (10,58%) 1,67(±0,44) 28% 17 (10,69%) 2,13(±0,94) 64% 

Lamboul sural revers 12 (6,35%) 1 0% 8 (5,03%) 1 0% 

Lamboul perforant din artera peronieră 40 (21,16%) 3,33(±0,67) 22% 37 (23,27%) 4,63(±0,63) 15% 

Lamboul perforant din artera tibială anterioară 62 (32,80%) 5,17(±0,69) 15% 55 (34,59%) 6,88(±0,88) 15% 

Lamboul perforant din artera tibială posterioară 43 (22,75%) 3,58(±0,75) 24% 34 (21,38%) 4,25(±0,44) 16% 

Lamboul supramaleolar lateral 12 (6,35%) 1 0% 8 (5,03%) 1 0% 
Ponderi calculate prin raportare la totalul vaselor perforante identificate la nivelul coapsei  la cadavrele de sex masculin şi, respectiv, de sex feminin 
** Media tipurilor de vase perforante raportată la totalul perforantelor identificate pentru fiecare tip de lambou 
*** Coeficient de variaţie 
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Tipuri de vase perforante identificate prin disecţie la nivelul gambei – distribuţie pe tipuri de lambouri şi pe sexe 

 
 Perforante septocutane Perforante musculocutane 

Număr, %* Medie** Cv*** Număr, %* Medie** Cv*** 

Perforante identificate la cadavrele de sex masculin 

Lamboul perforant din artera surală medială    20 (100%) 1,67(±0,44) 28% 

Lamboul sural revers 12 (100%) 1 0%    

Lamboul perforant din artera peronieră 18 (45%) 1,50(±0,50) 33% 22 (55%) 1,83(±0,42) 30% 

Lamboul perforant din artera tibială anterioară 45 (72,58%) 3,75(±0,50) 16% 17 (27,42%) 1,42(±0,49) 35% 

Lamboul perforant din artera tibială posterioară 30 (69,77%) 2,50(±0,67) 31% 13 (30,23%) 1,08(±0,63) 80% 

Lamboul supramaleolar lateral 12 (100%) 1 0%    

Perforante identificate la cadavrele de sex feminin 

Lamboul perforant din artera surală medială    17 (100%) 2,13(±0,94) 64% 

Lamboul sural revers 8 (100%) 1 0%    

Lamboul perforant din artera peronieră 20 (54,05%) 2,50(±0,63) 28% 17 (45,95%) 2,13(±0,22) 16% 

Lamboul perforant din artera tibială anterioară 40 (72,73%) 5(±0,50) 14% 15 (27,27%) 1,88(±0,66) 42% 

Lamboul perforant din artera tibială posterioară 24 (70,59%) 3(±0,50) 24% 10 (29,41%) 1,25(±0,56) 53% 

Lamboul supramaleolar lateral 8 (100%) 1 0%    

* Ponderi calculate prin raportare la totalul vaselor perforante identificate pentru fiecare tip de lambou prin disecţia membrelor inferioare la cadavrele de 
sex masculin şi, respectiv, de sex feminin 
** Media tipurilor de vase perforante raportată la totalul perforantelor identificate pentru fiecare tip de lambou 
*** Coeficient de variaţie 
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La nivelul piciorului ramurile terminale ale arterelor au multiple anastomoze şi 

arcade vasculare care nu permit definirea unor teritorii vasculare. S-a constatat prezenţa 

constantă a perforantelor cutanate pentru lamboul perforant din artera calcaneană laterală 

(1 vas perforant pentru fiecare lambou disecat) şi pentru lamboul perforant din artera 

plantară medială (1 vas perforant pentru fiecare lambou disecat). Principalele diferenţe 

între lambourile disecate la cadavrele de sex masculin şi cele de la cadavrele de sex feminin 

sunt date de dimensiunile pediculilor vasculari, în general mai mari la bărbaţi. De asemenea, 

ca variante anatomice, au fost identificate, ca excepţii (10% din cazuri) cazuri în care artera 

calcaneană laterală era însoţită de o singură venă comitantă.  

Rezultatele studiului au evidenţiat diferenţe între bărbaţi şi femei în ceea ce 

priveşte lungimea, diametrul şi numărul vaselor perforante. Dimensiunile perforantelor este 

determinată, probabil, de lungimea mai mare a membrelor inferioare la bărbaţi.  

Deşi numărul mic de cadavre disecate nu a putut evidenţia toate variantele 

anatomice descrise în literatura de specialitate, rezultatele obţinute susţin concluzia că 

localizarea perforantelor faţă de reperele anatomice fixe este variabilă. Prin urmare, 

subliniem caracterul orientativ al constatărilor prin disecţiile la cadavru. În practica clinică 

este important ca aceste rezultate să fie corelate cu metode imagistice de identificare a 

perforantelor.  

Acestea reprezintă detalii esenţiale în planificarea peroperatorie a reconstrucţiei cu 

lambouri pe perforante. 

 
 

 9.2.Teritoriile vasculare ale lambourilor perforante în funcţie de sursa arterială 

 

Teritoriile vasculare ale lambourilor perforante pot fi studiate atât la cadavru (prin 

tehnici de injectare) dar mai ales în situaţii clinice, având în vedere faptul că hiperperfuzia 

vasului perforant implică capturarea de teritorii vasculare de la angiozomii adiacenţi, în 

conformitate cu conceptul de „teritoriu clinic” al perforantelor cutanate al lui Taylor. (9) (96) 

Posibilitatea includerii teritoriilor anatomice tegumentare ale mai multor perforante 

favorizează o mai bună adaptare a dimensiunilor şi componenţei lambourilor pe perforante 
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la dimensiunile şi particularităţile defectului de reconstruit. Pe baza raportărilor din 

literatura de specialitate care reflectă experienţa clinică în utilizarea lambourilor de la 

nivelul membrului inferior atât ca lambouri locale sau regionale cât şi ca lambouri 

transferate liber microchirurgical, am realizat un tablou al dimensiunilor maxime ale 

acestora.  

Dimensiuni maxime ale lambourilor pe perforante de la nivelul membrului inferior 
 

 

Suprafaţă lambou 

Lamboul anterolateral de coapsă (467) (130) (211) 35/25 cm 

Lamboul perforant din artera femurală profundă (lamboul 
posterior de coapsă, lamboul lateral de coapsă) (229) 

229 ± 72 cm2 

Lamboul perforant popliteoposterior de coapsă (387) 
110 cm2 

Lamboul anteromedial de coapsă (lamboul perforant din 
artera femurală superficială) (232) (231) (237) (130) 

15/30 cm 

Lamboul perforant din artera circumflexă femurală medială 
(lamboul inghinal medial, lamboul perforant de gracilis) 
(241) (243) 

12/30 cm 

Lamboul perforant de tensor fascia lata (248) (249) (260) 
(254) (259) 

19,2/13,7 cm 

Lamboul perforant adductor (lamboul perforant din artera 
femurală profundă) (269) 

25/30 cm 

Lamboul perforant din artera geniculară descendentă 
(lamboul safen) (274) (276) 

29/8 cm 

Lamboul perforant din artera surală medială (285) (297) 
(468) (292) (290) (294)  

12/15 cm 

Lamboul sural revers (368) (362) (360) 21/12 cm 

Lamboul perforant din artera tibială anterioară (316) (318) 
(322) 

8/18 cm 

Lamboul perforant din artera peronieră (469) (302) (470) 
(303) 

25/14cm 

Lamboul perforant din artera tibială posterioară (290) 19/13 cm 

Lamboul perforant din artera geniculară laterală (229) 100 ± 24cm2 

Lamboul supramaleolar lateral (370) (369) 20/8 cm 

Lamboul perforant din artera calcaneană laterală (334) 
(343) 

4,5/14 cm 

Lamboul perforant din artera plantară medială (354) (355) 
(348) 

5-12 cm 
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Deşi numărul şi localizarea perforantelor sunt aprofundate de numeroase studii 

anatomice, variabiliatea individuală este mare, astfel încât în planificarea unui lambou pe 

perforante este necesară evaluarea poziţiei, numărului şi localizării vaselor pentru fiecare 

caz particular. Cea mai utilizată tehnică de evaluare preoperatorie, atât din perspeciva 

prezenţei dispozitivelor de examinare cât şi a usurinţei examinării, este ecografia Doppler. 

Ecografia Doppler unidirecţională este cel mai frecvent folosită ca mijloc de evaluare 

dar, totuşi, oferă puţine informaţii anatomice şi hemodinamice în comparaţie cu ecografia 

Doppler color. Poate da rezultate fals pozitive, în cazul în care un vas axial are un traiect 

superficial paralel cu pielea, sau fals negative în cazul în care vasele perforante au un traiect 

paralel cu fascia. Acurateţea examinării depinde de presiunea aplicată pe tegument, de 

utilizarea unei anumite frecvenţe (examinator-dependentă) precum şi de factori individuali 

(ţesut adipos bogat, vasocostricţie periferică, presiune arterială scăzută sau crescută). Deşi 

folosită în mod regulat de microchirurgi datorită disponibiltăţii, rolul său în detecţia 

preoperatorie a perforantelor este mic faţă de ecografia Doppler color. Doppler-ul 

unidirecţional este mai degrabă util în evaluarea intraoperatorie a traiectului şi patenţei 

unui vas perforant. 

Examenul Doppler color presupune prezenţa dispozitivelor şi personalului 

specializat, foloseşte o multitudine de sonde cu frecvenţe diferite şi mai multe moduri de 

examinare şi oferă informaţii despre peretele vascular, ţesuturile de vecinătate, direcţia şi 

viteza de curgere a sângelui, prezenţa leziunilor la nivelul vasului sursă, diametrul acestuia şi 

al vaselor perforante. Faţă de examinarea simplă, această tehnică oferă informaţii 

suplimentare despre diametrul intern al vasului (poate detecta vase cu un diametru de cca 1 

mm), despre traiectul şi ramificarea acestuia, putând diferenţia preoperator un vas 

fasciocutan de unul musculocutan. De asemena, în funcţie de diametrul şi fluxul sangvin, 

poate determina vasul perforant dominant al unui lambou şi prezenţa tributarelor venoase 

ale acestuia. Marele dezavantaj îl reperezintă faptul că necesită personal specializat. 

Deşi nu are o specificitate de 100%, ci de cca 92%, ecografia Doppler rămâne cea mai 

utilizată tehnică de mapping preoperator al perforantelor datorită neinvazivităţii şi 

raportului maxim cost-eficienţă. Tehnica este relativ uşor de efectuat iar portabilitatea 

aparatului facilitează utilizarea intraoperatorie. 
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Prin examinarea Doppler color cu sondă liniară de 10mHz a 20 de membre inferioare 

(10 voluntari – 5 bărbaţi şi 5 femei – cu vârste între 28-56 ani şi fără afecţiuni vasculare 

periferice), au fost identificate 1,126 de vase perforante – în medie 56,30 (±3,86) pentru 

fiecare membru inferior. Repartiţia pe sexe relevă un număr uşor mai mare de perforante 

identificate la sexul feminin (50,18% din numărul total de perforante). Atât valorile 

coeficientului de variaţie cât şi cele ale abaterii standard de la medie relevă omogenitatea 

lotului studiat, mai accentuată la subiecţii de sex feminin. De asemenea, atât la femei cât şi 

la bărbaţi, gamba este zona în care se poate observa o mai mare variaţie din punctul de 

vedere al numărului de vase perforante identificate.  

