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Rezumat
Traumatismele de energie înaltă au devenit parte a cotidianului, studiul aprofundat al impactului bio-

chimic al politraumatismului asupra corpului uman devenind o prioritate. În faza iniţială posttraumatică, 
agresiunea asupra ţesuturilor produce un răspuns inflamator local şi general (SIRS). Fracturile de inel 
pelvin sunt leziuni relativ rare, cu o incidenţă raportată de aproximativ 2-8% din totalul fracturilor, dar la 
pacienţii politraumatizaţi această incidenţă poate creşte până la peste 25%. Riscul hemoragic face din frac-
turile de bazin una dintre cele mai serioase leziuni ale aparatului locomotor, având o mortalitate raportată 
ca fiind între 5 şi 50%. Priorităţile tratamentului iniţial sunt identificarea şi tratamentul leziunilor ce pun 
în pericol viaţa pacientului, obiectivul stabilizării definitive fiind corectarea diformităţii, restaurarea funcţiei 
şi reducerea ratei complicaţiilor.
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Abstract
High energy trauma has become a part of everyday life, therefore the thorough study of the biochemical 

impact of polytrauma on the human body is also a priority. In the initial post-traumatic phase, tissue trau-
ma produces a local and general inflammatory response (SIRS). Pelvic ring fractures are relatively rare le-
sions, with a reported incidence of about 2-8% of all fractures, but in polytrauma patients, the incidence 
may increase to over 25%. The hemorrhagic risk makes the fractures of the pelvic ring one of the most seri-
ous injuries of the musculoskeletal system with a reported mortality between 5 and 50%. The priority of the 
initial treatment is identification and treatment of lesions that endanger the patient's life, the objective of 
definitive stabilization being the correction of the deformity, function restoration and decrease of the com-
plication rate.
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INTRODUCERE

În realitatea contemporană, „epoca vitezei“, 
cum a fost denumită, traumatismele de energie 
înaltă au devenit parte a cotidianului, motiv pen-
tru care studiul aprofundat al impactului biochimic 
al politraumatismului asupra corpului uman a de-
venit o prioritate în ultima perioadă, fiind acoperi-
tă de cercetări extinse.

În faza iniţială posttraumatică, agresiunea asu-
pra ţesuturilor produce un răspuns inflamator lo-
cal şi general (SIRS) caracterizat de eliberarea de 
danger-associated-molecular-patterns (DAMPs) 
care pot produce un răspuns inflamator şi imuno-
logic rapid [1].

Mediatori şi elemente celulare conlucrează 
pentru restaurarea homeostaziei organismului 
după traumatism, principalul reglator fiind citoki-
nele. Interleukina-6 (IL-6), eliberată ca răspuns la 
injuria tisulară, are efecte locale şi generale cu sco-
pul de a readuce organismul la condiţiile fiziologi-
ce. Valorile IL-6 cresc în traumatism cu apariţia 
sindromului inflamator, acest proces fiind urmat în 
mod normal de un răspuns antiinflamator, care în 
general este mediat de IL-10 (interleukina-10), una 
dintre cele mai importante citokine antiinflmatorii 
[2].

Valori ridicate ale citokinelor TNF-α, IL-1β sau 
IL-8 au fost observate la pacienţii cu sindrom infla-
mator sistemic, iar valoarea IL-6 a fost corelată cu 
Injury Severity Score (ISS, incidenţa insuficienţei 
multiple de organ – MODS), sepsis şi prognosticul 
vital [3]. IL-6 are, de asemenea, şi proprietăţi anti-
inflamatorii, atât prin inducerea eliberării de pros-
taglandină E2, cât şi prin promovarea eliberării 
antagoniştilor receptorilor de IL-1β şi TNF-α [4].

Citokinele sunt glicoproteine cu masa molecu-
lară mică implicate în răspunsul imun în inflama-
ţie, traumatism şi vindecare. Ele îşi exercită efectul 
la nivel autocrin, paracrin şi endocrin. Citokinele, 
ca mediatori intercelulari, se leagă de receptori 
specifici de la nivelul membranei celulare a celule-
lor ţintă şi pot produce alterarea sintezei proteice 
[5]. Această alterare a sintezei proteice poate duce 
la creşterea secreţiei de citokine, întreţinând prac-
tic procesul inflamator. 

