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Introducere
Istoria chirurgiei recontructive a fost strâns legată de evoluția dezvoltării lambourilor. În căutarea
unei permanente îmbunătațiri a rezultatelor funcționale și estetice, chirurgii au imaginat o serie de
lambouri de-a lungul timpului. Inițial, lambourile au fost selectate pe baza circulației aleatorii, criteriile
principale de selecție fiind proximitatea zonei donatoare față de defect și criteriul geometric al raportului
lungime/lățime ulterior, au fost descrise lambourile axiale cu pedicul vascular propriu precum și
lambourile musculare și musculocutanate care au adus un progres evident în chirurgia reconstructivă a
membrului inferior.
În acest context, descrierea arterelor perforante și a lambourilor bazate pe artere perforante
trebuie văzută ca un avans major în capacitatea chirurgului de a oferi soluții de o calitate superioară, atât
funcțional, cât și cosmetic, în acoperirea defectelor. Lucrarea de față propune o analiză a tipurilor de
lambouri bazate pe artere perforante, care pot să fie folosite în acoperirea diverselor defecte, la nivelul
membrului inferior, la pacientii cu insuficiență circulatorie cronică, precum și demonstrarea calității
acestui tip de lambouri în ceea ce privește acoperirea defectelor și multiplele avantaje pe care le aduc la
această categorie de pacienți.
Stadiul actual al cunoașterii
Arteriopatia obliteranta cronică și arteriopatia diabetică afecteaza axele vasculare majore ale
membrului inferior determinând îngustarea lumenului vascular. Aceste leziuni, la nivelul arterelor
principale, determină modificări, atât la nivelul țesuturilor profunde, cât și la nivelul circulației
tegumentare, modificări răspunzătoare de apariția ulcerelor trofice tegumentare specifice acestor
afecțiuni.
Dacă în arteriopatia obliteranta cronică nediabetică șansele unor proceduri chirurgicale
reconstructive sunt limitate de nivelul proximal al obstrucției (artera femurală sau poplitee) și de gradul
obstrucției, iar procedurile chirurgicale de bypass arterial sunt de cele mai multe ori singura șansă de
salvare a membrului afectat, la pacienții diabetici există câteva particularități ale afectării vasculare, atât la
nivelul axelor majore, cât și la nivelul circulației periferice cutanate. Înțelegerea acestor modificări
circulatorii, precum și descoperirile făcute în ultimii ani în acest domeniu, au deschis noi căi în chirurgia
reconstructivă a piciorului la pacienții diabetici și a determinat o scădere semnificativă a numărului de
amputații de membru inferior la pacienții diabetici.
În acest context, în ultimele decade au fost descrise lambourile bazate pe artere perforante cutanate
directe și indirecte.Inițial, descrise și utilizate ca lambouri libere, au început ulterior sa fie folosite din ce in
ce mai frecvent de către chirurgi sub forma pediculată datorită multiplelor avantaje pe care le prezintă:
relativa ușurință a disecției, timp operator mai scurt față de lambourile libere, rezolvarea într-o singură
etapă a defectelor, cu țesuturi de textură identică cu zona defectului, morbiditatea scăzută a zonei
donatoare față de lambourile libere și nu în ultimul rând rezultatul cosmetic superior.

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Studiul 1. Influența diabetului zaharat asupra supraviețuirii lambourilor abdominale pe
artere perforante-studiu experimental pe șobolani cu diabet zaharat indus lent
Relativa lipsă de date experimentale în domeniul lambourilor pe perforante la diabetici, ne-a
condus la ideea efectuării acestui studiu experimental, în care să analizăm modificarile clinice și
histologice induse de diabet la nivelul lambourilor abdominale pe artere perforante și astfel să obținem
date experimentale care să susțină constatările clinice conform cărora lambourile pe perforante pot fi o
soluție de luat în seamă la pacientul diabetic.

Obiective
1.

Crearea unui model experimental de diabet zaharat pe șobolan diabetic care să mimeze cât mai
bine condițiile de instalare și dezvoltare a bolii la subiectul uman
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2.

Demonstrarea eficienței lambourilor pe perforante abdominale la șobolanii diabetici

Material şi metodă
Studiul a fost efectuat în cadrul Centrului de Medicină Experimentală al UMF Cluj Napoca. În
vederea efectuării studiului au fost formate 2 loturi de șobolani adulți, rasa WISTAR: un lot martor de 30
de șobolani și un lot de 30 de șobolani cu diabet zaharat indus prin streptozotocină. Inducerea diabetului
s-a realizat prin administrarea intraperitoneală de streptozotocină în doză de 50mg/kgcorp dizolvată întro soluție de citrat de sodiu de 0,1M cu ph de 4,5.
Controlul modelului experimental de diabet s-a făcut prin dozarea glicemiei, comparativ față de
lotul martor. Ulterior șobolanii au fost supravegheați timp de 5 săptămâni având un regim normo-caloric
și hidric, fără a fi tratați cu medicamente antidiabetice. Glicemiile au fost dozate atât la lotul diabetic cât și
la lotul martor la începutul studiului experimental, la 7 zile și la 6 săptămani după administrarea de
streptozotocină. Probele de sânge au fost recoltate după o noapte de post alimentar, dozându-se astfel
glicemiile ”a-jeune”. Criteriul de includere în lotul experimental a fost valoarea preoperatorie a glicemiei
a-jeune de peste 180mg/dl.
La 6 săptămâni de la injectarea cu streptozotocină s-a intervenit chirurgical și s-au efectuat
lambouri abdominale bazate pe o singură artera perforantă din dreptul abdominal la cele 2 loturi.
Intervențiile chirurgicale au fost efectuate sub magnificație cu lupe și sub anestezie generală
intramusculară indusă cu un amestec de 2 părți ketamină 10%(80mg/kg) și o parte xylazină 2%(8mg/kg).
Postoperator s-a urmărit evoluția clinică a lambourilor 7 zile precum și principalele complicații apărute.
La 7 zile postoperator toți șobolanii au fost din nou anesteziați iar lambourile au fost fotografiate cu o
cameră digitală standard de 8 megapixeli. Ulterior șobolanii au fost eutanasiați cu o supradoză de
ketamină iar lambourile au fost recoltate în totalitate cu tot cu pediculul vascular. Lambourile au fost
fixate în soluție formalin 10% în vederea efectuării examenului histopatologic.
Pentru calcularea ariilor viabile a lambourilor s-a folosit programul de procesare imagini și analiză
grafică Java ImageJ. Suprafața viabilă s-a calculat la fiecare lambou postoperator și la 7 zile și a fost
exprimată în procente raportate la suprafața totală a lamboului. Pentru examenul histopatologic probele
au fost procesate după tehnica de includere la parafină; secţiunile au fost supuse colorării cu
Hematoxilină-Eozină și examinate la microscopul Olympus BX 51.
Pentru prelucrarea statistică s-a utilizat mediul pentru calcule statistice și grafică R, versiunea
2.15.0, cu interfața grafică Rcmdr versiunea 1.8-3 și programul SPSS v.21 trial version ( IBM
Corporation,Armonk,New York). Analiza statisticǎ a studiului a cuprins atât statistica descriptivǎ, cât și
statistica inferențialǎ necesarǎ pentru extrapolarea rezultatelor la populaţiile din care provin grupurile
studiate. Evaluarea diferențelor valorilor caracteristicilor continue normal distribuite s-a realizat prin
testele parametrice: testul Student pe douǎ grupuri independente cu variante egale (variante testate în
prealabil cu testul Levene) și testul Student pe eșantioane perechi. Nivelul de semnificație ales ȋn cazul
tuturor testelor a fost α=0.05 Condiţia ca testul statistic utilizat să fie semnificativ este ca nivelul de
semnificație observat, p<0.05.

