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INTRODUCERE 

Actualitatea temei 

Formațiunile proeminente ale scheletului facial sunt cel mai frecvent expuse 

traumatismelor și ca rezultat frecvența și incidența fracturilor acestor regiuni este crescută 

menținîndu-se constant la aceleași valori sau în creștere în decursul ultimilor ani [12]. 

Fracturile complexului zigomatico-orbital (FCZO) reprezintă un grup de fracturi care pot 

modifica semnificativ structura, funcția și aspectul etajului mijlociu al feței, inclusiv a globului 

ocular. Osul zigomatic definește proiecția anterioară și laterală a feței și articulează cu oasele 

frontale, sfenoide, temporale și maxilare, astfel fiind responsabil pentru protejarea conținutului 

orbital și a conturului facial mediu [12]. De asemenea osul zigomatic contribue la fortificarea 

oaselor faciale în raport cu neurocraniul prin amplasarea sa și prin prezența stîlpului maxilo-

malar sau lateral care permite dispersarea forțelor masticatorii spre alte regiuni oaoase ca baza 

craniului [16]. 

În literatura de specialitate diferiți autori atribuie fracturilor osului zigomatic diferite 

denumiri ca: fracuri ziogomatico-maxilare, zigomatico-orbitale, sau chiar fracturi zigomatico-

orbito-maxilare [6]. Acest fapt este rezultatul interpretării diferite a fracturilor osului zigomatic și 

a complexității acestora datorate faptului că liniile de fractură trec prin zonele slabe ale osului 

malar și continuă la nivelul altor formațiuni anatomice (orbită, sinus maxilar). 

Fracturile complexului zigomatico-orbital reprezintă una dintre cele mai frecvente leziuni 

faciale în traumatismele maxilo-facială și apare predominant la bărbații tineri adulți. Frecvența 

FCZO variază după diferite studii de la 6,5% pină la 19,4% din totalul traumatismelor faciale. 

Fracturile izolate ale AZ constituie 9,33-20,9% din traumatismele complexului zigomatic,  iar 

deplasarea fragmentelor se atestă în circa 80% de cazuri, insă acest indice variază în dependență 

de loturile studiate, conform studiilor O. Procopenco  și a altor specialiști autohtoni din acest 

domeniu [14]. 

 Ca și alte fracturi faciale, acestea necesită reducerea anatomică a tuturor fracturilor, 

urmată de fixarea internă rigidă. Cu toate acestea, tratamentul chirurgical al acestor fracturi poate 

fi destul de dificil, cu un potențial înalt de complicații postoperatorii [10]. În urma 

traumatismelor localizarea tipică a liniilor de fractură corespunde cu regiunile suturilor osului 

malar: sutura zigomatico-maxilară, zigomatico-temporală, fronto-zigomatică și la nivelul crestei 

zigomatico-alveolare [16]. 

Principalele caracteristici clinice ale fracturilor complexului zigomatic includ diplopia, 

enoftalmia, echimoza subconjunctivală, deformarea cosmetică cu depresia eminenței malare, 

lărgirea facială, malocluzia și tulburările neurosenzoriale ale nervului infraorbital. 

O serie de studii au arătat că fracturile complexului zigomatic sunt adesea asociate cu alte 
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leziuni maxilo-faciale.  Se pare că nu există opinii consensuale în ceea ce privește gestionarea 

FCZO, deoarece unele studii au arătat că chirurgii maxilo-faciali folosesc diferite practici în 

gestionarea acestor fracturi. Alegerea corectă a metodei de tratament în diferite cazuri de astfel 

de fracturi este esențială pentru o recuperare de succes postoperatorie si prevenirea unor serii de 

complicații [12]. 

Fracturile zigomatice simple care au o deplasare minimă sunt deseori tratate fără 

intervenție chirurgicală, în timp ce fracturile cu insuficiențe funcționale sau estetice și deplasări 

de grad avansat necesită adesea intervenție chirurgicală. Au fost propuse diferite abordări 

chirurgicale și strategii de tratament pentru obținerea unui rezultat de succes al tratamentului, 

inclusiv abordarea temporală Gilles, coronară, periorbitară, transconjunctivală și abordări 

vestibulare intraorale . Abordarea chirurgicală pentru reducerea adecvată a fracturilor 

complexului zigomatic trebuie să asigure expunerea maximă necesară a segmentelor fracturate, 

să minimizeze potențialul de leziune a structurilor faciale și să asigure un bun rezultat funcțional 

și cosmetic [18]. 

Abordarea temporală Gilles a fost o tehnică chirurgicală frecvent utilizată pentru reducerea 

fracturilor complexe zigomatice. Cu toate acestea, această abordare chirurgicală este asociată cu 

o cicatrice facială și riscul de paralizie a ramului temporar a nervului facial. În plus, este 

necesară o expunere suplimentară a joncțiunii zigomatico-frontale sau a fantei orbitale inferioare 

pentru fixarea miniplăcilor în cazul unei fracturi zgomatice complexe instabile. Reducerea 

chirurgicală a fracturilor zigomatice printr-o abordare chirurgicală intraorală a fost descrisă 

pentru prima dată în 1909 de către Keen , iar mai multe studii au documentat ulterior rezultatul 

tratamentului după reducerea deschisă a fracturilor complexe zigomatice printr-o abordare 

chirurgicală intraorală [17]. 

Scopul lucrării: 

Studierea  eficienței metodelor de tratament chirurgical ale  fracturilor complexului 

zigomatico-orbital și evaluarea rezultatelor postoperatorii. 

Obiectivele lucrării: 

1) Analiza bibliografică a metodelor de tratament chirurgical ale fracturilor complexului 

zigomatico-orbital. 

2) Stabilirea indicațiilor și contraindicațiilor pentru utilizarea diverselor metode de tratament 

chirurgical ale fracturilor complexului zigomatico-orbital. 

3) Realizarea unui studiu compartiv, analiza și evaluarea datelor statistice a pacienților cu 

fracturi ale complexului zigomatico-orbital, colectate în cadrul secției de Chirurgie oro-maxilo-

facială (ChOMF) a Centrului Național Științifico-Practic Medicină de Urgență (CNȘPMU) din 

Chișinău în perioada ianuarie 2018- februarie 2019.  
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4) Evaluarea și aprecierea eficacității metodelor de tratament chirurgical cu evidențierea 

avantajelor și dezavantajelor în cazul fracturilor de complex zigomatico-orbital. 

Importanța practică: 

Stabilirea și elucidarea avantajelor și dezavantajelor, cît a indicațiilor și contraindicațiilor 

de tratamentului chirurgical va permite stabilirea unui algoritm corect de analiză și alegere 

corectă a celor mai eficace metode de tratament și evitarea unor serii de complicații 

postoperatorii, frecvente în cazul fracturilor complexului zigomatico-orbital. Alegerea abordului 

și metodei de tratament cît și a dispozitivelor de fixare ajustate la situația clinică va permite 

refacerea arhitectoniei faciale și a integrității osoase și o restabilire eficace a esteticului 

pacienților.  
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1. FRACTURILE COMPLEXULUI ZIGOMATICO-ORBITAL: 

PARTICULARITĂȚI ANATOMICE, ETIOPATOGENIE,  

TABLOUL CLINIC ȘI METODE DE TRATAMENT 

1.1 Particularitățile anatomice ale complexului zigomatico-orbital. 

Integritatea osului zigomatic este esențială pentru menținerea lățimii obișnuite a feței , a 

proeminenței obrazului cît și a conturului orbitei. Datorită amplasării anterolaterale si a prezenței 

țesurilor moi subțiri, osul zigomatic este des supus traumatismelor [5]. De asemenea, osul 

zigomatic este cel mai dur os facial și contribuie la unirea craniului cerebral și facial. Substanța 

medulară predomină la nivelul corpului si marginii inferioare ale orbitei, iar substanța compactă 

la nivelul apofizelor alveolare ,mai ales la nivelul suturilor osului zigomatic unde cel mai des se 

produc liniile de fractură. Osul zigomatic are 4 apofize (frontală,maxilară,orbitală și temporală). 

Din proiecție frontală, zigomul poate fi articulat cu 3 oase: medial de maxilar, superior de osul 

frontal și posterior de aripa mare a osului sfenoid în orbită [15].  

Din proiecție laterală, se observa că procesul temporal al zigomului se alătură procesului 

zigomatic al osului temporal pentru a forma arcul zigomatic. În zona anterioară sunt amplasați 

mușchii minori și majori ai zigomaticului, precum și o parte din mușchiul orbicular al orbitei. În 

lateral, mușchiul maseter se inseră de arcul zigomatic și produce forțe masticatorii. Astfel aceste 

oase sunt esențiale pentru inserția mușchilor mimici cit și masticatori, iar orice dereglări la acest 

nivel pot cauza dereglări masticatorii si fizionomice [5]. 

Trei stîlpi de rezistență  trebuie să fie luați în considerare în fracturile zigomatice. Suportul 

medial sau nazomaxilar pornește de la procesul alveolar al dinților anterioiri maxilar până la 

nivelul osului frontal prin intermediul apofizei frontale ale osului maxilar. Cel de-al doilea este 

pterigomaxilar sau posterior, care conectează maxila în spate cu osul sfenoid. Al treilea este 

contrafortul lateral sau zigomatico-maxilar. Această parte importantă conectează procesul 

alveolar maxilar la procesul zigomatic al osului temporal. Aceste contraforturi conferă osului 

zigomatic o forță intrinsecă, astfel încât loviturile pe obraji duc, de obicei, la fracturi ale 

complexului zigomatic la linii de sutură, rareori ale osului zigomatic [7]. 

Liniile de fractură traversează de obicei muchia infraorbitală, implică orbita posterolaterală 

și se extind până la fisura inferioară orbitală. Linia de fractură apoi continuă până la zona suturii 

sfeno-zigomatice și pe linia de sutură fronto-zigomatică. Toate fracturile complexe zigomatice 

implică orbita, ceea ce face ca complicațiile vizuale să apară frecvent. 

