
203REVISTA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE – VOL. XXIII NR. 4, An 2014

LUCRĂRI ORIGINALE

INCIDENŢA ARTROZEI DE UMĂR DUPĂ 
TRATAMENTUL CHIRURGICAL 

AL INSTABILITĂŢII SCAPULOHUMERALE 
ANTERIOARE – STUDIU COMPARATIV 

ÎNTRE INTERVENŢIA DESCHISĂ ŞI CEA 
ARTROSCOPICĂ

The incidence of osteoarthritis of the shoulder after surgical treatment of 
glenohumeral instability – comparison of open versus arthroscopic procedure

Marius Vlase1, Daniela Opriş2, Ene Răzvan1, Cătălin Cârstoiu1

1Clinica de Ortopedie şi Traumatologie, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti
2Clinica de Medicină Internă şi Reumatologie, Spitalul Clinic „Sf. Maria“, Bucureşti

Rezumat
Articulaţia scapulohumerală este cea mai mobilă articulaţie a corpului, fi ind însă şi cea mai expusă din punct de 
ve dere al stabilităţii. În ciuda incidenţei mari a instabilităţii umărului în populaţia generală, există puţine studii 
clinice privind asocierea dintre instabilitatea de umăr şi dezvoltarea leziunilor de artroză secundară.
Scopul lucrării noastre a fost evaluarea la distanţă a dezvoltării modifi cărilor degenerative ale umărului, după 
tra tamentul chirurgical pentru instabilitate scapulohumerală anterioară. Studiul a cuprins un lot de pacienţi din 
Clinica de Ortopedie SUUB, în perioada 2008-2014, la care s-a practicat stabilizare chirurgicală pentru luxaţie 
recidivantă scapulo-humerală. Lotul a cuprins 26 de pacienţi care au fost împărţiţi în două grupe, în funcţie de 
procedeul chirurgical efectuat. Primul grup a fost format din pacienţii la care s-a practicat operaţia Bankart pe cale 
deschisă (12 cazuri), iar al doilea grup din pacienţii la care s-a practicat operaţia Bankart pe cale artroscopică 
(14 cazuri). 
Urmărirea comparativă a rezultatelor la distanţă pentru aprecierea apariţiei modifi cărilor degenerative ale umă-
rului s-a efectuat la un interval de 4 ani postoperator, prin examen clinic şi status funcţional utilizând scorul 
Cons tant, precum şi prin examen radiologic. Rezultatele au fost verifi cate statistic utilizând testul t (semnifi cativ 
pentru p<0,05). Valoarea medie absolută a scorului Constant a fost de 81,6 la grupul tratat prin tehnica deschisă 
şi de 87,41 la grupul tratat artroscopic, cu valoarea p=0,0192, semnifi cativă din punct de vedere statistic. Au fost 
înregistrate diferenţe semnifi cative ale scorului Constant între cele două grupe şi în ceea ce priveşte parametrul 
„durere”. Modifi cări radiologice de artroză au fost remarcate la 3 pacienţi din grupul trataţi prin tehnica deschisă 
faţă de nici un pacient din grupul tratat artroscopic. Deşi aceste diferenţe au fost considerate neconcludente din 
punct de vedere statistic (p=0,0578), se poate observa existenţa unei predispoziţii mai mari pentru dezvoltarea 
leziunilor de artroză în cazul pacienţilor trataţi prin tehnica operatorie deschisă faţă de cei trataţi prin tehnica ar-
troscopică. 
În concluzie, intervenţia chirurgicală de reparare a leziunii Bankart pe cale artroscopică pentru instabilitate an-
te rioară a umărului conferă rezultate superioare în ceea ce priveşte dezvoltarea modifi cărilor degenerative arti-
culare, faţă de intervenţia Bankart pe cale deschisă.

Cuvinte cheie: leziune Bankart, instabilitate scapulohumerală, artroscopie de umăr, 
artroză scapulohumerală