Date din studii experimentale şi clinice au de-
monstrat în mod repetat că acest proces dinamic 
este influenţat suplimentar de o serie de alţi para-
metri, incluzând aici activarea indusă de trauma-
tism a sistemului neuro-endocrin şi ulterior schim-
bări în microcirculaţie, cascada coagulării şi diverse 
secvenţe metabolice. Acestea, nu numai că se in-
terconectează la nivelul răspunsului imun înnăs-
cut, dar sunt capabile, independent, să afecteze 

critic profilul inflamator predominant şi progresia 
consecutivă a bolii. Influenţa imunologică pare să 
fie dată de o polarizare a acestuia de către celulele 
T-helper-1 (Th1), proinflamatorii în defavoarea fe-
notipului Th2 cu rol antiinflamator. Interacţiunea
dintre celulele imune şi eliberarea de citokine sunt
grav afectate, fiind urmate de o imunoparalizie,
considerată a fi una dintre principalele cauze ale
apariţiei complicaţiilor posttraumatice [6].

PACIENTUL POLITRAUMATIZAT CU 
FRACTURĂ DE INEL PELVIN

Politraumatismul a fost definit conform noii 
definiţii de la Berlin ca fiind asocierea a unui Injury 
Severity Score (ISS) ≥ 16, tradus printr-un scor 
Abbreviated Injury Scale (AIS) ≥ 3 pentru două sau 
mai multe regiuni ale corpului asociat cu una sau 
mai multe variabile suplimentare dintre următorii 
cinci parametri fiziologici: hipotensiune (tensiune 
arterială sistolică ≤ 90 mmHg), absenţa stării de 
conştienţă (Glasgow Coma Scale ≤ 8), acidoză (ex-
ces de baze ≤ -6.0), tulburări de coagulare (timp 
parţial de tromboplastină ≥  40 s sau international 
normalized ratio ≥ 1,4) şi vârsta (≥ 70 ani) [7].

Fracturile de inel pelvin sunt leziuni relativ rare, 
cu o incidenţă raportată de aproximativ 2-8% din 
totalul fracturilor, dar la pacienţii politraumatizaţi 
această incidenţă poate creşte până la peste 25% 
[8]. Riscul hemoragic face din fracturile de bazin 
una dintre cele mai serioase leziuni ale aparatului 
locomotor, având o mortalitate raportată ca fiind 
între 5 şi 50% în literatura de specialitate, această 
mortalitate depinzând atât de tipul de fractură, cât 
şi de severitatea leziunilor asociate la nivel abdo-
minal, toracic sau cerebral [9-11].

Cu toate că studiile recente au evidenţiat o re-
ducere progresivă în timp a mortalităţii pacienţilor 
politraumatizaţi cu fracturi complexe de bazin, 
aceasta rămâne inacceptabil de ridicată, aproxi-
mativ 18% [11-12]. Din această cauză, definitorie 
pentru fractura complexă de bazin este asocierea 
cu leziuni de ţesuturi moi, ca de exemplu fracturi 
deschise, inclusiv leziuni Morel-Lavalle, leziuni ale 
vaselor sangvine pelvine (inclusiv hematom retro-
peritoneal), leziuni urogenitale, leziuni de organe 
cavitare sau deficite neurologice cauzate în mod 
direct de fractura de bazin [9]. Această stagnare a 
mortalităţii poate fi atribuită unei limite biologice 
de supravieţuire („trauma load“) sau, pe de altă 
parte, trebuie luată în considerare posibilitatea 
unui tratament inadecvat [13].

Pelvisul este un inel osteo-ligamentar format 
din osul sacral în posterior şi cele două oase coxale 
formate din ilion, ischion şi pubis. Rolul său este de 
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a transfera greutatea corpului de la scheletul axial 
către membrele inferioare. Anatomia osoasă a 
inelului pelvin este în mod evident instabilă, astfel 
încât integritatea sa este dependentă de sistemele 
ligamentare care îl stabilizează. Bazinul posterior 
este stabilizat de ligamentele anterioare, intraarti-
culare şi posterioare sacro-iliace la nivelul articula-
ţiei sacro-iliace, precum şi de ligamentele sacro-
spinoase şi sacro-tuberoase ce leagă sacrul de 
ischion. Anterior, inelul pelvin este menţinut de li-
gamentele simfizare. Aceste structuri asigură su-
port şi pentru elementele vasculare, viscerale şi 
neurologice care sunt conţinute în sau traversează 
pelvisul, care sunt la risc în timpul producerii frac-
turii şi atât timp cât aceasta nu este stabilizată. Ra-
murile principale ale arterei iliace trec imediat an-
terior de articulaţiile sacro-iliace. Simfiza pubiană 
este imediat anterior de vezica urinară şi uretră, în 
timp ce rectul se află imediat anterior faţă de sa-
cru. Când forţa necesară pentru fracturarea inelu-
lui pelvin este aplicată la acest nivel, aceste struc-
turi sunt la risc [14].

