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INTRODUCERE 

Paralizia plexului brahial reprezintă o afecțiune devastatoare prin consecințele funcționale 

asupra pacientului, fiind o suferință neurologică a membrului superior. Acești pacienți prezintă o 

dizabilitate importantă datorită paraliziei membrului superior, a îndepărtării din activitatea socio-

profesională, a suferinței psihologice și nu în ultimul rând a timpului prelungit de recuperare.  

Incidența leziunilor de plex brahial a crescut dramatic în ultimii ani ca urmare a intensificării 

folosirii mijloacelor de transport rapide. Numărul tot mai mare al accidentelor de motocicletă din 

ultimii ani a îndreptat interesul în această direcție și a condus la obținerea unor progrese 

spectaculoase în chirurgia PB. 

Reconstrucția plexului brahial a cunoscut tentative de reparare chirurgicală de la începutul 

secolului XX, cu apariția unor pionieri în dezvoltarea procedurilor de recuperare funcțională 

motorie și senzitivă a membrului superior paralizat. Deși această patologie a afectat omenirea de 

secole, tratamentul acestui tip de paralizie nu a cunoscut un progres semnificativ până la apariția 

tehnicilor microchirurgicale. Acestea au oferit noi strategii terapeutice de reconstrucție care au dus 

la rezultate din ce în ce mai bune prin utilizarea grefelor nervoase, a transferului vascularizat de 

nerv ulnar, transferul nervilor motorii și senzitivi, transferul muscular funcțional liber. Toate aceste 

tehnici sunt folosite acum în mod curent în tratamentul paraliziei de PB. 

Reconstrucția PB era privită cu pesimism în urmă cu 4 decenii. În 1966 la Paris (SICOT) 

Societatea Internațională de Chirurgie Ortopedică și Traumatologie a concluzionat că tratamentul 

chirurgical al acestei leziuni este aproape imposibil și chiar dacă se încearcă repararea chirurgicală 

nu se garantează obținerea unui rezultat îmbucurător. 

Paralizia PB se caracterizează printr-o multitudine de probleme și rămâne o dilemă, dar și o 

provocare pentru microchirurgie datorită: anatomiei complexe a plexului brahial, fiziopatologiei 

degenerării și regenerării nervoase incomplet elucidate, dificultății recunoașterii și diagnosticului 

correct, reconstrucției microchirurgicale complexe ce necesită abilități chirurgicale deosebite, 

problematicii aprecierii corecte a prognosticului functional si necesității de operații paleative 

multiple pentru tratamentul sechelelor membrului superior paralizat. 

Scopul acestei teze este de a fost de a de a efectua  o trecere în revistă a cunoștințelor actuale 

referitoare la paralizia plexului brahial, de a demostra că este posibil să identifice prin microdisecție 

fasciculele la nivel intranervos în toate structurile proximale la nivelul elementelor PB, de a analiza 

posibilitatile de diagnostic ecografic in aceasta patologie și totodata pe baza rezultatelor studiului 

clinic al cazuisticii Clinicii de Chirurgie Plastică, Estetică și MicroChirurgie Reconstructivă de a 

stabili strategii terapeutice și elabora algoritmi de diagnostic și tratament pentru aceste leziuni.  

În partea generală a tezei am prezentat un istoric al evoluției procedurilor în chirurgia 

plexului brahial, noțiuni de anatomie și embriologie a plexului brahial, aspecte privind degenerarea 

și regenerarea nervoasă, clasificarea leziunilor de nervi periferici și a leziunilor de plex brahial, 

etiopatogenia și metodele de diagnostic a leziunilor de plex brahial. 

        În partea specială a tezei am stabilit ca direcții de cercetare:  

- studiul modului de distribuție al fasciculelor nervoase la nivelul ramurilor PB prin 

microdisecții anatomice pe cadavre 

- analiza utilitatii ecografiei în evaluarea pacienților propuși pentru chirurgia membrului 

superior  

- studiul clinic retrospectiv a unui lot de pacienți operați pentru această patologie în Clinica de 

Chirurgie Plastică, Estetică și MicroChirurgie Reconstructivă a Spitalului Clinic de Urgență 

București în intervalul 2000-2014 

- propunerea unei fișe de examinare și a unui protocol de diagnostic al pacientului cu leziune de 

plex brahial și 
- elaborarea unor strategii de tratament chirurgical și stabilirea unui algoritm terapeutic. 
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În cadrul realizării acestei teze de doctorat am avut onoarea și privilegiul de a fi coordonată 

de către D-nul Prof. Emerit Dr. Ioan LASCĂR, întemeietorul școlii de Chirurgie Plastică, 

Estetică și MicroChirurgie Reconstructivă a Spitalului Clinic de Urgență București, cadru didactic 

de înaltă ținută științifică și medic model de urmat în nobila profesie medicală, sub auspiciile căruia 

m-am format ca și chirurg de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă și căruia doresc să 

îi mulțumesc respectuos atât pentru răbdarea, înțelegerea, deschiderea dar și pentru spiritul critic și 

exigența dovedite față de mine cu scopul obținerii unor standarde moderne în procesul de tratament 

chirurgical al patologiei specifice specialității noastre, respectiv și pentru contribuția și îndrumările 

deosebit de valoroase pe care mi le-a acordat pe parcursul elaborării acestei teze de doctorat. 
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ANATOMIA MACROSCOPICĂ A PLEXULUI BRAHIAL 

Plexul brahial este format prin unirea ramurilor anterioare ale ultimilor patru nervi cervicali și 

a primului nerv toracic (vezi figura 1) [1]. De la nivel C4 poate emerge o ramură spre C5, cum 

totodată de la nivel T2 pot exista ramuri spre T1. Contribuțiile de la nivel C4 și T2 sunt variabile: 

când ramura de la nivel C4 este voluminoasă, cea de la nivel T2 este de obicei absentă, iar ramura 

de la nivel T1 este redusă ca dimensiune – în acest caz plexul se consideră de tip “prefixat”. Dacă 

ramura de la nivel C4 este mică sau absentă, contribuția de la nivel C5 este redusă, însă ramura ce 

provine de la nivel T1 este voluminoasă și există de obicei și fibre de la nivel T2 – constituind astfel 

tipul “postfixat” de plex brahial [2]. Aproape de ieșirea de la nivelul foramenului intervertebral, 

ramurile anterioare de la nivel C5 și C6 primesc ramuri gri comunicante de la nivelul ganglionului 

simpatic cervical mijlociu, iar cele de la nivel C7 și C8 primesc ramuri gri comunicante de la 

nivelul ganglionului simpatic cervico-toracic. Ramura anterioară de la nivel T1 prezintă o situație 

deosebită, primind ramuri gri comunicante de la nivelul ganglionului simpatic cervico-toracic și 

totodată contribuie cu o ramură albă către același ganglion simpatic cervico-toracic [1]. 

 

Figura 1. Originea, componentele și ramurile plexului brahial [3] 

 

Plasarea anatomică a părții supraclaviculare a plexului brahial este raportată la defileul dintre 

mușchiul scalen anterior și mijlociu: ramurile C5 și C6 se unesc formând “trunchiul superior” la 

nivelul marginii laterale a mușchiului scalen mijlociu; ramura C7 devine “trunchiul mijlociu”, iar 

C8 împreună cu T1 se unesc formând “trunchiul inferior” în spatele mușchiului scalen anterior (vezi 

figura 1) [1]. Mușchiul omo-hioidian împarte triunghiul posterior al gâtului într-o componentă 

superioară (triunghiul omo-trapezoid) și într-o componentă inferioară (triunghiul omo-clavicular). 

Trunchiul superior și cel mijlociu se află în general la nivelul triunghiului omo-trapezoid, iar 

trunchiul inferior se află de obicei la nivelul triunghiului omo-clavicular [2]. 

Cele trei trunchiuri se orientează lateral, urmând ca posterior față de claviculă (de cele mai 

multe ori) sau imediat superior față de aceasta să se bifurce fiecare dintre ele într-o diviziune 

anterioară și într-o diviziune posterioară. Dispoziția anatomică a părții infraclaviculare a plexului 

brahial este raportată topografic la artera axilară: diviziunile anterioare ale trunchiului superior și 
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mediu vor forma fascicolul lateral, diviziune anterioară a trunchiului inferior va forma fascicolul 

medial (ce are inițial un traiect posterior, iar ulterior medial fața de artera axilară, totodată poate 

primi ramuri de la nivel C7), iar diviziunile posterioare ale tuturor celor trei trunchiuri vor forma 

fascicolul posterior (vezi figura 1).  

Ramurile supraclaviculare ale plexului brahial sunt (vezi figura 1): nervul dorsal al 

scapulei, nervul toracic lung (sau “respirator al lui Bell”), nervul subclavicular, nervul 

suprascapular. 

Ramurile infraclaviculare ale plexului brahial sunt (vezi figura 1): nervul pectoral lateral, 

nervul pectoral medial, nervul subscapular, nervul toraco-dorsal,  

Ramurile terminale ale plexului brahial sunt (vezi figura 1): din fascicolul lateral nervul 

musculocutanat si nervul median (radacina laterala); din fascicolul medial nervul ulnar, nervul 

median (radacina mediala), nervul cutanat brahial medial, nervul cutanat antebrahial medial; din 

fascicolul posterior nervul axilar si nervul radial. 

Anatomia plexului brahial este foarte complexa si poate prezenta multiple variante [4], astfel 

incat procedeele chirurgicale necesare tratamentului leziunilor traumatice ale plexului brahial devin 

si mai complexe atat ca aspect tehnic cat si ca necesar de cunostinte teoretice. 
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CLASIFICAREA TIPURILOR DE LEZIUNI ALE NERVILOR 

Leziunile nervoase pot fi împărțite în două categorii: cele care blochează temporar conducerea 

nervoasă fără leziune axonală și cele al căror rezultat este apariția degenerării axonale distal de 

leziune Bullocks [5]. Herbert Seddon a clasificat în 1943 leziunile nervoase în: neuropraxie, 

axonotmezis, neurotmezis [6]. Neuropraxia se caracterizează printr-un bloc de conducere cu 

continuitate axonală. Axonotmesis este reprezentat de pierderea continuității axonale cu păstrarea 

intactă a structurilor conjunctive adiacente (tubi endoneurali intacți).  Neurotmesis constă în leziune 

axonală completă și a țesutului conjunctiv înconjurător, epinervul rămâne integru. 

Sunderland în 1951 a împărțit leziunile nervoase în 5 grupe [7]: 

1. Gradul 1: Axon în continuitate, disfuncție în conducere nervoasă prin demielinizare segmentară 

(recuperare în 12 săptămâni)  neuropraxia (Seddon) 

2. Gradul 2: Leziune axonală cu degenerare Walleriană distală  axonotmesis (Seddon) 

3. Gradul 3. Leziune axonală și endonerv (perinerv integru) => se poate obține un grad de 

recuperare 

4. Gradul 4: Neurom în continuitate, numai epinervul este integru  neurotmesis (Seddon) 

5. Gradul 5: Secțiune completă nerv 

În 1988 Mackinnon [8] a definit un al șaselea tip de leziune nervoasă, mixt. Pot coexista toate 

tipurile de leziuni descrise de predecesori, de la normal până la neurotmesis. Clasificarea leziunilor 

nervoase reprezintă probabil singurul și cel mai important factor determinant în alegerea 

managementului leziunilor de plex brahial (vezi tabelul I). 

Tabel I. Clasificarea leziunilor nervoase și corelația acestora cu modificările 

microscopice și evoluția funcțională temporală [5], [6], [7]  

 

SEDDON/ 

SUNDERLAND 

Descriere Structura lezată Prognostic 

Neurapraxia/  

Gradul 1 

Blocaj fiziologic local Axon cu afectare minimă și  

demielinizare segmentară 

Recuperare completă în zile 

sau luni 

Axonotmesis  

Gradul 2 

Degenerarea 

segmentului distal 

Axon cu afectare moderată și 

degenerare Walleriană. 

Nerv cu endoneurium și 

perineurium intacte 

Recuperare completă în luni 

Neurotmesis  

Gradul 3 

Cicatrizare consecutivă 

și regenerare 

incompletă 

Axon cu afectare 

moderat/severă. 

Nerv cu lezare inclusiv de 

endoneurium 

Pierdere ușoară/moderată a 

funcției 

Neurom în 

continuitate 

Gradul 4 

Leziune internă 

completă cu 

dezorganizare 

structurală. 

Nervul rămâne 

macroscopic intact. 

Axon cu afectare severă. 

Nerv cu lezare inclusiv de 

perineurium 

Pierdere moderată a funcției – 

necesită intervenție 

chirurgicală 

Neurotmesis  

Gradul 5 

Nervul este secționat 

complet. 

Axon cu afectare severă. 

Nerv cu lezare a tuturor 

componentelor 

inclusiv epineurium 

Pierdere severă a funcției –  

necesită intervenție 

chirurgicală precoce 

MACKINNON 

Gradul 6 

Leziuni mixte gradul 1 

-5 
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CLASIFICAREA LEZIUNILOR DE PLEX BRAHIAL 

 

O clasificare topografică a leziunilor PB a fost propusă de Alnot [9] împărțind leziunile în: 

- leziuni supraclaviculare: sunt cele mai frecvente și cuprind: leziuni preclaviculare și 

retroclaviculare, leziuni de rădăcini preganglionare si leziuni de nervi spinali postganglionare  

- leziuni infraclaviculare: se pot extinde până la nivel preclavicular și retroclavicular, dar rar 

se pot asocia cu leziunile rădăcinilor preganglionare și de nervi spinali postganglionari. 

Lezarea parțială a rădăcinilor preganglionare se poate asocia cu diferite nivele de leziune a 

altor nervi spinali, cum ar fi de exemplu avulsia rădăcinilor C7-T1, acompaniată de lezarea nervilor 

spinali C5-C6 sau lezarea trunchiului superior. 

Clasificarea leziunilor de plex brahial poate fi făcută din punct de vedere al modalității de 

lacerație a nervului și al aspectului macroscopic al capetelor nervoase [10]. În cadrul leziunilor de 

PB caracteristice sunt două entități mari și anume avulsia și ruptura, urmate ca frecvență de 

diviziune. Atât avulsia cât și ruptura au ca etiologie tracțiunea dar prezintă caracteristici diferite.  

Avulsia nervoasă se referă la situația în care nervul-este rupt proximal de nivelul punctului 

de emergență (măduva spinării) cel mai frecvent sau este rupt distal la nivelul punctului de 

distribuție (mușchiul țintă). În acest caz numai un singur bont (cel distal) poate fi utilizat 

intraoperator, în faza acută acesta având un aspect “răsucit în spirală”; dacă pacientul este operat 

într-un context cronic se poate identifica acest bont, dar de data aceasta va avea un aspect “fusiform 

de gliom”. În cazul avulsiilor de obicei bontul nervos proximal nu este utilizabil (atât morfologic cât 

și ca plasare în canalul spinal sau în orificiul dural), iar pentru a identifica bontul nervos distal, care 

este retractat inferior este necesară o altă intervenție chirurgicală. Datorită lacerației concomitente a 

componentei durale de la nivelul rădăcinii, va avea loc o extravazare a lichidului cefalorahidian cu 

formarea unui “pseudomeningocel” – un semn important evidențiat ecografic sau la CT/RMN.  

Există și situații mai rare în care conul dural rămâne intact, situația numindu-se “avulsie in situ”. 