 

Vase perforante identificate prin examinare Doppler color la nivelul membrului inferior  

- distribuţie pe regiuni ale membrului inferior - 

 

 

TOTAL 

 

Total Pondere* Medie** Cv*** 

Coapsă 753 66,87% 37,65 (±2,52)   9% 

Gambă 313 27,80% 15,65 (±1,75) 14% 

Picior 60 5,33% 3   0% 

Total 1.126  56,30 (±3,86)   9% 

 

 M F 

 Total Pondere* Medie** Cv*** Total Pondere* Medie** Cv*** 

Coapsă 376 67,02% 37,60(±2,72) 10% 377 66,73% 37,70(±2,30) 7% 

Gambă 155 27,63% 15,5(±1,7) 14% 158 27,96% 15,8(±1,8) 14% 

Picior 30 5,35% 3 0% 30 5,31% 3 0% 

Total 561 
 

56,10(±4,32) 10% 565  56,50(±3,4) 7% 
* Ponderi calculate prin raportare la totalul vaselor perforante identificate la nivelul membrului inferior 
** Media vaselor perforante raportată la totalul vaselor perforante identificate la nivelul membrului 
inferior la subiecţii de sex masculin şi, respectiv, de sex feminin 
*** Coeficient de variaţie 
 

La nivelul coapsei au fost identificate între 33-47 artere perforante – o medie de 

37,65 (±2,52) – cu o topografie variabilă care nu permite stabilirea unor raporturi stricte cu 

reperele anatomice fixe şi justifică, astfel, necesitatea mappingului preoperator prin 

ecografie Doppler color. De asemenea, nu au fost constatate diferenţe semnificative 
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statistic nici între bărbaţi şi femei şi nici între membrele inferioare ale aceluiaşi individ, dar 

nicio simetrie perfectă dreapta-stânga în ceea ce priveşte localizarea lor.  

La nivelul gambei au fost detectate prin tehnica Doppler între 11-17 vase perforante 

– o medie de 15,65 (±1,75) – provenind din cele trei axe vasculare principale, pentru fiecare 

ax vascular densitatea maximă a perforantelor având localizari diferite (treimea medie 

pentru artera peronieră, treimile proximală şi distală pentru artera tibială anterioară şi 

treimile proximală, medie şi distală pentru artera tibială posterioară). Nici în această regiune 

a membrului inferior nu au fost constatate diferenţe semnificative între femei şi bărbaţi şi 

nici între membrele inferioare ale aceluiaşi individ. Spre deosebire de coapsă, la nivelul 

gambei s-a constatat, totuşi, o variaţie puţin mai mare între subiecţi, fapt care se reflectă 

într-un grad mai accentuat de eterogenitate a grupelor atât în cazul femeilor cât şi în cel al 

bărbaţilor.  

La nivelul piciorului perforantele au o prezenţă constantă şi nu prezintă variaţii între 

sexe sau între membrele aceluiaş individ.  

Deşi prin comparaţie cu rezulatele studiului la cadavru numărul peforantelor 

descoperite prin examinare Doppler este mult mai mic, datorită limitelor metodei, 

variabiliatea poziţiei acestora faţă de reperele osoase, variabilitatea numerică precum şi 

variantele anatomice ale traiectului perforantelor o fac indispensabilă în mappingul 

preoperator. 

Introducerea şi utilizarea în practica clinică din ce în ce mai frecventă a lambourilor 

bazate pe perforante tip elice pentru acoperirea diferitelor tipuri de defecte tegumentare 

precum şi a complicaţiilor apărute după rotaţia acestora a stimulat cercetarea pe animale 

de laborator a efectelor hemodinamice asupra torsiunii pediculului. 

Studiul actual a fost efectuat pe sobolani din rasa Brown Norway si a urmărit ce grad 

de torsiune poate suporta un lambou pe perforante fără a suferi necroze şi compararea 

datelor cu cele din literatură. 

Şobolanii au fost împărţiţi în 4 grupe de studiu: lotul martor (6 şobolani) la care lamboul 

a fost suturat în poziţia iniţială după disecţie şi loturile 2, 3 şi 4 (câte 8 şobolani), la care lamboul 

a fost suturat la peretele abdominal după torsiunea pediculului cu 90°, 180° şi, respectiv, 270°. 
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Creşterea greutăţii lambourilor viabile 100% din G2 şi G3 a fost atribuită edemului şi 

congestiei venoase din cauza încetinirii drenajului venos. Pe de altă parte, necroza parţială 

sau totală a lambourilor din G4 a dus la scăderea greutăţii acestora prin deshidratarea zonei 

de necroză. Acest fapt sugerează că rotaţia pediculului unui lambou perforant nu poate fi 

efectuată cu mai mult de 180° fără a periclita viabilitatea lamboului şi că creşterea 

progresivă a gradului de rotaţie determină creşterea edemului şi congestiei lamboului 

consecutiv scăderii progresive a drenajului venos. 

Comparativ cu studiile anterioare, rata de supravieţuire a lambourilor torsionate a 

fost relativ mai mică, fapt care poate fi pus pe seama abilităţilor microchirurgicale ale 

operatorului, în condiţiile în care celelalte detalii tehnice au fost asemănătoare.  

Rezultatele studiului comparativ cu studii anterioare 

 Proporţiile lambourilor viabile 

 0° 90° 180° 270° 

Studiul actual 95,83 ± 5,56% 82,50 ± 17,50% 51,25 ± 38,75% 29,38 ± 29,38% 

Studiu Demir et al. (157) 97,78 ±4,41% 72,22 ± 44,10% 73,50 ± 30,46% 30,00 ± 30,18% 

Studiu Bektas et al. (392) 100% 97,00 ± 0,07% 97,00 ± 0,05% 78,00 ± 0,30% 

 

Aşadar, simularea experimentală a unor situaţii particulare de rotaţie a lamboului în 

condiţii de siguranţă a dus la adaptarea lor în practica clinică şi la evitarea eşecurilor 

postoperatorii date de torsiunea excesivă a lamboului, chiar dacă modelul animal nu este 

identic cu cel uman. Deşi necesită abilităţi microchirurgicale şi o tehnică meticuloasă, 

lambourile pe perforante tip elice şi-au câştigat poziţia în practica microchirurgiei 

reconstructive. Totuşi, rata cea mai mare de eşec a acestora este la nivelul membrelor 

inferioare şi nu poate fi pusă numai pe seama torsiunii excesive a pediculului. Gravitaţia şi 

insuficienţa întoarcerii venoase ar putea fi cei doi factori care să explice acest lucru. Ca 

urmare, limitarea gradului de torsiune a pediculului la 180° creşte rata de succes a utilizării 

lambourilor tip elice în practica clinică dar nu este sigurul factor care poate periclita 

viabilitatea lambourilor.  
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Posttraumatic Postexcizional Postinfecţios Idiopatic 
(necroză 
aseptică) 

12 
(43%) 

10 
(36%) 

5 
(18%) 

1  
(4%) 

Aplicaţii clinice ale lambourilor bazate pe vase perforante 
- etiologia defectelor - 

Studiul clinic cuprinde 28 de cazuri care au fost astfel selectate astfel încât să 

ilustreze atât criteriile utilizate pentru selecţia pacienţilor, pentru decizia asupra tipului de 

tratament cât şi eficienţa diverselor tehnici chirurgicale.  

 Evaluarea statusului general al pacienţilor şi evaluarea defectului în ceea ce priveşte 

localizarea, dimensiunile, profunzimea, ţesuturile care lipsesc şi ţesuturile utile pentru 

reconstrucţie (din proximitatea defectului sau la distanţă) a constituit o primă etapă 

obligatorie în abordarea fiecărui caz particular. Rezultatele acestor evaluări clinice şi 

paraclinice complexe au fundamentat de fiecare dată decizia privind strategia terapeutică 

ulterioară. 

 Ca etiologie, ponderea cea mai mare (43%) au avut-o defectele posttraumatice 

localizate la nivelul gambei (n=4), al gleznei (n=3) şi al calcaneului (n=5). Defectele 

postexcizionale (36% din totalul cazurilor), au fost localizate la nivelul cavităţii bucale (n=5), 

două la nivelul calcaneului şi câte unul la gambă, coapsă şi pe hemifaţa dreaptă. Patru dintre 

cele cinci defecte postinfecţioase au fost plasate în zona pretibială şi unul pe calcaneu. În 

ceea ce priveşte cazul de necroză aseptică de cap femural, nu s-a putut decela o cauză certă 

a necrozei vasculare, considerată a fi idiopatică.  

Pentru toate defectele posttraumatice s-au folosit lambouri locale, în 50% dintre 

cazuri optându-se pentru lamboul sural revers. În cazul defectelor postexcizionale la nivelul 

membrului inferior lambourile keystone s-au dovedit o soluţie optimă pentru defectele de 

coapsă şi de gambă. Lamboul liber anterolateral de coapsă, datorită versatilităţii şi calităţii 

ţesuturilor a fost opţiunea de elecţie pentru reconstrucţia defectelor de la nivelul feţei şi al 
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cavităţii bucale. Pentru că oferă posibilitatea unei monitorizări facile a lamboului fibular, 

lamboul perforant din artera peronieră cu insulă cutanată a fost utilizat pentru necroza 

aseptică de cap femural stâng.  

 În concluzie, dintre lambourile locale, lamboul sural revers a fost utilizat pentru 

reconstrucţia a 47,62% (n=10) dintre defectele membrului inferior localizate pe zona 

gambei, a gleznei şi călcâiului, lambourile transpoziţionate (23,81% dintre cazuri – n=5) 

pentru defectele de la nivel pretibial, supramaleolar, maleolar şi calcaneu, lambourile tip 

elice (19,05% dintre cazuri, n=4) pentru gambă şi călcâi, iar cele de tip keystone pentru 

coapsă şi gambă.  

 

Tipuri de lambouri pe perforante utilizate în funcţie de etiologia şi localizarea defectelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambă 

Defecte postinfecţioase  

Gleznă 

Calcaneu 

Defecte postexcizionale  Defecte posttraumatice  

Lambou sural revers (4) 

Lambou 
transpoziţionat (1) 

Lambou local tip elice 
(1) 

Lambou 
transpoziţionat (2) 

Lambou local tip elice 
(1) 

Lambou sural revers (2) 
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47,62% 

23,81% 

19,05% 

9,52% 

Lambouri locale utilizate pentru reconstrucţia defectelor 
de la nivelul membrului inferior 

Lambou sural revers Lambou transpoziţionat 
Lambou tip elice Lambou keystone 

 

 

 

 

 

 

În cazul utilizării lambourilor pe perforante ca lambouri locale, ca şi în cazul celor 

transferate microchirurgical, complicaţiile legate de insuficienţa vaculară, alături de erorile 

de disecţie, sunt cele mai frecvente. Toate lambourile pe perforante utilizate ca lambouri 

locale în reconstrucţia membrului inferior suferă un edem tranzitor de 24-48 ore combătut 

prin poziţionarea proclivă a zonei reconstruite. Cea mai frecventă complicaţie a lambourilor 

pe perforante, fie că sunt rotate după tehnica elice, transpoziţionate sau rotate pe pedicul 

revers, este congestia venoasă cauzată fie de disectia insuficientă a pediculului, fie de 

drenajului insuficient prin venele comitante. Dacă insuficienţa vasculară se constată 

intraoperator, se reaplică lamboul în poziţia iniţială pentru 4-5 zile pentru a se adapata la 

noile condiţii hemodinamice, conform principiului antrenării lambourilor. Hiperperfuzia 

printr-o singură perforantă determină creşterea presiunii sangvine la nivelul lamboului şi, în 

consecinţă, drenajul venos al acestuia.  