În cazul fracturilor de bazin, hemoragia poate fi 
produsă din ramurile arterelor iliace, plexul venos 
presacrat sau din suprafaţa mare de os spongios 
fracturat, în general sângerarea fiind retroperito-
neală. Din păcate, este greu de determinat pro-
porţional ce procent din sângerare este arterial şi 
cât este venos, cu toate că este acceptat ca princi-
pală sursă de sângerare plexul venos presacrat. În 
contrast cu hematoamele fracturare formate în 
cazul fracturilor de membre, hemoragia în fractu-
rile de bazin urmează efectul de „coş de fum“, de-
oarece, din cauza discontinuităţii din spaţiul retro-
peritoneal, nu există efectul de autotamponadă, 
iar pacientul este la risc de exsangvinare [9,15]. 
Aşadar, oprirea hemoragiei intrapelvine reprezintă 
cea mai importantă etapă în managementul de ur-
genţă al acestui tip de patologie, urmat de optimi-
zarea capacităţii pacientului de a coagula vasele 
lezate [13,16].

Valorile IL-6 rămân crescute pentru 5 sau mai 
multe zile la pacienţii cu un ISS mare, iar valorile 
ridicate ale IL-6 au putut diferenţia pacienţii ce vor 
dezvolta ulterior insuficienţa multiplă de organ 
[17]. În plus, studiile realizate de Pape HC, Gianno-
udis P şi Krettek C arată că o concentraţie sistemică 
a IL-6 ce depăşeşte 800 pg/ml este predictibilă 
pentru dezvoltarea ulterioară a insuficienţei de or-
gan [18]. S-a demonstrat, de asemenea, că IL-6 
este un marker adecvat pentru a cuantifica stresul 
operator suferit de pacient, Cruickshank şi colab. 
raportând că procedurile chirurgicale elective pot 
duce la o creştere a valorii IL-6 din sângele venos 
direct, creştere proporţională cu amploarea şi du-

rata intervenţiei chirurgicale. Acest studiu a fost 
amplu criticat din cauza faptului că a comparat di-
verse procedee chirurgicale şi astfel nu a luat în 
considerare o injurie chirurgicală comparabilă. Cu 
toate acestea, rezultatele au fost confirmate în 
momentul în care s-a măsurat impactul pe care îl 
are ostesinteza cu tijă centromedulară alezată a 
femurului ca operaţie standardizată, măsurători 
realizate la mai multe laboratoare independente, 
confirmând creşteri similare ale IL-6 în sângele ve-
nos după această procedură [19,20]. Un alt feno-
men bine descris după traumatism este cel de pri-
ming leucocitar, studiile demonstrând că această 
activare este asociată cu o creştere a concentraţiei 
de IL-6 [21].

CLASIFICAREA FRACTURILOR DE INEL 
PELVIN

Cele mai utilizate două clasificări pentru fractu-
rile de inel pelvin sunt cele descrise de Tile [22] şi 
Young şi Bourges [23]. În timp ce clasificarea Tile 
se axează în principal pe stabilitatea inelului pelvin 
posterior, Young şi Burges aduc în prim-plan meca-
nismul traumatic urmat de efectele acestuia asu-
pra inelului pelvin. 

În clasificarea Tile, pelvisul este împărţit în ar-
cul posterior (posterior de acetabul) şi arcul ante-
rior (anterior de acetabul), iar fracturile sunt îm-
părţite în funcţie de stabilitatea complexului 
sacro-iliac (arcul posterior). Prin urmare, această 
clasificare poate fi folosită pentru a ghida manage-
mentul fracturii de bazin. Inelul pelvin este stabil 
în fracturile Tile A. Fracturile Tile B sunt parţial sta-
bile, prezentând o întrerupere incompletă a com-
plexului sacro-iliac. În aceste fracturi, pelvisul este 
instabil rotaţional, dar stabil în plan vertical. În 
fracturile Tile tip C, întreruperea completă a com-
plexului ligamentar sacro-iliac provoacă instabili-
tate atât rotaţională, cât şi verticală. Fracturile pot 
fi clasificate suplimentar în funcţie de traiectul 
fracturii şi în funcţie de instabilitatea uni- sau bila-
terală (Tabelul 1) [14]. 