Ruptura nervoasă se referă la situația în care forța de tracțiune este aplicată unui nerv 

secționat incomplet, producând o divizare completă. Bonturile proximal și distal au un aspect 

neregulat, la care se adaugă retracția fiziologică a capetelor, ducând la o lipsă de țesut nervos între 

ele. Acest defect se accentuează în timpul intervenției chirurgicale, prin regularizarea capetelor 

nervoase pentru a putea fi aproximate corect prin sutură sau prin rezecția nevromului. În urgență, de 

obicei, ambele bonturi pot fi identificate la nivelul plăgii. Dacă intervenția are un caracter cronic, de 

obicei se întâlnește un aspect de “nevrom”. 

Diviziunea nervoasă este caracterizată de secțiunea completă a nervului, rezultând două 

bonturi (proximal și distal), cu un aspect regulat și cu o lipsă de țesut nervos mai mică decât în cazul 

rupturii (datorată doar retracției capetelor nervoase). Etiologia este dată de secțiunea cu obiecte 

ascuțite (armă albă de tip cuțit sau iatrogenic - cu bisturiu sau foarfecă) și ambele bonturi pot fi 

identificate la nivelul plăgii indiferent dacă intervenția are un caracter acut sau cronic [11]. 

Pentru o mai bună înțelegere a strategiei de reconstrucție a PB, leziunile acestuia au fost 

clasificate în următorul mod [11], [12]: 

 Leziuni de nivel I (leziunea rădăcinilor preganglionare), în interiorul corpului vertebral, includ 

leziunile medulare și ale rădăcinilor nervoase preganglionare 

 Leziuni de nivel II (leziunile postganglionare) în interiorul mușchiului (scalen), în spațiul 

interscalenic, proximal de nervul suprascapular 

 Leziuni de nivel III (leziunile preclaviculare și retroclaviculare) includ leziunile trunchiurilor și a 

diviziunilor acestora 

 Leziuni de nivel IV (leziunile infraclaviculare) includ cordoanele și ramurile terminale proximal 

de fosa axilară 
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STUDIU ANATOMIC DE MICRO-DISECȚIE FASCICULARĂ 

INTRANERVOASĂ A PLEXULUI BRAHIAL 

1. INTRODUCERE 

Acest studiu anatomic de micro-disecție fasciculară intranervoasă a componentelor proximale 

ale PB a fost făcut în ideea de a demonstra faptul că este posibil să fie identificate aceste structuri 

microscopice la nivelul fiecărui constituent al plexului (rădăcini, trunchiuri primare și secundare, 

fascicule, ramuri terminale) și totodată să fie separate pe o lungime corespunzătoare (“distanță de 

disecție”) pentru a fi folosite în tehnicile de micro-chirurgie în cadrul reparării nervoase primare, 

grefării nervoase sau în metodele de transfer nervos [13]. 

Anatomia macroscopică a PB este bine cunoscută, la fel ca și variantele pre- și post-fixată ale 

acestuia [1]. Fiecare rădăcină a plexului poate primi componente senzitive multiple de la nivelul 

zonei de intrare dorsală a sectorului postero-lateral al măduvei spinării, și pe lângă acestea mai 

primește o componentă motorie de la nivelul antero-lateral al măduvei spinării [14]. Aceste fibre se 

vor organiza înăuntrul PB în fascicule care se vor combina formând ramurile terminale ale PB [15].  

Un fascicul nervos este cea mai mică unitate structurală a unui nerv care poate fi manipulată 

chirurgical și conține un grup de axoni acoperiți individual de endonerv iar la exterior se află o 

teacă denumită perinerv. Numărul de fascicule din cadrul unui nerv variază de-a lungul traiectului 

acestuia de la un individ la altul, cunoașterea topografiei intranervoase a acestor fascicule fiind 

esențială pentru a realiza în mod optim o reparare nervoasă, o grefă nervoasă sau un transfer nervos 

[16].  

Aranjamentul intern al acestor fascicule a fost descris inițial de către Stoffel printr-o “teorie a 

cablurilor electrice” în care aceste fibre ale unui fascicul respectă o organizare lineară și își mențin 

dispoziția în interiorul fasciculului, fără să se încrucișeze de-a lungul nervului de la origine și până 

la organul țintă (distribuție observată în partea distală a ramurilor periferice). [17], [18]. 

Mai târziu, Sunderland [19] propune o altă teorie numită “teoria aranjamentului plexiform” 

care descrie fibrele unui fascicul ca fiind o combinație cu fibrele altor fascicule (acestă arhitectură 

este întâlnită în porțiunea proximală a nervilor periferici).  

Prin prisma acestei diferențe de organizare, o leziune focală și proximală la nivelul unui nerv 

motor periferic produce un efect paralizant la nivelul unui singur organ țintă (organizare tip “cablu 

electric” sau la nivelul mai multor mușchi (“organizare plexiformă”) [16].  

Au existat studii care au examinat dispoziția fasciculelor la nivelul porțiunii distale (antebraț 

și mână) a nervilor periferici de la nivelul membrului superior [20] dar posibilitatea microdisecției 

fasciculare la nivelul componentelor proximale ale PB nu a fost suficient clarificată. 

2. SCOP 

Scopul acestui studiu a fost de a demostra că este posibil să identificăm prin microdisecție 

fasciculele la nivel intranervos în toate structurile proximale și că există o limită între organizarea 

de tip “cablu electric” sau cea de tip “plexiform” la nivelul elementelor PB.  

S-a urmărit de asemenea dacă aceste componente microscopice pot fi preparate chirurgical pe 

o lungime corespunzătoare pentru a putea fi folosite în tehnicile de reconstrucție ale plexului. 

Distanța între punctul de intrare al unui fascicul într-o componentă a PB și punctul de 

unificare sau de încrucișare a acestui fascicul cu un alt fascicul sau fascicule (în cadrul aceleiași 

componente sau într-o componentă diferită a PB) se numește “distanță de disecție”, care înseamnă 
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în același timp distanța din interiorul unui nerv în lungul căreia poate fi disecat un fascicul fără a 

secționa interconexiunile identificabile cu alt fascicul sau fascicule.  

Studiul de față a urmărit să stabilească limitele între care se găsește această distanță de 

disecție pe un lot de 5 cadavre disecate. 

Aceste informații sunt necesare pentru a stabili dacă există acces microchirurgical către aceste 

fascicule la nivelul oricărei componente a PB și a le putea folosi în cadrul tehnicilor de reparare 

nervoasă, grefare nervoasă sau neurotizare. 

3. MATERIAL ȘI METODĂ 

Între anii 2010 – 2013 au fost disecate 5 cadavre proaspete (4 bărbați și 1 femeie) cu vârsta 

între 40 – 68 ani, fără patologie la nivelul plexului brahial (vezi graficul nr 1),respectând criteriile 

etice în cercetare, stipulate în legea 206/27.05.2004, art. 2, alin. 1. 

  

Grafic 1. Repartiția pe sexe a plexurilor 

brahiale disecate 

Grafic 2. Membrul superior de la care s-a 

prelevat PB 

 

În primă fază, PB a fost disecat macroscopic (în 3 cazuri de la membrul superior drept și în 2 

cazuri de la membrul superior stâng) începând de la nivelul rădăcinilor și până la nivelul porțiunii 

incipiente brahiale a componentelor terminale ale PB (vezi figurilede mai jos). 

 

Figura 2. Disecția rădăcinilor plexului brahial 
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Figura 3. Disecția rădăcinilor și a truchiurilor primare 

 

 

 

Figura 4. Disecția rădăcinilor, trunchiurilor, diviziunilor și ramurilor terminale 

 

Ulterior aceste PB au fost recoltate (vezi figura 25) și plasate în soluție salină, fiind stocate la 

temperatura de 4 grade Celsius. 

 

Figura 5. Plex brahial recoltat 

 



10 
 

În faza a doua folosind microscopul operator în primul stadiu cu magnificare de 10x (vezi 

figura 26), iar mai târziu dublând gradul de magnificare la 20x (vezi figura 27) s-a efectuat 

microdisecția longitudinală la nivel fascicular intra-nervos pe întrega lungimea a PB, atât proximal 

cât și distal, cât a fost posibil. 

 

 

Figura 6. Micro-disecția plexului brahial (magnificare de 10x) 

 

Timpul total de disecție a variat între 9 – 12 ore, în toate cazurile reușindu-se prepararea 

chirurgicală a fasciculelor intra-nervoase de la nivelul proximal al rădăcinilor și până la nivelul 

distal al ramurilor terminale.  

 

Figura 7. Microdisecția plexului brahial 

(magnificare 20x) 

Figura 8.  Schema distribuției ramurilor 

plexului brahial 
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4. ANALIZA REZULTATELOR  

Distanța de disecție la nivelul rădăcinilor PB a fost în medie de 3 mm. Distanța de disecție la 

nivelul trunchiurilor PB a variat în următorul mod: pentru trunchiul superior în medie 4 mm, pentru 

trunchiul mijlociu în medie 6 mm, iar pentru trunchiul inferior în medie 5 mm (vezi graficul nr 3).  

 

 

Grafic 3. Distanța de disecție 

 

Distanța de disecție la nivelul fasciculelor PB a variat în următorul mod: pentru fasciculul 

medial în medie 7 mm, pentru fasciculul lateral în medie 5 mm, iar pentru fasciculul posterior în 

medie 9 mm (vezi graficul nr 4).  

 

 

Grafic 4. Distanța de disecție pentru fasciculele plexului brahial 

 

Distanța de disecție la nivelul porțiunii inițiale a ramurilor terminale infraclaviculare ale PB a 

fost în medie de 16 mm pentru nervul musculocutanat, 20 mm pentru nervul median, 20 mm pentru 

nervul ulnar, 17 mm pentru nervul radial și 18 mm pentru nervul axilar (vezi graficul nr 5).  
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Grafic 5. Distanța de disecție (mm) pentru ramurile periferice ale plexului brahial 

 

Factorii determinanți pentru a obține rezultate funcționale bune după tehnici de repararea 

nervoasă directă, grefare nervoasă sau metode de transfer nervos sunt în primul rând identificarea 

corectă intra-nervoasă atât proximal cât și distal față de nivelul lezional al fasciculelor motorii și 

senzitive ale aceluiași nerv, în al doilea rând obținerea chirurgicală a unei lungimi corespunzătoate a 

acestor fascicule pentru a putea efectua sutura nervoasă și în cel de-al treilea rând să se orienteze 

corespunzător cele două capete nervoase în timpul neurorafiei.  

Desi diagramele clasice [21] au arătat schimbări importante ale topografiei fasciculare pe 

distanțe destul de scurte (distanța maximă de disecție în studiul respectiv fiind de 5 mm), cercetarile 

ulterioare demonsteaza faptul ca distante de disectie pot fi mai mari dupa cum se vede si mai sus. 

Într-adevăr la nivel proximal nervii au o organizare internă fasciculară de tip “plexiform”, dar 

gradul acesteia depinde de complexitatea funcției motorii și senzitive a respectivului nerv.  

Cunoașterea în detaliu a anatomiei macroscopice a PB, a metodelor de micro-disecție, a 

topografiei intra-nervoasă a fasciculelor și a distanței de disecție, combinat cu înțelegerea reacției 

posttraumatice a nervului și cu stăpânirea tehnicilor de microchirurgie – toate acestea sunt esențiale 

pentru a obține un rezultat funcțional optim în cadrul metodelor de reparare nervoasă primară, de 

grefare nervoasă sau a tehnicilor de neurotizare [22].  

.  
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UTILITATEA ECOGRAFIEI ÎN EVALUAREA PACIENȚILOR 

PROPUȘI PENTRU CHIRURGIA MEMBRULUI SUPERIOR 

În investigarea leziunilor traumatice ale PB ecografia are o utilitate redusă mai ales când 

leziunile sunt preganglionare, dar poate pune în evidență prezența pseudomeningocelului – dacă 

acesta este extins distal față de foramenul intervertebral, situație în care artera vertebrală este 

dislocată anterior, iar rădăcinile nu se vizualizează (vezi figura 9) [23] ,[24]. 

 

 

Figura 9. Pseudomeningocel : aspect comparativ RMN/Ecografie (VA = artera vertebrală) 

[23]   

 

Pe de altă parte acestă metodă este mult mai folositoare pentru studiul rădăcinilor, 

trunchiurilor și a fasciculelor la nivelul defileului interscalenic și supraclavicular, având avantajul 

examinării dinamice și a unei definiri a imaginii mai bună decât RMN. În aceste condiții este utilă 

examinarea comparativă a regiunii contralaterale indemne. 

Semne patologice în această direcție sunt [23], [24]:  

- creșterea comparativă a grosimii truchiurilor și a fasciculelor (vezi figura 10)  

- un spațiu lipsă între traiectul truchiurilor și a fasciculelor (vezi figura 11)  

- prezența hematomului în contact cu structurile nervoase (vezi figura 11) 

 

 

Figura 10. Creșterea grosimii trunchiurilor și fasciculelor plexului brahial: aspect comparativ 

RMN/Ecografie [23]  
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În figura 10, * reprezintă spațiu lipsă cu hematom, săgețile simple reprezintă fascicule 

lacerate, săgețile duble reprezintă îngroșarea structurilor. 

 

 
Figura 11. Leziune traumatică postganglionară a plexului brahial: aspect comparativ 

RMN/Ecografie [23] 

- arii de fibroză hipoecoică în jurul structurilor nervoase (vezi figura 12) 

 

 

Figura 12. Leziune traumatică a plexului brahial (RN – nerv radial, AA – artera axilară) [23]   

 
Examinarea ecografică a plexului brahial poate furniza informații utile și în cazul leziunilor 

tumorale sau de radioterapie. RMN în cazul evaluării structurilor nervoase periferice are 

dezavantajul unui câmp larg de acoperire fără a avea o definire accentuată, în schimb ecografia în 

aceste cazuri are o acuratețe mai accentuată și un caracter dinamic, fără a da însă o imagine de 

ansamblu. 
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STUDIU CLINIC RETROSPECTIV AL CAZUISTICII 

CLINICII DE CHIRURGIE PLASTICĂ, ESTETICĂ ȘI 

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ 
 

Am efectuat studiul clinic retrospectiv pe un lot de pacienți cu leziuni ale PB, internați în 

perioada 2000-2014 în Clinica de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă a 

Spitalului Clinic de Urgență București.  

În acest scop, am studiat în detaliu etapele de diagnostic: evaluarea clinică a funcției motorii 

și a celei senzitive, evaluarea imagistică radiografică, mielografică și prin RMN, investigații 

electrice nervoase. 

Ulterior am prezentat și analizat variantele de tratament chirurgical folosite, începând 
de la alegerea momentului operator, căile de abord ale PB, iar în final sunt descrise în mod 
exhaustiv tehnicile chirurgicale care au fost folosite pentru tratamentul acestei plexopatii: 
neuroliza, neurorafia, grefarea nervoasă și transferul nervos, respectiv sunt prezentate 
rezultatele studiului personal al tratamentului chirurgical al acestei plexopatii.  

În acest interval, au fost investigați și evaluați din punct de vedere al leziunilor prezentate, un 

număr de 52 de pacienți. Din motive obiective, în acest studiu au fost incluși un număr de 23 de 

pacienți, la care au fost efectuate un număr de 45 de intervenții reconstructive la nivelul PB și 

ramurilor terminale.  

Restul pacienților, fie au recuperat spontan deficitul funcțional observat cu ocazia prezentării 

în camera de gardă, fie nu s-au mai prezentat la evaluări și controale postoperatorii. 