Necroza parţială a lamboului toată grosimea se produce de obicei la nivelul porţiunii 

care acoperă defectul. În cazul unor necroze marginale de mici dimensiuni, tratamentul este 

conservator, cu detersia progresivă a zonei de necroză şi vindecarea per secundam a 

plăgilor. În cazul necrozei întregii insule cutanate, ţesuturile profunde viabile permit 

acoperirea defectului cu grefă de piele. De asemenea, dacă toată suprafaţa defectului se 

necrozează, trebuie luată în consideraţie acoperirea defectului cu un alt lambou local sau de 

la distanţă. 
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Fără complicaţii 
postoperatorii 

Suferinţă vasculară Necroză parţială Congestie venoasă 
tranzitorie 

12 
(57,14%) 

5 
(53,81%( 3 

(14,29%) 1 
(7,76%) 

Lambouri locale pe perforante la nivelul membrului inferior 
- complicaţii postoperatorii în cazurile clinice prezentate - 

Pentru a ilustra transferurile libere, cazurile clinice incluse în această lucrare prezintă 

exclusiv reconstrucţia extremităţii cefalice după rezecţii tumorale cu lambou anterolateral 

de coapsă.  

Utilizarea exclusivă a acestui lambou se bazează pe experienţa şcolii asiatice care îl 

consideră lamboul ideal. Avantajele acestei soluţii reconstructive sunt reprezentate de 

prezenţa unui câmp operator separat, ceea ce scurtează timpul intervenţiei chirurgicale, 

accesibilitatea zonei donatoare, dimensiunile relativ mari ale pediculului vascular, 

posibilitatea recoltării unui fragment de muşchi pentru obturarea cavităţilor, posibilitatea 

recoltării unui ram nervos cutanat şi a unui ram motor în reconstrucţiile de limbă, 

posibilitatea plierii pe el însuşi şi a dezepidermizării parţiale şi posibilitatea recoltării unor 

lambouri de dimensiuni mari.  

Dezavantajul major este reprezentat de ţesutul adipos bogat la persoanele obeze 

care limitează modelarea lamboului. Un alt dezavantal îl reprezintă pilozitatea bogată din 

regiunea anterolaterală a coapsei la bărbaţi, ceea ce afectează calitatea reconstrucţiei 

cavităţii bucale. De asemenea, diferenţa de culoare faţă de tegumentele feţei determină un 

aspect estetic nesatisfăcător.  

Lamboul anterolateral de coapsă este un lambou robust, care nu se macerează sub 

acţiunea secreţiilor salivare. Pe de altă parte, monitorizarea clinică postoperatorie este 

dificilă în reconstrucţiile cavităţii bucale şi este necesară monitorizarea prin Doppler a 

patenţei anastomozelor. 
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În cazurile clinice prezentate, rata de succes a fost de 100%. Investigarea 

preoperatorie prin eco Doppler a prezenţei perforantelor, efectuarea anastomozelor 

chirurgicale la distanţă de defect, în regiunea cervicală, menţinerea unei igiene locale 

riguroase la nivelul cavităţii bucale şi alimentarea pe sondă nazogastrică cu limitarea 

mobilităţii la acest nivel precum şi profilaxia antitrombotică cu heparină fracţionată au 

contribuit la succesul intervenţiilor chirurgicale. 

Considerând rezultatele analizei cazurilor prezentate pentru a ilustra aplicaţiile 

clinice ale lambourilor bazate pe perforante precum şi datele din literatura de specialitate, 

putem concluziona că acest tip de lambouri reprezintă o soluţie reconstructivă eficientă şi 

adecvată unei mari varietăţi de defecte atât la nivelul membrului inferior cât şi la nivelul 

altor regiuni topografice.  

 

 9.3. Constanţa pediculilor vasculari în lambourile pe perforante 

 

Studiile anatomice pe care se bazează efectuarea procedeelor chirurgicale trebuie în 

permanenţă aprofundate. Pe măsură ce creşte gradul de complexitate al procedeelor 

microchirurgicale, creşte şi nevoia de înţelegere mai profundă a anatomiei chirurgicale. 

Studiile anatomice au detectat variabilitatea vasculară în toate regiunile corpului. În timpul 

actului chirurgical această variabilitate este de obicei luată în calcul. În chirurgia lambourilor 

pe perforante, variabilitatea vasculară are un impact major în planificarea şi recoltarea unui 

lambou. De aceea este foarte importantă cunoaşterea arhitecturii vasculare a pielii şi a 

variantelor acesteia  în planificarea actului chirurgical.  

În acelaşi sens cu alte studii anatomice, studiul actual încearcă să decteze poziţia 

perforantelor faţă de repere antomice fixe, numărul şi aria de densitate maximă a acestora. 

Reperele anatomice fixe la nivelul coapsei sunt reprezentate de SIAS, tuberculul 

pubic, spina ischiatica, condilii femurali. Faţă de aceste repere, vasele perforante detectate 

se înscriu în arii circulare sau semicirculare centrate pe puncte situate inferior, la 10(±5)cm 

pe faţa anteroexternă sau anterointernă a coapsei, sau superior de condilii femurali.  

O mare variabiliate a fost constatată în cazul disecţiei perforantelor pentru lamboul 

anteromedial de coapsă, unde în 20% (n=4) dintre cazurile studiate nu a fost detectată nicio 
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perforantă, în cazul lamboului perforant de gracilis unde nu au fost detectate perforante în 

trei cazuri (15%) şi în cazul lamboului perforant din artera geniculară desecendentă, unde 

aceasta a fost absentă în 3 cazuri (15%). La polul opus se află lamboul anterolateral de 

coapsă unde în 90% dintre cazuri au fost identificate cel puţin 2 perforante şi lamboul 

adductor cu o poziţie constantă a pediculului faţă de reperele anatomice. Pe faţa 

posterioară a coapsei variabiliatea mare a poziţiei şi numărului perforantelor nu permite 

detectarea unui pattern de localizare. 

La nivelul gambei reperele antomice sunt reprezentate de platoul tibial, maleola 

medială şi laterală. Gamba este împărţită în trei segmente în care se poate determina 

densitatea maximă a perforantelor provenite din cele trei axe vasculare. Pentru artera 

peronieră perforantele sunt localizate mai ales în treimea medie, pentru artera tibială 

anterioară în treimea proximală şi distală, iar pentru artera tibială posterioară sunt 

distribuite egal în toate cele trei segmente. În mod constant a fost identificată o perforantă 

din artera peronieră situată la 5-7 cm proximal de maleola laterală. 

La nivelul piciorului anatomia vasculară este relativ constantă, singura variabilă este 

reprezentată de originea diferită a perforantelor pentru lamboul plantar medial şi lamboul 

medial de picior. 

Deşi nu vom putea fi niciodată pregătiţi pentru toate situaţiile neprevăzute 

intraoperatorii, cunoaşterea constanţei sau variabiliăţii pediculului unui lambou perforant 

oferă siguranţa recoltării corecte a acestuia sau convertirea intraoperatorie în alt lambou, 

precum şi pregătirea a unui plan de rezervă. Chirurgul trebuie să aibă tot timpul în minte că 

există o lege a echilibrului confom căreia unei variabilităţi a perforantelor dintr-o anumită 

regiune îi corespunde un vas sursă prezent în mod constant. 

Prezentăm în continuare cele mai semnificative cazuri clinice. 

 

Caz 1 

Pacienta în vârstă de 66 ani, din mediul urban, cunoscută cu HTA, dislipidemie, DZ 

tip II, osteoporoză, a suferit, cu 2 luni înainte de internarea pe care o discutăm, un 

traumatism prin cădere accidentală de la acelaşi nivel cu fractură a ambelor oase din 
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treimea distală a gambei stângi, cu deplasare. A fost internată de urgenţă într-un serviciu 

ortopedic unde s-au efectuat radiografii care au confirmat diagnosticul de fractură a 

ambelor oase din treimea distală a gambei stângi cu deplasare. Pacienta a fost supusă unei 

intervenţii chirurgicale de reducere a focarului de fractură şi osteosinteză cu placă la ambele 

oase ale gambei stângi. Evoluţia postoperatorie a fost complicată de un edem postoperator 

prelungit, cu remisie lentă în circa o săptămână, în ciuda tratamentului adecvat. Pacienta a 

fost externată la o săptămână postoperator cu indicaţia de a reveni la control după 6 

săptămâni. 

La controlul clinic s-a constatat dehiscenţa plăgilor postoperatorii cu expunerea 

materialului de osteosinteză în extremitatea distală, fără semne de infecţie locală. 

Având în vedere edemul prelungit şi expunerea materialului de osteosinteză la 

nivelul ambelor linii de incizie, precum şi aprecierea defectelor postexcizionale ca fiind 

relativ mici, s-a decis acoperirea acestora cu lambouri locale transpoziţionate bazate pe 

perforante. 

 

 

 

 

 

 

Pacienta a fost internată şi supusă unei evaluări preoperatorii clinice şi paraclinice. 

Examenul clinic a relevat cicatrici postoperatorii dehiscente cu expunerea materialului de 

osteosinteză, mobiliate limitată a gleznei stângi datorită imobilizării prelungite, tegumente 

de aspect normal, puls prezent la arterele pedioasă şi tibilă posterioară (fără arteriopatie 

periferică). Rezultatele analizelor de laborator au fost în limite normale, execeptând valorile 

glicemiei (145mg/dl). EKG-ul nu a relevat modificări de fază terminală specifice bolii 

cardiace ischemice. Rgr toracică a evidenţiat scleroemfizem difuz. Valorile tensiunii arteriale 

măsurate în mod repetat erau crescute, în jurul valorii de 160/85 mmHG, în ciuda 

b a 

Aspectul clinic preoperator: a – faţa externă, b – faţa internă 



 

 
25 

 

tratamentului administrat. În urma cosultului cardiologic solicitat preoperator, s-a ajustat 

tratamentul antihipertensiv şi s-a obţinut scăderea valorii tensiunii arteriale. 

Pacienta a fost supusă unei intervenţii chirurgicale sub rahianestezie. Preoperator, s-a 

făcut mappingul perforantelor din vecinătatea defectelor şi s-au marcat câte două 

perforante la acest nivel. 

Primul timp operator a constat în debridarea excizională a plăgilor şi aprecierea 

mărimii defectului şi a gradului de viabilitate a ţesuturilor restante. Defectele au fost 

apreciate ca fiind mici şi posibil de acoperit prin transpoziţia lambourilor pe perforante de 

vecinătate. 

 

 

 

 

 

 

Din marginea anterioară a plăgii de pe faţa externă a gambei s-au decolat ţesuturile 

în plan suprafascial până la identificarea celor două perforante marcate preoperator. 

 

 

 

 

 

 

S-a croit apoi un lambou cu pedicul proximal care s-a transpoziţionat pe defect, iar 

defectul secundar s-a acoperit cu grefă PLD recoltată de la nivelul coapsei. Pe faţa internă a 

gambei disecţia s-a efectuat în plan suprafascial, din marginea posterioară a plăgii, până la 

identificarea perforantelor care au fost incluse în lamboul cu pedicul proximal 

b a 

b a 

Defectul postexcizoinal de pe faţa internă (a) şi de pe faţa externă (b) a gambei 

Identificarea perforantelor de pe faţa externă (a) şi de pe faţa internă (b) a gambei 
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transpoziţionat anterior. De asemena, defectul secundar s-a acoperit cu grefă PLD. 