Bazându-se pe mecanismul de producere, Yo-
ung şi Burges au clasificat fracturile de inel pelvin 
în patru tipuri (Tabelul 1) [24].

Odată ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe, pa-
cientului politraumatizat trebuie să i se aplice pro-
tocolul Advanced Trauma Life Support (ATLS), cu 
monitorizarea imediată a căilor respiratorii 
(Airway), respiraţiei (Breathing), Circulaţiei, statu-
sului neurologic (Disability) şi a temperaturii cor-
porale (Enviroment) [25]. Pentru pacienţii cu frac-
turi de inel pelvin, este esenţial să fie determinat 
modul în care fractura de bazin contribuie la he-
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moragia ce poate ameninţa viaţa pacientului sau 
este o fractură simplă ce necesită doar tratament 
conservator. Hemoragia în traumatism este agra-
vată şi complicată de coagulopatia acută posttrau-
matică (ATC), descrisă ca o hipocoagulabilitate 
dezvoltată imediat în faza postinjurie ce produce 
hemoragie nonchirurgicală necontrolată [13].

MANAGEMENTUL HEMORAGIEI

Acesta ar trebui să fie dependent de caz şi tre-
buie să fie adaptat particularităţilor pacientului, 
dar şi condiţiilor locale şi experienţei echipei. Opţi-
unile terapeutice pentru obţinerea hemostazei la 
pacienţii cu fracturi de inel pelvin includ: pelvic 
binder, fixare externă, fixare internă, hemostază 
chirurgicală directă, pelvic packing, angiografie şi 
embolizare [26]. Hemoragia cu risc vital ca urmare 
a fracturilor de inel pelvin este posibilă din cauza 
sistemelor majore atât arteriale, cât şi venoase de 
la nivel pelvin, a vascularizaţiei bogate a oaselor de 
la acest nivel şi a presiunii tisulare scăzute de la 
nivel retroperitoneal [27]. 

Hemoragia apare cel mai frecvent din cauza 
fracturilor instabile şi a leziunilor plexurilor venoa-
se presacral şi prevezical. În contrast, leziunile ar-
teriale cauzează hemoragie semnificativă la mai 
puţin de 20% dintre cazuri, dar este frecvent o ca-
uză la pacienţii cu instabilitate hemodinamică. La 
pacienţii cu fractură de inel pelvin şi hipotensiune 
arterială neresponsivă la măsurile de resuscitare, 
se decelează angiografic o leziune arterială în 73% 
dintre cazuri [27]. Hemoragia masivă arterială 
poate avea ca sursă anterior artera pudendală 
(27%), arterele obturatoare (16%), iar posterior ar-

tera gluteală superioară (25%), latero-sacrată 
(23%), gluteală inferioară (6%) şi arterele ilio-lom-
bare (3%) [28].

La toţi pacienţii cu fracturi de inel pelvin, he-
moragia de origine venoasă şi din suprafeţele 
osoase fracturate va fi prezentă. Studii post-mor-
tem [29] au demonstrat că hemoragia provine din 
lezarea vaselor pelvine mici şi medii din vecinăta-
tea oaselor spongioase. Această descoperire se 
corelează cu eşecul chirurgical al explorării şi ten-
tativelor de hemostază directă în prezenţa hemo-
ragiei active când aceasta nu a putut fi identificată.

Înţelegerea acestei cauze de sângerare a dus la 
dezvoltarea unor metode de tratament care să nu 
afecteze formarea cheagului hemostatic. Imobili-
zarea în wrap sau binder sunt metode simple de 
stabilizare a inelului pelvin [30]. Pot fi folosite în 
prespital sau Unitatea de Primiri Urgenţe în cazul 
în care se suspicionează o instabilitate de inel pel-
vin [31]. În prezenţa unei leziuni de tip open book, 
rotaţia internă a membrelor pelvine poate ajuta la 
stabilizarea condiţiei clinice a pacientului. Studii 
CT au demonstrat faptul că volumul pelvin nu se 
măreşte semnificativ când este fracturat, motiv 
pentru care se consideră că aplicarea binderului 
reduce hemoragia prin stabilizarea fracturii mai 
degrabă decât prin efect de tamponadă produs 
prin reducerea volumului pelvin [32]. Fixarea ex-
ternă a inelului pelvin poate fi folosită atât pentru 
stabilizarea fracturii, cât şi pentru controlul hemo-
ragiei. Aceste metode s-au dovedit eficace în con-
trolul hemoragiei secundare leziunilor venoase, 
dar nu sunt eficiente în cazul sângerărilor cu sursă 
arterială. 

