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Considerații asupra problemei fundamentale 

 

Fracturile de masiv trohanterian reprezintă la nivel global una dintre cele mai întâlnite 

patologii traumatologice ale aparatului locomotor. Cu o incidență crescută mai ales în 

rândul populației vârstnice, această patologie exercită un stres major asupra sistemelor de 

sănătate, fiindu-i asociate costuri considerabile, precum și un procent crescut de 

morbiditate și mortalitate. O bună înțelegere a mecanismului de producere, precum și o 

analiză a tratamentului actual este necesară pentru a îmbunătăți abordarea viitoare a acestui 

tip de fractură. 

 

 

Formularea ipotezei de cercetare 

 

Prezenta lucrare se bazează pe două studii distincte:  

 

Primul studiu presupune utilizarea analizei cu element finit pentru o mai bună înțelegere a 

mecanismelor de producere a fracturilor de masiv trohanterian, comparând 3 scenarii 

diferite ce doresc a simula circumstanțele cele mai întâlnite în cazul traumatismelor ce 

produc astfel de fracturi. 

 

Al doilea studiu analizează cele mai uzuale metode de tratament la nivelul unui centru 

specializat în traumatologie. În acest sens, s-a pus un accent deosebit pe factorii ce 

ilustrează o bună funcționare a sistemului de sănătate (numărul de zile de spitalizare și 

costul asociat tratamentului fiecărui pacient în cursul unui an calendaristic). 

 

 

 Obiectivele cercetării  

 

1. Crearea unui model tridimensional al femurului uman pentru testarea mecanică 

teoretică. 

2. Elaborarea unor scenarii de simulare a traumatismelor ce se întâlnesc cel mai frecvent 

în fracturile de masiv trohanterian. 

3. Realizarea unui studiu experimental, aplicând metoda analizei cu element finit, 

plecând de la modelul și scenariile concepute anterior. 



4. Analiza rezultatelor obținute prin studiul experimental pentru evaluarea unor 

eventuale relații între mecanismul traumatismului și tipul de fractură 

5. Realizarea unui studiu retrospectiv cuprinzând cazuistica fracturilor trohanteriene 

dintr-un centru specializat în traumatologie, punând accent pe analiza economico-

sanitară. 

6. Evaluarea rezultatelor în vederea propunerii unor metode de îmbunătățire a 

indicatorilor esențial pentru buna funcționare a sistemului sanitar.  

 

 

Aspecte privind metodologia cercetării 

 

 Primul studiu din cadrul lucrării de doctorat se bazează pe folosirea analizei cu 

element finit pentru a observa comportamentul femurului proximal, supus la o serie bine 

definită de stresuri mecanice. Analiza elementului finit este o tehnică care reconstruiește 

stresul, tensiunea și deformarea în structuri. Metodologia sa se bazează pe reprezentarea unei 

structuri ca o serie de probleme discrete care sunt ușor de rezolvat prin analiza matematică. 

 Pentru acest studiu s-a reconstituit virtual un femur uman, pornind de la imagini 

obținute prin tomografie computerizată. Aceste imagini brute au fost prelucrate cu o serie de 

programe specifice de tip CAD (Computer Assisted Design) pentru a obține în final un model 

de înalta fidelitate ce a fost supus testării mecanice teoretice.  

 Pentru simularea diferitelor traumatisme des întâlnite în fracturile de masiv 

trohanterian, s-au elaborat 3 scenarii ce au presupus: a) un impact lateral direct în zona 

marelui trohanter, b) un impact în zona postero-laterală a marelui trohanter și c) un impact la 

nivelul condilior femurali.  

 Pe baza acestor scenarii s-au creat testările specifice folosind metoda elementului finit 

cu ajutorul software-ului specializat.  

 

Al doilea studiu cuprins în lucrare a constat în crearea unui studiu retrospectiv de tip 

cohorta pentru toate cazurile internate și tratate pentru fracturi de masiv trohanterian prin 

Clinica de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului Clinic de Urgență București în perioada 

cuprinsă între 1 Ianuarie și 31 Decembrie 2015  

Prima etapă a constat în identificarea pacienților internați în cadrul spitalului în 

perioada de interes. Pentru aceasta, s-a folosit sistemul informatic de management al spitalului 

– „Hippocrate”  



Etapa a doua a constat în crearea unei baze de date cu cazurile identificate în etapa 

anterioară. Astfel, s-au extras informațiile necesare din sistemul informatic integrat al 

spitalului, din foile de observație clinică ale pacienților și din protocoalele operatorii. Baza de 

date finală a cuprins un număr de 282 pacienți. 