Rezultate
Toți șobolanii incluși în studiu au supraviețuit, atât pe parcursul inducției diabetului, cât și pe
perioada experimentului și perioada de urmărire postoperatorie de 7 zile.
Nivelurile glicemiilor au fost semnificativ mai crescute la lotul de șobolani diabetici decât la lotul
martor atât la 7 zile postinjectare streptozotocină cât și la 6 săptămâni postinjectare.
În perioada de monitorizare postoperatorie de 7 zile, la ambele loturi s-au observat următoarele
complicații locale: seroame, infecția plăgii și dehiscența de plagă . Caracteristică, doar pentru lotul
diabetic, a fost apariția necrozei tegumentare superficiale (epidermoliza). Aceasta a apărut în 6 cazuri (20
%), spre deosebire de lotul martor unde a fost absentă.
Un număr important de lambouri, atât la martori (33,3 %), cât și la diabetici (30 %), au avut ușoare
tulburări de întoarcere venoasă în primele 2-3 zile, fenomen care s-a remis, la marea majoritate a
lambourilor, după ziua a treia postoperator. Un procent mic a evoluat spre necroză tegumentară
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superficială, 13.3 % (4) la martori și 16,7 % (5) la diabetici. Un singur lambou, la diabetici, s-a necrozat din
cauza congestiei venoase accentuate. Rata complicațiilor a fost semnificativ mai mare la șobolanii
diabetici, 14 șobolani (46,7%) prezentând cel puțin o complicație, spre deosebire de șobolanii martori la
care doar 5 șobolani (16,7 %) au prezentat cel puțin o complicație.
La lotul martor procentul de lambouri care au supraviețuit complet (90%) a fost semnificativ mai
mare comparativ cu lotul diabetic, unde procentul a fost de 66,7 % (p<0,05). În ceea ce privește procentul
de suprafață viabilă, la 7 zile postoperator, diferența este mult mai mică: 96%±4% la lotul martor și
83,3%±16,5% la lotul diabetic.
Examenul histopatologic nu a relevat modificări de structură a vaselor la nivelul șobolanilor
martori, ci doar creșterea numărului de vase de neoformație La subiecții diabetici s-au constatat
modificări de structură a vaselor în special la nivelul arterelor și arteriolelor, dar fără a se evidenția leziuni
obstructive la nivelul lumenului. La subiecții cu ulcerații diabetice la nivelul lamboului s-a observat
mineralizarea pereților arteriali (endoteliu și medie) și a capilarelor de neoformație de la nivel
hipodermic. La nici unul din șobolanii celor două loturi nu s-au decelat leziuni la nivelul circulației
venoase.

Discuţii
Bazându-ne pe concluziile studiilor care infirmă existența microangiopatiei diabetice, am încercat
să demonstrăm că metodele de reconstrucție prin lambouri pediculate pe artere perforante sunt o soluție
validă în cazul pacienților diabetici. Astfel am creat un model experimental de șobolan diabetic, prin
inducție lentă a diabetului cu streptozotocină în doze mici, de 50mg/kg, în vederea studierii
comportamentului acestor lambouri pe perforante, pe model animal. Avantajul acestei metode de inducție
constă, în faptul că mortalitatea șobolanilor este mult mai mică (în cazul studiului de față toți șobolanii au
supraviețuit). Această rată mică a mortalitatii se explica prin faptul că instalarea lenta a diabetului permite
animalelor sa-și adapteze metabolismul mai bine la distrucția celulelor beta pancreatice. Acest model de
diabet imită mai bine, prin timpul de dezvoltare mai lung, modelul uman de diabet cu afectare a vaselor
mici, care este cunoscut ca o boală cu debut lent și evoluție progresivă în timp. Astfel se explică rezultatele
bune obținute în privința supraviețuirii lambourilor, atât ca numar total de lambouri care au supraviețuit
și s-au integrat complet (66,7%), cât și ca arie viabilă totală (83,3). Comparând acest procent cu cel al
lotului martor se poate afirma că diferența între cele două loturi a fost mică, lambourile pe perforante
putând fi o metoda bună și viabilă în acoperirea defectelor tisulare la pacientul diabetic.
O constatare importantă este aceea că, necroza superficială tegumentară la nivelul lambourilor, s-a
întalnit, doar la lotul de șobolani diabetici. Această complicație, nu a influențat rata supraviețuirii și
integrării lambourilor,dar este o complicație importantă a bolii diabetice.. Modificările constatate la
nivelul arteriolelor și capilarelor de neoformație(vacuolizările intracitoplasmatice și intranucleare ale
endoteliului și mediei vasculare) la nivelul lambourilor șobolanilor diabetici pot fi responsabile, de
apariția ulcerației. De asemenea, mineralizările apărute la nivelul endoteliului și mediei conferă rigiditate
acestor vase și afectează capacitatea lor de vasodilatație la agresiunea locală.
Aplicând modelul experimental în practica clinică, la pacienți cu ulcerații diabetice, se poate afirma
că un lambou pe perforante, care poate acoperi un defect, care expune în plagă os, tendon sau alte
elemente nobile, își poate atinge scopul, chiar dacă ar putea fi grevat de complicații precum ulcerațiile
tegumentare superficiale.

Concluzii
Metoda de inducție a diabetului zaharat prin doze mici de streptozotocină este o metodă care
mimează mai bine modelul de instalare a diabetului zaharat la om și astfel reuseste să creeze un model
experimental care să ofere rezultate mult mai fidele în ceea ce privește comportamentul lambourilor
cutanate pe artere perforante la pacienții diabetici.
Prin prisma rezultatelor obținute se poate afirma că lambourile pe perforante la pacienții diabetici
sunt o soluție de luat în considerare, mai ales că la acești pacienți metodele reconstructive vasculare sunt
limitate datorită afecțiunii funcționale a vaselor cutanate. Nu există o contraindicație a lambourilor pe
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perforante la diabetici datorată afectării vasculare venoase, examenul histopatologic nepunând în
evidență leziuni venoase la lotul diabetic.
Studiul nostru experimental demonstrează că lambourile pe perforante pot fi folosite cu succes în
acoperirea defectelor cutanate la pacienții diabetici.

Studiul 2. Reconstrucția defectelor cutanate și de părți moi la pacienții cu insuficiență
circulatorie cronică a membrului inferior-studiu clinic

Ipoteză de lucru
Lambourile pediculate pe artere perforante au început să cunoască o aplicabilitate din ce în ce mai
mare, în cazul defectelor posttraumatice sau postablație tumorală la nivelul membrului inferior, datorită
multiplelor avantaje pe care le prezintă, în special la nivelul treimii distale a gambei, la nivelul gleznei și al
piciorului.Cu toate acestea, puțini autori au efectuat studii în care să prezinte rezultate, în ceea ce privește
eficiența lambourilor pe perforante în chirurgia reconstructivă a ulcerațiilor cronice sau a defectelor
posttraumatice din afecțiunile vasculare periferice. Pornind de la această lipsă de date din literatură, am
încercat să demonstrăm, prin acest studiu, eficiența lambourilor pe perforante în tratamentul leziunilor
ulcerative cronice sau posttraumatice ale membrului inferior, la pacienții diabetici cu afectare
microcirculatorie sau cu arteriopatie diabetică în stadiu mai puțin avansat (cel puțin o arteră a gambei
permeabilă) cu scopul de a aduce prin această metodă un element în plus în terapia leziunilor
tegumentare și de părți moi la diabetici și implicit prin aceasta scăderea ratei amputației de membru
inferior la acești pacienți

