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Tratamentul chirurgical al infec¡iilor
de pår¡i moi la pacien¡ii diabetici
Surgical treatment of soft parts infections in diabetic
patients
Asist. Univ. Dr. EDUARD LUCIAN CATRINA, Prof. Dr. TRAIAN PÅTRAªCU
Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“, Bucure¿ti

REZUMAT
Infec¡iile pår¡ilor moi (tegument ¿i anexe, ¡esut subcutanat, fascii ¿i mu¿chi) reprezintå o patologie relativ rar
întâlnitå, dar care la pacien¡ii diabetici capåtå o importan¡å deosebitå ca frecven¡å ¿i gravitate, din cauza terenului
imunodeficitar în perioadele de dezechilibru metabolic, asocierii complica¡iilor vasculare, nervoase, cardiace.
Tratamentul acestor infec¡ii este unul complex, în care interven¡ia chirurgicalå reprezintå unul dintre pilonii
importan¡i. Lucrarea de fa¡å urmåre¿te interven¡iiile chirurgicale efectuate la un grup de 197 de pacien¡i
diabetici, tipul ¿i frecven¡a reinterven¡iilor, rela¡ia lor cu gravitatea infec¡iilor. Pentru aceasta, pacien¡ii au fost
împår¡i¡i în douå loturi: primul lot format din 117 pacien¡i cu infec¡ii non-necrozante, superficiale ¿i profunde,
iar cel de-al doilea lot de 80 pacien¡i cu infec¡ii severe, necrozante care afecteazå în primul rând straturile mai
profunde (fascii, mu¿chi). Studiul aratå cå în lotul cu infec¡ii severe prima interven¡ie are de obicei o complexitate
mult mai mare decât la infec¡iile u¿oare, uneori cu excizii de organe, cå numårul reinterven¡iilor este foarte
mare, în unele cazuri fiind nevoie de peste 4-5 reinterven¡ii. Morbiditatea, eviden¡iatå prin durata internårii,
¿i mortalitatea sunt mai mari în rândul lotului 2 (7 cazuri din 80) fa¡å de lotul 1 (3 decese din 117 pacien¡i), mai
ales în rândul pacien¡ilor interna¡i cu stare septicå. De asemenea, mortalitatea este mai mare în rândul pacien¡ilor
la care interven¡ia chirurgicalå nu a fost realizatå în primele ore de la prezentare – 6 fa¡å de 2 decese în rândul
pacien¡ilor opera¡i de maximå urgen¡å.
În concluzie, pentru infec¡iile de pår¡i moi la pacientul diabetic se impune o interven¡ie chirurgicalå adecvatå,
cât mai rapid aplicatå, cu rezec¡ii de organe atunci când este necesar. Rezulatele bune necesitå înså integrarea
tratamentului chirurgical într-un management complex ¿i o îngrijire în echipå.

Cuvinte cheie: infec¡iile pår¡ilor moi, infec¡ie necrozantå, tratament chirurgical, sepsis

ABSTRACT
Soft tissue infections (skin and annexes, subcutaneous tissue, muscles and fasciae) represent a relatively rare
pathology, but very important in patients with diabetes mellitus, with high frequency and gravity because of
immunodeficient status related to metabolic imbalance periods, or association of vascular, nervous, cardiac
complications.
Surgical treatment represents one of the important part of the complex management of these infections. This
paper studies 186 patients with diabetes mellitus who have this kind of infection and indicates surgical
interventions performed, also the type and the frequency of the reoperation and the relationships with the
infection’s severity. Based on the severity of the infections patients were classified in two groups: first is low
severity, non necrotizing and infections group affecting skin and superficial layer of subcutaneous tissue, 117
patients and second - severe necrotizing infections group involving deep subcutaneous tissue, fasciae and
muscles, 80 patients.
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The paper shows that the first operation in-group 2 is more complex than in first group, sometimes being
necessary some organ excisions; in some cases there were accounted over 4-5 surgical interventions. Morbidity,
advocated by length of hospitalization, and also mortality are higher in group 2 (7 deceased from 80 patients)
than in group 1 (just 3 patients died in 117 patients), especially from those with sepsis at admission. More than
that, the mortality raise in patients with delay interventions 6 patients died comparative with 2 deceased in
patients with emergency surgery.
In conclusion, for soft tissue infections in patients with diabetes mellitus, it is imposed appropriate urgent
surgery, even with organ resection if it is necessary. For better results, surgical treatment must be integrated
into a complex management and a multi team care.