Analiza statistică s-a realizat folosind software-ul specializat IBM SPSS 24, folosindu-

se testele statistice specifice (testul T pentru eșantioane independente, testul Levene pentru 

egalitatea varianțelor, testul non-parametric Mann-Whitney U pentru eșantioane independente 

și testul pentru corelații bivariate, folosind coeficientul de corelație Pearson). 

 

 

 Sinteza capitolelor și rezultatelor 

 

Partea generală a tezei de doctorat ce recapitulează stadiul actual al cunoașterii este impărțită 

în 3 capitole: 

 

Capitolul 1 – Epidemiologia fracturilor femurului proximal. Acest capitol discută 

problematica fracturilor de femur proximal, analizând date precum: prevalență, morbiditate, 

mortalitate și implicații economice. 

 

Capitolul 2 – Anatomia, imagistica și clasificarea fracturilor de masiv trohanterian. În cadrul 

capitolului se prezintă elementele anatomice ale șoldului (structurile osoase, mușchii și 

vascularizația), metodele de investigație imagistică folosite în practica curentă și sistemele de 

clasificare concepute pentru fracturile femurului proximal.  

 

Capitolul 3 – Tratamentul fracturilor de masiv trohanterian. Prima parte a capitolului trece în 

revistă evoluția tratamentului fracturilor trohanteriene, de la primele tentative de tratament 

ortopedic, analizând totodată evoluția tratamentului chirurgical. În cea de-a doua parte a 

capitolului se analizează principalele tipuri de implanturi folosite în tratament, prin prisma 

principiilor de funcționare ale acestora. 

  

Contribuțiile proprii cuprind un număr de 4 capitole: 

 

Capitolul 4 – O analiză biomecanică a fracturilor de masiv trohanterian. Acest capitol 

constituie cercetarea teoretică bazată pe utilizarea analizei cu element finit. Capitolul cuprinde 



o scurta introducere asupra analizei cu element finit, descrie metodologia de cercetare, 

rezultatele obținute și discuțiile aferente studiului. 

 

Capitolul 5 - Studiu comparativ între implanturile cefalo-medulare și plăcile cu compresie 

dinamică utilizate în  tratamentul fracturilor masivului trohanterian în practica Spitalului 

Clinic de Urgență București. Al doilea studiu al tezei de doctorat analizează tratamentul 

fracturilor de masiv trohanterian într-un centru specializat pe traumatologia ortopedica, 

punând accent pe factorii economico-sanitari. Capitolul este structurat astfel încât sa cuprindă 

o scurta introducere, metodologia folosită, rezultatele obținute și discuțiile aferente. 

 

Capitolul 6 constă în prezentarea unui caz clinic pentru sublinierea importanței înțelegerii 

biomecanicii și metodelor de tratament în cazul fracturilor de masiv trohanterian. 

 

Capitolul 7 reprezintă concluziile finale ale cercetării, contribuțiile proprii și perspectivele 

viitoare.  

 

 

O analiza biomecanică a fracturilor de masiv trohanterian (Capitolul 4) 

 

  

Acest studiu a constat în aplicarea testărilor mecanice teoretice utilizând metoda cu element 

finit asupra unei reconstrucții tridimensionale a femurului uman, respectând 3 scenarii 

distincte: Scenariul 1 - simularea unui impact lateral direct în regiunea trohanteriana.  

Scenariul 2 - s-a aplicat forța de impact de la nivelul feței posterioare a marelui trohanter  

Scenariul 3 - s-a simulat un impact la nivelul condililor femurali, forța aplicată fiind în axul 

mecanic al femurului. 

 

Mesh-ul creat pentru testarea teoretică a constat dintr-un număr total de 22461 de elemente și 

24139 de noduri, reprezentând o reconstrucție de înaltă fidelitate a femurului.  

Proprietățile materiale ale osului au fost preluate direct din baza de date a programului folosit 

pentru testare, ce atribuie osului un modul de elasticitate (modulul lui Young) de 12,5 GPa și 

un coeficient de contracție laterală (coeficient Poisson) de 0,394. 