 Dintre cei 23 de pacienți operați în clinica noastră, majoritatea (22) au fost de sex masculin, 

reprezentând 95,65% din cazuri și 1 a fost de sex feminin (4,35%) - (vezi graficul nr 6) 

 

 
Grafic 6. Repartiția pe sexe a pacienților operați pentru leziuni ale PB 

 

Pacienții au avut vârste cuprinse între 19 -77 ani , cu o medie de 38.56 ani. Repartiția pe grupe 

de vârstă poate fi observată în graficul următor: 
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Grafic 7. Repartiția pe grupe de vârstă  

 

Mediul de proveniență al pacienților operați pentru leziuni ale PB a fost în peste 80% din 

cazuri mediul urban (majoritatea leziunilor – după cum se vede mai departe au fost accidentele 

rutiere, cele de motocicletă fiind prioritare). 

 

 
 

Grafic 8. Mediul de proveniență al pacienților 

 

Etiologia acestei patologii a fost în cele mai multe cazuri accidentul rutier care a determinat 

paralizia PB - 20 cazuri (86,95%). Dintre acestea, 12 au fost accidente de motocicletă și 8 accidente 

cu autoturismul. În 3 cazuri (13,05%) a fost vorba despre un traumatism de altă natură  (vezi 

graficul nr 9). 

 

 

Grafic 9. Etiologia leziunilor de plex brahial 

 

Consecința acestor traumatisme a fost paralizia de PB stâng în 16 cazuri (69,55%) și de PB 

drept în 7 cazuri (30,45%) - (vezi graficul următor).  
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Grafic 10. Afectarea stânga/dreapta a plexului brahial 

 

În cazuistica noastră, pacienții au fost operați mai ales pentru traumatisme închise, intervenția 

chirurgicală fiind practicată la cel puțin 3 luni de la producerea accidentului. În 2 cazuri (9%) a fost 

vorba de leziuni deschise (plăgi penetrante) care au necesitat intervenția în urgență imediată, pentru 

repararea leziunilor vasculare (arteriale și venoase) concomitente.  

Leziunile deschise de PB nu sunt frecvente dar necesită o explorare precoce, indicația de 

intervenție chirurgicală imediată fiind pusă de existența traumei vasculare concomitente, a plăgilor 

penetrante cu lacerații severe și plăgi contaminate. 

În lotul nostru de pacienți au fost două cazuri cu leziuni deschise (vezi graficul nr 11), un 

pacient suferind pe lângă traumatismul PB și o secțiune de arteră axilară, iar cel de al doilea cu 

plagă transfixiantă (prin țeavă, într-un accident rutier) interesând PB, prima coastă, clavicula și vena 

subclaviculară stângă.  

 

 
Grafic 11. Tipuri de leziuni de plex brahial  

 

Dintre investigațiile preoperatorii necesare examinarii unui pacient cu leziune posttraumatică 

de PB la pacienții din studiul nostru, în urgență au fost disponibile radiografiile toracice și 

examinarea ecografică a regiunii cervicale.  

Radiografia toracică a fost efectuată în cazul pacienților ce au suferit traumatisme toracice 

(depistându-se cu această ocazie fracturile costale și de claviculă concomitente) precum și la 

pacienții la care se preconiza utilizarea nervilor intercostali sau a nervului frenic pentru 

reconstrucția plexului brahial. Astfel, s-a practicat la 2 pacienți (8,7% din total) la care s-a utilizat 

pentru transferul nervos nervul frenic și în cazul a 9 pacienți (39,13%) la care s-au folosit nervii 

intercostali, după cum se poate observa în graficul de mai jos. 
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Grafic 12. Număr pacienți la care s-a efectuat radiografia toracică  

 

Ecografia de părți moi a regiunii cervicale a fost realizată în toate cazurile prezentate de 

urgență cu suspiciunea unei leziuni de plex brahial, cu formațiuni cervicale, cu sufuziuni sau 

hematoame la acest nivel, atunci când starea generală o permitea (pacienții cu hemoragii active 

fiind transportați cât mai repede în sala de operație).  

În plus, în pregătirea intervențiilor programate pentru reconstrucția plexului brahial, la 

pacienții deja operați în urgență, dacă au fost efectuate manevre asupra vaselor din regiune (artera și 

vena subclavie, artera axilară), evaluarea preoperatorie a pacienților a inclus și examinarea 

ecografică. Avantajele acestei examinări sunt date de disponibilitatea ei, de faptul că nu necesită o 

pregătire suplimentară a bolnavului, este repetabilă și, în mâini antrenate, cu o acuratețe suficientă. 

Dezavantajele principale sunt reprezentate de faptul că este operator-dependentă și necesită o 

pregătire suplimentară pentru a putea fi realizată intraoperator.  În cazul pacienților pentru care se 

preconizează efectuarea unui transfer muscular liber s-a efectuat evaluarea Doppler a patenței 

vasculare arteriale și a drenajului venos al mușchiului care va fi transferat, realizată în sala de 

operație, înaintea intervenției chirurgicale. 

Pentru vizualizarea mai completă a axului arterial și disponibilitatea imaginilor în sala de 

operație, în cazul pacienților operați în urgență pentru leziuni arteriale și venoase (1 caz cu leziune 

de arteră axilară și un caz cu leziune de venă subclavie), a fost efectuată arteriografia periferică, 

care a confirmat permeabilitatea și diametrul corespunzător al vaselor reparate. 

Intervalul mediu dintre momentul traumatismului și actul operator a fost în medie de 20,5 

luni. În graficul următor se observă numărul pacienților prezentați la diferite intervale de timp 

pentru intervenția chirurgicală. E interesant de constatat faptul că au fost operați pacienți în primele 

3 luni de la producerea leziunii, dar și pacienți la peste 40 de luni de la traumatism. 

  

 
 

Grafic 13.  Intervalul dintre momentul producerii accidentului și prima operație 
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Numărul mediu de proceduri chirurgicale efectuate pe pacient a fost de 2.30 (vezi graficul de 

mai jos), variind între una și cinci. 

 

Grafic 14. Numărul de proceduri efectuate la fiecare pacient inclus în lot 

 

Tipurile de interventii efectutate pacienților operați pentru leziuni traumatice de plex brahial 

în Clinica de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă – SCUB sunt 

enumerate in tabelul de mai jos. 

Tabel II. Intervenții practicate la pacienții cu leziuni de plex brahial 

 

N

r 

 ani parte Tip op Operatia 

1 ID 19/M Stg OP+ 

Mackinnon 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la suprascapular (grefă 

nervoasă din ram senzitiv cervical) 

2. Tehnica Oberlin modificată (Mackinnon)  

2 BN 34/M Stg OP+ 

frenic/media

n+ 

tr sup/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nerv frenic la fasciculul lateral nerv median  

3. Neurotizare nerv musculocutanat (MC)la trunchiul superior 

prin grefon de nerv sural  

3 FG 62/M Stg OP+ 

ic/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nervi intercostali 3, 4, 5 la nerv musculocutanat  

4 BD 36/M Dr Transfer 

liber 

Transfer muscular funcțional liber de mușchi gracilis drept 

(revascularizat la mănunchiul vasculonervos toracodorsal și 

reinervat la un fascicul din grefonul anterior spre nervul MC)  

5 MH  34/M Stg Transfer 

liber 

Transfer muscular funcțional liber de mușchi gracilis stâng 

pentru refacerea flexiei cotului și a degetelor II-V (sutură 

microvasculară termino-terminală a vaselor mușchiului gracilis 

la artera și vena toracoacromială și neurotizarea nervului 

mușchiului gracilis la nervul spinal accesor) 

6 BS  27/M Stg OP+ 

ic/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nervi intercostali 3, 4, 5 la nerv musculocutanat  

(MC) 

7 MD 41/M Stg Neurorafie 

Neurotizare 

tr inf/mijl 

1. Neurorafie trunchi superior și trunchi mijlociu  

2. Neurotizarea trunchiului inferior la trunchiul mijlociu 

8 DB 29/M Stg OP+ 

Oberlin+ 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neuroliza rădăcinilor C5 și C6  
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digitali 3. Procedeu Oberlin 

4. Neurotizare nerv digital comun al spațiului I la nervul 

digital comun al spațiilor IV-V 

9 PG 52/M Dr OP+ 

frenic/MC+ 

tr sup/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nerv frenic la MC (grefă) 

3. Neurotizare nerv musculocutanat la trunchiul superior 

(grefă de nerv sural) 

10 FR 31/M Stg OP+ 

ic/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nervi intercostali 3, 4, 5 la nerv musculocutanat 

(MC) 

11 CV 36/M Stg OP+ 

MacKinon 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Tehnica Oberlin modificată (Mackinnon) 

12 RD 37/M Stg OP+ 

frenic/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nerv frenic la nerv musculocutanat (grefă de 

nerv sural) 

13 VM 23/M Dr OP+ 

ic/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nervi intercostali 4 și 5 la nervul 

musculocutanat  

14 TC 25/M Dr Transfer 

tendinos 

1. Transfer tendon flexor radial al carpului (scurtare și 

ranforsare) la tendoanele extensoare ale degetelor I-V  

2. Transfer tendon rotund pronator la tendon extensor radial al 

carpului    

15 TG 19/M Dr OP+ 

Mackinon 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Tehnica Oberlin modificată (Mackinnon) 

16 MC 41/M Dr OP+  

RMtriceps/a

xilar+ 

ic/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare ramură motorie triceps la nerv axilar  

3. Neurotizare nervi intercostali 3, 4, 5 la nerv musculocutan 

17 DC  25/M Stg OP+ 

ic/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nervi intercostali 3, 4, 5 la nerv musculocutanat 

(MC) 

18 DC-

tin 

77/M Stg OP+ 

RM 

triceps/axila

r 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare ramura motorie triceps (nerv radial) la nerv 

axilar  

19 ND 45/F Stg Transfer 

muscular 

Transfer inserții claviculară si acromială a trapezului pe fața 

laterală a humerusului  

20 BT 38/M dr OP +  

ic/MC 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nervi intercostali 3, 4, 5 la nerv musculocutanat 

(MC) 

21 EF 50/M Stg OP+ 

ic/MC+ 

Amputație 

(la 6 luni) 

1. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

2. Neurotizare nervi intercostali 3, 4, 5 la nerv musculocutanat 

(MC) 

22 RM 52/M stg OP +  

Oberlin + 

RMtriceps/a

xilar + 

digitali 

1. Neuroliza rădăcinilor C5 și C6  

2. Neurotizare nerv spinal accesor la nerv suprascapular  

3. Tehnica Oberlin  

4. Neurotizare ramura motorie triceps la nervul axilar  

5. Neurotizare nerv digital comun spațiu I la nerv digital 

comun spații IV-V 

23 GDR 45/M stg Grefă 

vascularizat

ă de ulnar 

1. Neurotizare C7 controlateral  la musculocutanat cu grefă 

vascularizată de nerv ulnar 
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TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN LEZIUNILE TRAUMATICE ALE PLEXULUI 

BRAHIAL LA ADULT 

1. NEUROLIZA 

Neuroliza externă este o procedură de bază ce a fost efectuată la pacienții din studiul nostru 

în 2 cazuri (vezi figura 13). A fost indicată atunci când elementele plexului brahial erau indurate și 

îngroșate palpatoric datorită cicatricii posttraumatice.  Prin această metodă nervul a fost eliberat de 

țesuturile din jur într-o manieră circumferențială și pe o lungime corespunzătoare, depășind nivelul 

leziunii proximal și distal. Rolul neurolizei a fost de a decomprima țesutul neural și de a examina 

integritatea tecii epineurale a fasciculelor individuale, fiind rezecat cu atenție maximală tot țesutul 

cicatriceal epineural, după cum recomandă Terzis [25].  

A fost necesară și pentru a pregăti nervul pentru studiu electrofiziologic respectiv pentru 

procedeele chirurgicale următoare (sutura simplă, interpunerea de grefă nervoasă sau transfer 

nervos).  

Neuroliza internă reprezintă o tehnică microchirurgicală de separare a nervului în fasciculele 

sale componente prin disecție intranervoasă (vezi figura 14). Epineurotomia longitudinală și 

neuroliza interfasciculară au fost efectuate cu ajutorul microscopului operator. Dacă după disecție 

fasciculele eliberate au bombat spre exterior (cu un aspect de “ciupercă”) s-a considerat că 

procedura a fost eficientă. În cazul în care stimularea nervoasă proximală nu a produs distal 

contracție musculară, iar microneuroliza decelează pierderea continuității perineurale a fasciculelor 

individuale, atunci segmentul lezat a fost rezecat până în țesut sănătos atât proximal cât și distal, iar 

lipsa de țesut rezultată a fost înlocuită prin grefare nervoasă Această procedură a fost efectuată la 3-

6 luni de la traumatism în cazul în care nu au apărut semne de reinervare [25] 

 

  

Figura 13. Neuroliză externă Figura 14. Neuroliză cu disecție 

intrafasciculară 

 

2. NEURORAFIA 

Sutura termino-terminală T-T directă este o metodă indicată când există o leziune focală și 

cele două capete nervoase pot fi aproximate fără tensiune, această tehnică este ideal de aplicat în 

timpul explorării chirurgicale precoce (în primele 72 ore). Prezintă avantajul teoretic al utilizării în 

cazurile când există leziuni nervoase multiple și nu există mai multe surse de nerv donor. Poate fi 

realizată cu rezultate optime când distanța față de organul țintă este mică sau când o singură funcție 

a nervului este afectată (deoarece dacă se va restaura rapid funcția respectivă pacientul nu va 

necesita reantrenare și nu se va sacrifica funcția nervului donor [26].  

Această tehnică a fost folosită în studiul nostru într-un singur caz, la un bărbat de 41 de ani, 

victima a unui accident rutier, când s-a practicat, la 5 luni posttraumatic: Neurorafia trunchiului 
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superior și mijlociu și  neurotizarea trunchiului inferior la trunchiul mijlociu. Intraoperator au fost 

respectate cât mai corect principiile microchirurgicale, cu o magnificare corespunzătoare, obținută 

utilizând microscopul operator. Au fost identificate și preparate cele două capete nervoase, fiind 

secționate pe un plan de susținere rigid până în țesut sănătos folosind lame ascuțite nr. 11 sau nr. 15. 

Pentru a obține un contact adecvat al fasciculelor în sutura termino-terminală, capetele fasciculare 

au fost secționate la același nivel, pentru a nu avea un efect protruziv și au fost poziționate pentru 

un aliniament fascicular corect, fără rotații, fără tensiune la nivelul liniei de neurorafie. S-a realizat 

o neurorafie epiperineurală, folosind fire separate de Prolen 9.0.  
  

3. TRANSFERUL NERVOS 

Procedura de transfer nervos se mai numește “neurotizare” și reprezintă transferul capătului 

proximal al unui nerv indemn (mai puțin important ca funcție și având morbiditate scăzută) la 

nivelul capătului distal al unui nerv lezat a cărui funcție (motorie în principal) este mai importantă 

[27], [28], [29].  

În studiul nostru au fost realizate 45 de proceduri de transfer nervos. Când a fost posibil, 

acestea s-au practicat în primele 5-6 luni posttraumatic pentru a permite recuperarea mișcărilor la 

nivelul umărului, cotului și mâinii [30].  

Cel mai frecvent s-a efectuat neurotizarea nervului spinal accesor la nervul suprascapular, 

urmat de transferul nervilor intercostali la nervul musculocutanat, restul procedeelor având o 

pondere relativ identică (vezi graficul nr 15). 

 

 
 

Grafic nr 15. Tipuri neurotizări proximale 

 

În cazul tuturor pacienților la care s-a efectuat o tehnică de transfer nervos pentru restaurarea 

mișcării de abducție a umărului s-a realizat și una pentru recuperarea mișcării de flexie a cotului. 

După identificarea nervului donor prin manevre de electrostimulare, au fost determinate fasciculele 

motorii respectiv cele senzitive. După prepararea capetelor nervoase ale nervului donor și ale celui 

receptor a fost efectuată neurorafia microchirurgicală cu ajutorul microscopului operator folosind 

fire separate monofilament 10.0. 