Material și metodă
Studiul clinic a fost unul retrospectiv efectuat pe o perioadă de 5 ani (2009-2013) și a fost realizat
pe un număr de 94 de pacienți cu insuficiență circulatorie a membrului inferior de diverse etiologii:
arteriopatie diabetică și nondiabetică, microangiopatie diabetică și insuficiență venoasă cronică. Pacienții
luați în evidență au fost internați în Clinica de Chirurgie Plastică a Spitalului Clinic de Recuperare ClujNapoca și Secția Clinică de Chirurgie Plastică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Criteriile de
includere în lot au fost:
 prezența diabetului zaharat și arteriopatiei diabetice concomitent cu leziunea trofică
tegumentară și de părți moi;
 prezenta diabetului zaharat fără afectarea vaselor mari, dar cu leziune trofică tegumentară
cronică sau posttraumatică;
 prezența arteriopatiei nediabetice cu leziune tegumentară și de părți moi;
 prezența insuficienței venoase cronice concomitent cu leziune tegumentară ulcerativă;
 leziuni traumatice sau plăgi postchirurgicale, fără tendință la vindecare la pacienți cu boală
vasculară periferică.
Cei 94 de pacienți au fost împarțiți în 3 subloturi în funcție de tipul de intervenții chirurgicale
efectuate: lambouri pediculate pe artere perforante,plastie cu piele liberă despicată, amputație de
necesitate la diferite nivele. Parametrii urmăriți la pacienții celor 3 subloturi de intervenții chirurgicale au
fost: vârstă,sex,mediu de proveniență,prezența diabetului zaharat de tip I sau II,prezența arteriopatiei
diabetice sau non-diabetice,prezența insuficienței venoase cronice,boli cardiovasculare sau alte boli
organice asociate,localizarea și mărimea defectului,durata intervenției chirurgicale,numărul de zile de
spitalizare,complicațiile locale și generale și rezolvarea complicațiilor locale. În plus, la pacienții la care sau efectuat lambouri pe artere perforante s-a urmărit frecvența apariției necrozelor superficiale sau
complete și procentul din lambou afectat
În vederea cuantificării succesului intervenției de acoperire a defectului cutanat și de părți moi s-a
considerat: succes per primam când toate lambourile au evoluat fără necroză sau cu necroze marginale
minime, care au evoluat spre epitelizare spontană și succes per secundam când lambourile care au suferit
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necroză tegumentară superficială în diverse procente din suprafață dar la care, țesuturile profunde și-au
menținut viabilitatea, defectul fiind închis prin plastie cu piele liberă despicată sau epitelizare spontană.
La toți pacienții luați în studiu s-au efectuat preoperator analize sanguine uzuale, EKG, radiografii,
s-au solicitat consulturi interclinice de cardiologie, diabetologie, chirurgie cardiovasculară și alte
specialități chirurgicale sau medicale. De-asemenea, la toți pacienții s-au efectuat preoperator ecografie
Doppler arterială și venoasă unde a fost cazul (IVC) sau angiografie computerizată (angioCT) a vaselor
membrului inferior, pentru a evalua statusul vascular al membrului inferior. Lambourile pe artere
perforante au fost indicate doar la pacienții care mai prezentau cel puțin o arteră majoră a gambei
permeabilă.
Pregătirea defectului, prin excizia marginilor plăgii cât și disecția lamboului s-au practicat în cadrul
aceleiași intervenții chirurgicale. În timpul disecției tegumentelor, cu sau fără fascie inclusă, s-au
identificat principalele perforante, care au fost disecate până în apropierea vasului sursă sau până la
emergența din vasul sursă, dacă necesitatea de mobilizare a lamboului a fost mai mare. După identificarea
și izolarea principalelor perforante s-au incizat și celelalte laturi ale lamboului care s-a disecat în totalitate
cu mare atenție, pentru a nu leza perforantele puse în evidență. Alegerea perforantei care să vascularizeze
lamboul a fost făcută în funcție de dimensiunea lamboului (cea mai mare perforantă) și de nivelul de
abord al lamboului. Conform teoriei perforazomilor perforanta ideală a fost cea care a abordat lamboul la
nivel median, astfel fiind posibilă recoltarea unor lambouri mai mari în suprafață.
Monitorizarea clinică a lambourilor a constat în urmărirea temperaturii și culorii lambourilor
precum și a prezenței pulsului capilar la nivelul tegumentar. S-a urmărit apariția congestiei venoase la
nivelul lambourilor și momentul apariției acesteia precum și evoluția acesteia spre remisie sau spre
necroză tegumentară superficială sau necroză completă.
În cazul în care au apărut necroze superficiale, acestea au beneficiat de tratament local
corespunzător care au constat în detersie progresivă din momentul ridicării spontane la nivel marginal a
acestora, cu cruțarea țesuturilor profunde care și au păstrat viabilitatea și care au granulat.După
granularea țesuturilor profunde ale lamboului s-a reintervenit chirurgical, practicându-se închiderea
defectului restant prin plastii cu piele liberă despicată. La pacienții care au dezvoltat necroză completă a
lamboului s-a ales altă metodă de rezolvare chirurgicală (unde a fost posibil) sau amputația.

Rezultate
Numărul total de pacienți incluși în studiu a fost de 94, distribuiți pe cele 3 subloturi de intervenții
chirurgicale astfel: lambouri pe perforante 44 de cazuri (46,8%), PPLD 24 de cazuri (25,5%) și amputații
per primam 26 de cazuri (27,7%).Distribuția pe sexe a fost: 55,3% bărbați și 44,7% femei. Distribuția pe
mediu de proveniență a fost 65 de pacienți din mediul rural și 55 de pacienți din mediul urban.
Din totalul pacienților incluși în lot 73,4 % (69 de cazuri) au avut diabet zaharat iar din aceștia 84
% au avut diabet zaharat tip II și 16 % diabet zaharat insulinodependent.
Patologia cea mai frecventă, în sublotul de pacienți la care s-au efectuat lambouri pe perforante, a
fost diabetul zaharat tip I și II. Din totalul de 44 de pacienți, la care s-au efectuat LPP, 36 de pacienți au
prezentat diabet iar din aceștia doar 12 aveau și arteriopatie diabetică. S-a remarcat frecvența mare a
diabetului zaharat cu afectare a microcirculației, la pacienții, care au beneficiat de intervenții chirurgicale
în care, s-au efectuat lambouri pe perforante și frecvența mare a arteriopatiei diabetice la pacienții care au
suferit amputații per primam. Pacienții cu insuficiență venoasă cronică au fost în procent de 25,5 %. La
pacienții care s-au prezentat cu insuficiență venoasă cronică s-a practicat plastie cu piele liberă despicată
în 75% din cazuri.
Din totalul pacienților incluși în studiu, 50 de pacienți (53,2%), au avut arteriopatie cronică
obliterantă, iar din totalul pacienților cu arteriopatie obliterantă, 35 au avut arteriopatie diabetică și 15 au
avut arteriopatie nondiabetică. Șase pacienți (12%), din totalul celor cu arteriopatie obliterantă, au
beneficiat de o procedură de bypass a membrului inferior. 48% din totalul pacienților cu arteriopatie au
prezentat o formă severă a bolii și 52% au avut arteriopatie cu cel puțin o arteră a gambei rămasă
permeabilă. S-a remarcat frecvența mare a arteriopatiei în stadiu sever (65,4%) la pacienții care au suferit
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amputație per primam și o frecvență crescută a arteriopatiei moderate (la peste o treime din cazuri) la
pacienții care au beneficiat de metode de reconstrucție prin lambouri pediculate pe artere perforante.
Fluxul colateral la nivelul gambei a fost prezent la 15 pacienți (16%) si marea majoritate a
pacienților, care au prezentat flux colateral arterial la nivelul gambei, au beneficiat de metode chirurgicale
de reconstrucție, în special prin lambouri pediculate pe artere perforante.
S-a observat, că marea majoritate a pacienților, care au beneficiat de reconstrucție prin LPP, au avut
defecte situate la nivel distal (picior, gleznă), iar pacienții care au suferit amputație per primam, au avut
leziuni la nivelul degetelor, care au constat în necroze tegumentare și de părți moi, cu afectare osoasă și
osteită, semn al gradului avansat al afectării vasculare. La pacienții care au beneficiat de PPLD marea
majoritate a defectelor au fost la nivelul gambei și au fost leziuni tegumentare superficiale.
Rata totală de succes a lambourilor a fost de 93,2 %: 32 de lambouri (72,7 %) au supraviețuit
complet și s-au vindecat per primam și 9 lambouri (20,5%) au suferit necroze tegumentare superficiale și
au necesitat ulterior o procedură secundară de acoperire cu piele liberă despicată.
Toți pacienții cu arteriopatie, care au suferit intervenții de reconstrucție prin lambouri pe
perforante au prezentat cel puțin o arteră a gambei permeabilă, sau au avut flux colateral la nivelul
arterelor gambei. Toți pacienții, care au suferit amputații per primam, au avut arteriopatie diabetică sau
nediabetică: 73% din cazuri arteriopatie diabetică și 27% din cazuri arteriopatie nediabetică