Key words: soft tissue infections, necrotizing infection, surgical treatment, sepsis

INTRODUCERE

Tratament de sus¡inere a func¡iilor vitale;
Tratamente adjuvante – oxigenoterapia
hiperbarå, debridarea nonchirurgicalå.
Scopul lucrårii de fa¡å este acela de a evalua
importan¡a tratamentului chirurgical în cadrul
managementului infec¡iilor de pår¡i moi, urmårind
tipurile de interven¡ii chirurgicale utilizate, legåtura
acestora cu gravitatea infec¡iei, rela¡ia dintre evolu¡ia supura¡iilor ¿i mortalitate, cu momentul aplicårii ¿i frecven¡a interven¡iilor chirurgicale. 
z
z

Infec¡iile de pår¡i moi constituie o categorie
heterogenå de forme anatomo-clinice ale proceselor supurative. Localizate sau difuze, simple
sau necrozante, apari¡ia supura¡iilor la pacien¡ii
diabetici determinå evolu¡ii imprevizibile, de cele
mai multe ori severe. Imunitatea deficitarå, neuropatia senzitivå avansatå fac ca prezentarea la
medicul specialist så fie întârziatå, iar în cazul
infec¡iilor profunde, cu un tablou atipic ¿i polimorf, diagnosticul så fie uneori dificil de precizat.
Toate acestea sunt cauze care explicå necesitatea unui tratament sus¡inut, multimodal, ce
asociazå mai multe secven¡e terapeutice. Cel mai
frecvent, aplicarea acestui tratament trebuie fåcutå
de maximå urgen¡å; uneori nu mai este timp
pentru investiga¡ii paraclinice (ecografie, examen
computer tomograf sau rezonan¡å magneticå
nuclearå). În aceste situa¡ii, tratamentul chirurgical
are, în primul rând, scopul de a stabili cu exactitate localizarea exactå a supura¡iei, extensia în
profunzime ¿i în suprafa¡å, intraoperator precizându-se structurile anatomice afectate ce vor
trebuie tratate ¿i, eventual, în situa¡ia în care sunt
prinse ireversibil în procesul supurativ, necesitatea
exciziei anumitor organe sau segmente.
Pentru ob¡inerea unui rezultat favorabil, este
imperios necesarå conlucrarea în echipå a chirurgului, diabetologului, a specialistului de
anestezie ¿i terapie intensivå, a infec¡ionistului ¿i,
în cazurile fericite, când se ajunge la acoperirea
defectelor de pår¡i moi rezultate în urma debridårilor repetate, a chirurgului plastician.
Pe parcursul internårilor pacien¡ilor diabetici
în sec¡iile de chirurgie, în cazul infec¡iilor ce obligå
la o interven¡ie chirurgicalå, chiar de micå amploare, se urmåresc mai multe aspecte terapeutice:
z
Tratament antibiotic;
z
Tratament chirurgical;
z
Tratament de echilibrare metabolicå;
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MATERIAL ªI METODÅ
În perioada ianuarie 2002 – decembrie 2006,
în clinica de chirurgie „I. Juvara“ a spitalului „I. Cantacuzino“ au fost interna¡i 197 de pacien¡i cu
diabet zaharat care aveau o formå de infec¡ie de
pår¡i moi ¿i care au necesitat tratament chirurgical.
Au fost incluse în analizå toate infec¡iile de
pår¡i moi, inclusiv cele cu afectare a structurilor
profunde (¡esuturi de sus¡inere retro ¿i subperitoneal, mu¿chii psoas) mai pu¡in cele determinate de evolu¡ia unor infec¡ii debutate la nivelul
segmentului distal al membrului pelvin, integrate
în conceptul patologiei piciorului diabetic. De
asemenea, au fost excluse infec¡iile ¡esuturilor moi
apårute la nivelul unei plågi postoperatorii sau în
rela¡ie cu o astfel de interven¡ie chirurgicalå.
Grupul de bolnavi a fost divizat în 2 loturi, în
func¡ie de gravitatea infec¡iei:
– lotul 1 – cu infec¡ii non-nencrozante, cuprinzând atât infec¡iile superficiale, simple,
localizate, în care au fost afectate tegumentul cu anexele acestuia (erizipel, furuncule, abcese, celulite localizate), cât ¿i
pe cele mai profunde dar localizate, sau
pe cele de la nivelul mâinii ¿i al regiunii
perianoperineale. Tot în acest lot au fost
incluse ¿i infec¡iile postinjec¡ionale.
– lotul 2 – lotul pacien¡ilor cu infec¡ii severe,
necrozante, extensive ce afectau straturile
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profunde (celulite necrozante, fasceite,
piomiozite).Tot aici au fost incluse furunculele antracoide considerate de unii
autori în categoria fasceitelor necrozante
sau abcesele profunde.
Am urmårit comparativ pe cele douå loturi
rela¡ia dintre starea clinicå la internare ¿i precocitatea tratamentului (intervalul de timp scurs
de la internare la prima opera¡ie), tipul ¿i numårul
interven¡iilor chirurgicale în func¡ie de gravitatea
¿i extensia infec¡iilor, ¿i evolu¡ia acestor pacien¡i,
fåcând o compara¡ie cu datele din literaturå. 