Abstract
Glenohumeral joint is the most mobile joint of the body, but also the most exposed in terms of stability. Despite 
the high incidence of shoulder instability in the general population, there are few studies on the association 
between shoulder instability and the development of secondary osteoarthritis. The aim of our work was to evalu-
ate the development of degenerative changes of shoulder after surgical stabilization for instability. The study 
included a group of 26 patients from the Clinic of Orthopedics and Traumatology University Hospital Bucharest 
between 2008 and 2014 who underwent surgical stabilization for recurrent scapular-humeral dislocation. Those 
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were divided into two groups, according to the surgical procedure performed. The fi rst group consisted of patients 
who underwent open Bankart surgery (12 cases), and the second group consisted of patients who underwent 
arthroscopic repair of Bankart lesion (14 cases). Comparative tracking results for assessing the occurrence of 
degenerative changes of the shoulder was performed at an interval of 4 years postoperatively by clinical exami-
nation and functional status using the Constant score and the radiological examination. The results were verifi ed 
statistically using a t test (signifi cant at p <0.05). The mean absolute Constant score was 81.6 in the open group 
and 87.41 in the arthroscopic group, the value p=0.0192 being statistically signifi cant. There were also signifi cant 
differences in the Constant score between the two groups in terms of the parameter „pain“. Radiological changes 
of osteoarthritis were noted in 3 patients in the group treated by open technique versus no patients in the group 
treated by arthroscopy. Although these differences were considered statistically inconclusive (p=0.0578), it can 
be seen that there is a greater predisposition for the development of osteoarthritic lesions in patients treated by 
open surgical technique than those treated by arthroscopic technique. In conclusion, arthroscopic repair of Ban-
kart lesion for anterior instability of the shoulder gives superior results in terms of developing degenerative joint 
changes, compared to open Bankart repair.

Keywords: Bankart lesion, glenohumeral instability, shoulder arthroscopy, shoulder osteoarthritis 

OBIECTIVE
Instabilitatea scapulohumerală este un complex 

patologic ce variază de la simpla laxitate simpto ma-
tică până la luxaţia pură. Incidenţa instabilităţii umă-
rului în populaţia generală se situează între 0,5-1,7%, 
iar dacă ne raportăm la populaţia tânără, activă, acest 
procent ajunge la 2,8%. Rata luxaţiilor recidivante 
se situează între 20% şi 50%, procent ce reprezintă 
un element de îngrijorare cu privire la acurateţea 
diag nosticului leziunilor precursoare, precum şi cu 
pri vire la efi cienţa tratamentului evenimentului pri-
mar (1,2,3).

Asocierea luxaţiei sau a instabilităţii articulare cu 
apariţia modifi cărilor degenerative este bine docu-
men tată în cazul altor articulaţii (şold, genunchi), 
dar sunt puţine studii care să analizeze această legă-
tură în situaţia articulaţiei scapulohumerale. Came-
ron et al. (4) raportează o serie de 422 de pacienţi cu 
instabilitate anterioară de umăr la care s-a practicat 
artroscopie. Leziunile de cartilaj de la nivelul capului 
humeral şi al glenei au fost evaluate conform clasi-
fi cării Outerbridge. Dintre 88 de pacienţi cu instabi-
litate acută de umăr (medie de 39,4 zile până la ope-
raţie), 24% au avut leziuni de gradul I şi 12% leziuni 
de gra dul III sau IV. Dintre cei 334 de pacienţi trataţi 
pentru instabilitate cronică (medie de 1.129 de zile 
de la episodul primar la operaţie), 25% au avut le-
ziuni con drale de gradul I şi 12% gradul III sau IV. 

Hovelius şi colab. au publicat un studiu prospectiv 
în 1996 în care descriu apariţia modifi cărilor artro-
zice la 20% dintre pacienţii cu luxaţie de umăr în 
ante cedente (5).

Matsoukis şi colab. au raportat 55 de pacienţi cu 
antecedente de luxaţie anterioară de umăr la care s-a 
practicat artroplastie cu proteză totală pentru artroză; 
27 dintre aceştia au avut în antecedente intervenţii 
chi rurgicale de stabilizare a umărului, în timp ce 28 

nu au avut intervenţii chirurgicale înainte de artro-
plastie. Autorul nu a observat diferenţe semnifi cative 
între umerii trataţi iniţial prin stabilizare chirurgicală 
şi cei trataţi conservator (6). 

Datele existente până în prezent (7,8,9) arată 
exis tenţa unei relaţii între leziunile condrale şi in sta-
bilitate, aceasta din urmă reprezentând un factor de 
risc pentru dezvoltarea artrozei simptomatice. De 
ase  menea, depistarea unor modifi cări artrozice la ni-
velul umărului, mai ales la persoane tinere, poate fi  
un semn indirect extrem de valoros în cazurile de 
in   stabilitate cronică (subluxaţii inaparente clinic).