 

 

 

 

 

 

După sutura lambourilor şi a grefei de piele, s-a aplicat un pansament lejer cu 

fereastră de vizitare pentru monitorizare. Postoperator, pacienta a primit tratament 

antibiotic, antialgic şi antiinflamator precum şi profilaxie antitrombotică cu heparină 

fracţionată (Clexane 0,4ml/zi). Îngrijirile locale au constat în menţinerea unei poziţii elevate 

a gambei stângi, toaleta zilnică a lambourilor şi schimbarea pansamentului. 

Pacienta a fost externată la o săptămână postoperator cu recomandarea menţinerii 

repausului la pat pâna la 2 săptămâni. După suprimarea materialului de sutură nu s-au 

constatat dehiscenţe la nivelul plăgilor, iar controlul clinic efectuat la 2 luni postoperator a 

relevat cicatrici suple şi lambouri viabile. 

Paucitatea ţesuturilor din treimea distală a gambei nu permite sutura directă a 

defectelor mici, iar lambourile fasciocutanate descrise de Pontén (393) sau lambourile pe 

perforante tip elice creează o morbiditate crescută la nivelul gambei. Prin urmare, pentru 

pacienţii cu patologii asociate, care nu tolerează perioade prelungite de imobilizare, acestea 

sunt considerate ca a doua alegere terapeutică.  

 

Caz 2 

Pacient în vârstă de 31 ani, fumător, din mediul rural, a suferit în urmă cu 

aproximativ 3 luni înainte de internarea pe care o prezentăm un accident sportiv în urma 

căruia a rezultat un hematom posttraumatic care, ulterior, a fost însoţit de fenomene 

inflamatorii locale cu agravare progresivă şi transformare septică. După internarea de 

urgenţă în secţia de ortopedie, s-a practicat evacuarea hematomului tranformat septic şi 

Lambouri transpoziţionate care acoperă defectele de pe faţa externă (a) şi de pe faţa internă (b) a 
gambei 

b a 
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Aspectul postoperator al lamboului 

excizia sfacelurilor tisulare care lăsau la expunere tibia parţial deperiostată şi tendoanele 

extensoare. Remiterea fenomenelor inflamatorii s-a produs lent, cu granularea parţială la 

nivelul tendoanelor extensoare şi retracţia marginilor plăgii, ceea ce a făcut imposibilă 

sutura secundară. 

 

 

 

 

 

În urma consultului interdisciplinar de chirurgie plastică s-a decis şi s-a realizat 

acoperirea defectului cu lambou local pe perforante din artera tibială posterioară 

transpoziţionat. Intervenţia chirurgicală şi îngrijirile postoperatorii locale şi generale au 

respectat protocolul standard. 

 

 

 

 

 

Transpoziţia lamboului a acoperit segmentul osos deperiostat. Pentru a se evita 

tensiunea excesivă pe liniile de sutură, zonele granulare ale plăgii, precum şi zona 

donatoare a lamboui au fost acoperite cu grefă PLD de la nivelul coapsei. 

 

 

 

 

Plaga dehiscentă cu expunere osoasă şi tendinoasă 

Aspect intraoperator cu conservarea perforantei 
din baza lamboului 
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Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, materialul de sutură a fost suprimat la 3 

săptămâni postoperator. Ulterior pacientul nu s-a mai prezentat la controalele 

postoperatorii programate. 

Recuperarea postoperatorie precoce după un traumatism al membrului inferior cu 

defect de părţi moi la o persoană activă este esenţială pentru reluarea activităţii şi implică 

utilizarea unor tehnici chirurgicale care nu determină morbiditate crescută la acest nivel. 

Deşi, aparent, un lambou pe perforante local pare prea mic pentru a putea acoperi defectul, 

zonele granulare din extremităţile proximală şi distală pot fi acoperite cu grefă de piele şi 

permit utilizarea lamboului numai pentru zona critică de os deperiostat. În acest fel, 

vindecarea chirurgicală nu depăşeşte 2-3 săptămâni. Alternativa terapeutică reprezentată 

de lamboul sural revers a fost considerată, în acest caz, ca plan de rezervă în cazul necrozei 

marginale a lamboului local pe perforante, având în vedere procesul infecţios şi debridările 

repetate care puteau determina leziuni inaparente ale pediculului perforant al acestuia.  

 

Caz 3 

Pacientul în vârstă de 62 ani, din mediul rural, fumător, hipertensiv, prezenta la 

nivelul regiunii calcaneene drepte o formaţiune tumorală verucoasă, pigmentată, veche de 

aproximativ 1 an. Formaţiunea a apărut pe o veche cicatrice produsă prin vindecarea 

spontană a unei escare. 

Pacientul a solicitat consult dermatologic care a suspicionat prezenţa unei tumori 

maligne. Biopsia recoltată a relevat prezenţa epiteliomului spinocelular moderat diferenţiat, 

motiv pentru care acesta este îndrumat într-un serviciu chirurgical pentru excizia 

formaţiunii tumorale. 

În urma consultului de chirurgie plastică, pacientul a fost internat şi supus unei 

evaluări clinico-paraclinice preoperatorii. Examenele EKG, RX toracică, ecografia inghinală 

dreaptă şi abdominală nu au relevat modificări patologice semnificative. 
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Strategia chirurgicală reconstructivă a avut în vedere, ca prima alegere, utilizarea 

unui lambou local plantar medial. Prin urmare, preoperator s-a făcut mappingul Doppler şi 

s-a identificat perforanta cutanată din artera plantară medială (ramul superficial), s-a 

marcat defectul şi lamboul ales pentru reconstrucţie, de formă ovalară, cu axul lung paralel 

cu primul metatarsian, şi vasul perforant situat în treimea proximală a lamboului pentru a 

permite rotaţia pe defect. 

Intervenţia chirurgicală s-a desfăşurat sub rahianestezie, sub bandă hemostatică şi a 

implicat doi timpi operatori: de excizie a formaţiunii tumorale şi de reconstrucţie a 

defectului. Excizia formaţiunii s-a efectuat cu margini de siguranţă oncologice de 2 cm până 

în planul periostului calcanean. S-a creat un defect postexcizional de cca 4/4 cm care s-a 

acoperit cu lambou plantar medial. 

  

 

 

 

 

După incizia laturilor lamboului, cu păstrarea unei punţi cutanate proximale 

supraiacente pediculului, s-a practicat ridicarea acestuia dinspre distal spre proximal, cu 

includerea fasciei de la nivelul abductorului şi flexorului scurt de haluce în lambou, până la 

identificarea perforantei care s-a scheletizat pe o lungime de cca 1 cm pentru a permite 

rotaţia lamboului la defect. După aplicarea pe defect, acesta s-a ancorat la marginile 

defectului şi s-a poziţionat un tub de dren sub lambou. Păstrarea punţii cutanate proximale 

a permis augmentarea întoarcerii venoase prin sistemul venos superficial precum şi 

Aspectul tumorii şi marcajul lamboului preoperator 

Defectul postexcizional şi lamboul in situ 
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menţinerea în continuitate a unui ram nervos care să confere sensibilitate lamboului. Zona 

donatoare a fost acoperită cu grefă de piele liberă despicată recoltată de la nivelul coapsei 

drepte. S-a practicat un pansament lejer cu fereastră de vizitare. 

Postoperator, pacientul a beneficiat de protecţie antibotică, antiinflamatorie, 

antialgică şi de profilaxie antitrombotică cu clexane 0,4ml/zi. 

Îngrijirile locale postoperatorii au constat în poziţionarea proclivă a piciorului şi 

schimbarea zilnică a pansamentului. Pacientul a fost externat după 7 zile cu plaga în curs de 

vindecare chirurgicală şi i sa permis sprijinul pe picior după 3 săptămâni. 

Pacientul a fost îndrumat către un serviciu oncologic pentru evaluare şi 

dispenarizare. S-a prezentat la controalele periodice care au relevat un lambou viabil, cu 

sensibilitate prezentă, fără leziuni provocate de fricţiune sau de presiune pe zona 

calcaneană. 

 

 

 

 

 

Defectele de pe suprafaţa de sprijin a călcâilui sunt greu de reconstruit din cauza 

caracterisiticilor speciale ale tegumentului şi ale ţesuturilor subiacente. Pielea calcaneană 

are un strat cornos foarte gros care conferă rezistenţă la traumatisme, iar ţesuturile 

profunde sunt ancorate la fascia plantară şi periostul calcanean prin septuri fibroase 

verticale care dau aspectul de fagure, rezistent la forţele de frecare care intervin în timpul 

mersului. Ţesuturile care acoperă defecte la acest nivel trebuie să aibă vascularizaţie 

robustă, tegumente groase, să suporte forţe de frecare şi presiuni mari. Lambourile 

musculare locale (flexor scurt de degete) pot reconstrui defecte mici la acest nivel, dar 

necesită acoperire cu grefă de piele care suferă rapid ulceraţii la presiune. Lambourile 

fasciocutane reverse de la nivelul gambei (sural revers) nu ating decât parţial defectele 

plantare. Lambourile transferate liber implică abilităţi microchirurgilcale, timp operator 

lung, sunt voluminoase şi capătă o sensibilitate protectivă după aproximativ 1 an. 

Aspectul lamboului la 3 ani postoperator 
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Faţă de toate acestea, lamboul perforant plantar medial prezintă avantajul 

reconstrucţiei cu ţesuturi cu calităţi asemănătoare (grosime, textură, culoare), păstrarea 

sensibilităţii lamboului prin conservarea unui ram nervos cutanat, morbiditate minimă a 

zonei donatoare, fără deficit funcţional, o tehnică relativ facilă care nu necesită anastomoze 

microchirurgicale, timp operator scurt şi recuperare postoperatorie rapidă. În perspectiva 

efectuării radioterapiei locale, lamboul conferă rezistenţă crescută la efectul distructiv al 

radiaţiilor.  

 

Caz 4  

Pacientul, în vârstă de 69 ani, cu patologie asociată cardiovasculară (HTA, 

insuficienţă venoasă cronică), din mediul rural, fumator, consumator ocazional de alcool, a 

prezentat în treimea distală a gambei un focar osteitic cronic cu cicatrice atrofică şi 

granulaţii hipertone. Debutul afecţiunii a fost în urmă cu aproximativ 2 ani când pacientul a 

suferit un politraumatism prin cădere din căruţă cu fractura cominutivă a ambelor oase de 

la gamba stângă, fracturi costale multiple şi contuzie abdominală. 

Starea generală a pacientului nu a permis realizarea unei osteosinteze ferme în 

urgenţă, astfel că, pentru imobilizarea şi consolidarea fracturii, s-a montat un fixator extern. 

Ulterior, din cauza edemului posttraumatic şi a hematomului din focarul de fractură, 

tegumentul de pe faţa internă a gambei s-a necrozat, rezultând o ulceraţie cu vindecare 

tardivă. În timp, la nivelul cicatricii atrofice s-au produs multiple episoade de ulceraţie cu 

vindecare extrem de lentă. Pacientul a fost supus unei evaluări ortopedice şi, în urma 

examenului radiologic, s-a evienţiat un focar osteitic rezidual, tratat prin chiuretajul 

focarului osteitic şi aplicaţii locale de perle cu antibiotic, precum şi prin administrarea 

prelungită de antibioterapie sistemică. 

Multiplele recidive au impus consultul interidsciplinar de chirurgie plastică şi s-a 

decis intervenţia chirurgicală de asanare a focarului osteitic şi de acoperire a defectului cu 

lambou local bazat pe perforante. 
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Pacientul a fost internat şi supus unei evaluări preoperatorii clinico-paraclinice care 

nu au decelat modificări patologice semnificative, exceptând venele varicoase de la nivelul 

membrelor inferioare. 