Tabel 1. Clasificarea fracturilor de inel pelvin

Clasificarea Tile Clasificarea Young şi Burges
Tip A Stabilă (arcul posterior intact) Compresie antero-posterioară (APC)

A1 Avulsie APC I Disjuncţie pubiană < 2,5 cm

A2 Fractură de aripă iliacă sau arc anterior APC II Disjuncţie pubiană > 2,5 cm şi lărgirea anterioară a articulaţiei 
sacro-iliace (ligamentele sacro-iliace posterioare indemne)

A3 Fractură transversă sacro-coccigiană APC III Leziune completă sacro-iliacă
Tip B Instabile rotaţional Compresie laterală (LC)

B1
Rotaţie externă tip open-book cu centrul de 
rotaţie la nivelul ligamentelor sacro-iliace 
posterioare intacte

LC I Compresie sacrată pe partea impactului

B2 Rotaţie internă prin compresie laterală LC II Fractura tip crescent (sripa iliacă) pe partea impactului

B3 Instabilitate rotaţională bilateral LC III LC I sau LC II pe partea impactului şi APC pe partea 
contralaterală

Tip C Instabile rotaţional şi vertical Forfecare verticală (VS)

C1 Unilateral VS Deplasare verticală anterior prin ramurile pubiene, iar 
posterior prin aripa iliacă, articulaţia SI sau sacru

C2 Bilateral (Tip B pe o parte şi C pe cealaltă)
Mecanism combinat (CMI) – de obicei LC+ VS

C3 Bilateral
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EMBOLIZAREA ARTERIOGRAFICĂ 

S-a impus ca metodă de elecţie în controlul he-
moragiilor de cauză arterială în centrele pentru 
traumatisme. S-a dovedit a fi eficientă în controlul 
hemoragiilor de origine arterială cu o rată redusă a 
complicaţiilor [33,34]. Această metodă necesită 
personal specializat şi echipament special disponi-
bil permanent cu alocarea resurselor necesare 
pentru a asigura transferul în siguranţă al unui bol-
nav instabil hemodinamic în laboratorul de angio-
grafie. Aceste resurse trebuie să includă obligatoriu 
suport anestezic, masă eritrocitară şi mijloacele de 
a le administra rapid, monitorizarea continuă a pa-
cientului şi prezenţa echipei pentru traumatisme. 

Decizia de a transfera un pacient instabil he-
modinamic în laboratorul de angiografie sau în 
sala de operaţie nu este una uşoară, iar cel care ia 
această decizie trebuie să ia în considerare atât 
disponibilitatea resurselor necesare la unitatea 
spitalicească respectivă, cât şi potenţiala întârziere 
(uneori fără o sursă de sângerare ce poate fi em-
bolizată) cauzată de efectuarea angiografiei, dată 
fiind disponibilitatea imediată a resurselor necesa-
re unei laparotomii de urgenţă în orice unitate sa-
nitară [14].

Pacienţii care necesită intervenţie chirurgicală 
de urgenţă pentru tratamentul instabilităţii hemo-
dinamice trebuie trataţi conform principiilor Da-
mage Control Orthopedics (DCO). Procedeele chi-
rurgicale prelungite şi de amploare pot produce la 
pacienţii politraumatizaţi, instabili hemodinamic, 
alterări ale cascadei coagulării, ale răspunsului 
imun şi inflamaţie sistemică, ducând la MSOF [18]. 
Orice intervenţie chirurgicală imediată trebuie să 
aibă ca obiectiv controlul hemostazei şi trebuie să 
fie simplă şi rapidă pentru a preîntâmpina apariţia 
fenomenului de „second hit“. Procedurile recon-
structive complexe trebuie amânate până când paci-
entul este mai stabil din punct de vedere fiziologic. 

Peste 5% dintre bărbaţi şi 3,5% dintre femei 
prezintă leziuni urologice asociate fracturilor de 
bazin [35]. Cele mai frecvente leziuni sunt cele de 
vezică urinară, corpi cavernoşi şi uretră. Rupturile 
de vezică urinară au o incidenţă asemănătoare la 
bărbaţi şi femei (aproximativ 3%), dar leziunile 
uretrale sunt mult mai frecvente la bărbaţi (1,54%) 
faţă de femei (0,15%) [36].