Unele studii (Brems, Zuckerman, Hawkins, Sa-
mil son) au demonstrat existenţa unei relaţii între 
apa riţia artrozei scapulohumerale şi intervenţia chi-
rur gicală pentru stabilizarea umărului. În aceste stu-
dii s-au practicat procedee deschise de stabilizare 
ar ti culară (Putti-Platt, Bristow, Bankart, Max Lange), 
recunoscute pentru riscul crescut de dezvoltare a ar-
trozei, prin pierderea rotaţiei externe, capsuloplastie 
excesiv de strânsă cu limitarea mobilităţii şi creşterea 
compresiunii articulare, impingementul asupra carti-
lajului articular, migrarea sau degradarea materialului 
de fi xare (10,11).

Lucrarea noastră încearcă să analizeze în ce mă-
sură intervenţia chirurgicală artroscopică pentru in-
sta bilitatea anterioară a umărului este superioară teh-
nicii deschise în ceea ce priveşte apariţia artrozei 
scapulohumerale.

MATERIAL ŞI METODĂ 
Au fost incluşi în acest studiu 26 de pacienţi ope-

raţi în Clinica de Ortopedie-Traumatologie SUUB, 
în intervalul 2008-2010, pentru instabilitate ante-
rioară de umăr, diagnosticaţi clinic şi imagistic (Rx, 
RMN) cu leziune la nivelul marginii antero-infe-
rioare a labrului glenoidal (leziune Barkart) (Fig. 1). 
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Pacienţii au fost împărţiţi în două grupe, în funcţie 
de tehnica chirurgicală efectuată. Primul grup a 
inclus 12 pa cienţi la care s-a practicat operaţia 
Bankart deschisă, iar în al doilea grup au fost incluşi 
14 pacienţi la care s-a practicat operaţia Bankart pe 
cale artroscopică. Cele două grupuri au fost omogene 
din punct de vedere al vârstei, sexului, membru 
dominant, număr de luxaţii, timp scurs de la primul 
episod de luxaţie şi intervenţia chirurgicală, 
implicarea în activităţi sportive (Tabelul 1).

EKG, constante fi ziologice; a fost obţinut consim ţă-
mântul informat al pacienţilor. Intervenţiile chirur gi-
cale au fost efectuate sub anestezie generală cu in tu-
baţie oro-traheală. 

Procedeul artroscopic a constat din efectuarea a 
trei portaluri: portalul posterior standard, portalul 
an  terior/superior la nivelul intervalului rotatorilor şi 
portalul anterior trans-subscapular. Au fost evaluate: 
prezenţa leziunii Bankart, integritatea ligamentelor 
glenohumerale anterior/inferior, eventualele leziuni 
Hill-Sachs sau alte leziuni articulare, integritatea 
ten  donului bicepsului, integritatea musculaturii coafei 
rotatorilor. Prin portalul trans-subscapular a fost in-
trodusă canula de 7 mm şi s-a practicat debridarea 
marginii antero-inferioare a glenei, evitând lezarea 
suprafeţei articulare sau adâncirea excesivă, utilizând 
shaver (3,5 mm) şi burr (3,5 mm). Au fost utilizate 
ancore de sutură cu fi r nerezorbabil FASTakTM 
Arthrotek plasate la ora 3, 5 şi, în unele cazuri la ora 
7; s-au efectuat nodurile de sutură pornind de la an-
cora inferioară (13) (Fig. 2, Fig. 3). 

Intervenţia chirurgicală deschisă a fost efectuată 
cu pacientul în decubit dorsal, cu masa chirurgicală 
fl exată la 45, braţul în 45 abducţie şi pelotă la nive-
lul scapulei pentru ridicarea toracelui, prin abord an-
terior deltopectoral. S-a izolat muşchiul subscapular 
şi s-a secţionat longitudinal la aproximativ 1 cm de 
la inserţia de pe humerus. Incizia capsulei articulare 
s-a realizat la nivelul extremităţii laterale, iar sub-
scapularul şi capsula articulară au fost retractate me-
dial. Labrumul anterior a fost debridat şi mobilizat 
de pe marginea anterioară a glenei care a fost chiu-

FIGURA 1. 
Imagine RMN 
de leziune 
Bankart

TABELUL 1. Caracteristicele grupelor de pacienţi 
GRUP 1 GRUP 2

vârstă medie 26,75 (22-32) 27,21 (23-34)
sex m=11; f=1 m=12; f=2
membru dominant 10 12
nr. de luxaţii 1-4: 3 pacienţi

4-9: 6 pacienţi
>10: 3 pacienţi

1-4: 7 pacienţi
4-9: 3 pacienţi
>10: 4 pacienţi

interval mediu de ti mp de la 
primul episod de luxaţie la 
operaţie (luni)