Un alt punct de reper important în ceea ce privește fracturile zigomatice este joncțiunea 

sfenozigomatică (în special fracturile deplasate lateral). Alinierea osului zigomatic cu aripa mai 

mare a sfenoidului în orbita laterală este esențială pentru determinarea reducerii adecvate a 
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fracturilor zigomatice. Reducerea celor 3 puncte care alcătuiesc stîlpii de rezistență contribuie, 

de asemenea, la alinierea corectă a malarului și la reducerea corespunzătoare a altor fracturi 

faciale prezente. Această abordare graduală ajută la păstrarea înălțimii și lățimii feței [7]. 

Periostul osului zigomatic are o inervare si vascularizare bună cu excepția suprafeței 

orbitale ale osului malar. În cele din urmă, ramurile celui de-al cincilea și celui de-al șaptelea 

nerv cranian se află în limitele feței mijlocii. În mod special, ramurile temporale și zigomatice 

ale nervului facial și ramurile zigomatico-temporale și zigomatico-faciale ale nervului trigemen  

trebuie identificate cu atenție după disecția chirurgicală a zonei pentru a preveni complicațiile 

parezei și paresteziei [7]. 

 

1.2 Clasificarea fracturilor complexului zigomatico-orbital. 

Există o serie de clasificări care au fost stabilite și acceptate  de-a lungul timpului de 

diferiți autori. Ca criterii de clasificare s-au luat sediul liniilor de fractură, adică fracturi 

anterioare și posterioare (arcadei zigomatice), prezența sau absența deplasării fragmentelor 

osoase, cît și direcția de deplasare a lor, numărul fragmentelor osoase, cu linii de fractură parțiale 

sau totale. Dintre cele mai relevenate și folosite clasificări în practica uzuală este desigur cea 

conform Organizației Mondiale a Sănătății care o folosim în cadrul completării fișelor de 

pacienți, cît și clasificarea după Dan Theodorescu, care elucidează atît sediul liniei de fractură și 

segmentul de os afectat.  

1.Clasificarea dupa OMS. 

Clasificarea internațională a FCZO ,conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 

este comună în toată lumea în cadrul statisticii medicale. Această clasificare precizează osul lezat 

dar nu și caracterul leziunii. 

   S02.4-Fractura osului maxilar și zigomatic; 

   S02.41-Arcada și osul zigomatic; 

   S02.47-Fractura cominutivă a osului zigomatic; 

   S02.3-Fractura planșeului orbital [7]. 

2.Clasificarea FCZ după Dan Theodorescu. 

În această clasificare formele anatomo-clinice de fracturi se clasifică în dependență de 

sediul liniilor de fractură și după segmentul de os afectat. Prin urmare putem distinge 

următoarele tipuri de fracturi: 

A.Fracuri anterioare 

1-fără deplasare(prezintă fisuri ale CZ). 

2-cu deplasare. 

               a)parțiale,ce afectează: 
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                  -podeaua orbitei (tip blow-out); 

                  -rebordul orbital inferior sau peretele lateral al orbitei; 

                  -peretele antero-lateral al sinusului maxilar. 

               b)totale: 

                  -disjuncție maxilo-malară; 

                  -fractură cominutivă a malarului. 

      B.Fracturi posterioare (fracturi ce trec doar la nivelul AZ). 

            1-fără deplasare (în lemn verde); 

            2-cu deplasare,în care liniile de fracură: 

                -unice (în treaptă); 

                -duble (înfundare în formă de șanț); 

                -triple (înfundare în V a AZ); 

                -cominutive (multiple fragmente a AZ) [4,5]. 

3.Clasificarea ASIF (Asociation for the Study of Internal Fixation) se realizează dupa citeva 

criterii: 

      F-după numarul liniilor de fractură. 

            1.F0-fractură incompletă; 

            2.F1-cu o linie de fractură (2 fragmente de os); 

            3.F2- fracturi multiple (3 sau mai multe fragmente); 

            4.F3-fracuri cominutive (fragmente de dimensiuni mici); 

            5.F4-fracură cu defect de țesut osos.       

      L-după localizarea liniilor de fractură 

            1.L1-fractura arcadei zigomatice; 

            2.L2-fractură amplasată deasupra de AZ(paralel orbitei); 

            3.L3-dislocare osoasă(diastază) la nivelul suturii zigomatico-temporale; 

            4.L4-diastază la nivelul suturii zigomatico-frontale; 

            5.L5- diastază la nivelul suturii zigomatico-maxilare; 

            6.L6-fractura planșeului orbitei. 

S-după gradul de lezare a țesuturilor moi. 

   1.S0- fractură închisă; 

   2.S1- fractură deschisă penetrantă in cavitatea bucală; 

   3.S2- fractură deschisă la nivelul tegumentelor; 

   4.S3- fractură deschisă mixtă; 

   5.S4-fractură deschisă cu defect însemnat al țesuturilor moi [15]. 
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4.Clasificarea după Knight și North (principalul criteriu reprezintă direcția de deplasare a          

fragmentelor și rezultatele prognozabile după reducerea fracturii) 

           Grupa 1: Fracturi fără deplasare; 

           Grupa 2: Fracturi izolate ale arcadei zigomatice; 

           Grupa 3: Fracturi de corp deplasate și fără rotație; 

           Grupa 4: Fracturi cu rotate medial; 

                          4a: în afară spre stîlpul de rezistență zigomatico-maxilar; 

                          4b: în interiorul suturii FZ; 

           Grupa 5: Fracturi rotate lateral; 

                          5a: în sus la marginea inforbitală; 

                          5b: exterioară la sutura FZ; 

           Grupa 6: Fracturi cominutive [11]. 

5. Clasificarea în secția de ChOMF (nu se utilizează pentru FAZ): 

 1. Fisuri ale osului zigomatic fără deplasare (fracture incomplete). 

 2. Fracturile osului zigomatic cu deplasare. 

 3. Fracturile osului zigomatic (plagă deschisă cu sau fără deplasare). 

 4. Fracturile osului zigomatic cominutive (eschiloase cu sau fără deplasare). 

 5. Fracturile osului zigomatic cu corpi străini (cu sau fără deplasare). 

 6. Fracturile osului zigomatic cu defect al țesuturilor dure sau moi [5]. 

În concluzie se poate de menționat că FCZO pot fi împărțite în cele cu și fără deplasare, iar 

conform liniilor de fractură: parțiale, totale și cominutive. Aceste fracturi se produc în urma unor 

traumatisme directe asupra CZO, iar gradul de afectare depinde de direcția forțelor aplicate și 

intensitatea agentului traumatic. Gradul de deplasare a fragmetelor post-traumă nu depinde în 

mare măsură de inserțiile musculare de la acest nivel. Astfel s-a încercat de realizat o clasificare 

unică, care să se folosească pretutindeni, care să fie comodă și să includă toate particularitățile 

FCZO, aceasta realizîndu-se prin adoptarea unei clasificări unice după OMS, însă părerile 

cercetătorilor au rămas împărțite și există o mare varietate a clasificărilor FCZO care se folosesc 

în diferite regiuni ale lumii medicale [15]. 

 

1.3 Etiopatogenia fracturilor complexului zigomatico-orbital. 

Etiologia fracturilor complexului malar se datorează cel mai des traumatismelor directe 

precum: căzături, lovituri, accidente sportive, accidente rutiere și de muncă, leziuni produse de 

arme de foc sau de animale și altele [4]. În urma traumatismului direct asupra CZ acesta se 

deplasează infero-posterior, poate să se rotească sau se poate înfunda în fosa infratemporală sau 

sinusul maxilar, iar liniile de fractură deseori corespund liniilor de sutură a zigomaticului cu 
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oasele vecine la nivelul apofizelor acestuia. Fracturile de podea a orbitei (blowout) sunt datorate 

traumatismului direct asupra globului ocular (lovituri cu mingi de dimensiuni mici) [5]. 

 În cazul actiunii directe a unor obiecte dure asupra osului zigomatic se produc fracturi 

cominutive cu prezența numeroaselor echile osoase . La acțiune agentului traumatic din partea 

laterală a feței cel mai des se fracturează arcada zigomatică .De asemenea trebuie de menționat 

că fracturile patologice si cele iatrogene sunt rar întilnite [1]. 

 

1.4 Tabloul clinic al fracturilor complexului zigomatic. 

Semnele clinice ale FCZO pot varia în dependență de agentul cauzal, localizarea fracturii, 

timpul trecut de la accident, gradul de deplasare a fragmentelor. Există o serie simptoame 

similare ale FCZO cu ale altor tipuri de fracturi faciale precum: durere în regiunea 

perizigomatică și infraorbitală, prezența edemului posttraumatic, limitarea gradului de deschidere 

a mandibulei. 

1.4.1. Semne clinice caracteristice FCZO fără deplasare. 

1.Fracturi anterioare. 

*gradul de deschidere a gurii nu este afectat; 

*poate fi prezentă o ușoară hipoestezie a nervului infraorbital; 

*în regiunea zigomatică si palpebrală se observă un edem post-traumatic; 

*prezența echimozei palpebrale sau “în monoclu”; 

*zonele suturilor osului zigomatic sunt dolore la palpare; 

*epistaxis unilateral. 

2.Fracturi posterioare. 

*la palparea arcadei temporo-zigomatice pacientul atestă o senzație moderat doloră; 

*nivelul AZ e prezentă o zonă escoriată sau o discretă echimoză [5]. 

 

1.4.2. Semne clinice caracteristice FCZO cu deplasare. 

1.Fracturi anterioare. 

*simptomele sunt mult mai accentuate decît la fracturile fără deplasare (echimoza conjunctivală 

și palbeprală,edemul,sîngerare unilaterală nazală); 

*se adaugă înfundarea reliefului zigomaticului cu asimetrie facială; 

*exoftalmie sau enoftalmie datorat deformării pereților orbitei sau prezenței hematomului 

retrobulbar; 

*prezența crepitațiilor gazoase si a emfizemului subcutanat; 

*întreruperea continuității osoase la nivelul marginii orbitale inferioare, semnul în șanț sau 

treaptă; 
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*endooral se percepe o denivelare în treaptă în zona crestei zigomatico-alveolare; 

*în zona de inervare a n. infraorbital pot fi prezente tulburări de sensibilitate; 

*limitarea mobilității mandibulare ca urmare a interpunerii fragmentelor si blocării mișcării 

apofizei coronoide; 

*diplopie în urma deformării pereților orbitei sau lezarea mușchilor oculomotori [4,5]. 