REZULTATE
Lotul a fost alcåtuit din 197 de pacien¡i diabetici, cu o distribu¡ie egalå pe sexe (M/F =100/
97) ¿i o vârstå medie de 53,57 de ani, cu
extremele de 16 ¿i 82 de ani.
La momentul internårii, 171 de pacien¡i erau
diagnostica¡i cu diabet zaharat – 135 de pacien¡i
cu diabet zaharat tip 2 ¿i 36 de pacien¡i cu diabet
zaharat tip1 – în timp ce la restul de 26 de
pacien¡i, afec¡iunea metabolicå a fost descoperitå
cu ocazia episodului infec¡ios ce a necesitat internarea. La ace¿ti din urmå pacien¡i, s-a ini¡iat
tratament cu insulinå în perioada pre- ¿i imediat
postoperatorie. Tratamentul cu insulinå a înlocuit
de altfel, în perioada perioperatorie, terapia cu
antidiabetice orale ¿i la pacien¡ii cu DZ tip2.
Distribu¡ia pe cele 2 loturi a fost de 117 pacien¡i în lotul infec¡iilor non-necrozante (lotul 1)
¿i de 80 de pacien¡i în lotul infec¡iilor necrozante,
severe (lotul 2). La internare, 89 de pacien¡i prezentau stare septicå, în¡elegând prin aceasta asocierea a cel pu¡in 2 elemente dintre: febrå peste
37,8°C, dispnee, tahicardie sau stare generalå
modificatå, în condi¡iile în care, în toate cazurile,
infec¡ia bånuitå la internare a fost confirmatå

bacteriologic ulterior. Din cei 89 de pacien¡i cu
sepsis la internare, 39 din 117 apar¡ineau pacien¡ilor cu infec¡ii non-necrozante, în timp ce
51 de pacien¡i aveau infec¡ii necrozante. Asocierea sepsisului cu infec¡iile severe necrozante
se coreleazå semnificativ statistic, conform testului
exact al lui Fischer (p<0.0001, RR = 0.5229,
95%CI: 0,3854-0,7093).
51 de pacien¡i din categoria bolnavilor cu
sepsis au fost opera¡i în urgen¡å: 21 din lotul infec¡iilor u¿oare ¿i 30 din cel al infec¡iilor necrozante. În acea¿i timp, în primele ore de la internare au mai fost opera¡i ¿i 57 dintre pacien¡ii
fårå semne de sepsis. Dintre ace¿tia, 43 de pacien¡i aveau infec¡ii u¿oare ¿i 14 bonavi erau cu
infec¡ii severe.
Analizând comparativ rezultatele, se observå
cå numårul reinterven¡iilor chirurgicale ¿i durata
spitalizårii cresc de la lotul infec¡iilor u¿oare fårå
sepsis la internare, cåtre infec¡iile severe, fiind mai
mare în rândul pacien¡ilor cu stare septicå.
Lotul bolnavilor a fost neomogen din punctul
de vedere al formelor anatomoclinice de
supura¡ii. Ele sunt înså diferen¡iate net între cele
2 loturi.
Dacå în lotul 1, în majoritatea cazurilor, au
fost utilizate incizii simple, cu evacuarea puroiului,
lavaj ¿i me¿aj, ¿i numai într-un numår redus de
cazuri inciziile au fost mai mari, înso¡ite de drenaj
sau excizii limitate, în lotul cu infec¡ii severe, cel
mai frecvent au fost necesare interven¡ii chirurgicale mult mai laborioase.
Pentru infec¡iile necrozante a fost nevoie de
un numår mare de reinterven¡ii, 62,5% dintre
pacien¡ii lotului 2 suferind cel pu¡in o reinterven¡ie, 33,75% având adunate cel pu¡in 2 reinterven¡ii ¿i 16,66% cu cel pu¡in 3 reinterven¡ii.
Media duratei între prima ¿i a doua interven¡ie
chirurgicalå a fost de 6,8 zile.