Având în vedere multiplele recidive ale focarului osteitic şi multiplele tentative 

operatorii la acest nivel, precum şi traumatismele produse de fisele fixatorului extern, s-a 

decis acoperirea cu lambou sural revers situat în aceeaşi regiune cu defectul, dar totuşi la 

distanţă de acesta. Prezenţa varicelor hidrostatice a impus efectuarea intervenţiei în doi 

timpi pentru a preveni suferinţa venoasă a lamboului. 

 

 

 

  

 

Preoperator, a fost  apreciat punctul de rotaţie al pediculului lamboului la 

aproximativ 5 cm deasupra maleolei laterale (perforantele au putut fi identificate prin 

ecografie Doppler), s-a măsurat distanţa faţă de marginea distală a defectului şi s-a marcat 

lamboul pe faţa posterioară a gambei, cu un exces de 2 cm la nivelul pediculului pentru a 

permite rotaţia acestuia fără tensiune. 

Într-o primă etapă s-a practicat ridicarea lamboului sural de pe faţa posterioară a 

gambei prin incizia cicumferenţială a acestuia până în plan muscular, excceptând marginea 

inferioară, identificarea pe marginea proximală a nervului sural şi includerea acestuia în 

lambou, disecţia în plan subfascial dinspre extremităţi spre linia mediană cu menţinerea 

nervului sural în grosimea lamboului. 

Aspectul clinic al plăgii 

Marcajul preoperator al lamboului 
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Pe marginea inferioară a lamboului decolarea s-a facut în plan superficial, iar nervul 

sural şi atmosfera grăsoasă care îl înconjoară au fost păstrate aplicate pe fascie. Pediculul 

lamboului a fost reprezentat de o fâşie fascială de 3-4 cm care înconjoară nervul. Acesta a 

fost separat de planul profund musculotendinos până la punctul pivot situat la 5 cm desupra 

maleolei externe. S-a reaplicat lamboul pe zona donatoare pentru 4-5 zile pentru a creşte 

rezistenţa la ischemie a acestuia. 

 

 

 

 

 

În a doua etapă s-a practicat asanarea focarului osteitic prin excizia ţesuturilor moi 

devitalizate şi cicatriciale, a sechestrelor osoase şi plombarea cavităţii cu perle cu antibiotic 

urmată de acoperirea defectului prin rotaţia lamboului sural revers al carui pedicul a fost 

tunelizat subcutanat pe faţa posterioară a gambei. Zona donatoare a lamboului a fost 

închisă prin sutură directă. După ancorarea lamboului la defect s-a efectuat un pansament 

lejer cu fereastră de vizitare. 

 

 

 

 

Detaliu intraoperator cu identificarea nervului sural 
la marginea superioară a lamboului 

Antrenarea lamboului 

Aspectul imediat postoperator al lamboului (a) şi la 21 de zile postoperator (b) 

b a 
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Postoperator, pacientul a primit protecţie antibiotică, antilagică, antiinflamtorie şi 

profilaxie antitrombotică. Îngrijirile locale au constat în poziţionarea proclivă a gambei, fără 

sprijin pe zona de rotaţie a pediculului, şi schimbarea zilnică a pansamentului. Evoluţia 

postoperatorie a fost fără complicaţii iar pacientul s-a externat la 7 zile postoperator cu 

indicaţia de a reveni pentru suprimarea firelor de sutură după 14 zile. După suprimarea 

firelor de sutură s-a constatat o mică dehiscenţă a plăgii care a fost tratată conservator. 

Acoperirea focarelor osteitice cronice din treimea distală a gambei, cu mare 

potenţial de recidivă, necesită ţesuturi robuste, bine vascularizate. Lambourile locale pe 

perforante, precum şi lambourile musculare reverse, au un risc mare de eşec din cauza 

multiplelor episoade inflamatorii din timpul recidivelor şi multiplelor intervenţii chirurgicale 

de debridare a ţesuturilor neviabile. Lamboul muscular transferat liber creează o 

morbiditate crescută la nivelul zonei donatoare, o deformare a regiunii şi implică 

prelungirea perioadei de vindecare. Lamboul fasciocutan sural revers conferă acoperirea cu 

ţesuturi bine vascularizate situate la distanţă de defect, cu o morbiditate minimă a zonei 

donatoare. Complicaţiile postoperatorii ale acestuia sunt, în mod obişnuit, minore şi 

necesită tratament conservator. Practicarea intervenţiei chirurgicale în doi timpi are ca scop 

reducerea riscului de apariţie a acestor complicaţii. 

 

Caz 5  

Pacientul, în vârstă de 34 ani, din mediul urban, a suferit un traumatism complex de 

gambă stângă prin accident rutier cu fractură cominutivă de calcaneu şi pilon tibial pentru 

care a fost internat în secţia de ortopedie. Atitudinea chirurgicală de urgenţă a fost de 

montare a unui fixator extern biplan, eschilectomia fragmentelor mici, neviabile şi fixarea 

fragmentelor mari cu broşe transcalcaneene prin abord calacanean lateral. Edemul marcat 

posttraumatic a determinat dehiscenţa precoce a plăgilor operatorii şi granularea lentă a 

acestora. La aproximativ 3 săptămâni postoperator s-a solicitat consult interdisciplinar în 

vederea acoperirii defectului calcanean. 
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Având în vedere că prezenţa fixatorului în treimea distală a gambei făcea imposibilă 

recoltarea lambourilor tip elice, s-a decis acoperirea defectului cu lambou sural revers. 

Preoperator, s-a apreciat poziţia punctului pivot, s-a măsurat distanţa faţă de defect şi s-a 

marcat lamboul pe faţa posterioară a gambei, în treimea proximală. 

 

 

 

 

 

Desenul particular al insulei cutanate cu o preungire verticală facilitează închiderea 

fără tensiune a plăgii deasupra punctului pivot al pediculului. 

Intervenţia chirurgicală s-a desfasurat sub rahianestezie. 

Ridicarea lamboului a început cu incizia marginii superioare la nivelul căreia s-a 

identificat, în septul intermuscular, nervul sural revers care s-a secţionat şi s-a solidarizat la 

fascia lamboului, urmată de disecţia subfascială a laturilor acestuia până la nivelul acestui 

sept care trebuie disecat solidar cu lamboul. La marginea inferioară a acestuia, lambourile 

cutanate se decolează în plan superficial şi se croieşte un pedicul fascial de 3-4 cm lăţime 

care se ridică în continuitatea lamboului. 

După scheletizarea completă pe pepedicul, s-a constatat congestia venoasă a 

lamboului şi s-a decis antrenarea acestuia prin reaplicare la nivelul defectului pentru 4-5 zile. 

Odată ameliorat aspectul congestiv al lamboului, s-a practicat acoperirea defectului 

prin rotaţia lamboului cu apropape 180° şi tunelizarea subcutanată a pediculului pe faţa 

Aspect preoperator al defectului 

Marcarea lamboului 
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posterioară a gambei şi incizia punţii cutanate retromaleolare. Zona donatoare s-a închis 

prin sutură directă. 

 

 

 

 

 

După aplicarea lamboului pe defect şi ancorarea la marginile acestuia nu s-au 

constatat semne de suferinţă venosă. S-a poziţionat un tub de dren sub lambou şi s-a 

efectuat un pansament lejer cu fereastră de vizitare. 

Îngrijirile postoperatorii locale şi generale au respectat protocolul obişnuit. Pacientul 

a beneficiat de protecţie antibiotică, antilagică, aniinflamatoare şi de protecţie 

antitrombotică cu heparină fracţionată. Îngijirile locale au constat în poziţionarea proclivă a 

gambei fără sprijin pe punctul pivot al lamboului şi pansamente zilnice.Evoluţia 

postoperatorie a fost fără complicaţii. Pacientul a fost externat la 14 zile posoperator cu 

indicaţia de a reveni la controale periodice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b a 

a – Antrenarea lamboului;  b- Rotaţia lamboului 

b a 

Aspect la 6 luni postoperator: a – lambou; b – zona donatoare  

Aspectul lamboului la 2 luni postoperator 
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Defectele calaneene cu expunere osoasă necesită acoperire rapidă cu ţesuturi 

robuste în vederea prevenirii osteitei. Metoda de fixare a fracturilor cu fixatoare externe 

împiedică utilizarea lambourilor tip elice. Alternativa o reprezintă lamboul sural revers. 

Complicaţia frecventă a acestuia este suferinţa venoasă după rotaţia la nivelul defectului. În 

acest caz, congestia venosă a fost evidentă clinic după scheletizarea lamboului pe pedicul, 

ceea ce a impus reaplicarea la nivelul defectului pentru creşterea rezitenţei la ischemie. În 

acest fel, rotaţia ulterioară la nivelul defectului a fost făcută în siguranţă. Antrenarea 

lamboului cu acoperirea defectului în doi timpi trebuie luată în consideraţie ori de câte ori 

se constată congestia venoasă intraoperatorie, mai ales atunci când nu există alternative 

terapeutice locale. 

 

Caz 6 

Pacienta, în vârstă de 59 ani, din mediu urban, fără patologii asociate, a solicitat un 

consult dermatologic pentru o uceraţie situată pe faţa internă a calcaneului stâng. Pacienta 

acuza apariţia ulceraţiei după purtarea incălţămintei incomode. Consutul dermatologic a 

suspicionat o afecţiune cutanată malignă şi pacienta a fost îndrumată către un serviciu 

chirurgical în vederea exciziei acesteia. 

În urma consultului interdisciplinar de chirurgie plastică, s-a decis excizia formaţiunii 

tumorale şi acoperirea defectului cu lambou local. Pacienta a fost internată şi supusă unei 

evaluări preoperatorii clinico-paraclinice care nu a relevat modificări patologice. 

 

 

 

 

 

 

Intervenţia chirurgicală s-a desfăşurat sub rahianestezie şi a implicat două secvenţe 

operatorii: de excizie a formaţiunii şi de acoperire a defectului. 

Aspectul clinic al tumorii 
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Preoperator, s-au marcat limitele de excizie a tumorii şi conturul lamboului pe faţa 

posterioară a gambei, prelungirea verticală a insulei cutanate având rolul de a facilita sutura 

fără tensiune deasupra punctului pivot al lamboului. 

Excizia formaţiunii tumorale s-a făcut cu margini de siguranţă oncologică până în 

planul ţesutului subcutanat grăsos.  

 

 

 

 

 

A rezultat un defect postexcizonal pe faţa internă şi parţial pe zona de sprijin a 

călcâiului care necesita acoperire cu ţesturi de bună calitate. În a doua secvenţă operatorie 

s-a practicat ridicarea lamboului sural revers după tehnica obişnuită, desfiinţarea punţii 

cutanate dintre punctul pivot al acestuia şi defect printr-o incizie longitudinală, rotaţia la 

nivelul defectului şi ancorarea la marginile acestuia. Zona donatoare de pe faţa posterioară 

a gambei a fost închisă prin sutură directă. 

 

 

 

 

Marcajul lamboului pe faţa posterioară a gambei  

a – Tumora excizată; b – Defectul postexcizional  

b a 

a – Tumora excizată; b – Defectul postexcizional  

b a 
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Evoluţia posoperatorie a fost fără complicaţii iar îngrijirile postoperatorii s-au făcut 

conform protocolului. 