Discuții
Afecțiunile circulatorii ale membrului inferior cunosc o amploare deosebită în ultimele decade și
constituie o gravă problemă de sănătate la nivel mondial. În cadrul acestor afecțiuni, arteriopatia diabetică
este întâlnită cu o frecvență extrem de mare, ceea ce a dus la o rată mare a amputațiilor, la diabetici. De
aceea, îngrijirea promptă și acoperirea cât mai rapidă a leziunilor tegumentare sunt factori extrem de
importanți în limitarea morbidității și mortalității prin aceste afecțiuni.
Frecvența diabetului este din ce în ce mai mare în ultima perioadă iar arteriopatia este, după unii
autori, de 15 ori mai frecventă la diabetici decât în populația generală. Datele studiului nostru confirmă
frecvența din ce în ce mai mare a diabetului majoritatea pacienților din lotul analizat fiind diabetici și, un
număr mare dintre aceștia s-au prezentat în stadiul de arteriopatie diabetică.
Datele din literatură definesc ca și caracteristică principală a arteriopatiei diabetice afectarea
macrovasculară distală, la nivelul vaselor gambei, spre deosebire de arteriopatia nondiabetica, unde
obstrucția vasculară este situată proximal(pe arterele iliace sau femurale).În condițiile în care obstrucția e
situată la nivelul vaselor gambei, iar un vas distal își pastrează permeabilitatea, șansele de reconstrucție
sunt evident mai bune, chiar dacă nu se efectuează un bypass la nivelul membrului inferior. Frecvența
crescută în lotul studiat a pacienților cu arteriopatie diabetică (care are ca și caracteristică afectarea
vasculară distală la nivelul vaselor gambei), confirmă observațiile anterioare.
O alta caracteristică importantă a afectării macrovasculare din diabet, constatată în studii efectuate
anterior, este că, artera peronieră și artera dorsală a piciorului sunt permeabile pâna în stadii avansate
ale bolii. Frecvența mare a lambourilor pe perforante din artera peronieră, constatată la lotul analizat,
confirmă faptul că această artera a fost permeabilă la cea mai mare parte a pacienților(indicația de lambou
pe perforante a fost făcută doar după ce arteriografia sau ecografia doppler au confirmat permeabilitatea
cel puțin a unui vas la nivelul gambei)
Un factor important în alegerea metodei chirurgicale adecvate și în stabilirea indicației de
reconstrucție este și stadiul arteriopatiei. Conform datelor din literatură, se știe că, în arteriopatia
obliterantă severă cu obstrucție completă pe axele vasculare majore, amputația înaltă este singura opțiune
validă, în condițiile în care nu se poate efectua o procedură de revascularizare a membrului inferior prin
bypass.Toți pacienții la care s-au efectuat lambouri pe perforante au avut cel puțin o arteră a gambei
permeabilă, au avut flux colateral bine dezvoltat sau a fost efectuat un bypass în prealabil.
Defectele tisulare, de la nivelul treimii distale a membrului inferior cu boală vasculară periferică,
variază ca dimensiuni, în funcție de mecanismul de producere de la defecte mici pâna la defecte mari de
peste 100 de centimetri patrați sau chiar mai mari.În cazul defectelor mici de la nivelul piciorului
utilizarea lambourilor musculare locale are rezultate bune.În defectele mari, aceste lambouri nu pot
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acoperi întreaga suprafață afectată, fiind nevoie de lambouri mai mari în dimensiuni. La pacienții cu boală
vasculară periferică, alternativele sunt destul de limitate. În aceste condiții lambourile pediculate pe
artere perforante pot constitui o soluție valoroasă, prin prisma faptului că pot acoperi o paletă largă de
defecte de dimensiuni care pot varia de la suprafețe mici pâna la suprafețe mai extinse, cu marele avantaj
de a nu sacrifica axe vasculare majore.
Este cunoscut în domeniul chirurgiei reconstructive a membrului inferior, că piatra de încercare,
pentru orice chirurg, este acoperirea defectelor tisulare distale(gambă distal ,gleznă și picior). Soluțiile de
acoperire cu lambouri locale sau cu lambouri musculare pediculate în aceste zone sunt limitate,astfel că
lambourile pe perforante, în special cele de tip „propeller” sunt o soluție foarte bună în aceste localizări.
Regiunea plantară prezintă câteva caracteristici(tegumente groase, lipsite de pilozitate, bogate în
glande sudoripare și cu elasticitate scăzută datorită multiplelor septuri fibroase, care o ancorează la fascia
plantară subjacentă), care fac ca alegerea soluțiilor de acoperire la acest nivel să fie destul de dificilă
pentru chirurg. În aceste condiții, lambourile locale pe perforante din arterele metatarsiene plantare și din
arterele digitale comune, constituie o indicație importantă în acoperirea acestor defecte, datorită
avantajelor evidente, pe care le aduc, la diabeticii cu ulcerații plantare. În primul rând lambourile pe
perforante plantare îndeplinesc cel mai bine criteriul de acoperire a defectului cu același tip de țesuturi ca
structură, zona donatoare a acestora fiind adiacentă defectului.Aceste lambouri sunt recoltate din zone
care nu sunt supuse presiunii la mers și sunt lambouri bine vascularizate prin artere septocutanate, nu
presupun un pedicul revers scăzând astfel riscurile de congestie venoasă. Lambourile pe perforante pot
aduce în zona și o paletă tegumentară sensibilizată, prin includerea în pedicul a unor terminații nervoase
senzitive. Deci, aceste lambouri, pot reduce morbiditatea prin leziunile ulcerative cronice sau
posttraumatice plantare la pacientul diabetic și astfel pot să determine o scădere a numărului de
amputații la pacientul diabetic, cu îmbunătățirea calității vieții și a speranței de viață.
Problema majoră a lambourilor pediculate pe artere perforante este fenomenul de congestie
venoasă care se produce în primele zile postoperator. Acest fenomen poate determina apariția necrozelor
tegumentare superficiale sau a necrozelor complete la nivelul lambourilor. Conform observațiilor făcute
de colectivul nostru, în boala vasculară periferică, poate să mai apară un mecanism important în
producerea congestiei venoase și care este datorat insuficienței arteriale a arterei perforante: fluxul
sanguin redus la nivelul arterei sursă, datorat leziunilor obstructive preexistente, determină o
hipoperfuzie a arterei perforante care nu mai este aptă să pompeze sângele la o presiune adecvată în
lambou și astfel sângele poate stagna la nivel arteriolocapilar. În aceste cazuri, am observat, că lamboul
începe să sufere mai tardiv (la 3-4 zile postoperator), pe când în cazul în care, vena pediculului este
insuficientă, congestia apare imediat postoperator. În aceste situații, soluția pentru îmbunătățirea
aportului arterial este menținerea unei artere perforante suplimentare care, chiar dacă limitează arcul de
rotație al lamboului, asigură șanse de supraviețuire mult mai mari acestuia sau croirea unui lambou tip
perforator-plus” care prin puntea cutanată aduce, de asemenea, un aport arterial suplimentar.
Rata totală de succes mare, în intervențiile chirurgicale în care s-au utilizat lambouri pe perforante
recomandă această tehnică chirurgicală la pacienții cu boală vasculară periferică în cazuri atent selectate.
Trebuie precizat, că suferința venoasă, care a contribuit la apariția necrozei superficiale este datorată
specificului acestei tehnici și este o complicație frecvent întâlnită la aceste lambouri inclusiv la pacienții
fără boală vasculară periferică.
Rata amputațiilor la pacienții cu arteriopatie diabetică este de pâna la 15 ori mai mare decât la
pacienții nediabetici. În acest context, acoperirea ulcerațiilor la diabetici, în special în cazurile atent
selectate, unde există înca cel puțin o arteră a gambei permeabilă (în general artera peronieră și uneori
artera tibială posterioară) este un obiectiv extrem de important în scăderea ratei amputațiilor, la această
categorie de pacienți. Indicația chirurgicală a fost făcută doar la pacienții la care, a existat cel puțin un ax
vascular major permeabil, sau flux colateral bine dezvoltat la nivelul gambei, sau la cei care au beneficiat
de proceduri anterioare de revascularizare.Nici un pacient cu diabet zaharat fără afectare macrovasculară
(ulcer neuropat), și la care s-au efectuat lambouri pe perforante, nu a suferit ulterior o amputație.
Prin prisma rezultatelor acestui studiu, considerăm că, lambourile pe perforante sunt o soluție
viabilă, în cazul acestei categorii de pacienți, atât din punctul de vedere al rezolvării chirurgicale a
defectului, cât și din punctul de vedere al perioadei de vindecare și reintegrare socială și profesională.
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Concluzii
Lambourile pediculate pe artere perforante pot fi o soluție viabilă la pacienții cu boală vasculară
periferică, în special în diabetul zaharat cu leziuni la nivelul microcirculației dar și în arteriopatia diabetică
în cazurile în care cel puțin o arteră principală a gambei rămâne permeabilă.
Rata amputațiilor la pacienții cu diabet zaharat cu leziuni trofice tegumentare cronice sau
posttraumatice scade semnificativ în urma rezolvării chirurgicale a defectului prin lambouri pediculate pe
artere perforante.
Lambourile pe perforante din arterele metatarsiene plantare și arterele digitale comune sunt o
soluție chirurgicală de luat în seamă în acoperirea defectelor cutanate plantare din zonele de presiune
osoasă metatarsofalangiene la pacientul diabetic.
Principala problemă a lambourilor pediculate pe artere perforante este fenomenul de congestie
venoasă, care poate fi redus prin diverse artificii tehnice(includerea de vene suplimentare superficiale în
lambou sau prin păstrarea unor conexiuni cutanate la baza lamboului). Congestia lambourilor pe
perforante poate fi determinată și de perfuzia arterială inadecvată.În aceste cazuri soluția este folosirea
lambourilor perforator-plus și nu anastomoza unei vene suplimentare.
Pacientul tipic, căruia i se adreseaza metoda de reconstrucție prin lambouri pe perforante, este
diabeticul cu leziuni trofice tegumentare și de părți moi cronice sau posttraumatice care mai are încă cel
puțin o arteră a gambei permeabilă sau a dezvoltat o circulație colaterală superficială suficientă, pentru a
vasculariza un lambou cutanat.