Tabelul 1. Compara¡ia pe loturi a numårului de opera¡ii, duratei de spitalizare ¿i frecven¡a
deceselor
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Tabelul 2. Forme anatomoclinice de infec¡ii de pår¡i
moi

Tabelul 3. Tipurile de interven¡ii chirurgicale utilizate în cele douå loturi

Tabelul 4. Numårul, tipul ¿i durata medie dintre reinterven¡ii comparativ pe cele 2
loturi
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În lotul infec¡iilor severe au fost luate în
considera¡ie ¿i supura¡iile retroperitoneale (10 la
numår), dintre care 5 supura¡ii cu punct de plecare perinefretic ¿i 5 pornite de la supura¡ii de
mu¿chi psoas, acestea din urmå având o evolu¡ie
strict retroperitonealå în 2 cazuri sau cu extensie
la nivelul coapsei ¿i fesei în 3 situa¡ii. Au fost 3
cazuri de abcese de psoas, strict localizate la nivelul mu¿chiului, secundare unor apendicite gangrenoase retrocecale ¿i retroperitoneale, care au
fost incluse în lotul infec¡iilor non-necrozante
(lotul 1).
În timpul interven¡iilor chirurgicale, la 4
pacien¡i a fost necesarå excizia unor organe (2
pacien¡i la care a fost îndepårtat câte un testicul
distrus de procesul supurativ, o pacientå cu nefrectomie prin abord lombar ¿i o alta la care a
fost necesarå excizia rinichiului stâng ¿i a splinei
într-o supura¡ie perinefreticå fistulizatå intraperitoneal, cu un abces secundar în loja splenicå).
De asemenea, au fost rezecate ¿i 2 fragmente
osoase (ramura pubelui într-un caz de infec¡ie
complexå cu fasceitå ¿i celulitå inghinoperineolabialå ¿i epifiza distalå a claviculei într-o infec¡ie necrozantå severå a regiunii brahio-humero-pectoro-scapularå).
În urma exciziei ¡esuturilor necrozate, sacrificarea tegumentului, a fasciei ¿i uneori chiar a
fasciculelor musculare necrozate sunt necesare
interven¡ii corectoare de acoperire a defectelor
cutanate råmase. În 49 de cazuri au fost necesare
suturi secundare, iar în 13 cazuri, opera¡ii corectoare de chirurgie plasticå constând în grefe cutanate.
De¿i literatura aminte¿te un numår mare de
situa¡ii în care este necesarå amputarea membrelor
pelvine ¿i chiar a celui superior în cazul unor
infec¡ii necrozante extensive, cu germeni anaerobi, amenin¡åtoare de via¡å, în lotul nostru nu
a fost necesarå nici o amputa¡ie majorå.
În lotul nostru au fost 10 decese, 7 pacien¡i
din lotul infec¡iilor necrozante decedând dupå o
spitalizare medie de 12,28 de zile, 4 pacien¡i
dupå o interven¡ie, 2 pacien¡i cu 3 opera¡ii ¿i 1
pacient cu 4 opera¡ii. Cei 3 pacien¡i deceda¡i din
lotul 1, au avut doar câte o interven¡ie chirurgicalå,
cu o medie de spitalizare de 7,33 de zile. 