 2.Fracturi posterioare. 

*în dreptul AZ prezența echimozei sau a escoriațiilor; 

*datorită deplasării fragmentului osos mișcarile mandibulei sunt limitate ,mai pronunțat decît în 

fracturile anterioare; 

*AZ are un aspect de treaptă sau in V în urma înfundării reliefului; 

*edemul post-traumatic deseori maschează relieful AZ [3]. 

 

1.4.3. Dereglări asociate FCZO. 

Tabloul clinic al FCZO este caracterizat de o serie de tulburări fizionomice, sinusale, 

oculare și neurovasculare la care se pot adauga dereglări de acuitate vizuală și de ocluzie.  

Dereglările oculare includ diplopia , eno- sau endoftalmia, contuzia globului ocular. În 

unele cazuri se instalează strabismul, mai ales in fracturile de tip blowout cu deplasări ale 

fragmentelor osoase peretelui lateral și planșeului orbitei, unde se inseră mușchiul drept lateral și 

inferior al globului ocular. Exoftalmul sau deplasarea globului ocular anterior se datorează 

formării hematomului retrobulbar. În cazul lezării nervilor trohlear, abducens și ocumolotor se 

limitează deplasările globului ocular, iar a nervului optic se limitează sau se pierde acuitatea 

vizuală [5]. 

Derglările estetice se datorează asimetriei faciale ca urmare a edemului țesuturilor moi sau 

a deplasării fragmentelor osoase in direcție inferioară sau posterioare. La examenul cu ajutorul 

spatulelor observăm devierea unei spatule indicînd prăbușirea unilaterală a osului malar.        

Dereglarile nazale sunt caracterizate prin epistaxis în fracturile recente. La un timp 

hemoragia nazală e înlocuită de prezența cheagurilor de sînge, iar în cazul comunicării oro-

sinusale simptomul Vincent este pozitiv.  

Dereglările funcționale sunt cauzate de imposibilitatea de deplasare a mandibulei datorită 

interpunerii fragmentului osos in direcția deplasării apofizei coronoide sau chiar de traumarea 

ligamentului si mușchiului temporal [15].  

Dereglările nervoase se datorează alungirii, ruperii sau zdrobirii nervului infraorbital ce 

inervează grupul de dinți frontali superior și grupul premolar, mucoasa vestibulară și 

tegumentele buzei superioare, aripei nasului [5]. 
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1.5 Metode paraclinice de diagnostic ale fracturilor complexului zigomatico-orbital și 

diagnosticul diferențial cu alte tipuri de fracturi. 

Inestigațiile imagistice radiologice sunt obligatorii în stabilirea unui diagnostic definitiv 

mai ales în fracturile cu deplasare. Dintre investigațiile radiologice cea mai utilizată este 

examenul radiologic în incidență semiaxilă (Hirtz) prezentat în Figura 1, care permite de a 

determina numărul și direcția liniilor de fractură, deplasarea fragmentelor osoase, raportul osului 

malar cu formațiunile învecinate cît și conturul acestuia [19]. Acest tip de  radiografii este indicat 

în majoritatea fracturilor CZO permițînd determinarea eschilelor osoase și liniilor de fractură 

[3,5]. 

Cea mai avansată metodă imagistică de investigație necesară în FCZO este tomografia 

computerizată tridimensională (TC 3D) care ne permite sa determinăm cu precizie diagnosticul 

și stabilirea unui plan de tratament corect. Este o metodă imagistică costisitoare de aceea este 

folosită în cazurile grave de  FCZO. În Figura 2 , este prezentată o tomografie tridimensională 

reconstructivă unde se observă clar gradul de deplasare a fragmentului osos [5,20]. 

       

      Figura 1. Radiografie în incidență                 Figura 2. Tomografie computerizată 

     semiaxială (Hitz); Imagine preluată                     tridimensională reconstructivă; 

     și reeditată de pe www.v3dental.mx                 Imagine preluată și reeditată de pe                        

                                                                                 www.radiopaedia.org 

Alte metode paraclinice auxiliare pentru determinarea FCZO sunt: determinarea 

sensibilității la nivelul zonei de inervare a nervului infraorbital și EOD-ul pentru determinarea 

sensibilității pulpare la nivelul grupului de dinți frontali si premolari superiori [4]. In cazul 

afectării orbitei se determină acuitatea vizuală și chiar endoscopia sinusului maxilar pentru 

fracturile planșeului orbitei (rar utilizat) [9]. 

Diagnosticul diferențial al FCZO se face cele mai deseori cu fracturi ale procesului 

alveolar, fracturi izolate ale AZ, fracturile tuberozității maxilare sau fracturile Le Fort II-III. 

http://www.v3dental.mx/
http://www.radiopaedia.org/
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Diagnosticul definitiv se stabilește după un examen aprofundat clinic cît și paraclinic. În urma 

examenului clinic depistăm simptomele caracteristice pentru acest tip de fracturi, iar cu ajutorul 

examenului radiologic în incidență laterală și semiaxială confirmăm prezența liniilor de fractură, 

direcția lor și rapoartele cu oasele vecine și gradul de afecare a sinusului maxilar sau orbitei [5]. 

           

1.6 Metode de tratament ale fracturilor complexului zigomatico-orbital 

Alegerea planului de tratament in cazul FCZ depinde de mai multe patricularități ca sediul 

fracturii, numărul liniilor de fractură și direcția acestora, prezența sau absența deplasării 

fragmentelor, leziuni concomitente cerebrale, timpul scurs de la producerea traumei și altele [5]. 

Diferiți autori propun diferite procedee și abordări pentru diferite cazuri clinice, dar pe larg 

este acceptat că tratamentul FCZ se împarte in cel conservativ și chirurgical. 

 

1.6.1. Tratamentul conservativ al FCZO. 

Tratamentul conservativ este indicat cel mai frecvent în cazul fracturilor fără deplasare 

care nu cauzează dereglări funcționale și estetice. Acestor pacienți li se administrează o serie 

preparate  antiinflamatoare, antibiotice, analgezice, adrenomimetice, soluții de vasoconstrictori 

(naftizin, xilometazolin), 2-3 picături în fiecare fosă nazală. Ulterior peste 5-7 zile se observă 

starea pacientului în dinamică și restabilirea funcțiilor dereglate.[6]  

Ca recomandări in timpul tratamentului pacientului i se indică : 

-limitarea deschiderii exagerate a gurii pe un timp de pină la 2 săptămîini; 

-în primele zile se aplică pungă cu gheață; 

-se va interzice aplicarea presiunilor exagerate în zona fracturii pentru citeva luni pînă la   

jumatate      de an; 

-repaus la pat și evitarea situațiilor stresante; 

-prelucrarea cimpului traumatizat cu soluții antiseptice [5]. 

 

1.6.2. Tratamentul chirurgical al FCZO. 

Tratamentul chirurgical are scopul de a reduce și menține într-o anumită poziție 

fragmentele osoase, iar în unele circumstanțe, de a restabili funcția mandibulei și restabilirea 

formei orbitei. Este indicat preponderent în fracturile cu deplasare ale CZ și este realizat în cel 

mult 5-7 zile de la traumatism. Acest aspect este important din cauză ca la un timp mai mare de 2 

săptămîini între fragmentele osoase se formează calusul osos. Osteosinteza fragmentelor reduse 

are loc în jur de 15-20 zile. Reducerea fragmentelor osoase în cazul FCZO poate fi realizată prin 

diverse tehnici instrumentale sau în caz de imposibilitate a reducerii va fi efectuată în cadrul 

osteosintezei. De asemenea se poate realiza acces endooral, cutanat sau mixt în dependență de 
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amplasarea fracturii [3]. 

Semnele clinice și radiologice ce ne elucidează necesitatea realizării tratamentului 

chirurgical sunt: 

   -deformarea feței; 

   -distopia ocular; 

   -limitarea deschiderii mandibulare; 

   -dereglări sensitive prin compresia nervului infraorbitar ; 

   -pierderea suportului pleoapei inferioare [9]. 

Există mai multe tipuri de abordări sau procedee chirurgicale care pot fi clasificate în 

directe și indirecte. La rîndul lor aceste procedee pot fi extra- și intraorale, iar în unele cazuri 

acestea pot fi combinate în cadrul intervențiilor chirurgicale. 

Abordări indirecte: 

 -Extraorale 

1) abordare temporală(procedeul Gillies-Killner-Dan Theodorescu); 

2) abordare percutanee; 

 -Intraorale 

1) Keen; 

2) Quin (pentru AZ); 

Abordări directe: 

 -Extraorale 

1) abordare subzigomatică cu cîrligul Limberg (procedeul Ginestet, Strohmeyer); 

2) abordare laterală a suturii fronto-zigomatice (Dingman); 

3) abordare infraorbitală joasă; 

4) abord coronar; 

 -Intraorale 

      1)abord maxilar (vestibular) [9]. 

În practică există metode care se folosesc mult mai des decît altele, ceea ce depinde de 

frecvența unor anumite situații clinice, de instrumentarul ce este la dispoziția medicului, de zona 

geografică în care se află instituția medicală și de particularitățile anatomice ale fracturii. Din 

metodele enumerate mai sus se vor elucida și descrie cele mai frecvent utilizate și cunoscute 

metode din practica medicală autohtonă. 