FIXAREA INTERNĂ A FRACTURILOR DE 
INEL PELVIN

Din cauza complexităţii anatomice a pelvisului 
osos şi a structurilor intrapelvine, fixarea internă a 
fracturilor de inel pelvin poate fi tehnic dificilă. Fi-

xarea internă necesită, de cele mai multe ori, 
aborduri extensive pentru a permite reducerea şi 
fixarea. Rate ale complicaţiilor ce ajung până la 
25% au fost publicate, majoritatea dintre ele din 
cauza abordului chirurgical mai degrabă decât din 
cauza traumatismului iniţial [37,38].

Fracturile de inel pelvin cu deplasare mare ne-
cesită frecvent reducere deschisă şi fixare internă 
pentru restabilirea stabilităţii atât a componentei 
anterioare, cât şi posterioare a inelului pelvin. Tra-
tamentul conservator al fracturilor cu deplasare şi 
instabile de bazin au rezultate nefavorabile pe ter-
men lung [39]. Fixarea precoce folosind o combi-
naţie între fixarea internă şi externă a devenit 
standardul de tratament, cu aportul echipei multi-
disciplinare pentru traumatisme ce îi permite paci-
entului să ajungă într-o stare de echilibru hemodi-
namic suficient de bună pentru a suporta 
stabilizarea ortopedică în 24-72 de ore de la trau-
matism [40].

Fixarea definitivă este determinată de gradul şi 
tipul instabilităţii rezultate în urma fracturii de ba-
zin. În absenţa instabilităţii verticale sau rotaţiona-
le (tipul A Tile), nu există indicaţie chirurgicală. În 
fracturile tip B Tile care produc instabilitate rotaţi-
onală, dar nu şi verticală, este în general suficientă 
fixarea inelului pelvin anterior, fie prin fixare exter-
nă, fie prin fixare internă [41]. Fracturile cu instabi-
litate verticală şi rotaţională (Tile tip C) necesită 
stabilizarea atât a inelului anterior, cât şi posterior 
[42].

Stabilizarea inelului pelvin anterior se poate 
face prin reducere deschisă şi fixare internă sau 
prin fixare externă. 

FIXAREA EXTERNĂ A INELULUI PELVIN 
ANTERIOR 

Poate fi folosită ca metodă de resuscitare, fixa-
re provizorie, fixare definitivă sau pentru a supli-
menta o fixare internă în cazul în care fixarea inter-
nă stabilă nu se poate obţine [43]. Acest tip de 
fixare este în special utilă în cazul în care leziunile 
de ţesuturi moi, inclusiv leziuni de vezică urinară 
sau intestinale, contraindică fixarea internă. Există 
două localizări posibile pentru introducerea fiselor 
pentru fixarea externă: antero-superior, la nivelul 
crestelor iliace, şi antero-inferior, la nivelul osului 
dens supraacetabular, între spinele iliace antero-
superioară şi antero-inferioară. Plasarea fiselor an-
tero-superior are beneficiul inserării facile, cu un 
risc mai mic de lezare a nervului femuro-cutanat 
lateral. Trebuie luat în considerare faptul că anato-
mia crestelor iliace este caracteristică: acestea 
sunt înguste şi curbe, iar densitatea osoasă la acest 
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nivel este mai scăzută decât la nivel supraacetabu-
lar.

Fisele de la nivelul creste iliace erau inserate 
iniţial perpendicular pe osul iliac, cu o direcţie an-
tero-superioară spre postero-inferior. Mai recent, 
au fost descrise fisele „subcristale” [44], care sunt 
inserate la nivelul spinelor iliace antero-superioa-
re în osul subcondral paralel cu crestele iliace. Fi-
sele inserate la nivelul crestei iliace au de obicei 
mai mult contact cu pielea abdominală, mai ales la 
pacienţii obezi, acest lucru crescând probabilitatea 
de infecţie perifisă şi loosening [45].

Fisele poziţionate antero-inferior oferă avanta-
jul introducerii într-un os mai dens şi al accesului la 
coloana anterioară [45]. Trebuie avută în conside-
rare posibilitatea lezării nervului femuro-cutanat 
lateral, dar mai ales poziţionarea intraarticulară a 
fisei. Din aceste motive, mulţi chirurgi recomandă 
introducerea acestor fise prin abord „mini-open” 
şi sub control fluoroscopic. 