DISCUºII
Pentru infec¡iile simple, localizate sau superficiale, interven¡ia chirurgicalå constå într-o
simplå incizie, de obicei de mici dimensiuni, urmatå de evacuarea puroiului, cu låsarea plågii
deschise, eventual me¿ate pentru 24 de ore.
Ulterior, dupå câteva zile de toaletå localå cu

antiseptice, eventual minimå debridare ¿i ob¡inerea ¡esutului de granula¡ie, plaga se sutureazå
per secundam. Interven¡ia chirurgicalå poate fi
efectuatå la prezentare sau poate fi temporizatå
pentru echilibrare metabolicå. În lotul 1 din studiul
nostru, la 51 de pacien¡i (43,58%) au fost efectuate incizii simple cu evacuarea puroiului, iar la
57 de pacien¡i au fost necesare debridåri minime
care så completeze incizia simplå. La 64 de
bolnavi s-a intervenit în ziua internårii (54,70%)
în timp ce la 53 de pacien¡i interven¡ia a fost
temporizatå, de obicei pentru ziua urmåtoare.
Doar în 2 cazuri a fost nevoie de încå 3 reinterven¡ii (2 debridåri ale unei plågi cu evolu¡ie
trenantå), iar în 17 situa¡ii ce-a doua interven¡ie
a fost de fapt un procedeu de închidere a
defectului cutanat restant.
Suspectarea unei infec¡ii necrozante necesitå
de obicei o opera¡ie de urgen¡å imediatå, ini¡ial
în scop diagnostic, de explorare ¿i evaluare a
extensiei ¿i a ¡esuturilor implicate, ulterior cu rol
terapeutic. Tratamentul chirurgical trebuie fåcut
cât mai precoce, în primele ore de la internare ¿i
imediat dupå precizarea diagnosticului de infec¡ie
necrozantå de pår¡i moi. În lotul 2, cu astfel de
infec¡ii necrozante, abordarea chirugicalå de
urgen¡å s-a fåcut în 44 de situa¡ii (55%). Se
observå înså cå în acest lot a fost un numår
suficient de mare la care diagnosticul de infec¡ie
necrozantå fie a fost incert, fie s-a pus cu dificultate, astfel încât 36 de pacien¡i nu au fost
opera¡i imediat, chiar dacå 21 dintre ace¿tia (21/
36 pacien¡i) aveau semiologia unui sindrom
septic.
Urmårind rezultatele studiului nostru, se confirmå ideea conform cåreia amânarea din varii
motive a interven¡iei chirurgicale face ca morbiditatea ¿i mortalitatea så fie mult mai mari decât
la pacien¡ii la care abordarea chirurgicalå, corectå
¿i completå, este realizatå în primele 12 ore de la
prezentare (1). În lotul nostru, mortalitatea este
determinatå de pacien¡ii opera¡i în urgen¡å
amânatå, mai numero¿i (7 fa¡å de 3) în rândul
pacien¡ilor cu infec¡ii necrozante, decât în cel al
infec¡iilor simple. Nu a decedat nici un pacient
dintre cei opera¡i în primele ore de la internare,
fie cå apar¡ineau lotului 1 sau celui de-al doilea.
Incizia simplå ¿i drenajul nu mai sunt suficiente
în cazul supura¡iilor mai grave, extensive în suprafa¡å
sau care intereseazå planuri ¿i structuri anatomice
diferite. Sunt necesare incizii largi, eventual multiple,
pânå în zonele în care degetul explorator sau
instrumentul chirurgical nu mai poate separa planul
subcutanat sau pe cel muscular de fascie (2). Plågile
operatorii vor fi întotdeauna låsate deschise.
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Inciziile trebuie fåcute pe cât posibil în lungul
liniilor de tensiune cutanate, paralel cu traiectul
fibrelor nervoase, ¿i a vaselor sangvine ¿i limfatice,
respectând, dacå este posibil, liniile de flexie
articularå. De¿i zona afectatå este întotdeauna
mai mare decât se anticipeazå preoperator,
îndepårtarea ¡esuturilor supurate se va face pânå
în ¡esutul sånåtos, cu încercarea de a prezerva
structurile anatomice nobile – pediculii vasculari
¿i nervii.
O situa¡ie aparte o reprezintå furunculul antracoid, ce poate fi localizat oriunde pe suprafa¡a
corpului, cel mai frecvent în regiunile cu piele
groaså, bogatå în glande sebacee (pielea toracelui, în regiunea nucalå, dar ¿i pe abdomen, sau
mai rar pe membre) ¿i care este o infec¡ie necrozantå consideratå de unii autori în categoria
fasceitelor. Aceastå supura¡ie difuzå, descriså ca
un „burete cu puroi“, ce intereseazå întreaga
grosime a ¡esutului subcutanat, ajungând pânå
la nivelul fasciei, impune o excizie totalå a ¡esutului
afectat. Acest obiectiv se realizeazå eficient numai
printr-o incizie „în cruce“ (o combina¡ie de douå
incizii perpendiculare între ele, dintre care una –
de obicei cea mai lungå – se face în lungul liniilor
de tensiune cutanatå).
Echipa chirurgicalå trebuie så fie pregåtitå
pentru opera¡ii majore, nu numai pentru simple
debridåri (3,4), pentru cå explorarea fuzeelor de
expansiune poate conduce la mare distan¡å de
incizia ini¡ialå, în spa¡ii profunde sau în interiorul
cavitå¡ii abdominale. Anumite infec¡ii necrotice pot
fi determinate de procese infec¡ioase ale organelor
digestive (abcesele de psoas, gangrena Fournier),
de aceea, pe lângå drenajul supura¡iilor ¿i excizia
¡esuturilor supurate, atunci când este cazul, trebuie
rezolvatå ¿i cauza infec¡iei. Laparoscopia poate fi
utilizatå în aceste situa¡ii pentru precizarea sau
