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IMMEDIATE FUNCTIONAL REEDUCATION AFTER FLEXOR TENDON SURGERY IN
ZONE II (Abstract) : Along the last 50 years, the great progresses in the tendon surgery leed the
therapist to institute earlier and more ’’agressive’’ postoperative rehabilitation programme. Immediate
reeducation after flexor tendon surgery in zone II is absolutely necessary for o good functional result and
the various terapeutical protocols force the physiotherapist to take difficult choises. This study reports the
comparativ results following the combination of some elements between passive-active and active
protocols for 40 patients. The patients were evaluated regarding the total active motion (TAM), grip
strength, pinch strenght, dexterity (Nine-Hole Peg test) and a health assesment questionaire for activities
of daily living (ADL) after 8 weeks postoperative. After the treatment we report an improvement in group
B (n=20) comparative to group A(n=20) with 9% for TAM excellent results, 15% for grip strenght, 4%
for pinch strenght, 7% for dexterity and 11% for ADL. We conclude that by association and comparation
of some elements from different terapeutical protocols it is poosible to achieve better results.
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INTRODUCERE
Reeducarea precoce postoperatorie a tendoanelor flexoare a devenit o practică
comună pentru a putea beneficia de un bun rezultat funcţional. În literatura de
specialitate există o mare varietate de protocoale terapeutice , de studii ce abordează
tema din diferite perspective, dar, având atât de multe opţiuni, un specialist în
recuperarea mâinii nu trebuie numai să le înţeleagă dar sa ştie şi când să le folosească.
Aria dintre pliul palmar distal de flexie şi mijlocul falangei a-II-a reprezintă zona a-II-a
tendoanelor flexoare denumită şi ,,no man’s land’’ datorită slabelor rezultate funcţionale
obţinute în trecut. Modificarea tehnicilor chirurgicale a permis apariţia unor programe
de reeducare precoce postoperatorie şi a unor rezultate mai bune. Acest studiu îşi
propune să compare rezultatele funcţionale obţinute prin combinarea diferitelor
elemente ale protocoalelor existente.
MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost luaţi în studiu 40 de pacienţi (12 femei 27,5%, 29 bărbaţi 72,5%) cu
vârste cuprinse între 19 şi 49 ani (media 34 ani). 7 pacienţi au prezentat şi leziuni
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asociate ale nervilor digitali (3 leziuni ale nervului cubital şi 4 ale nervului median). La
toţi pacienţii s-a efectuat sutură primară tip Kesller modificată cu fir 4.0.
Programul de reeducare funcţională
A treia zi postoperator au fost create orteze tip Kleinert modificate
individualizate pentru fiecare pacient. Pumnul a fost imobilizat în 30° de flexie iar
articulaţiile metacarpofalangiene (AMF) în flexie 70° pentru lotul A (fig. A) şi 40°
pentru lotul B (fig. C) , articulaţiile interfalangiene în poziţie neutră. Sub pliul palmar de
flexie a fost aplicat pe orteză un scripete pentru direcţionarea elasticelor ataşate pe
degetele operate. Plasarea proximala a scripetelui a fost necesara pentru a creşte flexia
digitală şi implicit cursa de alunecare a tendonului. Pentrul lotul A s-a aplicat un
protocolul Kleinert [1] original (Fig. 1 A,B): în fiecare oră 10 repetări de extensie activă
contra rezistenţei elastice urmată de flexie pasivă a degetului operat. Lotului B i s-a
aplicat programul Kleinert original (Fig. 1C) şi programul sinergic Mayo Clinic,
Cooney [2], care utilizează efectul de tenodeză (cu degetele relaxate, ducerea pumnului
în extensie antrenează flexia degetelor şi invers, flexia activă a pumnului asigură
extensia pasivă a degetelor) şi care a fost utilizat doar în prezenţa kinetoterapeutului
(Fig. 2).

A

B

C
Fig. 1 Protocol Kleinert
A. flexie pasivă; B. extensie activă –flexie AMF 70° (lotul A); C. extensie activă – flexie
AMF 40º (lotul B).