În cazul a 4 pacienți au fost folosite asociat și alte metode de restaurare a funcției membrului 

superior: 

- transfer liber funcțional de mușchi gracilis în 2 cazuri  

- transfer de tendon un caz  

- transfer muscular de mușchi trapez la mușchiul deltoid un caz  

Celelalte variante de transfer nervos au fost folosite într-o proporție mai mică și asociate cu 

primele patru metode care predomină ca și frecvență. 
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NEUROTIZAREA PROXIMALĂ  

Are drept indicații toate tipurile de leziuni prin ruptură sau avulsie ale plexului brahial. În 

această situație nervii donori provin în general de la nivel supraclavicular (deci de la distanță față de 

mușchiul țintă) [31]. 

Avantajele metodei sunt reprezentate de faptul că diagnosticul se poate pune în mod facil iar 

tratamentul este deja validat, folosind nervii situați proximal cu potențial mare de regenerare după 

secționare și ca morbiditate cu puține deficite funcționale.  

Dezavantajele acestei tehnici constau în prezența mai multor cicatrici, dificultatea disecției și 

a evaluării statusului la nivelul liniei de secțiune nervoasă. În unele cazuri au fost necesare grefe 

nervoase lungi, ceea ce înseamnă timp operator crescut și o perioadă de recuperare mai lungă. 
 

NEUROTIZAREA INTRAPLEXALĂ 

Neurotizarea intraplexală este considerată ca fiind “proximală” și aplicabilă în avulsii 

nonglobale de plex brahial în care cel puțin un nerv este lezat dar disponibil pentru transfer, nu către 

capătul său anatomic distal ci către un nerv mai important [32].   

Are rezultate mult mai bune decât neurotizarea extraplexală și este superioară transferului 

musculo-tendinos pentru recuperarea unor funcții ca și abducția umărului, flexia cotului sau 

extensia mâinii. Variantele de nervi donori intraplexali sunt reprezentate de către rădăcinile integre, 

ramuri distale indemne sau fascicule funcționale. 

În prezentul studiu au fost efectuate 10 transferuri nervoase intraplexale proximale (dintre 

care două transferuri de trunchi superior la nerv musculocutanat cu interpoziție de grefă nervoasă) 

după cum este expus mai jos (vezi graficul nr 16). 

 

 
Grafic nr 16. Tipuri de neurotizări intraplexale 

 

1) Neurotizarea nervului radial prin ramura sa destinată capului medial al tricepsului către 

nervul axilar are ca scop o reducere suplimentară a subluxației gleno-humerale și susținerea 

abducției umărului [33]. A fost realizată la trei pacienți din cazuistica noastră (25%). Incizia 

au fost efectuată longitudinal pe fața posterioară a brațului cu extindere superioară dorsal de 

plica axilară posterioară. Nervul axilar a fost identificat în spațiul quadrangular și disecat 

până la nivelul ramurii destinate mușchiului rotund mic, fiind secționat proximal față de 

aceasta. 

Nervul radial a fost identificat în spațiul dintre capul lateral și cel lung al mușchiului triceps, 

ramura destinată capului medial având emergența superficial și orientată medial. Neurorafia a fost 

practicată de cele mai multe ori termino-terminal, folosind fire de sutura monofilament neresorbabil 

9.0. 

2) Procedeul MacKinnon este reprezentat de neurotizarea fasciculului motor al nervului 

median la ramul motor pentru mușchiul brahial al nervului musculocutanat realizată 

împreună cu transferul nervos al ramului motor din nervul ulnar la ramul motor pentru 

mușchiul biceps brahial din musculocutanat pentru a augmenta potențialul recuperării 

mișcării de flexie a cotului. Ambele transferuri nervoase au rezultate bune și fără 
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Tr. Sup. La N. Musculocutanat (grefa) -
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morbiditate motorie sau senzorială [34].  Acest procedeu a fost folosit în trei cazuri (25%) 

dintre cele cu transferuri nervoase. 

 

 Figura 15. Neurotizare de nerv median la nerv musculocutanat  
 

3) A doua metodă ca frecvență a folosirii în studiul nostru (2 cazuri) este procedeu Oberlin, adică 

transferul nervos dintre fasciculul motor al nervului ulnar la ramura motorie a nervului 

musculocutanat destinată mușchiului biceps brahial. Această variantă are avantajul unei singure 

incizii și este mai accesibilă tehnic, permițând recuperarea mișcării de flexie a cotului.  Incizia a fost 

plasată la nivelul șanțului bicipital medial de unde în interstițiul dintre mușchii biceps și brahial se 

identifică nervul musculocutanat cu ramura sa pentru mușchiul biceps (de obicei situată proximal și 

cu traiect spre lateral la mijlocul distanței dintre umăr și cot) respectiv ramura sa destinată 

mușchiului brahial (de obicei situată distal și cu traiect spre medial la aproximativ 13 cm superior 

față de epicondilul medial) [35]. Nervii median și ulnar au fost identificați în șanțul bicipital medial, 

și folosind fascicule de la nivelul acestora (destinate mușchilor flexor ulnar al carpului, flexor radial 

al carpului, flexor superficial al degetelor, palmar lung) s-au neurotizat la cele două ramuri 

menționate mai sus din nervul musculocutanat prin sutură termino-terminală, cu atenție deosebită 

pentru a evita tensiunea la acest nivel. 

 

Figura 16. Neurotizare de nerv ulnar la nerv musculocutanat 
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4) Alte procedee utilizate pentru neurotizări intraplexale practicate în cazuistica noastră au fost: 

transferul de trunchi superior la nervul musculocutanat cu interpoziție de grefă nervoasă 

(nerv sural – 2 cazuri) și transferul nervului digital comun al spațiului comisural I la nervul 

digital comun al spațiului IV (2 cazuri).   

  

NEUROTIZAREA EXTRAPLEXALĂ  

Reconstrucția nervoasă în cazul avulsiilor în care nu există surse donoare intraplexale se 

efectuează folosind surse extraplexale; metoda este considerată ca fiind o neurotizare “proximală”. 

În aceste situații deosebit de severe scopul primar este restaurarea stabilității umărului, a flexiei 

cotului și obținerea funcției senzoriale și de prindere la nivelul mâinii. Prin această tehnică se 

realizează transferul nervos al unui nerv ce nu aparține plexului brahial la capătului distal al unui 

nerv al plexului brahial, având o funcție mai importantă.  

Opțiunile ca nerv donor sunt nervul spinal accesor, nervii intercostali ipsilaterali, nervul 

frenic, ramuri motorii ale plexului cervical de la nivel C3-C4, nervul hipoglos, rădăcina C7 

controlaterală. 

În studiul nostru, variantele de transfer nervos folosind surse extraplexale sunt cele expuse 

mai jos (vezi graficul nr 17). 

 

 

 
 

Grafic nr 17. Utilizarea transferului nervos extraplexal 

 

 

1) Se poate observa că metoda cea mai des folosită a fost transferul nervului spinal accesor la 

nervul suprascapular (vezi figura 17), pentru a permite restaurarea mișcării de abducție a umărului.  

A fost aplicată la 18 bolnavi (60%). De obicei a fost utilizat abordul anterior, practicând o incizie la 

aproximativ 2 cm superior și paralel față de claviculă. Nervul accesor a fost identificat de-a lungul 

marginii mușchiului trapez, între acromion și mijlocul marginii superioare a scapulei, fiind preparat 

cât mai distal, până aproape de intrarea în mușchiul trapez, unde de obicei se ramifică și poate fi 

secționat fără a anula inervația acestuia din urmă. Nervul suprascapular a fost descoperit la nivelul 

incizurii scapulei, sub ligamentul suprascapular. S-a practicat neurorafie termino-terminală.   
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Figura 17. Neurotizare de nerv spinal accesor la nerv suprascapular 

 
2) Transferul nervilor intercostali la nervul musculocutanat (vezi figura 18) este o modalitate care a 

fost utilizată în studiul nostru în 9 cazuri, atunci când dacă nervul ulnar sau cel median erau lezați și 

nu puteau fi folosiți ca nervi donori.  
 

 

Figura 18. Neurotizare de nervi intercostali la nerv musculocutanat 

 
S-a practicat o incizie de forma literei “L”, pornind de la nivelul plicii axilare anterioară și 

prelungindu-se anterior pe torace sub nivelul complexului areolo-mamelonar. A fost incizat 

periostul costal, expunând sub acesta, în șanțul subcostal, pe fața posterioară a coastei mănunchiul 

vasculo-nervos intercostal. Ramurile motorii (mai mici și amplasate superior față de cele sensitive) 

au fost disecate cât mai medial posibil.   

Nervul musculocutanat a fost descoperit în porțiunea superioară a șanțului bicipital medial, 

înainte de a perfora mușchiul coraco-brahial sau în interstițiul dintre mușchiul biceps și brahial. 

S-a practicat o sutură termino-terminală cu fire neresorbabile, monofilament 9-10.0. 

3) Nervul frenic a fost utilizat ca sursă donoare în 2 cazuri. Pentru a preveni denervarea 

hemidiafragmului ipsilateral s-a efectuat neurotizarea prin interpunerea “end to side” (termino-

lateral T-L)  a unei grefe nervoase de la nivelul nervului frenic respectiv către nervul țintă, care a 

fost nervul median și nervul musculocutanat. 

4) Transferul nervos al rădăcinii C7 controlaterală s-a făcut către mușchiul musculocutanat 

prin intermediul unei grefe nervoase vascularizate de nerv ulnar.  

Marea majoritate a pacienților a fost supusă transferului nervos proximal și doar în două 

cazuri s-a efectuat o neurotizare distală (vezi graficul nr 18). 
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Grafic nr 18. Comparație între efectuarea de transfer nervos proximal sau distal 

 

 

 

 NEUROTIZAREA DISTALĂ 

Acest tip de transfer nervos este unul mai nou apărut [31] fiind folosit din punct de vedere al 

indicațiilor în paralizia intrinsecă a mâinii, în cazul rezecției neurofibroamelor de plex brahial de la 

nivel C5 – C6, respectiv în cadrul leziunilor localizate ale plexului brahial. În aceast caz nervii 

donori provin din apropierea mușchiului țintă.  

Avantajele metodei constau în faptul că tratamentul este destul de accesibil, disecția este mai 

facilă, timpul operator mai scurt, la nivelul secțiunii nervoase țesutul este sănătos, repararea 

nervoasă se face în mod direct fără interpoziție de grefă, recuperarea este mai ușoară.  

Dezavantajele acestei tehnici constau în faptul că secțiunea nervoasă prezintă un risc de a 

cauza deficite funcționale, există riscul leziunilor iatrogene și poate necesita incizii multiple.  

În cadrul studiului nostru au fost efectuate două neurotizări distale ale nervului digital 

comun al spațiului interdigital I la nervul digital comun al spațiului IV – V (vezi figura 19) 

 

 
Figura 19. Neurotizare distală 
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TRANSFERUL NERVOS “APROAPE DE ȚINTĂ” 

Această procedură de neurotizare “distală” realizează o coaptare directă la nivel distal, 

apropiat de joncțiunea neuro-musculară și astfel recuperarea este mai rapidă și prognosticul mai 

bun. În cadrul studiului nostru au fost efectuate următoarele tipuri de neurotizări: 

 

 
Grafic nr 19. Diferite variante de  transfer “aproape de țintă” 

 

 

- nerv spinal accessor la nerv suprascapular în 18 cazuri (48, 6%) 

- nervi intercostali la nerv musculocutanat în 9 cazuri (24,3%) 

- nerv radial la nerv axilar în 3 cazuri (8,1%) 

- nerv ulnar și median la nerv musculocutanat (tehnica MacKinnon) în 3 cazuri (8,1%) 

- nerv ulnar la musculocutanat (tehnica Oberlin) în 2 cazuri (5,4%) 

- nerv interdigital I  la nerv interdigital IV 1 caz (5,4%) 

La pacienții din studiul nostru, variantele standard de transfer nervos în leziunile de C5, C6 și 

C7 au fost: transferul nervului spinal accesor la suprascapular, asociat cu neurotizarea nervului 

radial prin ramura destinată capului medial al tricepsului către nervul axilar, ambele folosite pentru 

refacerea funcției umărului. 

Transferul nervos fascicular dublu: fascicule ale nervilor ulnar și median, neurotizate la 

ramurile nervului musculocutanat destinate mușchiului biceps și brahial a fost utilizat pentru 

refacerea funcției cotului.  

Pentru leziunile de plex inferior (C8-T1) s-au folosit neurotizarea de ramuri ale nervului 

musculocutanat către nerv median sau ulnar și neurotizări între ramurile distale ale nervului median 

și ulnar.  

La pacienții cu avulsie totală a plexului, tehnicile aplicate au fost reprezentate de combinații 

ale tehnicilor folosite în leziunile parțiale, la care s-a asociat transferul muscular funcțional liber 

(vezi tratamentul paliativ). 

 

4. GREFAREA NERVOASĂ  

Reprezintă metoda reconstructivă de bază atunci când există lipsă de substanță nervoasă la 

nivelul componentelor plexului brahial sau sutura nu poate fi realizată fără tensiune.  

În studiul nostru, grefele nervoase s-au efectuat în 7 cazuri. S-au practicat interpuneri de grefă 

nervoasă în două cazuri între nervul spinal accesor și nervul suprascapular, în două cazuri între 

nervul frenic și nervul musculocutanat, în alte două cazuri între trunchiul superior și nervul 

musculocutanat și într-un alt caz între nervul frenic și nervul median (vezi graficul următor). 

 

 

18 

9 

2 

3 
3 2 

N. Spinal Accesor - N. Suprascapular (48,6 %)

N. Intercostali - N. Musculocutanat (24,3 %)

N. Ulnar - N. Musculocutanat (5,4%)

N.Radial - N. Axilar (8,1 %)

N. Ulnar + N. Median - N. Musculocutanat
(8,1%)
N. Interdigital I - N. Intedigital IV-V (5,4 %)
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Grafic nr 20. Utilizarea grefelor nervoase 

 

În 5 cazuri, nervul donor a fost cel sural, interpus între nervul frenic și cel musculocutanat, 

între frenic și nervul median și respectiv între trunchiul superior și nervul musculocutanat. În 

celelalte 2 cazuri, între nervul spinal accessor și nervul suprascapular, s-a folosit o grefă de nerv 

senzitiv cervical respectiv un grefon recoltat din nervul cutanat antebrahial medial. 

 

 

5. GREFE NERVOASE VASCULARIZATE 

Folosirea grefei nervoase vascularizate a fost preconizată cu peste 50 de ani în urmă (Strange, 

1947) în [36], vascularizația proprie a nervilor putând asigura perfuzia intraneurală și reduce 

ischemia unei grefe nervoase.  

În cazuistica noastră a fost nervul ulnar ca și grefă vascularizată pentru realizarea transferului 

nervos între C7 controlateral și nervul musculocutanat la un pacient care prezentă o paralizie de C8-

T1.  

 

6. TRATAMENTUL PALEATIV 

În cazurile cu prezentare întârziată (la care mușchii țintă erau degenerați) sau când 

reconstrucțiile primare nu au avut rezultatul scontat, au fost efectuate procedee de tipul: transferului 

de tendoane, transferului muscular pediculat, fuziunii articulare, osteotomiilor.  

În cazuistica noastră, aceste intervenții paliative au fost relativ rar practicate (5 din 45 de 

operații la cei 23 de pacienți din intervalul luat în studiu).  