Procedeul Gillies-Dan Theodorescu se folosește pentru reducerea fragmentelor atît a 

arcadei zigomatice cît și osului zigomatic. Această intervenție chirurgicală presupune realizarea 

unei incizii de 1-2 cm în zona temporală si redresarea fragmentelor în poziție corectă cu ajutorul 

unui elevator drept. Cu ajutorul elevatorului se pătrunde printre fibrele muschiului temporal, apoi 
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sub fragmentul de os și se deplasează acesta în sus în poziție anatomică. Există posibilitatea ca 

fragmentul să se deplaseze inferior de aceea în acest caz instrumentul este fixat printr-un bandaj 

cefalic și lăsat peste o săptămînă după care se realizează un control repetat ceea ce prezintă un 

dezavantaj din cauza incomodității purtării acestui instrument pe o perioadă destul de însemnată 

de către pacient. Se recomandă pacientului să evite traumatismele la acest nivel si se 

administrează preparate antiinflamatorii, antibiotice și antidolore. Avantajul acestei metode este 

că pe piealea feței nu rămîn cicatrici deaoarece incizia este situată în zona piloasă temporală și 

este mai puțin traumatică [3]. 

Procedeul cu cîrlig Limberg (Ginestet, Strofmeyer) se relizează pe cale subzigomatică 

cît mai precoce posibil. Etapele acestui procedeu sunt: 

   1-Prelucrarea cîmpului operator cu soluții antiseptic; 

   2-Realizarea anesteziei infraorbitale infiltrative; 

   3-Realizarea unei incizii paralele cu arcada zigomatică de 0,5 cm în zona subzigomatică; 

   4-Cu un instrument bont se patrunde prin straturile subcutanate și musculare pînă se ajunge la 

marginea inferioară a malarului; 

   5-Cîrligul este introdus în acest canal și re repoziționează fragmentul osos tracționînd superior 

și lateral (Behrbohm H.,1998). 

Reguli de utilizare a cîrligului Limberg: 

   1-Brațul instrumentului trebuie sa fie amplasat paralel cu AZ la început, iar capătul ascuțit al 

instrumentului se introduce în canalul creat. 

    2-Cînd se ajunge la marginea anterioară a osului zigomatic, se rotește la 90
o 

brațul 

instrumentului, astfel el devine perpendicular pe AZ, iar vîrful instrumentului e amplasat 

posterior de creasta zigomatico-alveolară. 

   3-Ulterior rotim a treia oară instrumentul la 90
o
, instrumentul fiind perpendicular pe planul 

cutanat. 

   4-Se folosesc mișcări dozate antero-superioare, iar la reducerea fragmentului se percepe un 

sunet de crepitație osoasă. 

   5-După dispariția simptomelor „de treaptă” instrumentul cu atenție fără a deplasa fragmentul 

redus, după care se prelucrează antiseptic și se suturează cu aplicarea unui dren pe o perioadă de 

24-48 ore 

Avantajul acestei metode constă în controlul bun al mișcărilor în cadrul manoperei de 

reducere a fragmentelor osoase, iar dezavantajul metodei este datorat prezenței cicatricei 

neînsemnate în zona subzigomatică care poate fi acceptată de către pacient [3]. 

Abordarea intraorală este valabilă doar pentru FCZ, dar nu și a arcadei zigomatice și este 

mai rar folosită. Incizia se realizează la nivelul plicei de tranziție a  fundului de sac vestibular 
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superior pe o lungime de pînă la 7-8 cm pînă la nivelul crestei zigomatico-alveolare. Se 

decolează lamboul mucoperiostal și se introduce un elevator drept, curbat sau a spatulei 

Buealskii sub osul malar. Cu mișcări ușoare cu ajutorul instrumentului fragmentul osos este 

deplasat în direcție supero-laterală dirijînd mișcările exooral cu degetele. Avantajul metodei 

constă în lipsa cicatricelor tegumentare și realizarea unui acces larg si vizibil. Această abordare 

are dezavantajul în lipsa controlului adecvat al mișcărilor în timpul reducerii fragmentelor osoase 

datorită accesului dificil, iar avantajul constă în lipsa realizării unei incizii cutanate vizibile ce 

deteriorează esteticul pacientului [3]. 

Abordarea rino-sinusală (Wielage) este indicată în cazul fracturilor cominutive sau de 

planșeu al orbitei cînd metodele instrumentale nu au succes și în cazul în care revizia sinusurilor 

maxilare este necesară. Incizia se realizează ca în cazul abordului intraoral de la canin la molaru 

doi, cu prelucrarea cîmpului operator si anestezia preventivă. Se decolează lamboul 

mucoperiostal și se realizează revizia sinusului de corpuri străine, cheaguri sau fragmente osoase 

[5]. Fragmentele planșeului orbital se reduc cu un elevator sau decolator introdus în sinusul 

maxilar, iar menținerea și imobilizarea lor se datorează aplicării meșelor iodoformate a cărei 

capăt se scoate prin metaul nazal inferior, în fosa nazală sau a unui balon hemostatic nazal ce se 

umple cu ser fiziologic. Este obligatorie aplicarea unui tub de drenare fixat de septul nazal. 

Acestea se mențin timp de 10-12 zile pîna ce se fromează calusul osos. Ulterior se suturează 

plaga și se prelucrează repetat cîmpul operator. Acest abord este rar utilizat prezentînd o serie de 

dezavantaje ca lipsa controlului mișcărilor în timpul reducerii fragmentelor, reprezintă o tehnică 

complicată de realizat și pacientul este supus unui traumatism intraoperator crescut [3]. 

Abordarea laterală a suturii fronto-zigomatice ne asigură accesul spre marginea si 

peretele lateral al orbitei. Inițial se palpează locul de fractură. Incizia se realizează menținînd 

pielea  cu două degete pe o lungime de 1-2 cm. Disecția este apoi efectuată brusc și direct prin 

țesutul subcutanat până la nivelul osului. Se incizează și detașează periotul de os, iar elevatorul 

zigomatic Rowe este trecut prin incizia din spate și lateral până la marginea orbitală în fosa 

temporală. Elevatorul este trecut în spatele aponeurozei temporale. Instrumentul poate trece fie 

sub arc zigomatic, pentru a-l ridica lateral, fie sub corpul zigomului, pentru al ridica în sus, 

înainte, în lateral repoziționînd fragmentul osos. Deplasarea fragmetului e mereu ghidată digital 

la nivelul suturii fronto-zigomatice. Ulterior se realizează orificii cu freza cu irigare continuă, iar 

imobilizarea se realizează cu firele din oțel inoxidabil sunt trecute prin găuri și răsucite sau 

miniplăci. Măsurile de precauție în timpul manipulării instrumentale sunt necesare pentru a nu 

provoca leziuni oculare, de aceea mișcările trebuie sa fie calculate în cazul reducerii 

fragmentelor osoase [13]. 
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Abordarea infraorbitală joasă se realizează printr-o incizie de 3-4 mm superior de 

marginea infraorbitlă inferioară la nivelul pleopei inferioare. Cu un instrument bont se detașează 

toate straturile musculare, periostul, detașînd mușchiul orbicular a ochiului pînă la atingerea 

marginii infraorbitale. O altă incizie ajutătoare se poate realiza la nivelul periostului reflectat prin 

abordarea laterală (Dingman sau prin abordarea temporală a lui Gillie). După reducerea și 

obținerea continuității marginii orbitale inferioare, fragmentul este stabilizat cu osteosinteză cu 

miniplăci. Rana este bine irigată cu soluție salină și suturată in 2 straturi [13]. 

Imobilizarea cu broşa Kirschner este o metodă rar utilizată în tratamentul chrurgical al 

FCZO cu deplasare, necesitînd cunoștințe profunde și îndemînare a chirurgului oro-maxilo-

facial. Avantajul metodei constă în realizarea unei incizii practic punctiforme, ceea ce nu va lăsa 

postoperator cicatrici. Dezavantajul metodei îl prezintă deplasarea fragmentelor osoase în jurul 

axei broșei ceea ce determină o restabilire insuficientă a fracturii. 

Tratamentul chirurgical al complexului zigomatic-orbital trebuie de efectuat cât mai 

complet, pentru a reface arhitectonica viscerocraniului, pentru a restabili structurile osoase și moi 

cu restabilirea formei şi funcţiei dereglate. Accesul chirurgical trebuie de realizat cît mai puțin 

traumatic şi metoda cât mai simplă. Există o serie de metode de imobilizare a fragmentelor 

fracturate în tratamentul chirurgical al CZO şi alegerea metodei depinde de posibilităţile 

financiare a instituţiei medicale şi alţi factori. Tratamentul chirurgical se poate realiza prin 

metode enobucale, exobucale sau mixt în dependență de situația clinică [8]. 
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2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE 

2.1. Metode de cercetare. 

Materialul de studiu a fost alcătuit dintr-un lot de 30 pacienți, alcătuit din 25 bărbați și 5 

femei cu vîrsta cuprinsă între 18 și 56 de ani. Datele au fost selectate în arhiva Centrului 

Național Știițifico-Practic Medicină  de Urgență din Chișinău în perioada de ianuarie 2018 – 

februarie 2019. Aceste date au fost selectate din fișele de pacienți, iar ulterior s-au prelucrat 

statistic în programul Microsoft Excel.  

Ca metodă de studiu s-a utilizat cea clinico-statistică și retrospectivă ce ne permite 

determinarea caracteristicilor loturilor de studiu, frecvența și incidența patologiei studiate, 

repartizarea pe grupe caracteristice, alegerea tacticii de tratament și alți indici. Rezultatele care  

s-au obținut în urma studiului statistic reprezintă niște date prospective și retrospective analitice.  

Astfel s-au analizat datele statistice după mai multle criterii: 

-frecvența FCZO raportate la totalitatea fracturilor scheletului facial; 

-frecvența FCZO in dependență de: 

 -grupele de virstă;                                

           -regiunea localizării fracturii; 

 -sex;                                                   

           -tipul fracturii; 

 -factorul etiologic;                                

           -mediul de trai; 

 -metode de tratament utilizate. 

Pacienților studiați li s-au colectat datele anamnezei și s-a realizat examenul clinic și 

paraclinic, iar adăugător s-au studiat radiografiile faciale în proiecție semiaxială cît și TC3D. De 

asemenea li s-a acordat primul ajutor medical și s-au creat condițiile necesare pentru vindecarea 

pacienților și s-au prevenit complicațiile septice. Măsurile curative de prim ajutor care s-au 

întreprins sunt: administrarea tratamentului medicamentos, crearea unor condiții optime pentru 

igiena și alimentarea la nivelul cavității bucale, prelucrarea antiseptică a plăgilor și imobilizarea 

fragmentelor osoase. 