La 4 săptămâni postoperator au fost suprimate ortezele pe parcursul zilei cu
indicaţia de a fi purtate încă 2 saptămâni noaptea, au fost începute mişcările de flexie
activă ale degetelor fără rezistenţă, exerciţiile de glisare diterenţiată a tendoanelor
flexoare şi stinulare electrică funcţională pentru flexia şi extensia degetelor. Începând cu
săptămâna a 6-a au fost introduse exerciţii cu rezistenţă progresivă şi de stretching.
494

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341]

Evaluarea pacienţilor
Testul TAM (Total Active Motion) propus din 1967 de Societatea americană de
chirurgie a mâinii [3], reprezintă suma mişcărilor active a celor trei articulaţii
(metacarpofalangiană, interfalangiană proximală şi distală) minus deficitul de extensie,
valoare transformată apoi în procente faţă de degetul controlateral sănătos.
Un TAM de referinţă de 260°este propus în cazul în care degetul controlateral
nu este utilizabil şi corespunde unei flexii de 80° din AMF, 110° din AIFP şi 70° din
AIFD.

A

B

Fig. 2 Protocolul Mayo Clinic
A. extensie activă pumn-flexie pasivă degete; B. flexie activă pumn-extensie pasivă degete

Valorile procentuale ale testului TAM sunt: excelent (100%), bun (75-99%),
mediu (50-74%), slab (<50%).
Testul NHPT (Nine Hole Peg Test) a fost utilizat pentru evaluarea dexterităţii.
Pe o planşetă canadiană cu 9 găuri se introduc nouă cilindri contra cronometru. Se
evaluează comparativ cu mâna sănătoasă. Pentru pacienţii care au mâna stângă
dominantă se acceptă o diferenţă de 1 sec. de întârziere pentru mâna dreaptă. Pentru cei
care au mâna dreaptă dominantă va lua în considerare o întârziere de 1-2 sec. pentru
mâna stângă [4].
Testele pentru măsurarea forţei au fost de 2 tipuri:
- măsurarea forţei prizei digito-palmare cu ajutorul dinamometrului Jamar,
evaluare ce trebuie făcută bilateral şi care acordă mâinii dominante un procent de 100120% faţă de cea nedominantă. Poziţia pacientului [5] trebuie cu umărul în abducţie
30°, cotul flectat la 90°, antebraţul în poziţie neutră, pumnul în extensie 30° şi înclinare
cubitală de 15°. Evaluarea rezultatelor se face conform tabelului 1 [6].