Au fost realizate astfel: 

- două transferuri funcționale libere 

- un transfer tendinous 

- un transfer muscular 

- o amputație de membru superior 

2 

2 

1 

1 

1 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

N. Frenic la N. Musculocutanat (grefon sural)

Tr. Sup. la N. Musculocutanat (grefon sural)

N. Frenic la N. Median fasc. lat. (grefon sural)

N. Spinal Accesor la N. Suprascapular -
(grefon ram senzitiv cervical)

N. Spinal Accesor la N. Suprascapular -
(grefon n. cutanat antebrahial medial)
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Grafic nr 21. Raportul dintre numărul procedeelor de reconstrucție nervoasă și tehnicile de 

tratament paleativ 

 

 

TRANSFERUL MUSCULAR FUNCȚIONAL LIBER 

Această metodă reprezintă o opțiune pentru pacienții cu avulsie completă de plex brahial 

pentru cazuri cu prezentare întârziată sau când funcția motorie nu este corespunzător recuperată 

după tehnici primare de reconstrucție a plexului brahial. Scopul acestei tehnici este de a restaura 

mișcarea de flexie sau extensie la nivelul cotului și pentru recuperarea funcțiilor mâinii [37],[38]. 

La pacienții din studiul nostru au fost realizate două transferuri libere de mușchi gracilis cu 

recoltare de la membrul inferior controlateral leziunii plexale (vezi figura 20, 21, 22).  

Într-un caz, pediculul mușchiului gracilis a fost revascularizat de la nivelul vaselor toraco-

dorsale, iar celălalt de la nivelul vaselor toraco-acromiale.  

Reinervarea a fost obținută de la nivelul nervului musculocutanat în primul caz și respectiv de 

la nivelul nervului spinal accesor. 

 

 

 
Figura 20. Recoltarea mușchiului gracilis 
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Figura 21.  Mușchi gracilis recoltat pentru transfer liber 

 

În cazul III (BD), transferul muscular liber a fost folosit pentru refacerea flexiei cotului și a 

degetelor.  

În al doilea caz (cazul II, MH), transferul mușchiului gracilis a fost realizat pentru creșterea 

forței de flexie a cotului și restaurarea flexiei degetelor.  

 

 

 
Figura 22. Transfer liber mușchi gracilis pentru flexia degetelor 

 

 

TRANSFERUL MUSCULAR PEDICULAT 

Transferul muscular pediculat este indicat în leziuni nonglobale ale plexului brahial (de 

exemplu avulsia rădăcinilor C5-C6 cu rădăcinile C7-T1 intacte). S-a efectuat la un singur pacient în 

studiul nostru și a constat în transferul inserției mușchiului trapez pe fața laterală a humerusului.  

 

 



32 
 

TRANSFERUL DE TENDON 

Constă în detașarea tendonului unui mușchi normofuncțional de la nivelul inserției sale, 

mobilizarea lui și reatașarea la nivelul unui os sau a unui alt tendon pentru a restaura o anumită 

funcție a unui mușchi paralizat consecutiv leziunii de plex brahial [39]. Spre deosebire de grefă, 

tendonul transferat rămâne atașat corpului muscular nativ. 

În cadrul studiului nostru au fost efectuate două proceduri de transfer de tendon la un pacient 

pentru sechele complexe posttraumatice și postoperatorii după leziune de plex brahial și fractura de 

cot drept și anume transferul de tendon al mușchiului flexor radial al carpului la tendoanele 

extensoare ale degetelor I-IV și transferul tendonului mușchiului pronator rotund la tendonul 

mușchiului extensor radial al carpului. 

Dintre principiile transferului tendinous care au fost îndeplinite amintim: 

- plăgile trebuie să fie vindecate 

- mișcările pasive la nivelul articulației respective trebuie să poate fi executate la 

amplitudine maximă 

- transferul trebuie să nu treacă pe sub zone cicatriceale sau pe sub grefe de piele 

- inciziile chirurgicale trebuie să nu fie plasate deasupra zonei de transfer  

- sensibilitatea cutanată a zonei respective ar trebui să fie restaurată înainte de transferul de 

tendon  

- funcția nativă a mușchiului și tendonului transferați să nu fie importantă 

- funcția posttransfer a mușchiului și tendonului respectiv să fie sinergică cu cea nativă 

- mușchiul și tendonul transferat să fie suficient de puternic pentru a putea efectua funcția 

posttransfer. 

 

 

Tratamentul acestei patologii complexe este dificil presupunand pe langa tehnicile de reparare 

nervoasa si metode de tratament paleativ, rezultatele fiind influențate de către mai multi factori: 

procesul de vindecare (care depinde de vârsta pacientului, localizarea, extinderea și gradul leziunii, 

intervalul de timp dintre producerea leziunii și momentul operator); chirurg (deoarece presupune 

cunoștințe aprofundate de anatomie macro și microscopică a plexului brahial, înțelegerea 

patofiziologiei nervoase, tehnică microchirurgicală meticuloasă); pacient (prin dorința acestuia de a 

fi tratat și cooperarea sa postoperatorie); programul de reabilitare (care include fizioterapie, 

tratamentul durerii și consiliere activă și pasivă în vederea recuperării funcției membrului superior 

și a reintegrării în societate și la locul de muncă. 
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PROPUNERE DE FIȘĂ DE EXAMINARE ȘI ALGORITM DE 

DIAGNOSTIC ÎN LEZIUNILE DE PLEX BRAHIAL 

Pe baza studierii cazurilor cu leziuni de plex brahial operate în Clinica de Chirurgie Plastică, 

Estetică și Microchirurgie a Spitalului Clinic de Urgență București prezentate mai sus, am încercat 

să propun un algoritm de diagnostic al leziunilor de plex brahial, care să poată fi utilizat în 

adoptarea celei mai bune strategii terapeutice individualizate pe pacient și pe tip de leziune (nivel de 

afectare a plexului). Cu această ocazie, am elaborat un model de fișă de examinare a pacienților 

prezentați cu suspiciunea unei leziuni a plexului brahial, modificată după Birch [40], [41]. 

 

 

1. FIȘĂ DE EXAMINARE A PACIENTULUI CU LEZIUNE DE PLEX BRAHIAL 

 

Leziune inițială Reconstrucție  Iatrogenă   Data accidentului(ZZ/LL/AA)………….. 

Data examinării (ZZ/LL/AA) ……………………………… Medic …………………… ……. 

Nume………………………………………. Prenume ………………………………FO……… 

CNP…………………………………………. Sex M  F  Vârstă …………………. 

Parte dominantă dr  stg  Parte lezată dr  stg  bilateral   

(se va bifa bilateral și se va completa o fișă separată pt fiecare parte) 

Ocupația inițială ………………………… Ocupația actuală …………………………………. 

Boli asociate semnificative ……………………………………………….................................... 

……………………..………………………………………………………………………………. 

Durere la momentul inițial  Durere apărută tardiv  Intervalul de la traumatism ……… 

Durere prezentă actual  caracteristici: agravare  constantă  diminuare  

Atelă înainte de op  atelă după operație  perioadă imobilizare ……………………… 

MECANISM Accident rutier  motocicletă  vehicul  bicicletă  pieton  

Transfer de energie: masiv (explozie, împușcare)  mare (cădere de la înălțime, cuțit)  

scăzut (tracțiune)   

Tip accident: agresiune  industrial  de muncă  agricultură  sportiv  altele………… 

Plagă penetrantă  armă de foc  armă albă  sticlă  altele  ……………………………. 

Cădere  înălțime …………………. Același nivel  Contaminare da/nu  

descriere……………………………………………………………………………………………Va

ccin antitetanos  Rapel VTA  

Fracturi asociate  coloana cervicală  claviculă  coaste  descriere…………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Alte leziuni asociate Diagnostic Medic 

Cap TCC  

Coloană   

Torace   

Abdomen   

Pelvis   

Membre superioare   

Membre inferioare   

Leziuni arteriale   

Leziuni venoase   

Afectări musculare   

Afectare 

tegumentară 

  

Comentarii 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………..……………………………………………………………………………… 

ALTE ETIOLOGII  

Compresie extrinsecă   tumori  coastă cervicală  hematoame  

……………………………… 

Compresie intrinsecă  schwanom  tumori 

………………………………………………………… 
 

EXAMINARE 
 

Fibroză musculară (sau pierdere musculară) la ce nivel …………………………………… 

Fără  ușoară  moderată  severă  

Ușoară Moderată Severă 

MRC 5, corectabilă MRC 3-4, grad > ½ Grad <1/2, fără funcție utilă, contractură rigidă 

Comentarii ………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 
 

Contractură articulară  la ce nivel…………............................................................................. 

Fără  ușoară  moderată  severă  

Ușoară Moderată Severă 

Pierde < ¼ mișcare Pierde ¼ la ½ mișcare Pierde > ½ din mișcare 

Comentarii ………………………………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………………………………... 

Pierdere cutanată  la ce nivel……………………………………………………………… 

Fără  ușoară  moderată  severă  

Ușoară Moderată Severă 

Cosmetică Pierde < ¼ din volum Pierde > ¼ din volum, expunere os sau mușchi 

Comentarii (grefă de piele, lambou, plastii în Z)…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Alte observații …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Examinarea motorie – după [42]: (se vor nota mușchii afectați) 

 

Tabel nr IV. Distribuția fibrelor nervoase ale PB la mușchii membrului superior după 

Mackinnon [42] 

C5 C6 

 

C7 C8 T1 

SERRATUS ANTERIOR  

FDS 

OP 

DELTOID 

BICEPS 

PRONATOR 

TERES 

APS 

FCR PL 
FPB 

TRICEPS 

BRAHIALIS ECR 
ECU 

FPL 
AP 

APL AQ 

SUPRASPINATUS BRAHIORADIALIS EDC 
EPB FDP 

I,II 

primul    

DI EPL 

INFRASPINATUS 
SUPINATOR 

EIP 
FCU 

FDP 

III,IV 

PI 

EDM 

DI TERES MAJOR LATISSIMUS 

DORSI TERES MINOR 

PECTORALIS MAJOR 

DIAFRAGM PECTORALIS MINOR 

SUBSCAPULARIS 

Legendă: 

NERV MEDIAN   

 

 

NERV ULNAR  

NERV RADIAL  
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Rezultatul examinării motorii: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Examinarea senzitivă – după [196] (se vor nota zonele cu anestezie, hipoestezie, hiperestezie, 

sensibilitate normală, conform legendei) 

Legendă:  

 Anestezie 

 Hipoestezie  

 Hiperestezie  

 Sensibilitate normală 

 

Rezultatul examinării senzitive ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

INTERVENȚIA 

Fără   recuperare  Comentarii …………………………………………………………….. 

Fără  prea târziu  Comentarii ……………………………………………………………… 

Fără  prea gravă  Comentarii ……………………………………………………………… 
 

 

INTERVENȚIE RECONSTRUCTIVĂ  

Corectare deformări  Comentarii …………………………………………………………… 

Restaurare funcție  Comentarii ……………………………………………………………… 

INTERVENȚIA NERVOASĂ 

NAP (potențiale de acțiune nervoasă)  Comentarii …………………………………………. 

Neuroliză  Comentarii ………………………………………………………………………… 

Neurorafie  Comentarii ……………………………………………………………………….. 

Neurotizare  Comentarii ………………………………………………………………………. 

Grefă nervoasă  Comentarii ………………………………………………………………….. 

Ireparabil  Comentarii ………………………………………………………………………… 
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Descrierea intervenției 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 
 

NIVEL ȘI NERVI AFECTAȚI 

AxilarComentarii………………………………………………………………………………. 

Suprascapular  Comentarii …………………………………………………………………… 

Musculocutanat  Comentarii …………………………………………………………………. 
 

Radial  Nivel înalt  mediu   inferior  Comentarii ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

Înalt Mediu Inferior 

Deasupra triceps Deasupra n. interosos posterior Nerv interosos posterior 

 Median  Nivel înalt  mediu   inferior  Comentarii ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

Înalt Mediu Inferior 

Deasupra ramurii pt flexorii superficiali Între ramura pt superficiali și ARC  ARC și mână 
 

Ulnar  Nivel înalt  mediu   inferior  Comentarii ………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Înalt Mediu Inferior 

Deasupra FCU Deasupra ARC ARC și mână 
 

Tip leziune : în continuitate  transecțiune parțială  transecțiune  nerv prins în fractură 

sau articulație  Nerv avulsionat  Comentarii ………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………… 

RECUPERARE 

Recuperarea senzitivă: Highet și MRCS (Medical Research Council System) în [40],[41] 
 

Stadiul  Highet (1941) Stadi

ul  

MRCS (1954) Seddon 

Stadiul 0  Absența sensibilității în zona autonomă a 

nervului 

S0 Absența sensibilității în aria autonomă  

Stadiul 1  Recuperarea sensibilității pt durerea 

cutanată profundă în zona autonomă a 

nervului 

S1 Recuperarea sensibilității pt durerea 

cutanată profundă în aria autonomă a 

nervului 

Stadiul 2 Recuperarea unui grad de sensibilitate pt 

durerea superficială și tactilă în zona 

autonomă a nervului 

S2 Recuperarea unui grad de sensibilitate 

pt durerea superficială și tactilă în aria 

autonomă a nervului 

Stadiul 3  Recuperarea sensibilității dureroase 

superficiale și a sensibilității tactile în 

zona autonomă a nervului cu dispariția 

răspunsului accentuat (over-response) 

S3 Recuperarea sensibilității dureroase 

superficiale și a sensibilității tactile în 

aria autonomă a nervului cu dispariția 

oricărui răspuns accentuat pre-existent 
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 -  S3+ Recuperarea sensibilității dureroase (ca 

în stadiul 3) în aria autonoăa, existând o 

oarecare recuperare a discriminării 

separate a 2 puncte  

Stadiul 4  Recuperarea sensibilității dureroase (ca 

în stadiul 3) cu recuperarea discriminării 

separate a 2 puncte în zona autonomă a 

nervului 

S4 Recuperarea completă 

 

Recuperarea motorie: Highet și MRCS (Medical Research Council System) în [40],[41] 

Stadiul  Highet (1941) Stadiu

l  

MRCS (1954) 

Stadiul 0  Fără contracție M0 Fără contracție 

Stadiu 1  Recuperarea contracției 

perceptibile în mușchii proximali 

M1 Recuperarea contracției perceptibile în 

mușchii proximali 

Stadiul 2  Recuperarea contracției 

perceptibile atât în mușchii 

proximali cât și în cei distali 

M2 Recuperarea contracției peceptibile atât în 

mușchii proximali cât și în cei distali 

Stadiul 3  Recuperarea funcției atât în 

mușchii proximali cât și în cei 

distali, astfel încât mușchii 

importanți au suficientă putere să 

acționeze contra rezistenței 

M3 Recuperarea funcției atât în mușchii 

proximali cât și în cei distali, astfel încât toți 

mușchii importanți au suficientă putere să 

acționeze contra rezistenței 

Stadiul 4  Recuperarea funcției ca în stadiul 

3, cu posibilitatea tuturor 

mișcărilor sinergice și izolate 

M4 Recuperarea funcției ca în stadiul 3, cu 

posibilitatea tuturor mișcărilor sinergice și 

independente 

Stadiul 5  Recuperarea completă M5 Recuperarea completă 

 

Data Tip Bună Corectă Slabă 

………/……../………….. 

Motorie    

Senzitivă    

simpatică    

………/……../…………. 

Motorie    

Senzitivă    

simpatică    

………/……../…………. 