În cazul FCZO fără deplasare se adoptă tratamentul conservativ medicamentos și peste un 

interval de 21-28 de zile  se realizează o radiografie de control pentru a verifica modul și gradul 

de consolidare a fragmentelor osoase. În celelalte cazuri de fracturi: cu deplasare sau cu 

neconsolidarea corectă a fragmentelor se recurge la un tratament chirurgical cu reducerea 

fragmentelor în poziție anatomică prin diferite metode  și fixarea  acestora prin variate 

dispozitive.  
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2.1.1. Examenul clinic al pacienților. 

 Prima etapă a examenului clinic care ne oferă informație despre pacient și traumatism 

sunt datele generale și anamneza. Datele generale ne oferă o serie de informații ca : numele și 

prenumele pacientului, virsta, sexul, profesia și locul de trai, data producerii traumei și adresării 

la medic, date despre mecanismul de producere a traumei și localizarea acesteia, diagnostic, 

acuze, examen clinic, metode de tratament etc. 

 Examenul clinic se împarte în cel subiectiv și obiectiv. Examenul subiectiv presupune 

analizarea informației din anamneză și acuzele pacientului. O importanță deosebită o are 

determinarea etiologiei, caraterului si localizării durerii cît și apariția unor dereglări funcționale. 

 Examenul obiectiv se realizează prin inspecție și palpație. La inspecție se atrage 

atenție la aspectul feței și tegumentelor, egalitatea etajelor feței și simetria facială. Asimetria 

facială poate fi provocată de prezența edemului și iregularități ale scheletului osos provocate de 

traumatism. Se determină prezența sau absența dereglărilor senzitive la nivelul nervului 

infraorbital. Prin palpație vom determina semnul „de treaptă” la nivelul AZ, marginii orbitale 

inferioare și laterale și la nivelul crestei zigomatico-alveolare. 

Informații mai detaliate despre etapele examenului pacientului se pot găsi în capitolul 3, la 

prezentarea cazurilor clinice. 

2.1.2. Pregătirea preoperatorie a pacienților.  

- Colectarea datelor subiective, realizarea examenului clinic, paraclinic de laborator și radiologic. 

- Consultația altor specialiști (neurochirurg, endocrinolog, etc.). 

- Stabilirea unui diagnostic definitiv și a planului de tratament. 

- Tratament medicamentos obligatoriu cu scop de prevenire a complicațiilor intra- și 

postoperatorii. Remediile medicamentoase administratate vor include preparate antihistaminice 

și imunostimulante, preparate antibiotice și care facilitează procesul de formare a calusului osos, 

medicamente administrate de alți specialiști în caz de boli concomitente sau associate de ordin 

general.  

 

2.2. Materiale și instrumente de cercetare. 

Dispozitivele de fixare în cadrul osteosintezei fragmentelor. 

Pentru fixarea fragmentelor se pot utiliza o serie de dispozitive în dependență de cazul 

clinic, particularități anatomo-morfologice, cît și gradul de compatibilitate cu organimul uman. 

Cele mai folosite dispozitive de fixare sunt: miniplăcile din titan și  firele metalice, dar de 

asemenea se utilizează plăci din materiale resorbabile sau scoabe metalice (tije,broșe metalice). 

Firele metalice permit suspendarea sau fixarea rigidă a fragmentelor osoase prin realizarea unor 
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orificii osoase limitrofe fracturii cu treacearea firului metalic și ligaturarea acestuia. Tijele 

metalice sau broșele permit consolidarea a 2 fragmente osoase prin forarea canalului intraosos și 

aplicarea unei tije ce uneste și fixează aceste 2 fragmente. 

  

  
Figura 3. Setul de instrumente  pentru  osteosinteză  de  la  compania  „Conmet”.  A) Caseta cu 

miniplăci de titan pentru  osteosinteză. B) Șurubelniță,  pensetă pentru miniplăci,  măsurător de 

adîncime. C) Diferite configurații ale miniplăcilor: liniare, în formă de L,T,X și Y. D) Șuruburi 

pentru osteosinteză de diferite diametre și lungimi.  

 

În cazurile clinice sau folosit în special miniplăcile din titan „Conmet” de diferite 

dimensiuni: grosime 2 mm, lungime 2-5 cm și număr diferit de orificii. Formele miniplăcilor 

variază la rindul lor: în formă de „X”, „L”, „T”, „Y”, liniare sau în formă de semilună, prezentate 

în Figura 3(B). Miniplăcile sunt fixate prin șuruburi de diferite lungimi (5-15 mm) și diametru de 

la 2 pînă la 2,5 mm. Aspectul șuruburilor pot fi sunt elucidate în Figura 3(D). Orificiile pentru 

A B 

C D 
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șuruburi au diametru mai mic cu 0,3 mm pentru a asigura o fixare rigidă la nivelul corticalei 

osului malar și oaselor învecinate. În timpul forării orificiilor cu freze speciale fixate în piesa 

dreaptă sau bormașina se irigă încontinuu pentru a nu cauza necroza termică a corticalei și 

medularei osoase. 

 Șuruburile de osteosinteză la rindul lor sunt înfiletate cu șurubelnițe simple sau cu sistem 

de menținere a șurubului de osteosinteză avînd diferite configurații, cu o presiune constantă și cu 

mișcări calculate. Tijele de control se folosesc pentru determinarea adîncimii canalului pentru 

șurub cît și a direcției acestuia. În setul de instrumente mai avem pensete pentru menținerea 

suprafețelor active ale șuruburilor și ajustarea acestora la orificiile create. Pensele, șurubelnițele 

pentru osteosinteză sunt prezentate în Figura 3(B). 
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3. REZULTATE  ȘI DISCUȚII 

3.1. Prelucrarea datelor statistice. 

În secția de Chirurgie oro-maxilo-facială a Centrului Național Știițifico-Practic Medicină  

de Urgență (CNȘPMU) din Chișinău, în perioada ianuarie 2018 – februarie 2019, s-au tratat, 

examinat și operat 30 de pacienți cu fracturi ale complexului zigomatico-orbital din totalul de 

354 de pacienți cu fracturi ale oaselor faciale,ceea ce constituie circa 8,47%. În urma studiului și 

analizei statistice s-a determinat numarul de barbați a constituit 25 (83%), iar femei 5 (17%). 

Distribuția procentuală a pacienților este reprezentată în tabelul 1, iar reprezentarea grafică este 

ilustrată în Figura 1. 

Tabelul 1. Frecvența pacienților în funcție de gen. 

Caracteristica 
Tratament  

chirurgical 

Tratament 

conservativ 
Total 

Bărbați 17 94,4% 8 66,7% 25 17% 

     Femei 1      5,6% 4      33.3%   5       83% 

 

 

Figura 4. Repartiția pacienților în funcție de sex(%). 

Din Tabelul 1 observăm  că majoritatea pacienților care au beneficiat de tratament 

chirugical au fost băarbați (94,4%), iar în cazul tratamentului conservativ procentajul femeilor s-

a mărit (33.3%) față de pacienții tratați chirurgical. Toate acestea denotă faptul gradul de 

severitate a traumatismului este mai înalt la bărbați ca la femei, deseori urmat cu deplasarea 

fragmentelor osoase, ceea ce necesită un tratament chirurgical pentru reducerea fragmentelor 

osoase. La femei traumatismul este mai ușor, fără deplasare, de aceea se impune mai des un 

tratament conservativ. 

Din Tabelul 2 putem observa că minimul vîrstei pacienților a constituit 18 ani și maximul 

de 56 ani, iar virsta medie a constituit 36,8 ani. Din Figura 5 se observă că numarul maxim de 

83%

17%

Bărbați

Femei



27 

 

pacienți se încadrează în grupa de vîrstă 30-39 ani, ceea ce se explică prin faptul astfel de 

traumatisme se întîlnesc mai des la virste adulte cu diminuarea la grupele de virstă vîrstnice.  

Tabelul 2. Repartizarea pacienților în dependență grupele de virstă. 

 Chirurgical Conservativ Total  

Pînă la 19 

ani 

2 11,1% 0 0% 2 6,7% 

20-29 ani 4 22,2% 3 25% 7 23,2% 

30-39 ani 9 50% 2 16,7% 11 46,7% 

40-49 ani 1 5,6% 4 33,3% 5 16,7% 

Peste 50 ani 2 11,1% 3 25% 5 16,7% 

Total   18       12       30  

 

     

Figura 5. Repartizarea pacienților cu FCZO în dependență de vîrstă. 

Din Figura 6 observăm că nu există o diferență considerabilă  a raportului de pacienți 

din mediul rural și urban, datorită repartizării relativ uniforme a pacienților  în cele 2 medii 

de trai. În Figura 7 este reprezentat incidența fracturii în dependență de partea afectată.  

      

                    Figura 6. Structura pacienților în                       Figura 7. Incidența fracturii în                 

                 dependență de mediul de trai.                          dependență de partea afectată. 
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S-au înregistrat 13 pacienți cu fracturi pe dreapta, 14 pe stînga și 2 pacienți cu fracturi 

ale complexului zigomatic bilateral. Această repartizare depinde de mecanismul de producere 

a fracturii cît și de etiologia agentului traumatic. În Figura 8 este prezentată etiologia  FCZO, 

care este una variată, dar predominant cauzată de agresiunea umană în circa 55% de cazuri, 

urmată de trauma habituală (17%) și accidentele rutiere (14%). În proporție de 7% FCZO 

este a fost cauzată de accidentele sportive si alți factori etiologici.  

      

Figura 8. Repartizarea după etiologia FCZO. 