Rezultat

Tabel 1.
Evaluarea forţei prizei digito-palmare
Mâna dominantă
Mâna nedominantă

Bun

≥80% faţă de cea neafectată

≥60% faţă de cea neafectată

Slab

<80% faţă de cea neafectată

<80% faţă de cea neafectată

- măsurarea forţei prizei termino-terminale, termino-laterale şi tridigitale s-a
efectuat cu ajutorul dinamometrului şi au fost evaluate ambele mâini.
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Testul pentru reintegrarea pacientului în activităţile socioprofesionale ADL
(activity daily living) a fost efectuat după testul celor 400 de puncte propus de J.Xenard
[7], din care s-a luat doar bilanţul pentu prizele monomanuale şi deplasarea obiectelor,
bilanţ cotat cu 100 de puncte.
REZULTATE
La 8 săptămâni postoperator au fost înregistrate următoarele rezultate:
- lotul A:
o testul TAM 3% excelente, 61% bune, 26% medii, 10% slabe;
o testul NHPT a fost cotat ca normal pentru 62% dintre cazuri;
o forţa prizei digito-palmare a avut valoare bună pentru 68% dintre
pacienţi, priza termino-terminală pentru 75%, termino-laterală pentru
69%, tridigitală 73%;
o testul pentru ADL a fost cotat la o medie de 82 puncte.
- lotul B:
o testul TAM 12% excelente, 68% bune, 16% medii ,4% slabe;
o testul NHPT a fost cotat ca normal pentru 69% din cazuri;
o forţa prizei digito-palmare a avut valoare bună pentru 83% dintre
pacienţi, priza termino-terminală pentru 78%, termino-laterală pentru
72%, tridigitală 79%;
o testul pentru ADL a fost cotat la o medie de 91 de puncte.
Pe parcurul programului de reeducare funcţională la unul dintre pacienţi s-a
produs o ruptură a tendonului flexorului superficial al degetelor în prima săptămână
postoperator ce a necesitat o nouă intervenţie chirurgicală şi apoi reînceperea
tratamentului. La 2 pacienţi au fost observate aderenţe ale tendoanelor flexoare şi s-a
impus reintervenţia chirurgicală (tenoliză).
DISCUŢII
Recuperarea funcţională a mâinii după intervenţiile chirurgicale pe tendoanele
flexoare în zona II reprezintă un proces dificil ce constituie un element foarte important
pentru viitorul funcţional al mâinii. Până la apariţia programelor de reeducare precoce
postoperatorie deficitul funcţional datorat acestor leziuni aducea probleme grave de
readaptare socio-profesională a pacienţilor. În ultimele 5 decade, datorită progresului în
chirurgia mâinii, au apărut o multitudine de protocoale, toate cu ideea de a permite
tendonului o vindecare tip intrisec, fără formare de aderenţe şi de a forma un calus
tendinos fusiform, mai puternic şi care sa permită o bună glisare a tendonului în teaca
sinovială. În 1975 Duran şi Houser [8] demonstrează că prin metoda lor de mişcare
pasivă continuă tendonul alunecă intrasinovial 3-5 mm ce reprezintă cursa minimă
pentru a evita formarea aderenţelor. În aceeaşi perioadă Lister şi Kleinert [1] publică
metoda lor prin care estimează cursa tendoanelor flexoare la 8-10 mm. Au apărut
protocoale doar active, altele cu implicarea tuturor degetelor. Cea mai mare cursă de
glisare este estimată prin protocolul Cooney [2] din 1989: 15,2-19,8 mm.
Zona a-II-a este unanim recunoscută ca zona critică pentru recuperarea
tendoanelor flexoare datorită aderenţelor ce se formează în teaca sinovială. Studiul
nostru a comparat rezultatelor a 2 grupuri de pacienţi ce au participat la programe de
reeducare funcţională diferite. Rezultatele au fost superioare pentru lotul B care au avut
o modificare în orteză de 40° pentru flexia AMF (faţă de 70° în lotul A) şi au susţinut
un program sinergistic Cooney efectuat doar în prezenţa kinetoterapeutului. Diferenţele
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în favoarea lotului B au fost: -pentru TAM 9% rezultate excelente, 7% bune, cu 10%
mai puţine bune şi cu 6% mai puţine rezultate slabe
- pentrul testul NHPT 7%;
- pentru forţa prizei digito-palmare 15%, termino-terminale 3%, termino-laterale
3% şi tridigitale 6%;
- pentru testul ADL 9 puncte.
Aceasta demonstrează că o poziţionare în flexie de numai 40° a AMF împreună
cu un protocol combinat Kleinert - Cooney îmbunatăţesc rezultatele funcţionale printr-o
mai buna glisare a tendoanelor flexoare, prin formarea unor calusuri tendinoase mai
puternice şi o mai refacere mai rapidă a prizelor normale.
TAM-ul obtţinut pentru lotul B (80% excelente/bune, 16% medii, 4% slabe)
poate fi comparat şi cu alţi autori. Astfel Silfverkiöld [9] a raportat rezultatele lor ca
fiind 81% excelente/bune, medii 14% fără nici un rezultat slab dar cu 5 rupturi. Riaz
[10] a raportat 75% rezultate excelente/bune, 15% medii şi 10% slabe. Small [3] găseşte
77% rezultate excelente/bune, 14% medii şi 9% slabe. Schenk [11] utilizează protocolul
Washington, rezultatele fiind 48% excelent/bune (36% excelent), 20% medii, 32%
slabe (metoda de evaluare a fost formula Strickland). Între aceste raportări există
diferenţe notabile dar ele sunt datorate modului de evaluare a rezultatelor şi afecţiunilor
asociate.
În ceea ce priveşte forţa de prehensiune, aceasta reprezintă un factor important
în buna funcţionalitate a mâinii, dar există puţini autori ce au publicat rezultate. Noi am
gasit la grupul B o valoare buna pentru 83% dintre pacienţi. Riaz a raportat o valoare
bună pentru 94% dintre cazuri, Strickland în 89% din grup.
CONCLUZII
Reeducarea funcţională a tendoanelor flexoare in zona II rămâne un domeniu
delicat, bazat pe cunoaşterea, întelegerea şi compararea elementelor din multitudinea
protocoalelor publicate. Asocierea protocolului Cooney la cel al lui Kleinert precum şi
modificarea poziţiei flexiei AMF în orteza dinamică îmbunătăţeşte semnificativ
rezultatele şi le aduce la un nivel comparabil cu cele mai bune prezentate în literatura de
specialitate.
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