 

Din datele obținute se observă o diferență marcată în distribuția stresului la nivelul femurului 

proximal în cadrul celor trei scenarii testate. Astfel, în cadrul primului scenariu teoretic testat, 



ce presupunea simularea unei căderi laterale cu un impact direct la nivelul marelui trohanter 

stresul era maxim la nivelul joncțiunii dintre baza marelui trohanter și baza colului femural, 

cu extindere mare la nivelul regiunii colului și în mai mică măsură la nivelul masivului 

trohanterian. În cadrul celui de al doilea scenariu ce analiza un impact dintr-o direcție mai 

postero-laterală, acest stres era mai marcat la nivelul cortexului anterior și a regiunii 

intertrohanteriene, colul femural rămânând aproape neafectat. În ceea ce privește al treilea 

scenariu, tensiunile de oboseală cele mai mari ce concentrau la nivelul joncțiunii cervico-

diafizare a cortexului femural medial și se extindeau atât distal la nivelul regiunii 

subtrohanteriene, cât și proximal la nivelul regiunii intertrohanteriene și baza colului femural.  

 

Scenariul 1 

 

Fig. 4.10. Tensiunile de oboseală von Mises, scenariu 1 

 

Fig. 4.11. - Tensiunle de oboseală von Mises, scenariu 1 – vedere de detaliu 



 

Fig. 4.14. - Deformarea echivalenta – scenariu 1, vedere de ansamblu 

 

 

 

 

Fig. 4.15. - Deformarea echivalenta – scenariu 1, vedere de detaliu 

 

 



Scenariul 2 

 

 

Fig. 4.17. - Tensiuni de oboseală von Mises, scenariu 2 – vedere de detaliu regiune 

trohanteriană posterioară 

 

 

Fig. 4.18. - Tensiuni de oboseală von Mises, scenariu 2 – vedere de detaliu regiune 

trohanteriană anterioară 

 

 



 

Fig. 4.21. - Deformarea echivalentă în cadrul scenariului 2 – vedere de detaliu 

 

 

 

 

Fig. 4.22. - Deformarea echivalentă în cadrul scenariului 2 – vedere dinspre proximal 

 

 

 

 



Scenariul 3 

 

 

Fig. 4.26. - Tensiunile de oboseală von Mises, scenariul 3 – vedere de detaliu dinspre medial 

 

 

 

Fig. 4.27. - Tensiunile de oboseală von Mises, scenariul 3 – vedere de detaliu dinspre antero-

lateral 

 

 



 

Fig. 4.30. - Deformarea echivalentă – scenariu 3, vedere dinspre anterior 

 

 

 

Fig. 4.31. - Deformarea echivalentă – scenariu 3, vedere dinspre medial 

 

 

 



Studiu comparativ între implanturile cefalo-medulare și plăcile cu compresie dinamică 

utilizate în tratamentul fracturilor masivului trohanterian în practica Spitalului Clinic 

de Urgență București (Capitolul 5) 

 

Acest studiu s-a născut din dorința de a analiza tratamentul fracturilor trohanteriene 

într-o unitate sanitară cu o mare adresabilitate pentru astfel de cazuri, fiind selectat Spitalul 

Clinic de Urgență București. Astfel, s-au analizat cazurile internate pentru acest tip de fracturi 

pe parcursul unui an calendaristic – 2015 în unitatea sanitară. 

 

În cadrul analizei acestor cazuri s-a pus accentul pe doi factori importanți pentru buna 

funcționare a sistemului de sănătate: 1. Numărul de zile de spitalizare, factor ce indică atât 

aspecte ce țin de morbiditate, cât și de buna funcționare a unității sanitare, și 2. Cheltuielile cu 

tratamentul fiecărui caz, ce ne arată impactul pe care îl au fracturile masivului trohanterian 

asupra sistemului public de sănătate. Astfel, s-a încercat evaluarea celor două tipuri de 

implant din perspectiva acestor indicatori, pentru a putea trage o concluzie asupra aspectelor 

economico-sanitare ce sunt legate de folosirea lor in tratamentul fracturilor de masiv 

trohanterian. 

 

În acest sens s-au analizat prima oară datele legate de durata spitalizării în cele două 

loturi de pacienți, folosindu-se testul t pentru eșantioane independente. Media observată în 

cadrul grupului Gamma Nail a fost de 13,75 cu o deviație standard de 6,73 și o eroare 

standard de 0.66. In cadrul grupului DHS, media a fost de 12,89 cu o deviație standard de 

4,67 și o eroare standard de 0,40. Observându-se o dispersie eterogenă în cadrul celor doua 

eșantioane – testul Levene F=9,63, p<0,05, rezultatele testului t au fost: o valoare t de 1,725 

cu 172,7 grade de libertate și o valoare p=0,086, astfel încât nu se poate respinge ipoteza nulă 

că durata spitalizării este asemănătoare la cele doua eșantioane, la un prag de semnificație de 

5%, neexistând destule dovezi pentru a sprijini ipoteza alternativă care spune că ar exista 

diferențe între duratele de spitalizare în cadrul celor doua loturi.  