În Figura 9 e reprezentată structura pacienților în dependență de  metoda de tratament 

utilizată în cazul FCZO. Din totalul de 30 de pacienți din lotul de cercetare, 12 pacienți au 

fost tratați conservativ, iar 18 pacienți chirurgical, dintre care 11 pacienți (37%) li s-au redus 

fragmentele cu ajutorul cîrligului Limberg, 5 pacienți li s-a realizat osteosinteza fragmentelor 

osoase cu miniplăci și cîte un pacient cu abord temporal și intraoral. 

 

Figura 9. Repartiția pacienților în funcție de metodele de tratament utilizate. 
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3.2. Caz clinic nr.1 

Primul caz care va fi prezentat un pacient care a fost tratat chirurgical prin abord 

subzigomatic cu utilizarea cîrligului Limberg. Aceasta este cea mai folosită metodă de 

tratament chirugicală ăn cazul FCZO în cadrul CNȘPMU din Chișinău, de aceea am decis să 

demonstrez această tehnică pentru elucidarea avantajelor și dezavantajelor, cît și a indicațiilor 

și contraindicațiilor acesteia. 

      1. Acuze 

Pacientul A., m\31 ani, domiciliat orașul Bălți, a fost internat în secția de Chirurgie 

oro-maxilo-facială a CNȘPMU pe data de 25.09.2018, ora 11.28, cu diagnosticul: „Fractura 

complexului zigomatico-orbital pe dreapta cu deplasare”. La internare pacientul a prezentat 

următoarele acuze: durere în regiunea temporo-zigomatică și periorbitală pe dreapta, 

dereglarea procesului de masticație, slăbiciuni, limitarea deschiderii cavității bucale și 

hipoestezie infraorbitală. 

2. Anamneza actualei maladii 

Din spusele pacientului la data 20.09.2018, a fost agresat în stradă în municipiul Bălți, 

de către persoane necunoscute. Apoi a fost transportat și spitalizat în SCM Bălți, secția 

Neurochirurgie. Pe data 24.09.2018 a fost externat și îndreptat la IMSP IMU. Aici se 

adresează de sinestătător la data de 25.09.2018  pentru investigații și tratament specializat. 

Boli concomitente-neagă. 

3. Anamneza vieții 

   Pacientul s-a născut și s-a dezvoltat în condiții normale în corespundere cu normele 

de vîrstă. Intoleranță la produse alimentare și medicamente neagă. Hepatite virale, TBC, 

Lues, HIV-SIDA și alte boli venerice-neagă. În ultimele 6 luni nu s-a aflat în contact cu 

bolnavi cu maladii contagioase, tratament parenteral nu a primit. 

4. Examenul clinic general 

 Starea generală a pacientului este de gravitate medie, neurologic adecvat și cunoștința 

clară. Este orientat temporo-spațial. Respirația este liberă, spontană. FR=18\minut. Ascultativ 

la nivelul pulmonilor-murmur vezicular. Tonurile cardiace sunt ritmice,clare. 

TA=130\80mmHg. Ps=75b\minut, Saturația cu O2=97.Abdomenul este suplu, indolor 

la palpare. Splina și ficatul nu se palpează. Eliminările fiziologice sunt în normă. Simptomul 

Pasternațki negativ bilateral. Lojele renale sunt libere. 

5. Examenul clinic specializat 

Exobucal: Facies oval, asimetric datorită prezenței edemului posttraumatic în regresie 

al țesuturilor moi din regiunea periorbitală pe dreapta, unde se apreciază tegumentele 

acoperitoare fiind violaceu-verzui, ușor edemațiate, la presiune dolore. Palparea rebordului 
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infraorbital drept decelează simptomul scăriței și se percep cîteva eschile osoase. 

Continuitatea arcadei temporo-zigomatice pe dreapta este păstrată. Prezența semnelor de 

hipoestezie pe teritoriul nervului infraorbital drept. Semnele încărcării mandibulei după 

LeBourg negative. Nodulii limfatici regionali nu se palpează. Gura se deschide la 

aproximativ 4,0 cm. 

Endobucal: Mucoasa cavității bucale ester roz-pală, integră. Ocluzia este fiziologică. 

Arcadele dentare sunt integre și istmul faringian neîngustat. Limba este normotonă și 

normokinetică. Saliva calitativ și cantitativ în limitele normei. 

L  Ob Ob          C   

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

L  C           Ob C  

6. Diagnosticul prezumtiv 

Diagnosticul preventiv se stabilește în urma analizei datelor anamnezei, examenului 

subiectiv și obiectiv al pacientului și este următorul: “Fracturi multiple ale scheletului facial, 

a complexului zigomatico-orbital pe dreapta cu deplasare”. 

7. Examenul paraclinic 

S-au efectuat următoarele investigații: analiza generală a sîngelui (hemograma), 

determinarea grupei sanguine ABO, Rh factor, Kell, analiza generală a urinei, MRS, 

radiografia sinusului paranazal și tomografia computerizată tridimensională.  

      

                    Figura 10. Radiografia în incidență,               Figura 11. Tomografia computerizată  

                            semiaxială, preoperator.                                          tridimensională.  

Radiografia în incidență semiaxială și tomografia computerizată tridimensională. 

În regiunea arcadei temporo-zigomatice și complexului zigomatico-orbital pe dreapta se 

apreciază dereglarea integrității osoase prin fractura acesteia și deplasarea fragmentului fracturat. 

Hemosinus pe dreapta. Aceste particularități se observă clar în Figura 10 și Figura 11, în special 
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liniile de fractură la nivelul CZA și marginii orbitale laterale, iar pe tomografie se observă o zonă 

de opacitate a sinusului maxilar drept ceea ce denotă prezența hemoragiei în cavitatea sinusului. 

Hemoleucograma parțială-Hemoglobina-153g\l, ertitrocite-5,8x10
12

\l, indice de culoare-0,87, 

trombocite-174x10
9
\l, leucocite-4,5\l, VSH-5mm\h. MRS-negativ. Analiza generală a urinei-

Culoarea galbenă transparentă, reacția neutră, epiteliu plat 0-1, leucocite 0-2, fosfați++++. 

8. Diagnosticul clinic  

         În urma examinării clinice și paraclinice s-a stabilit diagnosticul de ”Fractura         

complexului zigomatico-orbital pe dreapta cu deplasare „. 

9. Plan de tratament 

   1-Prelucrarea primară chirurgicală a tegumentelor; 

   2-Indicarea tratamentului medicamentos timp de 5 zile, care a inclus preparate antibiotice,     

desensibilizante, antialgice, dezintoxificante și anticoagulante: sol. Analgin 50% - 2 ml i\m de 3 

ori pe zi, sol. Dimedrol 1% - 1 ml i\m de 3 ori pe zi, sol. Magneziu sulfat 25% - 5 ml intravenos 

de 2 ori pe zi, sol. Ketoprofen, pulb.-sol. Cefuroxim 1,5 gr. 

   3-Tratament chirurgical- Reducerea fracturii complexului zigomatico-orbital pe dreapta; 

Concomitent cu tratamentul medicamentos general s-a efectuat tratament local: prelucrarea pielii 

din vecinătatea plăgii cu alcool etilic de 70%, prelucrarea plăgii cu sol. Furacilină, schimbarea 

drenurilor, aplicarea pansamentelor aseptice, proceduri de recuperare(Magnetoterapia)-3 

proceduri. 

Indicații operatorii (25.09.2018,ora 12.30)-Pacientul examinat clinic și paraclinic, cu prezența 

diagnosticului sus-numit, ținînd cont de dereglările funcționale instalate, de prezența eschilelor 

osoase, de riscul apariției complicațiilor secundare și tardive, este indicație către intervenția 

chirurgicală: „Reducerea fracturii complexului zigomatico-orbital pe dreapta” cu anestezie 

locală. Acordul pacientului a fost primit. 

 

Operația nr. 503(25.09.2018, ora 14.10) 

„Reducerea fracturii complexului zigomatico-alveolar pe dreapta” 

Inițial sa realizat prelucrarea primară chirurgicală cu soluții antiseptice și s-a izolat 

cîmpului operator. În Figura 12 este prezentat felul ăn care s-a infiltrat anestezicului local (sol. 

Lidocaină 2% - 8,0 ml) la nivelul canalului infraorbital cu precauție pentru a nu trauma 

fasciculul vaculo-nervos infraorbital și pentru ca anesteticul sa nu pătrundă în cavitatea orbitei. 

După realizarea anesteziei s-a realizat o incizie de 0,8-1 cm elucidată în Figura 13.  

După detașarea straturilor moi se formează un canal pînă la nivelul suprafeței anterioare a 

osului malar. În acest canal se aplică și se insinuează cîrligul Limberg și se tracționează corpul 

osului zigomatic supero-lateral. Observăm poziționarea cîrligului Limberg în Figura 14. 
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După ce am redus fragmentul în poziție anatomică și s-a restabilit conturul marginii 

infraorbitale, a disparut simptomul „de treaptă” și am restabilit gradul de deschidere a 

mandibulei cu refacerea arhitectoniei faciale vom înlătura cu precauție instrumental fără sa 

mobilizăm fragmentul verificăm stabilitatea fragmentelor osoase reduse. 

Obligatoriu s-a efectuat prelucrarea antiseptic a plăgii și s-au plasat 2-3 suturi (Figura 15) 

cu aplicarea unui dren pe 24-48 de ore ce va permite drenarea postoperatorie. 

 

       

    Figura 12. Aspect exooral al pacientului A.             Figura 13. Incizia subzigomatică 

                  Anestezia loco-regională                                             de 0,8-1 cm. 

                    a nervului infraorbital.                      

 

                                                                                          

    Figura 14. Reducerea fragmentului osos                     Figura 15. Aplicarea suturilor. 

            cu ajutorul cîrligului Limberg.           Aspect la finele intervenției chirurgicale. 
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9. Zilnic 

Pacientul a fost monitorizat zilnic, timp în care nu au apărut complicații postoperatorii. În 

continuare vor fi prezentate cîteva descrieri din evidența zilnică și vor fi evidențiate simptomele 

clinice prezentate de pacient.  