excluderea unei cauze intraperitoneale, ¿i uneori
chiar pentru tratarea acestei cauze.(5) Uneori, în
tratamentul gangrenei Fournier cu interesare
extensivå a perineului posterior ¿i a sfincterului anal
extern, este necesarå colostomie derivativå, care
se poate realiza atât pe cale miniminvazivå, cât ¿i
prin interven¡ie clasicå. În studiul nostru, pentru
localizarea retroperitonealå în 5 situa¡ii a fost
necesarå laparatomia cu abordarea abcesului prin
cavitatea peritonealå, cu decolarea colonului drept
sau stâng, dupå caz, ¿i påtrunderea prin planul
fasciei Toldt în spa¡iul retroperitoneal, cu evacuarea
puroiului ¿i drenajul colec¡iilor. În alte 3 cazuri,
spa¡iul retroperitoneal a fost abordat printr-o incizie
Leriche, fårå deschiderea cavitå¡ii peritoneale, cu
decolarea sacului peritoneal, sau a fost abordat
direct prin lobotomie minimå în 4 cazuri.
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De multe ori, sunt necesare mai multe interven¡ii chirurgicale, care trebuie seriate, la început chiar zilnic, cu completarea exciziilor ¡esuturilor sfacelate, desfiin¡area fundurilor de sac
¿i a fuzeelor råmase nedescoperite la interven¡iile
precedente, pentru cå infec¡ia î¿i poate continua
cursul la nivelul acestor zone insuficient debridate.
Persisten¡a fenomenelor generale (febrå, frisoane,
inapeten¡å), a unor probe paraclinice modificate
patologic constant în ciuda tratamentului trebuie
så conducå la suspicionarea unor alte focare supurative, ce pot depå¿i bariera segmentului anatomic respectiv, uneori la distan¡å de focarul abordat primar (¿i care nu întotdeauna este punctul
de plecare al infec¡iei), evident localizate profund
¿i fårå semne aparente clinice. Se impune în
aceste situa¡ii efectuarea unor examinåri paraclinice suplimentare (RMN, TC) pentru precizarea
existen¡ei unor astfel de fuzee.
Uneori, când procesul septic nu poate fi
controlat în ciuda terapiei corect aplicate, este
necesarå amputa¡ia membrului afectat (2). S-a
constatat cå infec¡iile localizate la nivelul membrelor superioare necesitå amputa¡ie extrem de
rar, posibil datoritå unei circula¡ii sangvine mai
pu¡in afectate la acest nivel (5). Nu am avut nici
un caz de amputa¡ie majorå. În 2 situa¡ii au fost
necesare excizii segmentare de os, din cauza unor
procese supurative extensive care, în evolu¡ie, s-au
propagat de la o fasceitå inghinoperinealå la pube
sau de la o supura¡ie complexå, ce cuprindea
fasciile ¿i musculatura centurii scapulare, la epifiza
lateralå a claviculei stângi.
Dupå rezolvarea procesului septic ¿i parcurgerea fazei de vindecare per secundam, cu
apari¡ia ¡esutului de granula¡ie, este timpul interven¡iilor corectoare ¿i reparatorii. (6) De obicei,
vindecarea se ob¡ine prin simpla suturå secundarå
a plågilor tegumentare, fårå a se acorda o aten¡ie
deosebitå identificårii fasciilor ¿i mu¿chilor, incluse
la momentul respectiv în procesul de granula¡ie
(7).
Aproape 25% dintre pacien¡i (49/197) au avut
nevoie de închiderea plågii prin suturå secundarå.
Dintre ace¿tia, 27 de pacien¡i au fost din lotul
infec¡iilor severe (27/80), acolo unde plågile sunt
mari, uneori cu excizii întinse de ¡esuturi, nu
numai tegumentare. Pentru pacien¡ii din lotul 1,
doar la 22 de pacien¡i a fost necesarå sutura secundarå (22/117).
În cazul defectelor mari de substan¡å cutanatå,
rezultate în urma repetatelor reprize de debridare chirurgicalå sunt necesare tehnici de acoperire cu lambouri musculocutanate rotate, sau
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cu grefe de piele liberå despicatå, în scopul de a
preveni retrac¡iile cicatriciale (8,9,10,11,12). Am
avut 13 grefe cu piele liberå despicatå, având de
acoperit zone mai mici (5 cazuri de infec¡ii nonnecrozante) la suprafe¡e cu adevårat întinse (8
cazuri la infec¡iile extensive).
Morbiditatea ¿i mortalitatea crescutå asociatå
cu bolile infec¡ioase la diabetici este mai evidentå
în compartimentele de ATI, la bolnavii interna¡i
în cetoacidozå, infec¡iile fiind de departe cea mai
fecventå cauzå de dezechilibru metabolic (12).
La ace¿tia, complica¡ia acutå metabolicå a fost
induså de infec¡ie la 26 pânå la 77% dintre cazuri
(13) iar la cei deceda¡i (6% dintre bolnavi), infec¡ia
a fost cauzå de deces în 43% dintre cazuri (14).
În studiul nostru, am contabilizat 10 decese în
tot lotul (5,37%). Ele au apårut numai în rândul
pacien¡ilor care aveau la internare stare septicå,
cele mai multe fiind determinate de infec¡iile
necrozante – 3 cazuri în lotul 1, 7 cazuri în lotul
2. Rata mortalitå¡ii în studiul nostru, atât cea
raportatå la întreg lotul (5,07%), dar, ¿i mai important, cea din lotul infec¡iilor necrozante
(8,75%) este mult inferioarå ratei medii a mortalitå¡ii în rândul acestor infec¡ii ¿i care pe o cercetare ce contabilizeazå 3302 pacien¡i cuprin¿i
în 67 de studii este de 23,5%.(15) 