Motorie    

Senzitivă    

simpatică    

 

Comentarii recuperare 

………………………………………………………………………………………………… 

Răspunsul la durere după operație 

………………………………………………………………………………………………… 
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Rezumatul fișei (se completează la final) 

Sumar Examinare Mecanism 

Tinel static  Leziune directă  

Tinel în evoluție  Plagă curată  

Tinel consistent  Plagă contaminată  

Tinel înșelător  Plagă împușcată/explozie  

 Leziune arterială  

Durere semnificativă da/nu Leziune lanț simpatic  

Data traumatismului (ZZ/LL/AA) 

 

Compresiune  

Debutul durerii (ZZ/LL/AA) Tracțiune/elongare  

Data primei intervenții 

(ZZ/LL/AA) 

Neoperat  

Debutul recuperării (ZZ/LL/AA) Tardiv  

Dată intervenție 2 (ZZ/LL/AA) Neurorafie  

 Dată recuperare 2 (ZZ/LL/AA) Neuroliză  

Neuropraxie   Axonotmesis  Neurotmesis  

Leziune tip 4  Leziune tip 5  Leziune tip 6 (mixt)  

  

A fost totodata elaborat un algoritm de diagnostic pentru pacientii cu leziuni traumatice de 

plex brahial: 

 

 

Figura 23. Algoritm de diagnostic în leziunile de plex brahial 
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STRATEGII TERAPEUTICE ÎN LEZIUNILE PLEXULUI 

BRAHIAL LA ADULT 

Pe baza analizei cazuisticii Clinicii de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie 
Reconstructivă, am elaborat un algoritm terapeutic expus mai sus pentru tratamentul 
leziunilor de plex brahial, respectiv o serie de strategii terapeutice ce sunt expuse in 
continuare. 

 

Figura 24. Propunere de algoritm terapeutic în leziunile de plex brahial – modificat după 

Mackinnon [42] și Sulaiman [43] 
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1. STRATEGIA TERAPEUTICĂ ÎN FUNCȚIE DE CARACTERUL DESCHIS SAU 

ÎNCHIS AL LEZIUNILOR DE PLEX BRAHIAL 

 

TRAUMATISMELE DESCHISE  

În cazul traumatismelor deschise se efectuează explorare chirurgicală imediată cu rezolvarea 

leziunilor vasculare și a celor osoase (dacă sunt prezente), respectiv cu evaluarea leziunilor 

nervoase și în funcție de ceea ce se constată se procedează în următorul mod: 

Leziuni nervoase prin transsecțiunea componentelor nervoase – se efectuează reparare 

nervoasă primară cu sau fără grefare nervoasă, urmată de fizioterapie și terapie ocupațională 

Leziuni nervoase cu țesut devitalizat al componentelor nervoase – se practică imobilizare pe 

atelă  urmată de fizioterapie și terapie ocupațională, după 3 săptămâni se efectuează studii de 

conducere nervoasă, electromiografie, eventual potențiale evocate somatosenzitive, iar în funcție de 

rezultatul acestor examinări se continuă cu următoarele proceduri: 

- dacă există semne de recuperare a activității axonilor se va reevalua pacientul după 6 

– 12 luni, urmând ca în cazul constatării unei îmbunătățiri a situației se continuă cu 

fizioterapie și terapie ocupațională.  

- în cazul în care nu există o evoluție favorabilă, se execută reexplorare chirurgicală cu 

efectuarea intraoperatorie de studii de conducere nervoasă și potențiale evocate 

somatosenzitive urmate de reparare primară a plexului brahial 

- dacă nu există semne de recuperare a activității axonilor se impune repararea primară 

a plexului brahial 

 

TRAUMATISMELE ÎNCHISE 

În traumatismelor închise se efectuează fizioterapie și terapie ocupațională, iar pacientul este 

evaluat după 3 luni: 

- în absența evoluției pozitive a statusului se efectuează studii de conducere nervoasă, 

electromiografie, eventual potențiale evocate somatosenzitive, iar în funcție de rezultatul 

acestor examinări se continuă cu următoarele proceduri: 

- semne de leziuni de tip avulsie, axonotmesis, neurotmesis se recomandă reparare 

primară a plexului brahial 

- semne de leziuni de tip neurapraxie se indică imobilizare pe atelă cu fizioterapie și 

terapie ocupațională, urmată după 6 luni de reevaluare funcțională prin studii de 

conducere nervoasă și electromiografie, iar în funcție de rezultate urmează: 

- nu există semne de progres se realizează reparare primară a plexului brahial 

- apariția semnelor de îmbunătățire funcțională se continuă cu fizioterapie și 

terapie ocupațională  

- dacă după 3 luni se constată o evoluție a statusului se continuă cu imobilizare/ 

fizioterapie și terapie ocupațională iar după alte 6 luni se evaluează din nou recuperarea 

funcțională prin studii de conducere nervoasă, electromiografie iar în funcție de 

rezultatul acestor examinări se continuă cu următoarele proceduri: 

- absența rezultatelor conduce la reparare primară a plexului brahial 

- semne de îmbunătățire funcțională se continuă cu fizioterapie și terapie 

ocupațională.  
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Figura 25. Atitudine terapeutică în leziunile deschise/închise de plex brahial – modificat după 

[43] 

 

 

2. STRATEGII TERAPEUTICE ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL  DE RĂDĂCINI 

AVULSIONATE – CONFORM CLASIFICĂRII LEZIONALE CHUANG [31] 

În avulsia de 5 rădăcini (C5 – T1 cu leziune de gradul 1) se recomandă neurotizarea 

nervului frenic la nivel distal al C5 (pentru ridicarea umărului), nervii intercostali transferați la 

nervul musculocutanat (pentru flexia cotului) și neurotizarea C7 controlateral la nervul median 

(pentru mână); ulterior transfer muscular liber funcțional pentru mușchiul extensor digital comun și 

nervul spinal accesor pentru cot, artrodeza policelui și a articulației radiocarpiene. 
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Figura 26. Proceduri terapeutice în leziunea a 4 și 5 rădăcini 

 

Dacă există avulsia a 4 rădăcini (C5 cu leziune de grad 2, C6 – T1 cu leziune de grad 1) se 

indică neurotizarea nervului frenic la nivel distal al C5 (umăr), nervii intercostali transferați la 

nervul musculocutanat (cot) și neurotizarea rădăcinii C5 la nervul median (mână).  

Ulterior  se realizează un transfer muscular liber funcțional pentru mușchiul extensor digital 

comun, inervat prin nervul spinal accesor  și artrodeza policelui și a articulației radiocarpiene. 
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Figura 27. Proceduri terapeutice în leziunea a 3 rădăcini de plex brahial 

 

În cazul avulsiei a 3 rădăcini (C5, C6 cu leziune de grad 2, C7 – T1 cu leziune de gradul 

1) se practică neurotizarea rădăcinii C5 la nervul suprascapular și a diviziunii posterioare a 

trunchiului superior (ridicarea umărului), nervii intercostali transferați la nervul musculocutanat 

(flexia cotului) și neurotizarea C6 la C8 sau la nervul median (mână); reconstrucție ulterioară în 

funcție de evoluție. 

Avulsia de 3 rădăcini (C5 – C7 cu leziune de grad 1, C8 – T1 intact) se realizează 

neurotizarea nervului frenic și a nervului accesor la rădăcina C5 distală (umăr), transfer nervos 

parțial de nerv ulnar la ramura nervului musculocutanat destinată mușchiului brahial și neurotizare 

parțială de nerv median la ramura nervului musculocutanat destinată mușchiului biceps (cot); etapă 

următoare de reconstrucție raportată la evoluție. 
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Figura 28. Proceduri reconstructive în avulsia a 2 rădăcini 

 

Existența avulsiei a 2 rădăcini (C5 – C6 cu leziune de grad 1, C7 – T1 intact) indică 

neurotizarea nervului frenic și a nervului accesor la rădăcina C5 distală (funcție umăr), transfer 

nervos parțial de nerv ulnar la ramura nervului musculocutanat destinată mușchiului brahial și 

neurotizare parțiala de nerv median la ramura nervului musculocutanat pentru mușchiul biceps 

(funcție cot); timp reconstructiv ulterior în funcție de evoluție. 

Constatarea avulsiei a 2 rădăcini (C6 – C7 cu leziune de grad 1, C5 cu leziune de grad 2, 

C8 – T1 intact) impune neurotizarea rădăcinii C5 la diviziunea anterioară a trunchiului superior 

(ridicare umăr), nervul frenic și nervul accesor la rădăcina C5 distală ( flexie cot); moment de 

reconstrucție ulterioară raportat la evoluție. 

Identificarea avulsiei a 2 rădăcini (C8 – T1 cu leziune de grad 1, C5 – C7 cu leziune de 

grad 2) recomandă neurotizarea rădăcinii C5 cu grefon nervos (pentru umăr), rădăcina C6 

transferată nervos la nervul median (pentru mână); C7 neurotizată la C7 controlateral prin grefă 

nervoasă; evoluția funcțională impune etapă reconstructivă ulterioară. 
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În cazul avulsiei a 2 rădăcini (C8 – T1 cu leziune de grad 1, restul indemne)   se 

contraindică reconstrucția nervoasă și se indică într-un timp viitor transfer tendinos al mușchiului 

extensor radial lung al carpului la mușchiul extensor digital comun (pentru extensia degetelor), 

transfer tendinos al mușchiului flexor radial al carpului la mușchiul flexor digital profund (pentru 

flexia degetelor), neurotizarea mușchiului oponent al policelui, artrodeza policelui și a articulațiilor 

interfalangiene. 

Avulsia unei singure rădăcini (C5 cu leziune de grad 1) impune neurotizarea nervului 

frenic, a nervului accesor și a unor ramuri motorii cervicale la rădăcina C5 distală (pentru ridicarea 

umărului). 

Dacă există avulsia unei singure rădăcini (C6 cu leziune de grad 1, C5 cu leziune de grad 

2) se practică neurotizarea nervului frenic, a nervului accesor și a unor ramuri motorii cervicale la 

rădăcina C5 distală (pentru umăr), respectiv transferul nervos al rădăcinii C5 la rădăcina C6 sau la 

diviziunea anterioară a trunchiului superior (pentru cot). 

Existența avulsiei unei singure rădăcini (C7 cu leziune de grad 1, C5 – C6 cu leziune de 

grad 2) recomandă neurotizarea C5 și C6 prin autogrefare. 

 

Figura 29. Proceduri terapeutice în cazul leziunii unei singure rădăcini 
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3. STRATEGII TERAPEUTICE ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL PROXIMAL SAU 

DISTAL AL LEZIUNILOR 

LEZIUNILE PROXIMALE ale plexului brahial au ca prioritate restaurarea abducției și a 

rotației externe la nivelul umărului respectiv flexia cotului. Tehnicile standard de transfer nervos 

includ neurotizarea nervului spinal accesor la nervul suprascapular, neurotizarea ramurii nervului 

radial destinată capului medial al tricepsului la nervul axilar respectiv neurotizarea dublă fasciculară 

a nervilor median și ulnar la nervul musculocutanat. 

 

LEZIUNILE DISTALE de plex brahial necesită refacerea funcțiilor extrinseci ale mâinii, 

deoarece restaurarea funcțiilor intrinseci este deosebit de dificil de realizat, cu rezultate acceptabile 

doar la pacienții foarte tineri. În general este afectată funcția nervului ulnar și are ca rezultat 

pierderea funcției intrinseci a mâinii, instabilitatea articulației radiocarpiene și o flexie deficitară a 

degetelor. Asocierea leziunilor de nerv median și ulnar va avea impact asupra funcționalității 

policelui și a extensiei degetelor, iar implicarea lezională la nivel C7 reduce semnificativ opțiunile 

de transfer nervos. Una dintre tehnicile cu rezultat bun este neurotizarea nervului musculocutanat 

(prin ramura sa destinată mușchiului brahial la nervul interosos anterior pentru restaurarea acțiunilor 

policelui).  

 

LEZIUNILE COMPLETE de plex brahial au ca ordine a priorităților: flexia cotului, 

stabilitatea articulație umărului cu efectuarea rotației externe, funcționalitatea extrinsecă a mâinii 

inclusiv capacitatea de prindere. În aceste cazuri se efectuează neurotizări extraplexale, reconstrucții 

cu transfer muscular funcțional liber, neurotizări controlaterale de C7 sau nerv frenic. 

Strategia de reconstrucție nervoasă dinspre proximal spre distal (în cazul leziunilor avulsive 

totale de plex brahial) se caracterizează prin faptul că este o metodă clasică, prioritatea ordinii de 

reconstrucție este umăr, cot și apoi pentru degete, inițial pornind cu tehnici de reconstrucție 

nervoasă iar ulterior se efectuează transferul muscular liber funcțional; plexul brahial trebuie 

explorat iar neurotizările se efectuează într-o singură ședință pentru toate cele trei niveluri 

menționate mai sus; perioada de recuperare este de aproximativ patru ani fiind nevoie ca pacientul 

să fie inteligent și motivat pentru a obține un rezultat funcțional bun. 

În cazul reconstrucției nervoase dinspre distal spre proximal (avulsie totală de plex brahial) 

planul terapeutic este definit de prioritatea ordinii de reconstrucție, care este degete, cot și apoi 

umărul. Inițial se începe cu transferul muscular liber funcțional și după aceea cu tehnici de 

reconstrucție nervoasă; nu este neapărat nevoie să explorăm plexul brahial, iar tehnicile chirurgicale 

se efectuează în mai multe ședințe, pentru cot și degete folosindu-se transferul muscular liber 

funcțional.  

Pentru funcția umărului se poate utiliza sau nu reconstrucția nervoasă; perioada de recuperare 

este de aproximativ doi ani în aceste cazuri pacientul putând fi mai puțin răbdător și fără calități 

mentale deosebite. 
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Figura 30. Proceduri terapeutice în funcție de nivelul leziunii 
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4. STRATEGII TERAPEUTICE ÎN FUNCȚIE DE  FASCICULUL AFECTAT AL 

PLEXULUI BRAHIAL 

 

 

Figura 31. Atitudine terapeutică în leziunile fasciculare după Mackinnon [163] 
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5. STRATEGII TERAPEUTICE ÎN FUNCȚIE DE RAMURILE TERMINALE 

AFECTATE ALE PLEXULUI BRAHIAL 

 

LEZIUNILE DE NERV MEDIAN au ca indicație primară refacerea funcției nervului 

interosos anterior, opoziția policelui, flexia indicelui și a mediusului, și sensibilitatea la nivelul 

primului spațiu interosos. Pentru realizare acestor deziderate se pot efectua tehnici de transfer 

nervos,  transfer de tendon sau combinația dintre acestea. Ca și topografie internă partea laterală a 

nervului median conține predominant fibre motorii în timp ce partea medială conține mai ales fibre 

senzitive; componenta interosoasă anterioară se află situată postero-medial în cadrul nervului 

median. În cazul leziunilor proximale se utilizează mai frecvent neurotizarea de ramuri ale nervului 

radial (cea destinată mușchiului flexor radial al carpului sau cea a mușchiului supinator)  la nervul 

median. Pentru reconstrucția în cazul leziunilor mai distale sau a leziunilor de nerv interosos 

anterior se efectuează transferul nervos al nervului musculocutanat (ramura destinată mușchiului 

brahial). Ca și transfer tendinos se efectuează transferul tendonului mușchiului extensor propriu al 

indicelui la tendonul mușchiului abductor scurt al policelui, sau se folosește tendonul extensorului 

degetului mic. 