25.09.2018- Starea generală este de gravitate medie. Neurologic este orientat temporo-

spatial, adecvat. Respiratia nazală este îngreunată (FR=20-min). Tonusurile cardiace clare 

(TA=130-85 mmHg; Ps=70b-min). Abdomenul este suplu și indolor la palpare. Exobucal, 

edemul postoperator se menține, pansamentul este menținut, iar plaga e suturată bine. Gura se 

deschide liber. Endobucal, fără schimbari. Recomandare este evitarea somnului pe partea dreaptă 

și respectarea igienei orale. Tratamentul indicat se urmează. 

27.09.2019- Starea generală este 

satisfăcatoare. Pacientul este adecvat și orientat 

temporo-spațial. Respirația nazală este 

îngreunată (FR=18-min). Tonusurile cardiace 

sunt clare și ritmice (TA=130-85 mmHg; 

Ps=70-min). Tranzitul intestinal este prezent. 

Exobucal, edemul postoperator este în regresie, 

iar plaga suturată bine. Pansamentul se menține 

și gura se deschide liber. Endobucal nu 

prezintă schimbări.Recomandare este de a 

respecta igiena orală și facială.  

 

        Figura 16. Aspect exooral peste 

          2 zile de la intervenție a pacientului A. 

10. Epicriza 

Pacientul A, masculin, 32 ani, domiciliat în orașul Bălți, a fost internat în secția de 

Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a CNȘPMU  pe data de 25.09.2018, cu diagnosticul „Farctura 

complexului zigomatico-orbital pe dreapta cu deplasare”. La internare pacientul prezenta durere 

în regiunea temporo-zigomaticăși periorbitală pe dreapta, dereglarea procesului de masticație, 

slăbiciuni, limitarea deschiderii cavității bucale și hipoestezie infraorbitală. 

Din spusele pacientului la data 20.09.2018, a fost agresat ăn stradă în municipiul Bălți, de 

către personae necunoscute. Pacientului i s-a efectuat la data de 25.09.2018, ora 14.10, reducerea 

fracturii complexului zigomatico-alveolar pe dreapta cu ajutorul cîrligului Limberg. 

După 4 zile petrecute în staționar pacientul a fost externat la data de 28.09.2018 cu starea 

generală satisfăcătoare. Acest caz de fractură a CZO a fost tratat cu succes datorită faptului că 

fractura a fost cu o deplasare moderată și nu a prezentat complicații postoperaotrii, în urma unui 
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tratament chirurgical cît și medicamentos eficace cu respectarea tuturor cerințelor și indicațiilor 

clinice.  

Astfel de cazuri clinice pot fi tratate prin diferite metode, insă procedeul de reducere cu 

ajutorul cîrligului Limberg este cel mai indicat și folosit deoarece este o metodă miniinvazivă și 

inciziile realizate sunt de dimensinui mici (1 cm) ce nu afectează esteticul pacientului. 

Concluzie: 

Metoda reducerii fragmentelor cu ajutorul cîrligului Limberg este indicată în cazul 

prezenței unui fragment osos a osului zigomatic deplasat care trebuie de repozitionat în poziție 

anatomică și prezintă avantajul unui control bun a mișcărilor instrumentale și a fragmetului osos. 

Contraindicație pentru această metodă prezintă fracturile multieschiloase ale CZO sau cele în 

care nu obținem stabilitate a fragmentelor în urma reducerii lor. În urma realizării intervenției 

chirurgicale cu abord subzigomatic s-a realizat un incizie de dimensiuni mici, fără afectarea 

însemnată a esteticului pacientului. Această metoda este cea mai folosită in cadrul CNȘPMU 

datorită necesității reduse a unui set de instrumente sofisticat, metoda de tratament este una 

simplă și comodă pentru medicii chirurgi. Pacientul s-a a fost reabilitat cu success și nu a 

prezentat complicații postoperatorii. 

 

3.3. Caz clinic Nr. 2 

Altă metodă de tratament chirurgical folosită pe larg în practica cotidiană în cadrul 

CMȘPMU în cazul FCZO este cea de osteosinteză cu miniplăci din titan și șuruburi de 

osteosinteză. Se folosește această metodă în caz de fracturi cu deplasare pronunțată, 

multieschiloasă și în cazul dereglărilor associate FCZO. Următorul caz va prezenta această 

metodă de tratament împreună cu toate etapele chirurgicale și vom deduce particularitățile 

utilizării tehnicei respective. 

1. Acuze 

Pacientul B.,m\33 ani, domiciliat satul Baimaclia, raionul Căușeni, a fost internat în secția 

de Chirurgie oro-maxilo-facială a CNȘPMU din Chișinău pe data de 18.07.2018, ora 02.32, cu 

diagnosticul: „Fractura cominutivă a complexului zigomatico-orbital pe dreapta cu deplasare”. 

La internare pacientul a prezentat următoarele acuze: deformație estetică, dereglarea procesului 

de masticație și limitarea deschiderii cavității bucale și o ușoară hipoestezie la nivelul nervului 

infraorbital. 

2. Anamneza actualei maladii 

Din spusele pacientului trauma s-a produs pe data de 04.07.2018 după ce a fost agresat de 

o persoană. S-a adresat în staționar la medic în aceeași zi, unde s-a redus fractura. La ameliorarea 

edemului a observant deformație estetică. Ulterior pe data de 18.07.2018 se internează pe 
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urgență pentru tratament complex.  

3. Anamneza vieții  

Pacientul s-a născut și s-a dezvoltat în condiții normale în corespundere cu normele de 

vîrstă. Intoleranță la produde alimentare și medicamente neagă. Hepatite virale, TBC, Lues, 

HIV-SIDA și alte boli venerice-neagă. În ultimele 6 luni nu s-a aflat în contact cu bolnavi cu 

maladii contagioase, tratament parenteral nu a primit. 

4. Examenul clinic general 

Starea general a pacientului este de gravitate medie. Cunoștința este clară. Este orientat 

temporo-spațial. Tegumentele sunt de culoare obișnuită, curate. Respirația nazală este liberă, iar 

la ascultarea plămînilor se determină murmur vesicular (FR=20\minut). Tonurile cardiace sunt 

ritmice,clare. TA=120\80mmHg;Ps=73 b\minut. Abdomenul este suplu, indolor la palpare. 

Splina și ficatul nu se palpează. Eliminările fiziologice sunt în normă, fără patologie. 

5. Examenul clinic specializat 

Exobucal: Asimetria feței este prezentă datorită depresiunii în regiunea arcadei zigomatice 

pe dreapta. Tegumentele sunt de culoare obișnuită, curate. La palparea rebordului infraorbital 

drept și observă simptomul de „treaptă” cu ridicarea fragmentului fracturat superior cu circa 0,5 

cm. În regiunea marginii laterale ale orbitei de asemenea e prezent semnul de „treaptă”. Gradul 

de deschidere a gurii este în normă (aproximativ 4,0 cm). Creasta zigomatico-alveolară este 

păstrată. Se prezintă hipoestezie neînsemnată care s-a ameliorat după intervenția de reducere cu 

cîrligul Limberg.  Nodulii limfatici regionali nu se palpează.  

 Endobucal: Mucoasa cavității bucale ester roz-pală, integră. Ocluzia este fiziologică. 

Arcadele dentare sunt integre și istmul faringian neîngustat. Limba este normotonă și 

normokinetică. Saliva calitativ și cantitativ în limitele normei. 

L      Ob Ob C C      L 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Ob Ob Ob            

 

6. Examenul paraclinic 

S-au efectuat următoarele investigații: analiza generală a sîngelui (hemograma), ECG, 

analiza biochimică a sîngelui, analiza maselor fecale, coagulograma, determinarea grupei 

sanguine ABO,   Rh factor, Kell, analiza generală a urinei, MRS, radiografia sinusului 

semiaxială a complexului zigomatic.  

Rezultatele obținute: 

Hemoleucograma parțială - Hemoglobina-139 g\l, ertitrocite-4,3x10
12

\l, indice de 

culoare-0,41, trombocite-207x10
9
\l, leucocite-5,0\l, VSH-4 mm\h. MRS-negativ. Examenul 
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biochimic al sîngelui - Proteina totală-79g\l, urea-5,4 mmol\l, bilirubina totală-8 mmol\l, 

glucoza-4,5 mmol\l, ALAT-62 mmol\l, ASAT-112 mmol\l. Analiza generală a urinei - 

Culoarea galbenă transparentă, reacția acidă, epiteliu plat 0-2, leucocite 0-3, fosfați+++. 

Radiografia semiaxială a 

complexului zigomatic - Se determină 

discontinuitate osoasă în regiunea arcadei 

zigomatice și peretele lateral al orbitei pe 

dreapta și la nivelul suturii zigomato-

maxilare. Prezența opacității sinusale 

maxilare pe dreapta. Aceste particularități 

se observă în Figura 17, iar traiectul liniilor 

de fractură e trasat cu ajutorul liniilor de 

culoare albă. 

 

 Figura 17. Radiografia pacientului B în proiecție  

semiaxială, preoperator. 

7. Diagnosticul clinic 

Diagnosticul clinic s-a stabilit în urma analizei datelor examenului clinic și paraclinic și 

coincide cu diagnosticul prezumtiv: ”Fractura complexului zigomatico-orbital pe dreapta cu 

deplasare „. 

8. Plan de tratament 

      1-Tratament chirurgical - Osteosinteza complexului zigomatico-orbital pe dreapta; 

      2-Indicarea tratamentului medicamentos care include preparate antibiotice, hiposibilizante, 

antialgice, dezintoxificante și anticoagulante: sol. Analgin 50% - 2 ml i\m de 3 ori pe zi, sol. 

Dimedrol 1% - 1 ml i\m de 3 ori pe zi, sol. Magneziu sulfat 25% - 5 ml intravenos de 2 ori pe zi, 

sol. Ketoprofen, pulb.-sol. Cefuroxim 1,5 gr. 

Concomitent cu tratamentul medicamentos general s-a efectuat tratament local: prelucrarea pielii 

din vecinătatea plăgii cu alcool etilic de 70%, prelucrarea plăgii cu sol. Furacilină, schimbarea 

drenurilor, aplicarea pansamentelor aseptice. 