Defectele la nivelul căcâiului implică ţesuturi înalt specializate, rezistente la forţe mari de 

presiune şi de frecare. Presiunea exercitată în timpul mersului pentru un individ cu o greutate 

de 70 kg este de 5kg/cm2. Structura particulară a ţesuturilor plantare este destinată absorbţiei şi 

dispersiei forţelor de presiune (pielea cu cel mai gros strat cornos din organism, ţesutul 

subcutanat organizat în formă de fagure printr-o reţea de structuri fibroase care ancorează 

pielea de fascia plantară) şi necesită reconstrucţia defectelor cu ţesuturi bine vascularizate şi 

rezistente la aceste forţe. O grefă de piele aplicată la nivelul defectului este supusă riscului prizei 

parţiale, din cauza unui pat necorespunzator, şi, ulterior a ulceraţiei prin presiune şi a 

traumatismelor repetate. Prin urmare, acoperirea cu un lambou cu vascularizaţie permanentă 

care conferă robusteţe şi rezistenţă la traumatismele specifice zonei reprezintă prima intenţie. 

Poziţia distală a defectului impune recoltarea unui lambou proximal, iar desenul particular al 

lamboului facilitează închiderea plăgii deasupra punctului pivot al lamboului fără tensiune. 

În perspectiva confirmării caracterului malign al tumorii şi necesităţii radioterapiei 

adjuvante, lamboul conferă o mai mare rezistenţă la efectul distructiv al radiaţiilor 

comparativ cu grefa de piele care prezintă risc crescut de radionecroză. 

  

Caz7 

Pacienta în vârstă de 64 ani, din mediul urban, supraponderală, cu patologie cardiacă 

asociată (FiA, HTA, ICC cls.II NYHA), s-a prezentat la un consult dermatologic pentru o 

formaţiune tumorală pe faţa anterointernă a coapsei drepte cu debut de aproximativ 8 luni 

şi progresie spre ulceraţie a regiunii centrale a tumorii. Examenul dermatologic a 

suspicionat un carcinom scuamos iar pacienta a fost îndrumată către un serviciu chirurgical 

în vederea exciziei formaţiunii tumorale. 

În urma consultului de chirurgie plastică, pacienta a fost internată şi supusă evaluării 

preoperatorii. Radiografia de torace a relevat scleroemfizem difuz şi cord mărit transversal. 

Traseul EKG era specific tulburării de ritm menţionate. În urma consultului cardiolgic a fost 

ajustat tratamentul specific. 
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Preoperator s-au marcat limitele de rezecţie ale tumorii sub forma unei elipse 

cutanate paralelă cu axul longitudinal al coapsei. S-a realizat mappingul perforantelor aflate 

în vecinătatea potenţialului defect şi s-a marcat lamboul local tip keystone pe faţa 

anterointernă a coapsei, în zona cu laxitate maximă a ţesuturilor. Una dintre laturile 

lamboului a fost reprezentată de marginea de excizie eliptică iar cealaltă a fost proiectată 

paralel cu aceasta, la o distanţă egală cu lăţimea defectului. Pacienta a fost supusă 

intervenţiei chirurgiale sub rahianestezie, cu coapsa în abducţie şi rotaţie externă. 

Procedeul chirurgical a implicat doi timpi operatori: de excizie a tumorii şi de 

acoperire a defectului. Excizia formaţiunii tumorale s-a făcut cu margini de siguranţă până în 

plan muscular, conform protocolului oncologic şi a rezultat un defect de circa 7/5 cm. 

 

 

 

 

 

S-au incizat apoi toate laturile lamboului conform desenului preoperator, inclusiv 

fascia musculară, cu decolarea minimă a marginilor acestuia pentru a permite mobilizarea 

către defect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piesa de excizie 

Marcajul lamboului keystone pe faţa anteriointernă a coapsei 

Insularizarea lamboului şi avansarea pe defect 
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S-a aplicat primul punct de sutură la mijlocul lamboului, acolo unde tensiunea este 

maximă, apoi plaga s-a închis după tehnica standard, iar extermităţile în maniera V-Y. 

Mobilizarea lamboului către defect a permis, de fapt, avansarea tip V-Y a ţesuturilor de 

vecinătate în direcţii opuse, ceea ce a facilitat închiderea plăgii. 

 

 

 

 

 

 

 

A fost poziţionat un tub de dren sub lambou, pentru câteva zile şi s-a aplicat un 

pansament lejer cu fereastră de vizitare. Postoperator, pacienta a beneficiat de protecţie 

antibiotică, antiinflamatoare, antialgică şi de profilaxie antitrombotică. Îngijirile locale au 

constat în poziţionarea uşor elevată, în abdducţie şi rotaţie externă a coapsei şi schimbarea 

zilnică a pansamentului. Pacienta a fost externată a treia zi postoperator, când i s-a permis 

reluarea mobilizării. Evoluţia postoperatorie a fost simplă, cu suprimarea firelor de sutură 

după 12 zile. 

Deşi crează cicatrici la distanţă mare de defect şi are un arc de mobilitate limitat, 

lamboul tip keystone prezintă avantajul acoperirii defectelor cu ţesuturi asemănătoare, 

sensibile, cu un rezultat estetic satisfăcător şi o morbiditate mică a zonei donatoare. De 

asemenea, scade necesitatea utilizării grefelor de piele sau a lambourilor libere, ceea ce 

scurtează timpul de vindecare, aspect foarte important pentru pacienţii cu comorbidităţi 

severe care nu pot suporta o imobilizare prelungită. Această soluţie reconstructivă trebuie 

luată în considerare chiar şi în acoperirea defectelor de dimensiuni mari la nivelul 

membrului inferior. Trebuie ţinut cont însă de faptul că zona donatoare trebuie să fie în 

regiuni cu laxitate mare a ţesuturilor şi nu poate fi utilizat pentru defecte din vecinătatea 

articulaţiilor sau a părţii inferioare a gambei şi piciorului. Din perspectiva chirurgului, 

utilizarea acestui tip de lambou prezintă avantajul unei curbe rapide de învăţare, fără a 

necesita aptitudini microchirurgicale deosebite. 

 

Aspectul final al lamboului 
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Caz 8 

Pacienta, în vârstă de 39 ani, din mediul urban, supraponderală, a prezentat un 

defect de părţi moi la nivelul feţei externe a gambei stângi, apărut după imobilizarea în 

aparat gipsat pentru o entorsă de gleznă. Istoricul afecţiunii a debutat în urmă cu 2 luni 

când pacienta a suferit o entorsă de gleznă stângă în urma unei căderi accidentale. În 

urgenţă s-a practicat imobilizarea gleznei în aparat gipsat. După îndepărtarea acestuia s-a 

constatat o zonă de necroză tegumentară la nivelul regiuni maleolare stângi de cca 3/4cm 

care a fost tratată conservator până la delimitarea completă. 

În urma consultului interdisciplinar de chirurgie plastică, s-a decis excizia zonei de 

necroză şi acoperirea defectului cu lambou local tip elice pe perforante din artera peronieră. 

Preoperator, sa făcut mappingul perforantelor precum şi marcarea poziţiei acestora 

şi a lamboului pe faţa externă a gambei.  

 

 

 

 

 

 

Disecţia lamboului cu identificarea intraoperatorie a perforantelor s-a realizat 

conform procedurii standard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectul clinic la 3 luni postoperator  

Ridicarea lamboului cu păstrarea unui pedicul distal  
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În a doua etapă, s-a intervenit chirurgical după 7 zile şi s-a practicat excizia zonei 

ischemice proximale, secţionarea pediculului cutanat distal, scheletizarea lamboului pe 

perforanta cea mai mare după ligatura calorlalţi pediculi şi rotaţia cu 180° la nivelul 

defectului. După 15 minute s-a constatat congestia lamboului, cea ce a impus derotarea şi 

reexplorarea pediculului, cu extinderea disecţiei acestuia la nivelul septului. Se reaplicat 

lamboul pe defect şi s-a ancorat la marginile acestuia. Zona donatoare a lamboului a fost 

închisă prin sutură directă. 

 

 

 

Reaplicarea lamboului pe zona donatoare cu ischemia porţiunii proximale  

Aspectul clinic al lamboului la 3 zile postoperator  

Scheletizarea lamboului pe perforanta cea mai mare  
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Îngrijirile postoperatorii locale şi generale au respectat protocolul obişnuit. Evoluţia 

postoperatorie a fost favorabilă, cu remiterea fenomenelor congestive în aproximativ 5 zile. 

Pacienta a fost externată dupa 10 zile cu plaga în curs de vindecare chirurgicală. 

 Complicaţia cea mai frecventă a lambourilor pe perforante tip elice la nivelul 

membrului inferior este reprezentată de suferinţa vasculară a porţiunii care trebuie să 

acopere defectul. Recunoaşterea precoce a acesteia şi reaplicarea lamboului pe defect 

reprezintă tehnica de salvare a a lamboului. În acest caz, suferinţa vasculară de tip venos 

chiar şi după antrenarea lamboului poate fi explicată prin prezenţa ţesutului adipos bine 

reprezentat sau prin disecţia insuficientă a pediculului care determina torsiunea venelor 

comitante cu pereţi subţiri. Antrenarea lamboului a favorizat remiterea spontană a 

fenomenelor congestive cu supravieţuirea integrală a lamboului. 

 

Caz 9 

Pacient în vârsta de 61 ani din mediul rural, nefumător, consumator de alcool, 

prezenta de aproximativ 2 ani o formaţiune tumorală ulcerată pe marginea laterală stângă şi 

pe faţa ventrală a limbii . S-a prezentat la un consult de chirurgie BMF unde s-a ridicat 

suspiciunea unei tumori maligne de limbă. Examenul CT a relevat o formaţiune tumorală 

care invada faţa ventrală şi marginea laterală stângă a limbii, gandele submandibulare până 

la nivelul mucoasei arcadei dentare şi prezenţa adenoaptiei cervicale bialterale. S-a decis 

efecuarea intervenţiei chirurgicale de excizie a formaţiunii tumorale şi de reconstrucţie a 

limbii în echipă mixtă chirurgie BMF-chirurgie plastică. Pacientul s-a internat în vederea 

intervenţiei chirurgicale şi s-a efectuat evaluarea preoperatorie clinică şi paraclinică (analize 

de laborator, radiografie toracică, EKG) şi consult preanestezic. 

Examenul general nu a relevat modificări patologice semnifictive. Prin examen local, 

la palpare, s-a identificat o formaţiune tumorală ulcerată, imprecis delimitată, de 

consistenţă renitentă, sângerândă la traumatisme minore. La nivelul regiunii cervicale s-au 

evidenţiat ganlioni palpabili bilateral. 
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Planul preoperator a implicat reconstrucţia defectului osos cu placă de reconstrucţie 

şi reconstrucţia defectului de limbă şi planşeu bucal cu lambou anterolateral de coapsă 

transferal liber microchirurgical. S-a făcut mappingul perforantelor pe faţa anterolaterală a 

coapsei stângi şi s-au detectat două perforante cu semnal Doppler accentuat care au fost 

marcate. 

 

 

 

 

 

 

Intervenţia chirurgicală s-a desfăşurat sub anestezie generală cu intubaţie 

orotraheală şi a comportat trei timpi operatori: excizia formaţiunii tumorale în bloc cu limba 

şi ramul mandibular adiacent defectului, musculatura supraomohioidiană şi 

limfadenectomie laterocervicală bilaterală, reconstrucţia defectului complex creat care a 

implicat reconstrucţia de mandibulă şi reconstrucţia de limbă şi planşeu bucal şi 

traheostomie profilactică. 