CONCLUZII
Studiul nostru confirmå faptul cå infec¡iile
necrozante au o evolu¡ie mai severå, o morbiditate
¿i o mortalitate mai mare decât cele superficiale.
Starea septicå la internare este un factor prognostic ¿i evolutiv negativ, care este înso¡it de cre¿terea numårului de interven¡ii chirurgicale ¿i a
mortalitå¡ii. Momentul interven¡iei chirurgicale, în
primele ore sau tardiv de la internare, influen¡eazå de asemenea evolu¡ia ulterioarå.
Durata internårii pacien¡ilor cre¿te propor¡ional cu gravitatea infec¡iei ¿i cu afectarea stårii
generale, influen¡atå de numårul de interven¡ii
chirurgicale necesare pentru ob¡inerea vindecårii.
Infec¡iile necrotice necesitå interven¡ii largi, care
intereseazå zone întinse, repetate, ¿i se soldeazå
în final cu defecte de pår¡i moi ¿i de substan¡å
cutanatå pentru acoperirea cårora sunt necesare
suturi secundare sau grefe cutanate.
Aparent o patologie mai pu¡in importantå,
aceste supura¡ii ale pår¡ilor moi necesitå uneori
interven¡ii extrem de laborioase, cu debridåri ¿i
excizii largi, uneori chiar laparatomii, se pot
termina cu rezec¡ii de organe sau chiar cu amputa¡ii majore ¿i sunt înso¡ite de o mortalitate
înaltå, ce poate fi scåzutå numai printr-o abordare chirugicalå adecvatå, rapid aplicatå. 
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