Punctul de maximă concentrare a stresului la 
nivelul unui fixator de bazin este la interfaţa os-fi-
să. Din acest motiv, dacă fisele nu sunt poziţionate 
optim, pot deveni „loose”, ceea ce duce la pierde-
rea integrităţii mecanice a fixatorului şi la infecţii 
perifisă. Forţa necesară pentru extragerea fiselor 
este dictată de mai mulţi factori, unii dependenţi 
de fisă, ca diametrul şi adâncimea filetului, dar şi 
de factori operatori, ca plasarea exactă intracorti-
cală sau adâncimea inserţiei [46]. Fisele acoperite 
cu hidroxiapatită au fost introduse pentru a mări 
rezistenţa la stres la interfaţa os-fisă, şi a fost ulte-
rior dovedit că reduc rata infecţiilor perifisă [47]. 
Principala complicaţie a fixatoarelor externe de 
bazin, ca de altfel a tuturor fixatoarelor externe, 
este infecţia perifisă, rata infecţiei raportată în mai 
multe studii fiind de până la 30%, inclusiv cazuri de 
osteomielită [43,48].

O tehnică alternativă a fost introdusă folosind 
şuruburi pediculare spinale introduse la nivel sura-
acetabular şi conectate printr-o bară poziţionată 
printr-un tunel subcutanat, prin ţesutul celular 
subcutanat, anterior de fascia musculară a muş-
chilor abdominali [49]. Acest „infix” are avantajul 
unor infecţii perifisă mai puţine [50,51], dar şi fap-
tul că plăgile operatorii sunt cusute peste şurubu-
rile pediculare. Şuruburile inserate pot fi mai groa-
se, fiind disponibile mărimi până la 10 mm 
diametru. Leziunea sau iritarea nervului cutanat 
femural lateral şi osificările heterotopice sunt însă 
complicaţii frecvente [51]. 

Un alt dispozitiv folosit pentru fixarea externă a 
inelului pelvin este C-clamp, care este un fixator 
extern de urgenţă folosit pentru stabilizarea inelu-
lui pelvin posterior. Fisele se inseră la nivelul iliu-

mului posterior şi sunt comprimate cu ajutorul C-
clamp-ului pentru a reduce fractura şi a opri 
sângerarea, utilizarea lui fiind contraindicată în 
cazul fracturilor de os iliac şi al fracturilor-luxaţie 
transiliace. Cele mai frecvente complicaţii descrise 
sunt leziuni ale pachetelor vasculonervoase fesie-
re şi perforarea în pelvis [14].

FIXAREA INTERNĂ A INELULUI PELVIN 
ANTERIOR

Fracturile cu deplasare de inel pelvin anterior 
sau cele care necesită stabilizare definitivă sunt 
tratate prin reducere deschisă şi fixare internă. 
Disjuncţiile de simfiză pubiană sunt tratate prin re-
ducere şi fixare cu o placă anterioară sau 2 plăci, 
una anterioară şi una superioară, iar accesul se ob-
ţine prin abord Stoppa pentru care se utilizează o 
incizie de tip Pfannenstiel. Disecţia profundă pen-
tru a aborda pubisul implică incizia liniei albe, cu 
toate că, de multe ori, inserţiile drepţilor abdomi-
nali sunt smulse în cazul disjuncţiilor de simfiză 
pubiană. Simfiza pubiană poate fi operată şi prin 
abord ilio-inghinal. Plăcile utilizate pentru osteo-
sinteza simfizei pubiene au un grad mare de dete-
riorare, din cauza faptului că, în cele din urmă, un 
grad de mobilitate la nivelul simfizei pubiene este 
restabilit, ceea ce duce la ruperea plăcii sau a şuru-
burilor. Deteriorarea montajului de osteosinteză 
este evidenţiată radiologic în aproximativ 75% din-
tre cazuri [52], dar acest lucru nu este considerat 
clinic relevant [52,53]. Fracturile complexe de inel 
pelvin anterior pot necesita plăci mai lungi, un 
abord optim este obţinut de obicei printr-un abord 
Stoppa, cu toate că uneori este necesară fereastra 
laterală din abordul ilio-inghinal. În momentul în 
care se continuă disecţia mai lateral, trebuie avută 
în considerare prezenţa variabilă a corona mortis, 
o anastomoză vasculară între vasele obturatoare şi 
iliace externe sau epigastrice inferioare. Localizată 
la o distanţă variabilă faţă de simfiza pubiană, 
această structură este o sursă importantă de sân-
gerare, iar dacă este lezată din greşeală hemostaza 
este dificil de realizat. Un studiu cadaveric a iden-
tificat această anastomoză la 83% dintre subiecţi 
la o distanţă între 40 şi 93 mm faţă de simfiza pu-
biană [54]. 