Indicații operatorii(25.09.2018,ora 12.30) - Prezența la pacient a fracturii a complexului 

zigomatico-alveolar cu deplasare pe dreapta și deformație estetică în urma efectuării reducerii 

incorecte a osului malar, este o indicație absolută catre intervenția chirurgicală de osteosinteză a 

osului zigomatic cu miniplăci. Acordul pacientului a fost primit. 

Operația nr. 503(25.09.2018, ora 14.10) 

„Osteosinteza complexului zigomatic cu miniplăci” 

Inițial s-a realizat anestezia generală a pacientului, urmată de prelucrarea cîmpului operator 

cu soluții aniseptice și izolarea cîmpului operator. Infiltrarea anestezicului local (sol. Lidocaină 
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2% - 8,0 ml) s-a realizat la nivelul nervului infraorbital, la tuberozitate, ramurii zigomatico-

faciale.  

S-a efectuat incizia pielii pe rebordul orbital lateral pe dreapta de 1,5 cm. Traiectul inciziei 

urmează conturul osos și este prezentat în Figura 18.  După aceasta s-a pus în evidență linia de 

fractură cu deplasare la nivelul suturii frontozigomatice (Figura 20). Fragmentele ulterior s-au 

repoziționat în poziție anatomică și s-au fixat cu miniplacă din titan prezentată în Figura 22. 

       

          Figura 18. Aspect exooral. Incizia la              Figura 19. Aspect endooral. Incizia la  

           nivelul marginii laterale ale orbitei.                        nivelul șanțului vestibular. 

S-a realizat o a doua incizie endobucală de 7-8 cm lungime ca în Figura 19, după care s-a 

decolat lamboul mucoperiostal. În Figura 21 se observă că după decolare se pune în evidență 

suprafața anterioară a osului maxilar, nervul infraorbital, creasta zigomatico-alveolară cu 

eschilele osoase și rebordul infraorbital inferior drept. S-a redus fractura și la rebordul orbital 

inferior prin aplicarea plăcuței în formă de „X” precum în Figura 23. 

        

          Figura 20. Expunerea liniei de fractură            Figura 21. Expunerea liniei de fractură 

                           fronto-zigomatică.                            la nivelul crestei zigomatico-alveolare. 
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            Figura 22. Fixarea cu miniplacă  a                   Figura 23. Fixarea fragmentelor crestei     

                fragmentelor osoase la nivelul                    zigomatico-alveolare cu miniplacă în „X”.      

                    suturii fronto-zigomatice.           

Fractura arcadei zigomatice s-a redus după incizia pielii cu lungimea de circa 1,5 cm, 

punerea în evidență a liniei de fractură . Fragmentele s-au redus după care s-au fixat cu 

miniplacă. Ulterior plagile s-au suturat  în straturi cu plasarea drenurilor transcutanate.              

9. Zilnic 

23.07.2018- Starea generală este de gravitate medie. Neurologic este orientat temporo-

spatial, adecvat. Respiratia nazală este îngreunată (FR=22-min). Tonusurile cardiace clare 

(TA=140-85 mmHg; Ps=75b-min). Exobucal, edemul postoperator se menține, iar plaga e 

suturată bine. Gura se deschide liber. Endobucal, edem la nivelul mucoasei șanțului vestibular pe 

dreapta, plaga e suturată bine, dehiscență nu se observă. Recomandare este evitarea somnului pe 

partea dreaptă și respectarea igienei orale. Tratamentul indicat se urmează. 

26.07.2018- Starea generală este relativ satisfăcatoare. Pacientul este adecvat și orientat 

temporo-spațial. Respirația nazală este îngreunată (FR=21-min). Tonusurile cardiace sunt clare și 

ritmice (TA=125-85 mmHg; Ps=75-min). Tranzitul intestinal este prezent. Exobucal, edemul 

moderat, iar plagile sunt bine suturate. Pansamentul se menține și gura se deschide liber. S-au 

prelucrat plagile cu soluții antiseptice. Recomandare este de a respecta igiena orală și facială. 

Tratamentul indicat se urmează. 

10. Epicriza 

Pacientul B, masculin, 33 ani, domiciliat în satul Baimaclia, raionul Căușeni a fost 

internat în secția de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a CNȘPMU  pe data de 18.07.2018, cu 

diagnosticul „Farctura complexului zigomatico-orbital pe dreapta cu deplasare”. La internare 

pacientul a prezentat următoarele acuze: deformație estetică, dereglarea procesului de masticație 

și limitarea deschiderii cavității bucale și o ușoară hipoestezie la nivelul nervului infraorbital. 

Din spusele pacientului trauma s-a produs pe data de 04.07.2018 după ce a fost agresat de 
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o persoană. S-a adresat în staționar la medic în aceeași zi, unde s-a redus fractura. La ameliorarea 

edemului a observant deformație estetică. Ulterior pe data de 18.07.2018 se internează pe 

urgență pentru tratament complex.  

 

          Figura 24. Ortopantomografia realizată peste 3 luni de la intervenție. 

 

După 8 zile petrecute în staționar 

pacientul a fost externat la data de 25.07.2018 

cu starea generală satisfăcătoare. În Figura 24, 

pe OPG se observă miniplăcile și șuruburile de 

osteosinteză la 3 luni postoperator.    

Schimbări la nivelul țesutului osos nu se 

atestă, iar fragmentele sunt osteointegrate. 

Figura 25 prezintă aspectul exooral al 

pacientului la 3 luni de la intervenție. Nu se 

observă careva deformații sau devieri de la 

normă a conturului osos, fața este simetrică. 

                       

   

   Figura 25. Aspectul exooral  al pacientului  

B după 3 luni de la intervenție. 

Concluzie: 

Metoda de tratament chirurgical prin intermediul osteosintezei fragmentelor osoase ale 

FCZO este indicată în cazul unor fracturi complexe, cominutive, cu grad avansat de deplasare a 

fragmentelor. Această metodă a fost aleasă din cauza prezenței a numeroaselor eschile osoase și 

complexității cazului clinic. În timpul intervenției chirugicale s-au fixat fragmentele osoase la 
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nivelul arcadei zigomatice, marginii orbitale laterale și crestei zigomatico-alveolare prin 

intermediul miniplăcilor de diferite forme și a șuruburilor de osteosinteză. Avantajul metodei 

constă în realizarea unei fixări rigide a fragmentelor osoase, iar datorită accesului deschis la 

nivelul liniilor de fractură s-a realizat o reducere eficientă a fragmentelor osoase. S-a ales un 

abord mixt pentru a expune liniile de fractură: periorbital, intraoral vestibular și la nivelul arcadei 

zigomatice. Pacientul nu a prezentat complicații postoperatorii iar la o săptămină de la 

intervenție a fost externat. La controlul repetat peste 3 luni s-au realizat radiografii de control, 

unde se observă o reabilitare completă a pacientului. 
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CONCLUZII GENERALE 

1. În urma studiului realizat am concluzionat că există o varietate mare de tehnici și metode 

de tratament a FCZO, iar alegerea corectă a metodei depinde de situația clinică, dotarea cu 

instrumentar și posedarea de specialiști a diferitor tehnici de tratament. Responsabilitatea 

medicului este de a analiza avantajele și dezavantajele metodei alese, potrivite situației clinice și 

de a îndeplini cu strictețe etapele protocolului operator și reabilitarea completă a pacientului. 

2. Fracturile zigomatice cu un grad de deplasare redus sunt tratate conservativ, fiind 

suprimată medicamentos apariția unor complicații, în timp ce fracturile cu insuficiențe 

funcționale sau estetice și deplasări de grad avansat necesită intervenție chirurgicală obligatorie. 

În cazul posibilității reducerii fragmentelor osoase cu cîrligul Limberg, elevatoare sau alte 

instrumente și menținerii fragmetelor nu necesităm fixarea rigidă cu ajutorul miniplăcilor și 

șuruburilor, ligaturilor metalice sau a broșelor. În schimb în situațiile clinice cu fracturi 

cominutive, grad avansat de deplasare și în cazuri de imposibilitate de a obține stabilitate osoasă 

necesităm fixarea rigidă a fragmentelor cu diferite dispozitive de fixare. 

3. În urma analizei statistice s-a determinat ca incidența FCZO din totalul fracturilor 

masivului facial constituie 8,47%, cu predominarea barbaților față de femei în raport de 5 la 1, de 

virstă adultă (20-45 ani). Cauza principală a asemenea traumatisme este agresiunea umană 

(55%), urmată de accidente de sport, rutiere etc. În cazul metodelor de tratament circa 40% de 

cazuri se tratează conservativ și 60%  de cazuri chirurgical, cea mai folosită metodă de tratament 

fiind cea de rducere a fragmentelor cu cîrligul Limberg. Aceste date se încadrează în intervalele 

reprezentate în alte studii statistice despre fracturile complexului zigomatic. 

4. Tratamentul chirurgical care s-a realizat celor 30 de pacienți a avut în majoritatea 

cazurilor un grad de eficacitate crescut, iar complicații postoperatorii s-au înregistrat în circa 

13% de cazuri. Majoritatea complicațiilor postoperatorii au fost atribuite reducerii incorecte a 

fragmentelor osoase prin intermediul cîrligului Limberg sau consolidării vicioase de aceea au 

necesitat ulterior o fixare rigidă cu ajutorul miniplăcilor din titan sau ligaturilor metalice. 
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ANEXE 

 

Figura 25. Autor: Andrei Bivol, Dumitru Sîrbu. Tema: „Tratamentul chirugical al fracturilor de 

complex zigomatico-orbital”. Revista „Volum de rezumate” din cadrul celei de-a 18-a ediție a 

Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici „stuDENT”, București, 2019 [2]. 
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Figura 26. Autor: Andrei Bivol, Dumitru Sîrbu. Tema: „Tratamentul chirugical al fracturilor de 

complex zigomatico-orbital”. A) Diploma de susținere a lucrării în cadrul rapoartelor științifice 

din cadrul celei de-a 18-a ediție a Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici 

„stuDENT”. B) Rezumatul lucrării în limba romînă [2].  

A 

B 
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