 

LEZIUNILE DE NERV ULNAR necesită în primul rând refacerea funcției musculare 

intrinseci a mâinii (în special priza fină și mișcarea de rotație a degetelor, flexia degetului mic, 

sensibilitatea la nivelul marginii ulnare a mâinii). Pentru realizare acestor obiective se pot efectua 

tehnici de transfer nervos,  transfer de tendon sau combinația acestora. În leziunilor proximale se 

utilizează mai frecvent neurotizarea termino-terminală a nervului  interosos anterior (din nervul 

median)  la ramura motorie profundă a nervului ulnar. În leziunile parțiale ale nervului ulnar sau 

când rezultatul este din diferite puncte de vedere incert se recomandă o neurotizare identică dar de 

tip termino-terminal „inversat”. Ca și transfer tendinos se efectuează transferul tendoanelor 

mușchiului flexor digital profund destinate degetului II și III la tendoanele aceluiași mușchi 

destinate degetului IV și V. Adducția policelui este augmentată prin transferul tendonului 

mușchiului extensor propriu al degetului II la tendonul mușchiului addutor al policelui. La pacienții 

cu semn „Wartenburg” pozitiv (abducția involuntară a degetului V datorită acțiunii fără rezistență a 

mușchiului flexor al degetului V) se realizează transferul tendinos al mușchiului abductor al 

degetului V la tendonul mușchiului extensor al degetelor destinat degetului V. 

 

LEZIUNILE DE NERV RADIAL au ca obiectiv principal restabilirea extensiei policelui, 

degetelor și a articulație radiocarpiene. Pentru realizarea acestora se pot efectua tehnici de transfer 

nervos de la nivelul nervului median care vor permite (spre deosebire de transferul tendinos) 

extensia separată și individuală a degetelor asociat cu extensia policelui și a articulației 

radiocarpiene. În acest sens se folosesc fascicule nervoase destinate mușchilor flexor superficial al 

degetelor și flexor radial al carpului (ambele din nervul median) la nervul interosos posterior  sau 

nervul destinat mușchiului extensor radial scurt al carpului (ambele din nervul radial). Transferul 

tendinos ce se efectuează constă în transferul tendonului mușchiului pronator rotund la tendonul 

mușchiului extensor radial scurt al carpului (acest transfer ajută la recuperarea precoce a extensiei la 

nivelul articulației radiocarpiene). 
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Figura 32. Proceduri terapeutice în leziunile ramurilor terminale 

 

 

6. STRATEGII PENTRU REPARAREA LEZIUNILOR DE TIP AVULSIE LA 

NIVELUL RĂDĂCINILOR ÎN FUNCȚIE DE REZULTATUL STUDIILOR 

ELECTROFIZIOLOGICE 

 

 AVULSIE DE LA NIVEL C5, C6 (de tip „Erb”) sau și + -C7 (de tip „Erb plus”)  

- potențialele de acțiune nervoasă sugerează regenerare => se practică neuroliză 

- potențialele de acțiune nervoasă sunt negative și la nivelul nervului spinal proximal 

există potențial fascicular corespunzător se indică reparare directă asociată cu proceduri 

de transfer nervos:  

- pentru avulsie de C5 neurotizare de nerv accesor la nervul suprascapular 

- pentru avulsie de C6 neurotizare de fascicule de nerv ulnar/median la nerv 

musculocutanat sau transfer nervos de nerv pectoral medial la nervul 

musculocutanat 

- ramura destinată mușchiului triceps sau nervul pectoral medial la nervul axilar 

- potențialele de acțiune nervoasă indică leziuni preganglionare sau există leziuni pre și 

postganglionare la nivel C5 și C6 atunci se propune o combinație doar de proceduri de 

transfer nervos din variantele de mai sus.  
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Figura 33. Proceduri terapeutice în leziunile radiculare C5 și C6 - după Mackinnon [42]. 

 

 

AVULSIE DE LA NIVEL C8 – T1 

Dacă potențialele de acțiune nervoasă indică regenerare se recomandă neuroliza. În cazurile în 

care potențialele de acțiune nervoasă sunt negative cu potențial fascicular corespunzător al nervului 

spinal proximal se practică reparare directă asociată cu proceduri de transfer nervos:  

- neurotizare de ramuri motorii ale nervului muscutanat la nervul median pentru a 

restaura funcționalitatea musculaturii flexoare a antebrațului și degetelor 

- neurotizare de ramuri ale nervului radial (exemplu cea destinată mușchiului 

extensor lung al carpului) la nervul interosos anterior (din nervul median) pentru a 

reface funcția de flexie a degetelor și a policelui 

- neurotizare de ramuri motorii ale nervului muscutanat la nervul ulnar pentru a 

reconstrui funcționalitatea musculaturii intrinseci a mâinii 

- neurotizare de ramuri nervoase senzitive laterale ale antebrațului la ramurile 

senzitive ale nervului ulnar sau median pentru a restabili componenta senzitivă la 

nivelul mâinii  

După acești timpi terapeutici de transfer nervos se pot asocia tehnici de transfer de tendon. 
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Figura 34.  Proceduri terapeutice în leziunile de C8-T1 - după Mackinnon [42] 

N.B. Dacă este asociată și o leziune de rădăcină C7, se practică și neurotizarea nervului supinator la 

nervul interosos posterior. 

 

 

AVULSIE DE LA NIVEL C5, C6 , C7, C8 și T1 (panplexopatii)  

- potențialele de acțiune nervoasă arată regenerare se realizează neuroliză 

- potențialele de acțiune nervoasă sunt negative și nervul spinal proximal are potențial 

fascicular adecvat se propune reparare directă. Grefele nervoase pleacă de la nivelul 

nervilor spinali proximali către trunchiurile secundare sau fasciculele plexului brahial 

(excluzând trunchiul inferior), la care se asociază proceduri de transfer nervos:  

- neurotizare de nerv accesor la nervul suprascapular 

- ramuri cervicale descendente la diviziunea posterioară a trunchiului superior 

(pentru mușchiul deltoid) sau la trunchiul mijlociu și diviziune acestuia 

posterioară sau anterioară 

- nervii intercostali la nervul musculocutanat (ideal fără interpunere de grefă nervoasă) 

- toate rădăcinile sunt avulsionate se indică următoarele proceduri de transfer nervos:  

- neurotizare de nerv accesor la nervul suprascapular 

- nervi intercostali la nervul musculocutanat (fără interpunere de grefă nervoasă) 

- ramuri cervicale descendente sau ramuri destinate mușchiului sterno-cleido-

mastoidian la diviziunea posterioară a trunchiului superior 
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Figura 35. Atitudinea terapeutică în panplexopatii  - după Mackinnon [42] 

 

7. STRATEGII ÎN FUNCȚIE DE MOMENTUL OPERATOR 

PACIENȚII CU INDICAȚIE DE OPERAȚIE FĂRĂ POTENȚIAL DE RECUPERARE 

Pacienții cu indicație de operație la care nu există posibilitatea recuperării funcționale 

spontane sau în timp, prezintă mai multe variante de moment operator în funcție de tipul leziunilor: 

- transecțiune nervoasă cu margini netede ale capetelor nervoase – în această situație se 

procedează la tratament chirurgical cât mai curând posibil 

- transecțiune nervoasă cu margini neregulate ale capetelor nervoase – se practică 

tratament chirurgical precoce (în prima lună) 

- leziuni nervoase prin elongație cu avulsie -  se efectuează tratament chirurgical în 

primele 3 luni 

- leziuni nervoase prin elongație fără avulsie și fără semne clinice sau electrofiziologice de 

recuperare -  se recomandă tratament chirurgical în primele 3 – 6 luni 

 

PACIENȚII CU INDICAȚIE DE OPERAȚIE ȘI CU POTENȚIAL DE RECUPERARE 

Pacienții cu indicație de operație la care există potențial de recuperare funcțională prin 

proceduri secundare sunt cei care se prezintă întârziat (peste 12 luni) sau cei care prezintă o 

recuperare incompletă după evoluție spontană sau după proceduri chirurgicale de reparare nervoasă. 

La acești pacienți se realizează tratament chirurgical la orice interval de la momentul consultului. 

 

PACIENȚII FĂRĂ INDICAȚIE DE OPERAȚIE 

- pacienții care se prezintă întârziat (peste 12 luni) și la care nu s-a efectuat până atunci 

nici un procedeu primar de reparare nervoasă 

- pacienți care prezintă recuperare spontană în derulare 

- pacienți care au așteptări nerealiste prin prisma tratamentului chirugical 

- pacienți care refuză tratamentul chirurgical datorită balanței risc-beneficiu 
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- contraindicații relative sunt vârsta, comorbidități medicale, contractura sau rigiditatea 

musculară, leziuni traumatice cerebrale asociate, leziuni asociate ale măduvei spinării, 

pacienții la care recuperarea postoperatorie prin fizioterapie poate fi o problemă ca și 

voința personală, suport familial și condiții sociale 

8. STRATEGII DE ALEGERE  NERV DONOR – NERV RECEPTOR ÎN FUNCȚIE 

DE MORFOPATOLOGIA LEZIUNII 

LEZIUNEA DE TIP NEVROM ÎN CONTINUITATE 

În leziunea de tip nevrom în continuitate (cu prezența potențialului de acțiune nervoasă) se 

efectuează neuroliză. 

Leziunile parțiale în continuitate au cele mai bune rezultate obținute prin tratament 

conservator, urmărind pacientul prin examinări clinice repetate asociate cu evaluări 

electrofiziologice nervoase. Totuși pot fi necesare intervenții chirurgicale astfel: 

- pierderile de substanță nervoasă distală sunt parțiale dar majore, fără a avea o 

îmbunătățire clinică în evoluție 

- leziuni situate în apropierea unor zone anatomice cu potențial de compresie nervoasă 

- există local masă tumorală în expansiune (hematom, fistulă arterio-venoasă, 

pseudoanevrism)  înrăutățește statusul clinic 

- durere neuropată ce nu poate fi controlată prin farmacoterapie sau fizioterapie 

Leziunile totale în continuitate relativ focale (cele generate de fracturi, leziuni prin 

împușcare sau leziuni iatrogene) inițial se urmărește timp de 2 – 3 luni evoluția prin examinări 

clinice repetate asociate cu evaluări electromiografice. Dacă nu apare o îmbunătățire clinică sau 

semne pozitive electrice trebuie intervenit chirurgical și efectuat intraoperator stimulare electrică 

musculară asociat cu studii ale potențialelor de acțiune nervoasă pentru a decide dacă este necesară 

sau nu rezecția segmentară. 

Leziunilor totale în continuitate mai ample ca extindere (cele produse prin mecanisme de 

întindere sau contuzie) inițial se urmărește timp de 4 – 5 luni evoluția prin examen clinic seriat și 

evaluări electromiografice. Dacă nu există un progres clinic sau semne pozitive electrice trebuie 

intervenit chirurgical și aplicată stimulare electrică musculară intraoperatorie asociată cu studii ale 

potențialelor de acțiune nervoasă pentru a hotărâ necesitatea rezecției segmentare cu asocierea unui 

procedeu de grefare nervoasă; pentru a putea lua deciziile terapeutice corecte este posibil să fie 

nevoie de examinări complementare (mielografie, examinare RMN, efectuarea de potențiale 

evocate motorii și senzitive) pentru a putea decide dacă leziunile spinale proximale se pretează unui 

procedeu de reparare nervoasă 

. 

 LEZIUNILE DE TIP NEVROM POST-GANGLIONAR SAU RUPTURĂ NERVOASĂ 

În leziunile de tip nevrom postganglionar sau ruptură nervoasă (fără conducerea potențialului 

de acțiune nervoasă dar cu componente nervoase proximale care au prezervate potențialele evocate 

somatosenzitive și potențialele evocate motorii) se efectuează următoarele proceduri: 

- reparare nervoasă directă sau cu interpoziție de grefă dacă este posibil 

- nerv donor C5 la nerv receptor suprascapular, axilar sau diviziunea posterioară a 

trunchiului superior (pentru a obține abducția, rotația externă și stabilitatea umărului)  

- nerv donor C6 la nerv receptor musculocutanat sau diviziunea anterioară a trunchiului 

superior (pentru a reconstrui flexia cotului)  

- nerv donor C7 la nerv receptor radial sau diviziunea posterioară a trunchiului mijlociu 

(pentru a restabili extensia cotului)  
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În leziunile complete de C5-T1 (panplexopatii) se practică aceste proceduri: 

- transfer nervos al nervului accesor la nervul suprascapular sau la nervul musculocutanat 

(pentru stabilitatea umărului) 

- transfer nervos al ramurilor motorii ale nervilor intercostali la nervul musculocutanat 

asociat cu neurotizare de ramură motorie pentru mușchiul biceps (pentru flexia cotului), 

la care se asociază transfer muscular liber de mușchi gracilis 

- transfer nervos al ramurilor senzitive ale nervilor intercostali la fasciculul lateral sau la 

nervul median (pentru sensibilitatea mâinii) 

- dacă mușchiul triceps poate fi reinervat (prin interpoziție de grefă nervoasă de la nivel 

C7 sau nerv accesor), se combină cu transfer muscular liber de mușchi gracilis pentru 

flexia cotului, respectiv se poate efectua prelungirea tendonului distal al acestui mușchi 

către mușchiul flexor profund al degetelor și către mușchiul flexor lung al policelui 

(pentru flexia acestora) 

- în această situație alți nervi potențiali donori sunt nervul frenic, C7 controlateral 

 

În leziunile de C5 – C6 – C7 există următoarele proceduri adiționale: 

- transfer nervos al unei ramuri motorii a nervului radial (destinată mușchiului triceps) la 

nervul axilar sau la o diviziune anterioară a acestuia 

- transfer nervos parțial al nervului ulnar la ramura motorie pentru mușchiul biceps 

(pentru flexia cotului) 

- transfer nervos parțial al nervului median la ramura motorie pentru mușchiul brahial sau 

pentru mușchiul biceps 

- transfer nervos al nervului accesor la nervul suprascapular (pentru stabilitatea umărului) 

-  alți nervi potențiali donori pot fi nervul pectoral medial, nervul frenic, nervii 

intercostali, C7 ipsilateral și controlateral 

- dacă este afectată și funcția de extensie în articulația radiocarpiană și a degetelor, pe 

lângă reinervarea mușchiului triceps se pot executa concomitent sau ulterior transferuri 

de tendon pentru a restabili această funcție. 
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Figura 36. Proceduri terapeutice în leziunile radiculare C5-C7 (după Mackinnon [42] 

 

 

În leziunile de C8 – T1 sunt posibile aceste proceduri adiționale: 

- transfer de tendon (exemplu tendonul mușchiului extensor lung al carpului la mușchiul 

flexor profund al degetelor, sau tendonul mușchiului brahioradial la tendonul mușchiului 

flexor lung al policelui – pentru a reface flexia degetelor și funcția de prehensiune fină) 

- artrodeză selectivă (a articulațiilor interfalangiene sau carpometacarpiene pentru a 

augmenta funcția de prehensiune fină și pe cea de apucare) 

- transfer muscular funcțional liber 

- se pot realiza transferuri nervoase distale (ramura motorie a nervului radial a mușchiului 

supinator la nervul interosos posterior, ramura motorie a nervului musculocutanat 

destinată mușchiului brahial la fasciculele nervului median ce vor forma nervul interosos 

anterior etc.) 
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CONCLUZII 

1. Leziunile traumatice ale plexului brahial sunt foarte complexe deoarece: 

a. prezintă o mare varietate, anatomia este distorsionată,  

b. examinarea fizică este anevoioasă,  

c. examinările paraclinice semnificative pentru diagnostic sunt costisitoare sau 

invazive 

d. diagnosticul corect și complet este dificil de formulat,  

e. chirurgia nervoasă este foarte pretențioasă, 

f. implica un tratament aparte al durerii și  

g. fenomenele de regenerare și degenerare nervoasă sunt imprevizibile,  

h. procesul de recuperare se întinde pe o lungă perioadă de timp,  

i. sunt necesare procedee chirurgicale complicate pentru tratamentul sechelelor, 

j. nu există un consens bine stabilit pentru evaluarea rezultatelor. 