Concluzii generale
Metoda de inducție cu doze mici de streptozotocină a diabetului zaharat la șobolan reproduce mult
mai bine modelul diabetic uman în ceea ce privește modul de instalare, permițând adaptarea mai adecvată
a organismului șobolanului la noile condiții de metabolism
Lambourile pe perforante la modelul experimental de șobolan diabetic au o rată mare de succes
apropiată de cea a șobolanilor sănătoși, ceea ce permite extrapolarea rezultatelor și în practica clinică.
Afecțiunea specifică a microcirculației în diabetul zaharat nu este de natură obstructivă, ci este o
afecțiune funcțională, motiv pentru care nu constituie o contraindicație în folosirea lambourilor pe
perforante la acești pacienți.
Lambourile pediculate pe perforante sunt o soluție foarte bună de rezolvare a leziunilor
tegumentare și de părți moi, cronice sau posttraumatice la pacienții diabetici cu afectare microvasculară
sau la pacienții diabetici cu afectare macrovasculară dar cu cel puțin o arteră a gambei permeabilă
Prin prisma rezultatelor bune obținute la diabetici, atât în studiul experimental pe model animal,
cât și la pacienții incluși în studiul clinic, concluzia finală este că, lambourile pediculate pe artere
perforante constituie o metodă chirurgicală, care trebuie valorificată la adevăratul ei potențial, în
chirurgia defectelor tisulare, la pacientul cu boală vasculară periferică.

Originalitatea şi contribuţiile inovative ale tezei
Considerăm că în această teză, atât prin rezultatele obținute pe modelul experimental creat pe
șobolanul diabetic, cât și prin rezultatele studiului clinic, am adus câteva elemente noi, importante în
schimbarea concepției generale, încă prezente, conform căreia metodele de reconstrucție prin lambouri
sunt sortite eșecului la paciențiicu boală vasculară periferică indiferent de stadiul bolii..
Prin realizarea unui model experimental de diabet, diferit față de alte studii publicate anterior, care
a reușit mimarea mai bună a condițiilor de instalare a bolii diabetice la subiectul uman, rezultatele
obținute, în ceea ce privește comportamentul și supraviețuirea lambourilor pe perforante la șobolanul
diabetic, au fost superioare studiilor publicate anterior, și acceptate la nivel internațional.
În urma studiului clinic efectuat am reușit să stabilim niște criterii clare de indicație operatorie a
lambourilor pe perforante în cazul pacienților cu boala vasculară periferică. De-asemenea s-a reușit
identificarea principalelor categorii de pacienți cărora li se adresează această metodă de reconstrucție.
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Rezultatele bune obținute cu lambourile pediculate pe artere perforante în chirurgia leziunilor
tisulare traumatice și leziunilor ulcerative cronice la pacientul diabetic aduc un plus comunității
chirurgicale în opțiunile terapeutice, relativ puține la momentul actual.
O mențiune specială merită introducerea, în cadrul acestei teze, a lambourilor pediculate pe artere
perforante care au fost utilizate în premieră de către colectivul Clinicii de Chirurgie Plastică și
Microchirurgie Reconstructivă a Spitalului Clinic De Recuperare Cluj Napoca condus de Profesor Dr.
Alexandru Valentin Georgescu.Aceste lambouri au fost utilizate în chirurgia acoperirii defectelor plantare
ca lambouri libere dar nu sub formă pediculată până în prezent.
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Introduction
The history of plastic surgery has been closely related to the evolution of flaps. Searching for
permanent progress in functional and aesthetic results, the surgeons have trialled a series of flaps.
Initially, these were selected on random circulation where the main criteria were the proximity of the
donor area to the defect as well as the size and the shape of the latter. Later on, axial flaps with own blood
supply as well as muscular and musculocutaneous flaps were described which brought further progress in
the reconstructive surgery of the lower limb.
Thus, the use of flaps on perforator arteries is a major breakthrough in the surgeon’s ability to offer
superior reconstructive solutions, both functionally and aesthetically. The aim of this paper is twofold: to
analyse the types of flaps on perforator arteries which can be used in reconstructive surgery of the lower
limb in patients with chronic circulatory insufficiency and to highlight their effectiveness and multiple
benefits they bring to these patients.