Ca și în cadrul variabilei „durată spitalizare”, s-a aplicat tot testul t pentru eșantioane 

independente și pentru analiza variabilei „cost spitalizare”. În acest sens, cele două eșantioane 

au fost caracterizate astfel: grupul Gamma Nail a prezentat o medie de 6720,82, cu o deviație 

standard de 2884,23 și o eroare standard de 289,88, pe când grupul DHS a prezentat o medie 

de 5513,53 cu o deviație standard de 1820,27 și o eroare standard de 156,09. Dispersia în 

cadrul loturilor a fost de asemenea eterogenă, cu rezultatele testului Levene F=16.56 și 



p<0,001. În acest sens, rezultatele testului t au fost o valoare t=3,667, cu 153,69 grade de 

libertate la o valoare p<0.001. La pragul de semnificație de 5%, ipoteza nula care sugerează o 

asemănare a mediilor în cele 2 loturi poate fi respinsă, existând dovezi că există o diferență 

semnificativă statistic în cadrul celor două eșantioane. Astfel, se poate spune că costurile 

asociate tratamentului pacienților din lotul Gamma au fost în medie mai mari cu 1207,29 

RON față de costurile asociate lotului DHS.  

Ultima testare statistică inferențială a fost cea a corelației dintre cele două variabile 

analizate anterior – costul și durata spitalizării. Pentru această testare s-a ales metoda 

corelației bivariate ce folosește coeficientul de corelație Pearson pentru a măsura existența 

unei corelații lineare între cele două variabile. Rezultatele au fost cele așteptate teoretic, 

demonstrându-se o corelație lineară pozitivă între costul și durata spitalizării în cadrul celor 

două eșantioane analizate, obținându-se o valoare a coeficientului de corelație Pearson de 

0.928 (p<0,05). Se poate susține afirmația că există o creștere liniara a costului spitalizării 

odată cu creșterea duratei de spitalizare. 

 

Tab. V.1 – Rezumatul analizei cazurilor 

 DHS  

 (n=137) 

Gamma3 

 (n=104) 

Non-chirurgical 

              (n=31) 

Vârstă medie (ani) 78,28 77,78 80,77 

Sex  36 masculin /  

101 feminin 

34 masculin /  

70 feminin 

12 masculin /  

19 feminin 

Parte  71 dreapta /  

66 stânga 

63 dreapta /  

41 stânga 

18 dreapta /  

13 stânga 

Durata medie a 

spitalizării (zile) 

13,45 14,47 6,22 

Media zilelor până la 

operatie 

3,06 3,38 - 

Media zilelor post-

operatorii 

10,39 11,08 - 

Costuri medii cu 

spitalizarea (RON) 

3919,59 4306,62 1728,32 

Costuri medii cu 

medicamentele (RON) 

471,86 821,18 201,13 

Costuri medii cu 

materialele (RON) 

1360,39 2261,98 323,58 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 5.6. – Durata de spitalizare DHS 

 

Fig. 5.7. – Durata de spitalziare Gamma Nail 

 

Fig. 5.8. – Costul spitalizarii, RON/caz 



 

Fig. 5.10.  - Reprezentare grafica a corelației cazurilor 

 

 

Concluzii, perspective de cercetare și contribuții originale 

 

Fracturile de la nivelul șoldului și îndeosebi cele ale masivului trohanterian femural, 

sunt și rămân unele dintre cele mai frecvente fracturi, mai ales în cadrul populației vârstnice. 

Această incidență importantă a unor astfel de patologii se traduce direct printr-un nivel ridicat 

de resurse necesare îngrijirii bolnavilor ce se prezintă în unitățile spitalicești pentru tratament.  

 

Din punct de vedere economico-sanitar, acest lucru se traduce prin costuri mari și, 

implicit, un număr ridicat de zile de spitalizare. Pentru a contracara acest aspect, trebuie găsite 

soluții pe viitor în ceea ce privește eficientizarea tratamentului, mai ales în perioada 

postoperatorie, spre exemplu, prin crearea unor centre specializate în recuperarea acestor 

cazuri, în vederea reintegrării sociale timpurie a pacienților.  