 

 

 

 

Aspectul clinic al tumorii 

Marcarea preoperatorie a lamboului şi a perforantelor  

Piesa de excizie 
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Pentru optimizarea timpului operator s-au efectuat, în acelaşi timp, rezecţia 

formaţiunii tumorale şi ridicarea lamboului anterolateral de coapsă, lucru facilitat şi de 

prezenţa a două câmpuri operatorii diferite. Ridicarea lamboului anterolateral de coapsă s-a 

realizat, respectând tehnica standard, prin incizia marginii anterioare a lamboului până la 

nivelul muşchiului drept femural şi disecţia subfascială a acestuia până la nivelul septului 

muscular unde au fost identificate cele două perforante marcate preoperator care aveau 

traseu muscular. Pentru obţinerea volumului necesar reconstrucţiei planşeului bucal s-a 

recoltat, împreună cu lamboul cutanat, şi un fragment muscular din vastul lateral din jurul 

celor două perforante care, profund de acesta, confluează într-un ram comun. Pentru 

obţinerea sensibilităţii şi a unui grad de funcţie motorie, s-au recoltat un ram nervos cutanat 

şi un ram motor din vecinătatea perforantelor. 

 

. 

 

 

 

În timpul limfadenectomiei cervicale s-au conservat artera facială, la emergenţa din 

artera carotidă externă şi vena jugulară externă precum şi trunchiul venos tireo-linguo-

facial, pentru anastomoza microchirurgicală, precum şi nervul hipoglos şi nervul lingual 

stâng din nervul trigemen. Prepararea vaselor cervicale s-a făcut înaintea ligaturii 

pediculului lamboului anterolateral de coapsă pentru a se obţine un timp minim de 

ischemie. Următoarea etapă a fost aceea de reconstrucţie a defectului osos mandibular cu 

placă de reconstrucţie acoperită de lambourile cervicofaciale decolate la începutul 

intervenţiei chirurgicale. 

Ca primă etapă, lamboul a fost modelat sub formă tubulară, ancorat la bonturile 

musculare din baza limbii, ulterior efectuându-se anastomoza microchirurgicală şi 

neurorafia la nivel cervical. Ultimii timpi operatori au fost reprezentaţi de sutura plăgii 

cervicale în planuri anatomice, cu poziţionarea unor drenaje la nivelul planşeului bucal şi 

Lamboul chimeric anterolateral de coapsă şi 
muşchiul vast lateral recoltat 
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laterocervical, şi efectuarea trahostomei, avându-se în vedere edemul postoperator marcat 

pentru prevenirea asfixiei prin obstrucţia căilor respiratorii superioare. Zona donatoare a 

lamboului a fost închisă prin sutură directă. 

 

 

 

 

 

 

Pacientul a fost detubat de sonda traheală şi i s-a montat o sondă nazogastrică de 

alimentare. Intervenţia chirurgicală a avut o durată de aproximativ 8 ore, fără incidente sau 

accidente intraoperatorii. 

Evoluţia postoperatorie sub protecţie antibiotică, antiinflamatoare şi antisecretorie 

gastrică a fost favorabilă, fără complicaţii postoperatorii. Pentru protejarea anastomozelor 

microchirurgicale, s-a administrat, pe o perioadă de 7 zile postoperator, Clexane 0,4mlsc/zi. 

Îngrijirile locale au constat în aspirarea repetată a secreţiilor salivare, toaletă locală 

repetată la nivelul plăgii postoperatorii bucale pentru prevenirea macerării ţesuturilor şi 

alimentarea pe sondă nazogastică pentru o perioada de 3 săptămâni. 

Pacientul a fost externat după 3 săptămâni, vindecat chirurgical, dar cu menţinerea 

traheostomei şi sondei nazogastrice de alimentare. La 1 lună postoperator s-a desfiinţat 

traheostoma, dar pacientul a menţinut sonda nazogastrică, din cauza dificultăţilor de 

alimentare, până la 3 luni postoperator. 

După obţinerea rezultatului histopatologic, care a relevat diagnosticul de carcinom 

scuamos moderat diferenţiat şi prezenţa de metastaze ganglionare, pacientul a fost supus 

unei evaluări oncologice care nu a evidenţiat prezenţa metastazelor la distanţă. În acelaşi 

timp, au fost realizate evaluări locale periodice (la 3 luni în primul an, apoi la 6 luni în al 

doilea) pentru depistarea recidivei locale. 

 

Lamboul anterolateral de coapsă poziţionat la nivelul defectului  
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După primul an, în care nu s-au depistat recidive locale, pacientul nu a mai urmat 

programul de evaluare periodică şi s-a prezentat după aproximativ 2 ani şi 3 luni de la 

intervenţie cu recidivă masivă locală declarată inoperabilă în urma investigatiei CT. 

Pacientul a decedat ulterior din cauza invaziei locale a tumorii. 

Scopul principal în reconstrucţia de limbă este restaurarea deglutiţiei şi vorbirii. 

Prezenţa unui discurs inteligibil este strâns legată de volumul musculaturii reziduale din 

baza limbii, iar deglutiţia este strâns legată de volumul limbii reconstruite. Recoltarea 

fragmentului muscular de vast lateral împreună cu insula cutanată reduce timpul operator 

prin omiterea disecţiei intramusculare a perforantei, obliterează spaţiul mort de la nivelul 

planşeului bucal, prevenind formarea fistulelor orocutanate, şi conferă limbii reconstruite 

un volum adecvat pentru deglutiţie. În plus, neurorafiile microchirurgicale între ramurile 

nervoase ale lamboului şi ale defectului, cu posibilitatea reinervării cel puţin parţiale a 

lamboului, permit îmbunătăţirea rezultatului funcţional al reconstrucţiei. 

 

Caz10 

Pacienta, în virsta de 56 ani, din mediul urban, fără patologii severe asociate, 

prezenta la internare, la nivelul hemifeţei drepte, o formaţiune tumorală care determina 

deformarea regiunii cu distorsionarea piramidei nazale şi a fantei palpebrale. Pacienta a 

solicitat consult chirurgical BMF în vederea exciziei tumorale. 

Istoricul afecţiunii indica un debut în urmă cu aproximativ 2 ani, pentru care 

pacienta a fost supusă unei intervenţii chirurgicale de excizie a tumorii şi de precizare de 

diagnostic. Examenul histopatologic a confirmat diagnosticul de carcinom odontogen, iar 

pacieta a fost îndrumată către un serviciu oncologic pentru evaluarea extensiei bolii şi 

Aspectul clinic la 3 luni postoperator 
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pentru tratament specific. Pacienta a refuzat tratamentul oncologic şi, după 2 ani, s-a 

prezentat cu recidivă tumorală masivă la nivelul hemifeţei drepte. 

Evaluarea CT a relevat prezenţa unei masive recidive tumorale la nivelul hemifeţei 

drepte, care liza peretele anterior şi lateral al sinusului maxilar, peretele orbitar inferior 

mediu şi superior drept şi se extindea către celulele etmoidale de aceeaşi parte. Procesul 

invadează, de asemenea, septul nazal şi sinusul nazal stâng. 

În urma consultului interdiciplinar de chirurgie plastică, s-a decis excizia formaţiunii 

tumorale şi reconstrucţia defectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienta a fost internată în vederea intervenţiei chirurgicale şi a fost supusă unei 

evaluări clinice şi paraclinice. Examenul clinic a relevat la inspectie o formaţiune tumorală 

care determina expandarea hemifeţei drepte, ecatzii venoase tegumentare şi devierea spre 

stânga a narinei stângi cvasicomplet obstrurată de formaţiunea tumorală, precum şi 

îngustarea fantei palpebrale drepte. La nivelul palatului dur, pe partea dreaptă, s-a 

constatat invazia mucoasei cu ulceraţia acesteia. La palpare tumora avea consistenţă dură şi 

era imprecis delimitată, iar tegumentele supraiacente erau aderente la aceasta. 

 

 

 

Aspectul CT al tumorii 
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La consultul ORL a putut fi examinată narina dreaptă care era complet obstruată prin 

invazie tumorală. Consultul oftalmologic nu a relevat modificări patologice la nivelul 

globului ocular. Analizele de laborator nu prezentau abateri de la valorile normale, 

radiografia toracică şi EKG-ul aveau aspect normal.  

Intervenţia chirurgicală, realizată sub anestezie gerală cu intubaţie orotraheală, a 

implicat doi timpi operatori: excizia în bloc a formaţiunii tumorale, limfadenctomie 

laterocervicală dreaptă şi reconstrucţia defectului facial. 

Abordul chirurgical al tumorii s-a făcut conform maracajului preoperator print-o 

incizie care circumscria formaţiunea tumorală cu consevarea vermilionului buzei superioare, 

continuată laterocervical drept. S-a practicat excizia în bloc a formaţinuini tumorale, a 

globului ocular drept şi a conţinutului orbitar (exenteraţie orbitară dreaptă), a piramidei 

nazale, a peretelui inferior al sinusului frontal drept şi chiuretajul acestuia, a pretelui 

anterior al sinusului maxilar stâng, a arcadei dentare a maxilarului superior şi a palatului dur 

până la valul palatin. S-a creat un defect complex, tridimesional, care implica reliefuri 

osoase şi părţi moi. Excizia tumorii a fost completată de limfadenectomie laterocervicală 

dreaptă. 

 

 

 

 

 

 

a – Aspectul clinic al tumorii; b – Invazia tumorală la nivelul palatului dur 

b a 

a – Defect postexcizional; b – Formaţiune tumorală excizată 

b a 
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Refacerea contururilor osoase ale piramidei nazale şi ale maxilarului s-a făcut cu 

plăci de reconstrucţie ancorate la nivelul peretelui anterior al sinsului frontal şi lamele 

pterogiodiene. Reconstrucţia de părţi moi implica acoperire atât al nivelul cavităţii bucale 

cât şi la nivelul hemifeţei drepte şi necesita un lambou cu suprafaţă mare şi plierea acestuia 

pentru acoperirea completă a plăcilor de reconstrucţie. 

 

 

 

 

Marcajul preoperator al lamboului şi 

mappingul perforantelor s-au efectuat la nivelul coapsei drepte. Recoltarea lamboului se 

realizează în acelaşi timp cu excizia tumorală pentru optimizarea timpului operator şi a 

început prin incizia marginii anterioare, până la nivelul muşchiului drept femural, urmată de 

disecţia subfascială până la nivelul septului intermuscular şi identificarea perforantelor. În 

timpul disecţiei s-a constatat consistenţa ţesutului adipos care dădea volum lamboului şi nu 

mai necesita recoltarea unui fragment muscular. Disecţia intramusculară a perforantelor s-a 

făcut cu conservarea unui manşon muscular de protecţie, până la obţinerea unui pedicul cu 

lungime adecvată. S-a continuat cu insularizarea lamboului care a fost menţinut cu pediculul 

în continuitate până la prepararea vaselor de la nivelul feţei. Zona donatoare a lamboului a 

fost acoperită cu grefă de piele liberă despicată, recoltată din vecinatate. 

  

 

 

 

 

S-au disecat artera şi vena facială de la nivelul hemifeţei drepte în vecinătatea 

mandibulei. S-a secţionat pediculul lamboului şi a fost aplicat la nivelul defectului. Se pliat sub 

formă de sandwich care acoperea integral materialul de reconstrucţie osoasă şi s-a 

dezepidermizat o fâşie cutanată de aproximativ 0,8 cm, corespunzatoare ancorării 

Refacerea contururilor osoase cu plăci de 
reconstrucţie 

Insularizarea lamboului 
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vermilionului buzei superioare. După sutura la marginile defectului, s-au practicat anastomoza 

microchirurgicală terminoterminală cu artera şi vena facială, sutura lambourilor cervicale în 

planuri anatomice cu poziţionarea a două drenaje sub lambou şi la nivel cervical. Intervenţia 

chirurgicală a durat aproximativ 7 ore şi nu a fost însoţită de incidente intraoperatorii. 