STABILIZAREA INELULUI PELVIN 
POSTERIOR

Leziunile inelului pelvin posterior includ dis-
juncţiile sacro-iliace, fracturile sacrate şi fracturile 
iliace. Morbiditatea asociată abordurilor chirurgi-
cale extensive pentru pelvisul posterior a dus la 
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explorarea unor metode alternative de tratament. 
Şuruburile iliosacrate introduse percutanat pentru 
fracturile sacrate şi disjuncţiile sacro-iliace s-au 
dovedit a fi o alternativă la reducerea şi fixarea 
deschise, cu rate de sângerare şi infecţie net inferi-
oare [55,56]. Această tehnică implică reducerea 
închisă a fracturilor de inel pelvin posterior şi fixa-
rea folosind un şurub canulat trecut prin baza ari-
pii iliace, aripa sacrată şi corpul sacrului ghidat de 
fluoroscopie intraoperatorie în incidentele inlet, 
outlet şi laterale. Complexitatea şi variabilitatea 
anatomiei inelului pelvin posterior trebuie recu-
noscute înainte de planning-ul şi inserţia şuruburi-
lor percutanat. Studiul reconstrucţiilor 3D după 
imaginile CT au demonstrat dimensiunile pedicu-
lului sacrat, care reprezintă cea mai îngustă parte a 
traiectului sigur pentru aceste şuruburi, cu o lăţi-
me medie de 15,6 mm (11,6-20,2 mm) [57,58]. 
Această dimensiune este semnificativ mai scăzută 
în cazul prezenţei unui deficit de reducere [59]. O 
eroare de doar 4 grade deviaţie a unghiului şuru-
bului, a fost demonstrat că este suficientă pentru a 
perfora găurile de conjugare sacrate sau cortexul 
anterior [60]. Poziţionarea greşită a şuruburilor şi 
calusul vicios sunt complicaţii raportate frecvent, 
în unele cazuri fiind descrise şi complicaţii neuro-
logice [61]. 

În unele tipuri de fractură de inel pelvin poste-
rior poate fi imposibil de obţinut reducerea închi-
să. Reducerea deschisă a fracturilor sacrate poate 
fi obţinută printr-o incizie paramediană centrată 
pe sacru şi abord transgluteal cu pacientul poziţi-
ont în decubit ventral. Opţiunile de fixare includ 
şuruburi ilio-sacrate percutanate, plăci posterioa-
re sau principiul benzii de tensiune cu o placă sau 
„internal fixtor” la nivelul spinelor iliace postero-
superioare. Ca în cazul tuturor plăgilor în această 
regiune, probabilitatea de dehiscenţă şi infecţie 
este mare [62]. 

Progresele în fixarea fracturilor de inel pelvin şi 
în managementul perioperator au determinat 

multe centre pentru traumatisme să adopte un 
protocol mai agresiv pentru tratamentul acestor 
leziuni; cu toate acestea, această atitudine rămâne 
controversată. În trecut, majoritatea fracturilor de 
inel pelvin au fost tratate conservator, dar există 
tot mai multe dovezi care leagă managementul 
conservator al fracturilor cu deplasare de aripă sa-
crată şi inel pelvin în general de acest rezultat 
funcţional final nefavorabil [41,63].

Rezultatele funcţionale deficitare au fost legate 
de deplasarea fracturii şi apariţia calusului vicios. 
Mai multe studii au demonstrat persistenţa durerii 
şi impotenţa funcţională relativă la pacienţii cu de-
formare reziduală a inelului pelvin posterior peste 
1 cm [41,63].

S-a demonstrat că tratamentul chirurgical atât
al fracturilor de inel pelvin anterior, cât şi al celor 
de inel pelvin posterior are rezultate funcţionale 
mai bune decât tratamentul conservator. O lucrare 
amplă despre managementul fracturilor de bazin 
[41] a constatat că tratamentul chirurgical al frac-
turilor de inel pelvin duce la o rată superioară de
consolidare şi o reducere mai bună a fracturii de-
cât în cazul tratamentului conservator. Tulburările
de mers au fost, de asemenea, mai des întâlnite în
cazul tratamentului conservator.

CONCLUZII

Fracturile de bazin produse prin mecanism de 
înaltă energie sunt o problemă serioasă de trata-
ment. Priorităţile tratamentului iniţial sunt repre-
zentate de identificarea şi tratamentul leziunilor 
ce pun în pericol viaţa pacientului, obiectivul stabi-
lizării definitive fiind corectarea diformităţii, resta-
urarea funcţiei şi reducerea ratei complicaţiilor.
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