The current state of knowledge
Diabetic and chronic obstructive arteriopathy narrow the lumen of the main blood vessels of the
lower limbs. These lesions affect both deep soft tissues, as well as the skin, which cause leg ulcers, a
common occurrence in this pathology.
If in non-diabetic chronic obstructive arteriopathy the chances of reconstructive surgery are limited
by the level and the degree of the proximal obstruction (the femoral or popliteal artery) where surgical
arterial bypass is the only surgical possibility to save the limb, in diabetic patients there are several
particularities of vascular disease, both in major arteries as well as in the peripheral circulation.
Understanding of these circulatory changes, as well as recent discoveries in the field, brought about new
options in reconstructive surgery of the lower limb in diabetic patients, therefore reducing the number of
leg amputations in these patients.
In recent decades, direct and indirect cutaneous perforator flaps have been described. Initially used
as free flaps, they were thereafter harvested by surgeons as pedicled flaps due to multiple benefits:
relatively easy dissection, shorter operative time than free flaps, no further need for surgery, donor tissue
identical with defect, lower morbidity of the donor site compared to free flaps and last but not least,
superior cosmetic result.

Personal contribution
Study no 1. The Influence of Diabetes Mellitus on Survival of Abdominal Perforator Flaps: An
Experimental Study in Rats with Slowly Induced Diabetes Mellitus
The relative lack of experimental data on perforator flaps in diabetic patients led us to conduct this
experimental study in order to analyse clinical and histological changes induced by diabetes to abdominal
flaps on perforator arteries. The aim was obtaining experimental data to support clinical experience
according to which these flaps are a viable option in diabetic patients.
Objective
1. To create an experimental model of diabetes mellitus induced in rats to mirror the diabetes
mellitus development in humans.
2. To demonstrate viability of abdominal flaps on perforator arteries in diabetic rats.
Materials and method
The study was carried out at the Centre of Experimental Medicine of the University of Medicine and
Pharmacy, Cluj Napoca, Romania. We sampled two groups of adult WISTAR rats: a control group of 30 rats
and an experimental group of 30 rats with diabetes mellitus induced by Streptozocin. Diabetes was
induced by intraperitoneal administration of Streptozocin at 50mg/kg dissolved in sodium citrate 0.1 M,
ph.=4.5.
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The development of experimental diabetes was monitored through blood sugar checks compared to
the control group. The diabetic rats were monitored for five weeks during which they had normal food
and fluid intake, without antidiabetic treatment. Fasting blood sugar levels were checked in both groups at
the beginning of the experiment, at 7 days and at 6 weeks following the administration of Streptozocin.
Inclusion in the experimental group was dictated by a fasting blood sugar of over 180 mg/dl.
At 6 weeks following streptozotocin administration, abdominal flaps on a single perforator artery
from the rectus abdominis were performed on both groups. The surgery was done under magnifying
loupes and under general anaesthesia with a combination of two thirds of ketamine 10% (80 mg/kg) and
one third of xylazine 2% (8 mg/kg). The clinical evolution and complications were monitored for 7 days
post-operatively. At 7 days all rats were anaesthetised in order to photograph the flaps using a standard
digital camera of 8 megapixels. The rats were then euthanized with a ketamine overdose in order to
harvest the whole of the flaps and the vascular pedicle. The flaps were fixated with formalin 10% in order
to perform the histopathological examination.
The Java Image software was used to process images and graphic analysis to calculate viable areas
in the flaps. Viable areas were also calculated for each post-operative flap at 7 days in percentages from
the total area of the flap. The samples were embedded in paraffin for the histopathological examination.
Hematoxylin-eosin stain was used for the samples to be analysed with an Olympus BX 51 microscope.
The programme for statistics and graphics R, version 2.15.0, graphic interface Rcmdr, version 1.8-3
and the SPSS programme, v. 21 trial version were used (IBM Corporation, Armonk, New York).
Statistical analysis used both descriptive and inferential statistics to extrapolate results for the
whole population of the groups the cohorts represented. Evaluation of differences of continuous
characteristics normally distributed was carried out by employing parametric tests:the Student test on
two independent groups with equal variables (variables previously tested with the Levene test) and the
Student test on paired samples. The level of statistical significance for all tests was α=0.05. For the
statistical test to be significant, the probability significance was p˂0.05.
Results
All rats survived both the induction of diabetes and the 7 day post-operative follow-up period.
Blood sugar levels were significantly higher in the diabetic rats than in the control group, both at 7 days
and 6 weeks following injection of streptozotocin.
During the 7 day post-operative period, the following local complications were noted: seromas,
wound infection and dehiscence. Superficial flap necrosis was specific only to the diabetic group
(epidermolysis). This occurred in 6 cases (20%) in contrast with the control group where this was absent.
An important number of flaps, both in the control group (33.3%) and the diabetic group(30%), had
slight venous return deficit in the first 2-3 days. This resolved in most cases after day three postoperatively. A small percentage evolved into epidermolysis: 13.3 (4 cases) in the control group and 16.7%
(5 cases) in the diabetic group. One flap in the diabetic group necrosed due to important venous
congestion. The complication rate was significantly higher in the diabetic rats, 14 rats (46.7%) developing
at least one complication as opposed to the control rats in which only five (16.7%) had at least one
complication.
The percent of successful flaps was significantly higher in the control group (90%) compared to the
diabetic group where this was 66.7% (p<0.05). The difference between the total surviving area of the flaps
in the two groups is a lot less significant at 7 days post-operatively: 96 %±4% in the control group and
83.3%±16.5% in the diabetic group.
The histopathological examination did not reveal structural changes in vessels in the control group,
only an increase in angiogenesis. In the diabetic rats, structural vascular changes were noted, especially in
arteries and arterioles, without obstructive lesions within the lumen. In the rats with diabetic ulceration
within the flap, mineralisation in arterial walls was noted (endothelium and tunica media) as well as in
newly formed capillaries. No venous lesions were observed in either cohort.
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Discussion
Considering the conclusions of previous studies which refuted diabetic microangiopathy existed,
we attempted to prove that reconstruction using pedicled flaps on perforator arteries is a valid solution in
diabetic patients. We have therefore created an experimental model in which diabetes was slowly induced
in rats by injections of small doses of 50mg/kg of Streptozotocin in order to study these flaps in animals.
The advantage of this method is that rats’ mortality is much lower (all animals survived in this study). The
low mortality rate is due to slow onset of diabetes which allowed the animals to adapt their metabolism to
the destruction of beta pancreatic cells. This model of diabetes mimics better diabetes occurring in
humans in which small vessels are affected, characteristic to slow onset of disease and progressive
evolution. This explains the good survival rate of the flaps, both as a total number of fully integrated flaps
(66.7%) and as total viable area (83.3%). The comparison of this percentage between the two cohorts
showed a small difference, demonstrating that perforator flaps are a good and viable method of soft tissue
defect coverage in the diabetic patient.
An important observation is that the superficial tissue necrosis in the flaps only occurred in the
diabetic group. This complication did not have any bearing on the survival or integration rate of the flaps,
but it is, nevertheless, a considerable complication of diabetic disease. The alterations observed in newly
formed arterioles and capillaries (intracytoplasmic and intranuclear vacuolation of the endothelium and
the tunica media). Also, mineralisation of the endothelium and the tunica media cause rigidity in these
vessels which in turn affects their dilation ability to local trauma.
Applying the experimental model to clinical practice in patients with diabetic ulcerations, we can
assert that a perforator flap to cover a defect exposing bone, tendons or other structures can serve its
purpose despite potential complications such as superficial skin ulcerations.
Conclusions
The method of induction of diabetes mellitus by injecting small doses of Streptozotocin is a method