 



Cu toate că în ultimii ani, tendința generală este spre folosirea implanturilor 

intramedulare, nu există încă studii concludente care să arate beneficii nete ale acestora asupra 

implanturilor extramedulare mai ales dacă fractura este stabilă. De aceea se consideră încă, că 

alegerea implantului potrivit pentru tratamentul unei fracturi trohanteriene ține de preferințele 

operatorului și de particularitatea cazului 

 

O bună înțelegere a biomecanicii fracturilor de șold, prin înțelegerea mecanismului de 

producere a acestora, poate ajuta clinicianul în luarea unei decizii cu vedere la tratament în cel 

mai scurt timp posibil. Astfel se poate optimiza tratamentul în vederea unei intervenții rapide 

și unei spitalizări cât mai scurte, în vederea unei recuperări rapide a pacientului, pentru a 

asigura o calitate a vieții îmbunătățite și o reintegrare socială precoce, factori ce joacă un rol 

deosebit de important atunci când vorbim despre pacientul geriatric, principalul actor atunci 

când se discută despre fracturi ale femurului proximal.  

 

Prezenta lucrare a încercat să sublinieze diferențele existente în producerea fracturilor 

de masiv trohanterian, având în vedere mecanismele ce duc la apariția acestora. Astfel s-a 

arătat că, din punct de vedere biomecanic, probabilitatea apariției unei fracturi ale femurului 

proximal depinde într-o mare măsură de caracteristicile traumatismului. Aceste caracteristici 

par să dicteze și felul unei eventuale fracturi, prin prisma diferențelor ce există la distribuția 

stresului la nivelul femurului proximal în diferitele scenarii. Această distribuție a fost 

evidențiată prin folosirea analizei cu element finit. Având în vedere că această abordare este 

pur teoretică, rămâne de corelat cu testări mecanice într-o cercetare ulterioară, în vederea 

validării rezultatelor obținute. Modelul teoretic propus de prezenta lucrare rămâne totuși o 

abordare de luat în considerare și pentru viitoare cercetări, având în vedere dificultatea de a 

recrea în practică toate, sau măcar o mare parte, dintre condițiile întâlnite atunci când vine 

vorba de un organism viu.  

 

Cercetarea biomecanică din prezenta lucrare a dorit să deschidă calea unei abordări 

multidisciplinare în ceea ce privește problematica fracturilor de masiv trohanterian pentru 

început. Ea dorește să sublinieze beneficiile conlucrării dintre chirurgul ortoped pe de-o parte 

și inginer de cealaltă parte, pentru a putea aborda o problematică complexă ce se află la 

intersecția celor două domenii din prisma celor două puncte de vedere – cel ingineresc și cel 

medical. În vederea unui tratament optim al fracturilor în general, această colaborare dintre 

traumatolog și inginer trebui dezvoltată, iar fiecare dintre actori trebuie să cunoască și punctul 



de vedere al celuilalt, deoarece aceste două abordări sunt adesea fundamental diferite și 

trebuie aliniate în beneficiul bolnavului.  

 

Cercetarea propusă de prezenta lucrare este doar un început în acest sens și se dorește 

a fi continuată în viitor. Prin metodele din ce în ce mai moderne ce le oferă cercetarea 

biomecanică se pot dezvolta noi modele pentru crearea unei înțelegeri mai aprofundate în 

domeniul traumatologiei aparatului locomotor, în vederea dezvoltării unor noi abordări în 

tratamentul acestor patologii. De asemenea înțelegerea modului de producere a fracturilor 

joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea noilor metode de tratament și de prevenție a 

acestora, ceea ce va duce pe viitor la optimizarea managementului acestor cazuri 

 

 

 

CONTRIBUTII PROPRII 

 

Cele mai importante contribuții proprii la prezenta lucrare, ce contribuie și la caracterul de 

noutate a cercetării, sunt: 

 

1. Crearea unui model cu element finit de înaltă calitate a femurului uman, bazat pe un 

examen CT a unui pacient viu, pentru a fi folosit in scopul analizei biomecanice. 

 

2. Analiza biomecanică pe baza modelului creat a unor situații ipotetice considerate des 

întâlnite în apariția fracturilor de masiv trohanterian femural, în vederea unei mai bune 

înțelegeri a apariției și particularităților acestui tip de fracturi. 

 

3. Studiu clinic ce cuprinde toți pacienții tratați pentru fracturi ale masivului trohanterian 

în cadrul unui centru de traumatologie cu mare adresabilitate, analizând comparativ 

diverse metode de tratament. 

 

4. Analiza economico-sanitară pe baza studiului clinic ce subliniază importanța ce 

trebuie acordată acestei patologii și impactul ei asupra sistemului de sănătate. 
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