 

 

 
 

 
 

Postoperator, pacienta a beneficiat de protecţie antibiotică, antiinflamatoare, 

antialgică şi anticoagulantă (Clexane 0,4ml/zi). Îngrijirile locale au constat în aspirarea 

repetată a secreţiilor salivare, toaleta repetată a cavităţii bucale şi pansamentele zilnice ale 

plăgilor faciale şi de la nivelul coapsei drepte. Pacienta s-a externat vindecată chirurgical la 3 

săptămâni postoperator şi a fost îndrumată către un serviciu oncologic pentru evalaurea 

extensiei bolii şi tratament de specialitate. 

Postoperator pacienta prezenta un important deficit estetic şi funcţional prin absenţa 

globului ocular drept şi a piramidei nazale, dar intervenţia chirurgicală a avut viză de 

radicalitate. 

 

 

 

 

 

 

Urmărirea postoperatorie a durat aproximativ 2 ani, pacienta prezentând după acestă 

perioadă o masivă recidivă tumorală rapid expansivă la nivelul regiunii frontale, dincolo de 

marginile lamboului şi profund de acesta, în baza craniului, declarată inoperabilă în urma 

examenului CT. Pacienta a decedat după aproximativ 2 ani din cauza recidivei masive locale a 

tumorii. 

Aspectul final al lamboului 

Aspectul lamboului la 3 săptămâni postoperator 
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Rezecţiile complexe ale tumorilor extremităţii cefalice implică atât părţi moi cât şi 

segmente osoase. Reconstrucţia defectelor osoase cu plăci de reconstrucţie necesită 

acoperirea completă a acestora cu ţesuturi de bună calitate care să nu permită protruzia 

materialului sintetic în cavitatea bucală. De asemenea, lamboul trebuie să acopere atât 

defecte cutanate cât şi mucoase, astfel că trebuie să aibă suprafaţa mare, să fie pliabil şi să 

poată fi dezepidermizat parţial şi să contină ţesuturi bine vascularizate rezistente la 

radioterapie. Lamboul anterolateral de coapsă îndeplineşte toate necesităţile reconstructive 

ale zonei donatoare şi, deşi deficitul estetic şi funcţional este important, ablaţia completă a 

tumorii şi reconstrucţia defectului într-o singură etapă au fost posibile la o pacientă care nu   

s-a supus evaluării şi tratamentului oncologic adjuvant. 

 În ceea ce priveste utilizarea lambourilor pe perforante la copii dificultatea realizării 

acestui studiu rezidă în absenţa studiilor anatomice şi clinice care să determine mărimea 

pediculilor vasculari şi a lambourilor în populatia pediatrică. Până în momentul actual în 

Romania nu au fost publicate studii care să aprofundeze subiect. Rezervele în utilizarea 

acestor lambouri, mai ales prin transfer liber microchirurgical, sunt determinate de 

dimensiunile mici ale pediculior care necesită aptitudini microchirurgicale deosebite şi de 

tendinţa la spasm a acestora, perioada lungă de anestezie şi ingrijirile postoperatorii dificile la 

copii. Totuşi, odată cu perfecţionarea sistemelor optice, a instrumentarului chirurgical şi a 

tehnicilor anestezice, aceste limite au fost depăşite. Dacă la începutul anilor ’90 erau 

comunicări sporadice despre transferul liber la copii care dovedeau că acest lucru este posibil, 

la începutul anilor 2000 au fost publicate studii care confirmau anastomoze realizate pe vase 

de 0,5 mm. În ceea ce priveşte vârsta, au fost raportate reuşite şi la vârsta de 2 ani, de 1 an, 

chiar şi la nou născuţi. Deşi în valoare absolută diametrul vascular la copii este foarte mic, 

rapotat la mărimea corpului este mai mare decât la adult. Vârsta copilului şi diametrul 

vascular nu reprezintă, ca atare, limite pentru utilizarea lambourile pe perforate. 

O altă problemă o reprezintă tendinţa mai mare la vasospasm în cazul copiilor. 

Tendinţa la spasm a vaselor la copii este amplu dezbatută, existând opinii pro şi contra (spre 

exemplu, Parry care speculează că incompleta dezvoltare a tunicii musculare a vaselor la copii 

nu favorizează vasospasmul). Totuşi, o manipulare microchirurgicală atraumatică şi aplicarea 

de vasodilatatoare topice reduce tendinţa la spasm a vaselor. Ca atare, singurul factor 

determinant în realizarea unui transfer liber al unui lambou perforant îl reprezintă 
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perforamanţele microchirurgicale ale operatorului. Dificultăţile tehnice apar la vârste mai mici 

de 5 ani unde vasele au un diametru de 0,5 mm. Peste vârsta de 10 ani procedura este 

similară adulţilor. Modificările produse la nivelul anastomozelor, al lambourilor şi al zonelor 

donatoare a acestora odată cu creşterea sunt insuficient evaluate. Există puţine studii care nu 

constată afectări ale creşterii sau stenoze la nivelul anastomozelor care să determine afectări 

ale creşterii. 

În concluzie, lambourile pe perforante pot fi utilizate cu succes la copii, fie ca lambouri 

locale sau transferate liber, singurul factor determinant fiind experienţa microchirurglui, iar 

populaţia pediatrică este o populaţie ideală pentru practicarea acestor lambouri datorită 

absenţei comorbidităţilor şi a riscului arterosclerotic, a unei vindecări satisfăcătoare şi a unei 

mari rezerve funcţionale. 

Deşi lambourile pe perforante au generat un interes şi un entuziasm deosebit în 

ultima perioadă în ceea ce priveşte diminuarea morbidităţii zonei donatoare, iar conceptul 

free style reprezintă o extensie naturală a acestora, totuşi nu a devenit foarte popular în 

rândul microchirurgilor. În ciuda faptului că beneficiază de multiple avantaje, precum 

recoltarea din orice regiune a corpului, flexibilitate în adaptarea intraoperatorie la necesităţile 

defectului, posibilitatea recoltării împreună cu alte tipuri de ţesuturi sau recoltării de lambouri 

subţiri care pot fi plicaturate, totuşi necesită intuiţia şi experienţa chirurgului în ceea ce 

priveşte mărimea lambolui care poate fi recoltat pe perforanta aleasă, marimea, lungimea şi 

traiectul profund al pediculului. 

Chiar dacă unul dintre avantajele recoltării lambourilor free style este adaptarea la 

variantele anatomice ale zonei donatoare, totuşi majoritatea lucrărilor publicate se referă la 

lamboul anterolateral de coapsă asupra căruia s-au făcut multiple studii anatomice şi clinice în 

ultimii 20 de ani şi a cărui anatomie este profund detaliată. Probabil reticenţele privind 

recoltarea lambourilor în manieră free style din alte regiuni ale membrului inferior este legată 

de datele anatomice ale acestora, insuficient aprofundate. 

De asemenea, dacă se preconizează reconstrucţia cu un lambou liber free style, 

trebuie avut în vedere şi un plan de rezervă care presupune un lambou pe perforante de 

vecinătate, cu anatomie cunoscută, datorită impredictibilităţii de calibru, lungime şi traiect al 

perforantei şi posibilităţii, cel puţin teoretice, de abandonare intraoperatorie a acestuia. 
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În concluzie, lambourile libere free style trebuie privite mai degrabă ca o alternativă 

terapeutică de salvare în situaţii neaşteptate, în cazul variantelor anatomice ale lambourilor 

clasice sau eşecurilor reconstrucţiilor anterioare.  

În ceea ce priveşte directiile viitoare de dezvoltare a labourilor pe perforante 

conceptul de supermicrochirurgie, care presupune anastomoza unor vase perforante de 

calibru foarte mic (0,5-0,8 mm) reprezintă evoluţia firească a lambourilor libere free style 

deoarece lamborile pot fi recoltate, cel puţin teoretic, din orice regiune anatomică şi 

beneficiază de avantajul reducerii la maxim a morbidităţii zonei donatoare print-o disecţie 

minim invazivă a lamboului.  

Reconturarea unor suprafeţe mari în zone vizibile ale corpului a impus rafinamentul 

tehnic al lambourilor pe perforante prin subţierea acestora înainte de aplicarea pe defectul de 

reconstruit. Subţierea microchirurgicală a lambourilor presupune excizia ţesutului adipos 

profund şi mentinerea în lambou doar a pielii şi ţesutului superficial. În mod particular, 

vascularizaţia pielii provine din plexul subdermic care este alimentat de perforantă, astfel 

încât excizia stratului adipos profund nu afectează viabilitatea lamboului. Reconstrucţia cu 

lambouri ultrasubţiri transferate microchirurgical este o altă direcţie de dezvotare a 

lambourilor pe perforante. 

În ceea ce priveşte alegerea metodei optime de tratament selecţia unui anume 

procedeu reconstructiv pentru un anume pacient necesită o evaluare amănunţită a condiţiilor 

locale şi generale şi un raţionament clinic corect. Momentul reconstrucţiei definitive trebuie 

să fie cât mai curând posibil. În ceea ce priveşte tipurile de procedee reconstructive, nu 

întotdeauna cea mai simplă metodă are şi rezultatele cele mai bune. Prin urmare, la nivelul 

membrului inferior sunt necesare, uneori, tehnici mai sofisticate pentru îndeplinirea acestui 

scop. 

Locul lambourilor bazate pe perforante în schema reconstructivă este pentru 

reconstrucţia defectelor mici şi medii ca lambouri locale (conceptul free style dând o mare 

flexibilitate intraoperatorie), precum şi în reconstrucţia defectelor complexe mari ca lambouri 

libere cu rezultate estetice şi funcţionale superioare altor tipuri de lambouri sau procedee 

reconstructive. 



 

 
56 

 

Odată cu rafinarea procedeelor reconstructive, în regiunile unde altădată nu exista 

decât o singură opţiune chirurgicală au apărut diferite variante de reconstrucţie ale căror 

avantaje, dezavantaje şi rezultate postoperatorii sunt încă în dezbatere. Devine logic faptul că 

elaborarea unui algoritm de evaluare a pacienţilor care să beneficieze de una din variantele 

terapeutice uşurează sarcina chirurgului.  

Secvenţializarea procesului de evaluare include aspecte clinice şi investigaţii 

paraclinice. 

Departe de a fi perfect, algoritmul pe care îl prezentăm uşurează gândirea chirurgicală 

în luarea unei decizii asupra variantei reconstructive a unui defect tisular la nivelul membrului 

inferior. 
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Tratament general Tratament local 

 

Evaluarea iniţială a defectului 

Defect posttraumatic 

Ţesuturi implicate Mărime şi profunzime 

Tip de ţesut 

Defect postexcizional 

Evaluarea vascularizaţiei Grad de contaminare /  
margine de excizie oncologică 

Viabilitate 

Profilaxie 
antitetanică 

Antibioterapie Antialgice Suport 
nutriţional 

Pansamente Debridare / 
Excizie 

Asanare 
bacteriană 

Reevaluarea defectului 

Localizare, suprafaţă, 
profunzime 

Evaluarea ţesuturilor utile pentru 
reconstrucţie 

Stabilirea zonei donoare 

Statusul vascular al membrului 
inferior + examinare Doppler 

Decizie asupra strategiei chirurgicale 

Închidere primară PPLD Lambouri locale 
Lambouri pe perforante 

Lambouri „free style” 
Lambouri tip elice 

Stabilirea structurilor care 
lipsesc 

Transfer liber microchirurgical 
Lambou pe perforante 
Lambouri „chimerice” 

Alt lambou 