that mirrors more accurately the development of diabetes in humans thereby creating a more effective
experimental model to study the evolution of perforator flaps in diabetic patients.
The results support the use of perforator flaps in diabetic patients particularly considering that the
vascular reconstructive options are limited in these patients due to functional limitations of cutaneous
circulation. There is no contraindication in using perforator flaps in diabetics due to venous dysfunction
since the histopathological examination did not reveal venous lesions in the diabetic group.
Our experimental study demonstrates that perforator flaps can be a successful reconstructive
surgical option in diabetic patients.
Study no. 2
kin and soft tissue reconstruction of the lower limb in patients with chronic circulatory
insufficiency – clinical study
Work Hypothesis
Pedicled perforator flaps have been used increasingly following trauma or local excision of tumours
in the lower limb due to multiple benefits they offer particularly in the lower third of the calf, as well as in
the ankle and the foot. However, few studies have looked at the effectiveness of perforator flaps in
reconstructive surgery of chronic ulcerations or post traumatic defects in peripheral vascular disease.
Lack of research in the field has led us to carry out a study to demonstarate the effectiveness of perforator
flaps in chronic or traumatic ulcerations of the lower limb in diabetic patients. This study included
patients with less advanced microcirculatory or diabetic arteriopathy, with at least one unobstructed calf
artery, in order to provide a new surgical option to correct skin and soft tissue damage in diabetics
therefore reducing the amputation rate of the leg in these patients.
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Material and method
A retrospective study was carried out over a period of five years (2009-2013) and included 94
patients with chronic circulatory insufficiency of various aetiology: diabetic and non-diabetic arteriopathy,
diabetic microangiopathy and chronic venous insufficiency. The sample included inpatients in the Clinic of
Plastic and Reconstructive Microsurgery of the Clinical and Rehabilitation Hospital of Cluj-Napoca and in
the Department of Plastic Surgery of the Clinical Emergency County Hospital of Brasov. The inclusion
criteria were as follows:
 Diagnosis of diabetes mellitus and diabetic arteriopathy with skin and soft tissue ulceration;
 Diagnosis of diabetes mellitus without large vessel disease, but with chronic or traumatic
ulceration;
 Diagnosis of non-diabetic arteriopathy with skin and soft tissue damage.
 Chronic venous insufficiency with presence of ulceration.
 Non-healing traumatic or surgical wounds in patients with peripheral vascular disease.
The sample of 94 patients was divided into 3 subgroups according to the type of surgical procedure
performed: pedicled perforator flaps, split skin grafts, unavoidable amputation at different levels. The
descriptive sample parameters included: age, gender, origin, the presence of type I or type II diabetes, the
presence of diabetic or non-diabetic arteriopathy, the presence of chronic venous insufficiency,
cardiovascular or other organic co-morbidities, the location and the size of the defect, the duration of the
surgical procedure, the number of inpatient days, local and general complications and correction of local
complications. Additionally, superficial or total necrosis and well as the surface affected were monitored
in patients with perforator flaps.
In order to quantify the success of the surgical correction of skin and soft tissue damage, the
following was considered: per primam success when all flaps evolved without necrosis or minimal
marginal necrosis and per secundam success when the flaps undergoing superficial necrosis in various
degrees but with viable deeper tissues were corrected either with split skin grafts or spontaneous
epithelisation.
All patients were pre-assessed, including usual blood tests, ECG, X-rays, clinical reviews in
cardiology, diabetes, vascular surgery as well as other medical or surgical specialities. All patients had
arterial Doppler ultrasound pre-operatively as well as venous where necessary (chronic venous
insufficiency) or computerised angiography (CT angiogram) of the lower limb to assess the circulation.
Perforator flaps were only performed in patients with at least one patent major inferior limb artery.
Surgical excision of the wound margins as well as flap dissection was carried out during the same
surgical intervention. During skin dissection with or without fascia, the principal perforator arteries were
identified then incised near to or right to the source artery where it was necessary to mobilise the flap
farther. Identification and isolation of main perforator arteries was performed first followed by the other
sides of the flap which were raised carefully to avoid injuring the perforator arteries. The size and the
angle of approach to the flap dictated the choice of perforator artery to be used. According to the theory of
perforasomes, the best perforator artery would approach the flap medially which allowed larger flaps to
be raised.
Clinical monitoring of the flaps involved temperature and colour checks as well as the presence of
capillary pulse in the skin. Venous congestion in the flaps was also monitored, its timing as well as is
evolution towards remission or superficial or complete necrosis.
Where superficial necrosis occurred, local treatment was carried out by progressive debridement
when margins lifted spontaneously with the protection of deeper tissues which were still viable and
granulated. Once the deeper tissues of the flap granulated, further surgery was needed to correct
remaining defects with split skin grafts. In patients with complete necrosis of the flap, other surgical
methods were used where possible or amputation.
Results
The sample used in this study included 94 patients, divided into three subgroups: perforator flaps
in 44 cases (46.8%), split skin grafts in 24 cases (25.5%) and per primam amputations in 26 cases
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(27.7%). The gender distribution was 55.3% men and 44.7% women. The sample included 65 patients
from rural backgrounds and 55 of urban provenance.
73.4% of the patients (69 cases) had diabetes mellitus with 84% being type II and the remaining
16% insulin dependent. In the subgroup that underwent perforator flap surgery, the most frequent
pathology was type I and II diabetes. Out of the 44 patients who had perforator flaps, 36 patients had
diabetes with 12 patients also suffering from diabetic arteriopathy. High incidence of diabetes was noted
in both patient subgroups which had perforator flaps and per primam amputations. 25.5% of the patients
had chronic venous insufficiency out of which 75% were managed with free spilt skin grafts.
50 patients of the sample (53.2%) had chronic obstructive arteriopathy and 35 patients had
diabetic arteriopathy whereas 15 had non-diabetic arteriopathy. Six patients (12%) with obstructive
arteriopathy benefited from a bypass in the lower limb. 48% of the patients with obstructive arteriopathy
had severe disease and in 52% of these patients there was at least one patent calf artery. High incidence
(65.4%) of severe arteriopathy was noted in patients who suffered per primam amputation and also high
incidence of moderate arteriopathy (over a third of the cases) in patients who underwent reconstruction
by pedicled flaps on perforator arteries.
Collateral vascularisation was present in 15 patients (16%) with most patients benefiting from
surgical reconstruction, mostly with pedicled flaps on perforator arteries.
The majority of patients who had reconstruction with pedicled perforator flaps had distal defects
(foot or ankle), whereas the patients who suffered per primam amputations had lesions in the toes which
were skin and soft tissue necrosis, with bone disease and osteitis, signs of severe vascular disease.
The total success rate of the flaps was 93.2%: 32 flaps (72.7%) survived completely and healed by
primary intention and 9 flaps (20.5%) suffered superficial necrosis and required a secondary intervention
to correct the defect with a split skin graft.
All arteriopathic patients who had reconstruction with perforator flaps had at least one patent calf
artery or presented collateral vascularisation in the calf. All patients who suffered per primam
amputations had diabetic or non-diabetic arteriopathy: 73% of the cases had diabetic arteriopathy and
27% non-diabetic arteriopathy.
Discussion
Circulatory diseases of the lower limb have been increasingly common in the latest decades being a
serious health problem globally. Diabetic arteriopathy is one of the most common, leading to a high
amputation rate in diabetics. Therefore, prompt intervention and correction of these lesions play a major
role in limiting morbidity and mortality caused by these diseases.
Diabetes incidence is on the increase; according to some authors, arteriopathy is 15 times more
frequent in diabetics than in the general population. Our study also reflects this trend since most of our
patients were diabetics with a large number having diabetic arteriopathy.
The literature identified a main trait of diabetic arteriopathy as involvement of distal