17,4 (8-26) 20,4 (10-30)

vârsta medie la primul 
episod de luxaţie

23,2 (18-31) 23,4 (19-30)

nr. de pacienţi implicaţi în 
acti vităţi sporti ve 

10 13

Preoperator au fost efectuate teste clinice spe ci-
fi ce pentru evaluarea instabilităţii umărului (testul de 
aprehensiune, testul sertarului lui Gerber şi Ganz, 
sulcus test şi testul relocare). Rezultatele au fost în-
registrate obiectiv utilizând scorurile Rowe şi Cons-
tant (12), iar rezultatele au fost comparate prin ana-
liza statistică a fi ecărui parametru folosind testul t, 
diferenţele fi ind considerate statistic semnifi cative la 
p<0,05. Au fost efectuate investigaţii imagistice (exa-
men radiologic anteroposterior în planul scapulei şi în 
plan axilar, precum şi examen RMN). Pre ope rator 
s-a evaluat starea de sănătate a fi ecărui pacient prin 
analize de laborator (hemoleucogramă, coagulo gra-
mă, biochimie, probe infl amatorii, sumar de urină), FIGURA 2. Diverse tipuri de ancore (bio- resorbabile şi 

metalice)
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retată utilizând un burr sau o chiuretă. Pentru sutura 
labrului au fost utilizate 3 ancore metalice FASTakTM 
Arthrotek cu fi r neresorbabil. Sutura capsulei şi a 
muşchiului subscapular s-a efectuat în 20 de rotaţie 
externă a braţului (14).

Postoperator, toţi pacienţii au fost imobilizaţi în 
orteză de umăr cu 20 fl exie anterioră şi 30 abducţie 
pentru 45 de zile. După 21 de zile toţi pacienţii au 
în ceput exerciţii pasive şi asistate pentru recuperarea 
mobilităţii; rotaţia externă nu a fost permisă timp de 
45 de zile. Activitatea sportivă a fost permisă după 
şase luni postoperator (15).

Pacienţii au fost urmăriţi clinic şi radiologic un 
interval de 4 ani postoperator, utilizând scorul Con-
stant privind nivelul de activitate şi stabilitate, func-
ţia umărului fi ind calculată în puncte, iar datele com-
parate din punct de vedere statistic pentru fi ecare 
pa  ra metru în parte utilizând testul t. Examenul radio-
logic a fost efectuat la 6 luni şi la 4 ani postoperator, 
în incidenţele anteroposterioară în planul scapulei şi 
profi l axilar.

REZULTATE
Nu au fost înregistrate complicaţii intra- sau post-

operatorii şi nici recidive ale luxaţiei scapulohumerale 
la nici un pacient. 

Intraoperator s-a constatat prezenţa următoarelor 
leziuni asociate leziunii Bankart: în grupul 1 (inter-
venţie chirurgicală deschisă) – 3 leziuni condrale hu-
merus proximal, 1 leziune condrală la nivelul glenei, 
1 leziune Hill-Sachs < 5 mm, 2 leziuni parţiale de 
coafă rotatori, 1 avulsie lig. glenohumeral antero in-
fe  rior; în grupul 2 (intervenţie chirurgicală artros co-
pică) – 1 leziune condrală la nivelul humerusului 
proximal, 2 leziuni condrale la nivelul glenei, 2 laxi-
tăţi capsuloligamentare. Leziunile condrale au fost 
reprezentate de zone < 5 mm diametru, pentru care 
s-a practicat shaving. Leziunea Hill-Sachs nu a nece-
sitat reconstrucţie cu grefă osoasă, datorită dimen-
siunilor mici ale acesteia, testarea intraoperatorie a 
stabilităţii umărului fi ind foarte bună. Leziunile 
coafei rotatorilor au fost suturate în ambele situaţii 
cu fi r rezorbabil. Pentru corectarea laxităţii capsulo-
ligamentare s-a practicat capsuloplastie. 