2. Anatomia plexului brahial este una dintre cele mai dificil de înțeles și reprezintă poate una 

dintre cele mai variate alcătuiri din corpul uman. Amestecarea de mai multe ori a fibrelor 

nervoase provenite de la rădăcinile C5-T1, la care se adaugă participarea inconstantă a 

rădăcinilor C4 și T2 variază foarte mult originea nervilor periferici și generează uneori un 

tablou clinic necaracteristic. 

3. Microdisecția fasciculară intranervoasă la nivelul plexului brahial este posibilă la nivelul 

fiecărei componente a acestuia: rădăcini, trunchiuri, fascicule și ramuri terminale. Nu 

există o limită strictă între organizarea fasciculară intra-nervoasa de tip „plexiform” sau 

„cabluri electrice” a elementelor plexului brahial. Gradul de organizare de tip “plexiform” a 

fasciculelor la nivel proximal a componentelor plexului brahial determinină complexitatea 

funcției motorii și senzitive a respectivului nerv.  

4. La nivel distal al constituenților plexului brahial fasciculele destinate organului țintă sunt 

grupate împreună în principal sub forma “cablurilor electrice” și își mențin poziția pe 

secțiunea nervului. 

5. Distanța de disecție (unde lipsesc conexiunile interfasciculare) este diferită de la nerv la 

nerv și de la pacient la pacient, deci este un reper și nu o valoare absolută; de obicei 

lungimea acesteia este suficientă pentru a putea efectua o neurorafie corespunzătoare. 

6. Evaluarea clinică sistematică a pacientului cu leziune de plex brahial este deosebit de 

importantă pentru diagnosticul corect și pentru cele mai bune decizii de tratament. Trebuie 

realizată organizat și exhaustiv pentru fiecare pacient.  

7. Examenul obiectiv al pacientului trebuie să determine extensia leziunii, nivelul lezional și 

starea mușchilor proximali, severitatea leziunii (ruptură sau avulsie) și să cuantifice evoluția 

locală (atrofie sau reinervare).  

8. În cadrul examinării pacientului trebuie evaluată nu numai pierderea funcționalității 

musculare cât și potențialul de nervi donori pentru procedeul de transfer nervos. 

9. În acest context, evaluarea rădăcinii C7 (dermatoame senzoriale și funcția de extensie în 

articulația radiocarpiană) este foarte importantă deoarece influențează deciziile de tratament.  

10. Evoluția leziunilor plexului brahial are trei repere importante: momentul imediat 

posttraumatic, momentul instalării complete al degenerării walleriene (la trei săptămâni 

de la traumatism) și debutul degenerării musculare (la trei luni de la traumatism).  

11. Examinarea primară este rezonanța magnetică nucleară, computer tomografia cu 

mielografie fiind indicată pacienților cu contraindicații de efectuare a RMN (purtători de 

pace-maker sau proteze metalice, claustrofobi).   

12. Rezonanța magnetică nucleară nu trebuie efectuată mai repede de o lună posttraumatic, 

deoarece hematomul de la acest nivel poate scădea acuratețea imaginilor de la nivelul 

sacului tecal și totodată este nevoie de timp pentru ca pseudomenigocelul să se formeze.  
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13. Studiile electrodiagnostice sunt o extensie a examinării clinice, sunt de factură dinamică, 

pot identifica nivelul lezional, pot aduce detalii legate de severitatea leziunii, pot ajuta la 

punerea diagnosticului (leziuni traumatice sau nu) și orientează asupra prognosticului. 

Aceste examinări pot pune în evidență reinervarea precoce înainte ca aceasta să devine 

evidentă clinic. 

14. Evaluarea posttraumatică a plexului brahial prin examinare ecografică are o utilitate 

limitată mai ales în contextul existenței celorlalte posibilități de investigare imagistică. O 

valoare mai mare poate avea dacă este efectuată când alte investigații nu sunt disponibile, 

sau pentru orientare preoperatorie și în practica anestezică pentru ghidarea anesteziilor de 

plex. 

15. Evaluarea leziunilor de plex brahial trebuie să precizeze numărul de rădăcini lezate, 

nivelul la care sunt prezente leziunile, severitatea leziunilor și timpul care a trecut de la 

momentul traumatismului. 

16. Studiile electrofiziologice de bază trebuie efectuate la 6-8 săptămâni după traumatism, iar 

ulterior în funcție de tipul leziunii; undele fibrilare și cele pozitive ascuțite sugerează 

denervare în timp ce potențialele unității motorii și potențialele native sugerează 

reinervare. 

17. Deciziiile terapeutice în tratamentul leziunilor de plex sunt extrem de complexe. Trebuie să 

se ia în considerare deficitele motorii și senzitive existente, prioritară fiind restaurarea 

funcției motorii a membrului superior în funcție de rezervele axonale pentru a reinerva 

mușchii respectivi, ulterior cu adresare către restaurarea funcției senzitive. 

18. Dacă după 6-12 luni nu există o recuperare funcțională adecvată trebuie luate în 

considerare proceduri paliative sau adjuvante.  

19. Procedurile de reconstrucție nervoasă în leziunile de plex brahial necesită o abordare 

multidisciplinară cu individualizarea tratamentului; discuția cu pacientul este foarte 

importantă pentru a-i aduce așteptările la un nivel cât mai realist și pentru a echilibra balanța 

riscului operator raportat la beneficiu. 

20. Evaluarea precoce intraoperatorie este utilă deoarece concluziile ei vor ajuta la luarea 

deciziilor cu privire la opțiunile de tratament direct al elementelor plexului brahial 

(neuroliza, grefa nervoasă, transferul nervos cu toate variantele sale).   

21. Asocierea eventuală a variantelor de tratament paleativ (transfer muscular funcțional liber, 

transfer muscular, transfer de tendon, tenodeză, artrodeză etc.), sunt luate în considerare atât 

procedurile primare cât și cele secundare.  

22. Pentru disecția corespunzătoare a plexului brahial trebuie cunoscute reperele anatomice 

osoase de suprafață și profunzime, planurile de disecție și respectiv relațiile topografice 

dintre elementele nervoase ale plexului brahial și celelalte structuri. 

23. Poziționarea corectă a pacientului pe masa de operație, orientarea extremității cefalice și a 

membrelor superioare, plasarea de suporturi corespunzătoare la nivel cervical, sub umăr, 

latero-toracic pot fi folosite pentru o expunere corectă.  Masa de operație în sine trebuie pusă 

în poziție anti-Trendelenburg (Fawler) pentru a drena corespunzător extremitatea cefalică și 

a evita staza venoasă și problemele la disecție prin inundarea câmpului operator  cu sânge. 

24. Explorarea intraoperatorie a tuturor componentelor anatomice, evaluarea obiectivă a 

elementelor plexului brahial și studiile electrofiziologice intraoperatorii sunt importante 

pentru diagnosticul complet, corect și stabilirea tratamentului adecvat fiecărui pacient.  

25. Disecția intraneurală este dificilă tehnic iar neurotizarea presupune o cunoaștere aprofundată 

a topografiei nervoase. 

26. Evaluarea electrofiziologică intraoperatorie necesită în prealabil efectuarea neurolizei 

complete atât la nivel supra- cât și infraclavicular. Dacă au fost înregistrate potențiale de 

acțiune nervoasă translezional, procedura de neuroliză în sine este suficientă pentru a obține 

rezultate funcționale motorii foarte bune. 

27. Transferul nervos (spre deosebire de transferul de tendon) menține continuitatea între 

tendon și mușchi și astfel nu se modifică biomecanica acestui complex (originea, inserția, 
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excursia sau raportul lungime-tensiune la nivelul mușchiului), putând astfel restaura funcția 

individuală a mușchiului respectiv. Este nevoie de timp pentru ca nervul să regenereze și 

în același timp implică un program amplu de fizioterapie pentru recuperarea funcției 

musculare. Neurotizarea este o metodă ce produce o minimă reducere a funcției nervului 

donor. 

28. Alegerea nervului donor optim se face în funcție de cantitatea de axoni necesară, 

proximitatea față de mușchiul țintă, sinergia funcției musculare respectiv disponibilitatea 

nervilor donori. Trebuie evitată folosirea unui nerv donor de care ar putea fi nevoie în cazul 

unei intervenții chirugicale secundare precum un transfer muscular liber sau de tendon. 

29. Intraoperator trebuie confirmată lipsa răspunsului contractil muscular la stimularea 

nervului lezat recipient înainte de secționarea nervului donor.  

30. Nervul donor trebuie secționat cât mai distal, iar nervul receptor cât mai proximal. Înainte de 

secționarea nervului donor prin stimulare electrică intraoperatorie se poate testa buna 

funcționalitate a acestuia atât motorie cât și senzitivă. 

31. Avantajele tehnicilor de neurotizare sunt reprezentate de:  

- creșterea numărului de axoni regenerativi către nervul lezat, cu evitarea grefonului 

nervos 

- posibilitatea de aplicare la distanță de aria lezională și de zona de cicatrice, în 

apropierea nervului țintă, permițând o reinervare precoce și o recuperare mai rapidă a 

funcției musculare.  

- se  pot efectua la pacienții cu prezentare întârziată față de momentul traumatismului 

(dar înainte de a se produce denervarea plăcii motorii și atrofia mușchiului). 

32. Pentru realizarea unui transfer nervos reușit trebuie respectate următoarele condiții: 

- nervul donor să aibă un număr mare de axoni viabili 

- calibrul nervului donor să fie comparabil cu cel al nervului receptor 

- nervul donor trebuie să fie suficient de lung 

- scăderea funcționalității organului țintă al nervului donor trebuie să fie minimă 

33. În cazul leziunilor prin avulsie în special la nivelul rădăcinilor C5, C6 și C7 trebuie evitate 

metodele de reparare nervoasă directă a plexului brahial. 

34. Leziunile prin elongare de la nivelul rădăcinilor C5 și C6  (unde avulsia are o incidență 

redusă) pot fi asociate cu leziunea de rădăcină C7. În cazul acestor situații repararea 

directă are rezultate bune, mai ales dacă îi sunt asociate și procedee de neurotizare. 

35. Leziunile multiple de elongare sau avulsie a rădăcinilor C5 – T1 sunt dificil de tratat, însă 

cu interveții chirurgicale  specifice (cel mai frecvent repararea prin grefă nervoasă la nivel 

C5 potențată cu tehnici de transfer nervos) se pot obține rezultate funcționale acceptabile la 

nivelul umărului și cotului. 

36. Procedeele standard de transfer nervos sunt neurotizarea nervului accesor la 

suprascapular, ramuri ale nervului radial la nervul axilar și transferul fascicular dublu 

(din nervul ulnar și median) la nervul musculocutanat. 

37. Repararea nervoasă la nivelul fasciculelor lateral și posterior furnizează rezultate bune. 

Leziunile fasciculului medial necesită rezecția segmentară și ulterior efectuarea unui 

procedeu reparativ. În cazul leziunilor plexului brahial cu impact asupra funcționalității 

mâinii prioritatea în reconstrucție este restaurarea extensiei în ARC și flexia degetelor și 

ulterior restabilirea funcției senzitive distal față de cot în teritoriul dermatoamelor C6 și C7. 

38. În leziunile superioare de plex brahial (C5, C6 și C7) prioritate o are restaurarea abducției 

umărului și rotația externă, urmată de flexia cotului. 

39. Prioritatea în leziunile inferioare de plex brahial (C8 și T1) este restaurarea funcției 

extrinseci a mâinii urmată de restabilirea funcției intrinseci prin transfer nervos al 

ramurilor nervului musculocutanat către ramuri ale nervului median sau ulnar, 

respectiv diferite variante de neurotizări între ramurile distale ale nervilor median și ulnar. 

40. În cazul leziunilor complete sau cvasi-complete de plex brahial (panplexopatii) în primul 

rând se va restaura flexia cotului, urmată de realizarea stabilității lui și a rotației externe 
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și ulterior funcția extrinsecă a mâinii și a mișcării de prehensiune. Pentru a restaura 

funcția mâinii, neuroliza și grefarea nervoasă sunt rar folosite deoarece distanța până la 

mușchii țintă este mare și rareori se obține o reinervare eficientă. Pentru aceasta se 

efectuează procedee de transfer muscular funcțional liber. 

41. În leziunile nervului median prioritățile sunt restabilirea funcției nervului interosos 

anterior, realizarea opoziției policelui, flexia degetelor II și III, recuperarea funcției 

senzitive la nivelul primului spațiu interdigital prin neurotizări de ramuri ale nervilor 

radial sau musculocutanat la nervul median combinate cu tehnici de transfer de tendon 

pentru a spori efectul funcțional. 

42. În leziunile nervului ulnar are întâietate restabilirea funcției motorii intrinseci a mâinii 

(în special prehensiunea, flexia degetelor IV și V), respectiv restaurarea sensibilității pe 

marginea ulnară a mâinii prin combinații de neurotizări de la nivelul ramurilor nervului 

median respectiv augmentarea acestor efecte prin asocieri cu transfer de tendon. 

43. În leziunile nervului radial are întâietate restabilirea funcției de extensie în ARC, a 

degetelor  și a policelui prin tehnici de transfer nervos de la nivelul ramurilor nervului 

median (ce vor putea genera extensia digitală individuală și separată spre deosebire de 

transferul de tendon) și asocieri cu transfer de tendon pentru accentuarea efectului acestora. 

44. În leziunile totale de plex brahial, transferul nervos utilizând surse extraplexale are o 

valoare limitată pentru restabilirea funcției motorii, o variantă fiind nervul frenic neurotizat 

nervului median.  

45. Pentru restaurarea funcției motorii,  nervii intercostali sau rădăcina C7 controlaterală pot 

furniza rezultate în teritoriul nervului median sau ulnar. Mai nou se utilizează tehnica 

transferului nervos distal între diferite ramuri senzitive și motorii ale nervului median și 

ulnar cu rezultate bune. Dacă apar semne de reinervare se practică în continuare transferul 

de tendoane sau tenodeza. 

46. În ideea restabilirii flexiei degetelor pentru funcția de „agățare” se poate efectua un  

transfer muscular pediculat,  pentru funcția de „apucare”  se combină un transfer 

muscular funcțional liber cu tenodeză dorsală la nivelul articulației radiocarpiene, pentru 

funcția de „prehensiune” este necesar un transfer dublu muscular funcțional liber.  

47. În leziunile de avulsie totală se poate încerca transferul triplu funcțional liber ca opțiune 

chiar și în cazuri cu prezentare întârziată.  

48. Atenție deosebită trebuie acordată tratamentului durerii care are un răsunet               

deosebit pentru statusul general al pacientului și îi poate oferi capacitate de a trece printr-un 

tratament complex și de lungă durată. 

49. Pozițiile antalgice pot conduce ele însele la dezvoltarea contracturii musculare astfel că 

prevenirea lor este foarte importantă pentru a obține rezultate funcționale optime.  Purtarea 

ortezei corespunzătoare fiecărui pacient va reduce în mod semnificativ și gradul durerii, 

fapt care este unul dintre cele mai motivante aspecte pentru complianța pacientului la 

tratament. Durerea neuropată cronică ca rezultat al leziunilor de plex brahial poate duce la 

modificări neurale cerebrale care pot la rândul lor să scadă pragul durerii. Astfel prevenirea 

fenomenului algic ajută pacientul în mod deosebit și în consecință acesta poate participa la 

procesul de reabilitare. 

50. Un aspect foarte important este cel legat de tratamentul fizioterapic pre- și postoperator și 

terapia ocupațională care sunt absolut necesare pentru recuperarea funcțională și integrarea 

socio-profesională și familială a pacientului. 
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