macrovascular circulation in the calf as opposed to non-diabetic arteriopathy where vascular obstruction
is proximal, in iliac or femoral arteries. Where the obstruction is located in the calf and there is a patent
distal blood vessel, the reconstructive potential is much better without performing a bypass in the lower
limb. The higher incidence of diabetic arteriopathy in our study (where distal blood vessels of the calf are
affected) also confirms the previous findings.
Previous studies highlighted another important feature of macrovascular disease in diabetes: the
dorsal pedis and fibular arteries are permeable even in advanced stages of the disease. Our study also
confirmed that the peroneal artery was patent in most of the patients since a higher number of flaps on
this artery was performed (the clinical decision was based on doppler ultrasound or angiography which
confirmed that at least one calf artery was patent).
An important factor in decision-making regarding the best surgical management is the arteriopathy
stage. According to the literature, the only valid option in cases of severe obstructive arteriopathy with
complete obstruction of major vessels is high amputation unless bypass angioplasty of the lower limb can
be performed. All patients who had undergone surgery with perforator flaps had at least one major calf
artery patent or good collateral circulation or had had a previous bypass. Surgical management in patients
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with peripheral vascular disease is limited. Under these circumstances, pedicled perforator flaps can be a
valuable option in covering variable size defects, from small to extensive without involving major vessels
sacrifice.
The main challenge for any surgeon in reconstructive surgery of the lower limb is managing distal
defects, particularly of the distal calf, the ankle and the foot. Local or muscular pedicled flaps are of limited
value in these areas, making perforator flaps and the propeller flaps, in particular, a very good option.
The foot has several features (thick skin, lack of hair follicles, high number of sweat glands and low
elasticity due to multiple fibrous septa which anchor into the subjacent foot fascia) which render surgery
quite challenging for the surgeon. Therefore, local perforator flaps from metatarsal arteries in the foot and
the common digital arteries are of great value in covering defects due to obvious advantages they bring to
diabetics with foot ulcerations: the plantar perforator flaps cover the defect with the same type of tissue,
the donor site being adjacent to the defect. These flaps are raised from areas free from walking pressure,
they are well vascularised by septocutaneous arteries and they do not involve a reverse pedicle, thus
reducing the risk of venous congestion. Perforator flaps can also introduce sensation by including sensory
nervous endings in the pedicle. Furthermore these flaps can reduce morbidity of chronic ulcerative or
posttraumatic lesions of the foot in the diabetic patient leading to a decrease of the number of
amputations in these patients as well as improved quality of life and life expectancy.
The biggest problem following surgery with pedicled flaps on perforator arteries is the venous
congestion occurring in the first post-operative days. The phenomenon can cause superficial or complete
flap necrosis. AS we observed in our study, in peripheral vascular disease another mechanism can
contribute to venous congestion due to insufficiency in the perforator artery: the reduced flow in the
source artery due to pre-existent obstructive disease leads to hypoperfusion in the perforator artery
which is then unable to pump blood into the flap causing in turn stasis of the blood at arteriolocapillary
level. In these cases, necrosis occurs later at 3-4 days post-operatively, whereas in venous insufficiency of
the pedicle, necrosis follows immediately post-operatively. Under these circumstances, a solution to
improve arterial flow is to maintain an additional perforator artery which despite limiting flap rotation
offers better survival chances. Another option would be raising a perforator-plus flap which brings further
arterial supply through the cutaneous bridge.
The total success rate in surgical reconstruction with perforator flaps supports this technique in
carefully selected patients with peripheral vascular disease. An important observation is that the venous
deficiency which contributed to superficial necrosis is a risk in this procedure. This is a frequent
complication of these flaps also affecting patients without peripheral vascular disease.
The amputation rate in patients with diabetic arteriopathy is up to 15 times higher than in the
general population. Therefore, surgical reconstruction of ulcerations in suitable diabetic patients (with at
least one patent calf artery, generally the peroneal artery or occasionally the posterior tibial artery) is
very important in reducing the number of amputations in these patients. Selection criteria included at
least one major patent artery, good collateral circulation in the calf or patients who had previously had
revascularisation procedures. None of the patients with diabetes without macrovascular involvement
(neuropathic ulcer) who had undergone perforator flaps surgery needed amputation of the limb at a later
date.
The findings of this study support perforator flaps as a viable solution in these patients both
surgically due to correction of the defect and shorter healing time and socially due to social and
professional rehabilitation.
Conclusions
Pedicled flaps on perforator arteries can be a viable solution for patients with peripheral vascular
disease, particularly in diabetes mellitus with microvascular lesions, but also in diabetic arteriopathy with
at least one patent major calf vessel.
The amputation rate in patients with chronic or posttraumatic diabetic ulcers decreases
significantly following surgical reconstruction with pedicled flaps on perforator arteries. Perforator flaps
on metatarsal or digital arteries of the foot are a viable surgical option to manage cutaneous plantar
defects in metatarsophalangeal pressure areas in the diabetic patient.
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The main challenge with pedicled flaps on perforator arteries is the phenomenon of venous
congestion which can be managed in different ways (insclusion into the flap of supplementary superficial
veins or keeping some cutaneous links at the base of the flap). Congestion of perforator flaps could also be
encouraged by inappropriate arterial flow. In these cases perforator-plus flaps are recommended rather
than anastomosing a supplementary vein.
The patient qualifying for this reconstructive method would be diabetic with chronic or
posttraumatic ulcers with at least one patent calf artery or with enough collateral superficial
vascularisation to allow perfusion of a flap.
Overall conclusions
Slow induction of diabetes in rats by small doses of Streptozotocin mirrors diabetes in humans
more accurately, allowing better adaptation of the rats metabolism to the new conditions.
Perforator flaps in diabetic rats have had a high success rate, close to the healthy rats, which allows
extrapolation of results to clinical practice.
Specific microcirculation disease in diabetes is not obstructive, but functional, allowing thus the use
of perforator flaps in these patients.
Pedicled flaps on perforator arteries are an effective solution in the surgical management of chronic
or posttraumatic soft tissue damage in diabetics with microvascular disease or macrovascular disease
with at least one permeable calf artery.
The findings of both studies, on an animal experimental model as well as on patients, support the
final conclusion: pedicled flaps on perforator arteries are a valuable solution in the surgical management
of soft tissue damage in patients with peripheral vascular disease.
Originality and innovative contributions of the thesis
The results of this thesis, both from the animal experimental study and the clinical study, have
brought new elements to change the present school of thought according to which flap reconstruction will
fail in patients with peripheral vascular disease regardless of disease stage.
We created a new experimental diabetes model, different from previous studies, which achieved
better replication of diabetes onset in humans. Therefore, the results of the study regarding evolution and
survival of perforator flaps in diabetic rats were superior to previous studies and accepted internationally.
The findings of the study led to clear selection criteria for surgery with perforator flaps in patients with
peripheral vascular disease. The main subgroups of patients who would benefit from these procedures
were also identified.
The good results of reconstructive surgery of chronic and traumatic ulcers with pedicled perforator
flaps in diabetics bring additional surgical options, relatively limited presently.
A special acknowledgement is owed to the team of the Department of Plastic Surgery of the Clinical
Recovery Hospital of Cluj Napoca led by Professor Doctor Alexandru Valentin Georgescu who introduced
pedicled flaps on perforator arteries within this thesis. Free flaps to cover plantar defects had been used
previously as opposed to pedicled flaps.