La şase luni postoperator a fost efectuat control 
cli nic şi radiologic. În cadrul examenului clinic s-a 
utilizat scorul Constant pentru evaluarea obiectivă a 
rezultatelor. Deşi nu au fost înregistrate diferenţe 
semnifi cativ statistic între cele două grupe, s-a cons-
tatat o îmbunătăţire mai mare a valorii scorului Con-
s tant la pacienţii din grupul 2 (artroscopie) faţă de 
pa cienţii din grupul 1 (deschis). Scorul Constant pre-
operator în grupul 1 a fost în medie de 89,08, iar la 6 
luni postoperator 89,1, în timp ce în grupul 2 s-a 
con statat o creştere mai mare a acestuia, de la 87 
preoperator la 90,3 la 6 luni. Examenul radiologic a 
fost în limite normale în cazul ambelor grupe, fără 
mo difi cări în poziţionarea ancorelor şi fără semne 
evidente de artroză scapulohumerală.

Evaluarea la distanţă a pacienţilor din cele două 
grupe a fost efectuată la 4 ani postoperator. Au fost 
înregistrate diferenţe semnifi cative statistic (p<0,05) 

FIGURA 3. Control radiologic postoperator 
utilizat pentru reinserţia labrumului glenoidal

TABELUL 2. Valorile medii ale scorului CONSTANT 
Grupul 1 (Bankart deschis) Grupul 2 (Bankart artroscopic)

Scorul CONSTANT
(valori medii)

preoperator 6 luni 4 ani preoperator 6 luni 4 ani

durere 13,91 14,16 10,83 13,85 14,28 13,64

funcţie 18,66 18,66 16,33 18,28 18,85 17,57

mobilitate 36,83 36,83 35,33 36,57 37,71 36,57

forţă 19,41 21,83 19,66 19,14 20,21 20,42

TOTAL 89,08 89,1 81,6 87 90,33 87,41
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între cele două grupe în ceea ce priveşte parametrul 
„durere“ al scorului Constant, în favoarea grupului 2 
(artroscopie). În grupul 1 s-a înregistrat o valoare 
me die de 10,83 faţă de valoarea medie de 13,64 în 
grupul 2, cu deviaţie standard de 1,53 în grupul 1 şi 
1,22 în grupul 2, iar valoarea totală a scorului Con-
stant a înregistrat o diferenţă medie de 81,6 în primul 
grup faţă de 87,41 în grupul 2, cu valoarea p= 0,0192, 
semnifi cativă statistic (Tabelul 2). Examenul radiolo-
gic a decelat prezenţa modifi cărilor artrozice la 3 
pacienţi din grupul 1 (osteofi ţi la nivelul marginii in-
ferioare a capului humeral – 2 pacienţi şi îngustarea 
spaţiului articular şi osteofi t subacromial – 1 pacient) 
(25% dintre cazuri). În cazul pacienţilor din grupul 2 
(artroscopie) nu au fost decelate modifi cări radiolo-
gice sugestive pentru omartroză. Aceste diferenţe nu 
au fost însă semnifi cative din punct de vedere sta-
tistic (p=0,0578) (Tabelul 2).

CONCLUZII
Instabilitatea umărului se corelează într-un pro-

cent semnifi cativ cu dezvoltarea artrozei scapulo-
hu merale. În acelaşi timp, modifi cările artrozice in-
cipiente, în special la persoane tinere, active, pot fi  

expresia unei laxităţi inaparente clinic (subluxaţie 
asimptomatică) ce poate să nu fi e depistată la timp. 
Benefi ciul intervenţiei chirurgicale în ceea ce pri-
veşte dezvoltarea ulterioară a artrozei umărului ră-
mâne în continuare controversat, studii clinice pe 
lo turi mari de pacienţi fi ind extrem de utile în elu-
cidarea acestui aspect. În lucrarea de faţă, rezultatele 
clinice la distanţă ne-au confi rmat ipoteza conform 
căreia, cel puţin din punctul de vedere al încetinirii 
apariţiei artrozei, intervenţia chirurgicală artro sco-
pică de stabilizare a umărului este superioară pro ce-
deelor deschise, rezultate care se coroborează cu cele 
din literatura de specialitate (16,17,18,19). Ţi nând 
cont de incidenţa progresivă a instabilităţii scapulohu-  
merale mai ales în rândul tinerilor, im portanţa sta-
bilirii unui protocol terapeutic adecvat acestei pato-
logii devine prioritară. Artroza secundară instabi-
lităţii scapulohumerale este mai difi cil de tratat faţă 
de o artroză primară, iar rezultatele pro te zării totale 
de umăr, ca şi ultimă alternativă tera pe utică, sunt mai 
puţin satisfăcătoare funcţional com parativ cu artro-
plastia pentru artroză primară şi pre zintă, de ase me-
nea, o rată mai mare de complicaţii postoperatorii şi 
artroplastii de revizie (20,21,22,23).
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