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ARSURILE 

 

 

I. DEFINITIE 

Arsurile reprezintă una din cele mai frecvente cauze de accidente şi sunt împrejurări 

medico-chirurgicale, psihologice şi sociale extrem de grave, cu risc vital şi cu potenţial 

invalidant. 

Obiectivele terapeutice esenţiale sunt supravieţuirea, prevenirea complicaţiilor de faza 

acuta, prezervarea funcţiilor segmentelor afectate, un rezultat cosmetic acceptabil, precum şi 

limitarea consecinţelor psihologice, pentru a permite pacientului o reinserţie sociala rapida şi 

de cât mai buna calitate.  
 

II. CLASIFICAREA ARSURILOR 
 

 

După mecanismul de producere arsurile pot fi: 

• arsuri termice: 

- prin lichid fierbinte/vapori; 

- prin flacără/explozie; 

- prin contact cu corpuri încinse; 

• arsuri electrice (electrocuţie); 

• arsuri chimice; 

• leziunile de iradiere 

Plaga arsă este sursa tuturor efectelor generale pe care arsura le produce reprezentand o 

leziune dinamică ce nu poate fi privită separat de consecinţele sale sistemice. 

 Indiferent de modul de producere, factorii lezionali esenţiali sunt 

-  temperatura la care este expusă pielea şi 

- durata expunerii, determinând gradul de alterare structurală a tegumentului.  
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La o temperatură de 40-45°C prelungită, apar disfuncţii ale sistemelor enzimatice 

celulare şi denaturare proteică.  La temperaturi de 45°C prelungite, gradul de deteriorare 

celulară depăşeşte capacitatea mecanismelor adaptative, apărând necroze celulare. Dacă sursa 

de căldură nu este rapid îndepărtată, leziunile celulare vor continua să se producă până când 

temperatura locală revine la valori tolerabile; prin răcirea rapidă a ţesuturilor lezate se poate 

preveni agravarea arsurii. 

 La temperaturi mai mari de 60 de grade se produce coagularea proteinelor celulare, cu 

alterarea structurală completă, ireversibilă a acestora; necroza celulară este completă, 

începând de la suprafaţa pielii şi continuând în profunzime.  

Leziunea de arsura este reprezentata prin 3 zone ( Jackson): 

- zona de coagulare, centrală, care formează escara.  

- zona de stază constituita in jurul zonei de coagulare, atât în profunzime cât şi pe 

suprafaţă, în care celulele sunt parţial lezate, iniţial viabile, dar circulaţia este 

progresiv compromisă, ducând eventual la întreruperea fluxului sanguin şi la leziuni 

celulare ireversibile.  

- zona de hiperemie(inflamaţie) situatala periferia zonei de stază, pe suprafaţă şi în 

profunzime, caracterizată prin leziuni celulare minime, vasodilataţie marcată şi flux 

sanguin crescut, ca urmare a acţiunii mediatorilor vasoactivi ai inflamaţiei; în 

această zonă, ţesuturile revin de obicei la normal dacă nu sunt lezate prin alte 

mecanisme (traumatisme, infecţie). 

A. Edemul postarsură 

Edemul, ca modalitate de răspuns a organismului la traumatisme şi leziuni locale în cadrul 

procesului inflamator, are de obicei un rol benefic, adaptativ, asigurând aportul de anticorpi în 

interstiţiu şi îndepărtarea detritusurilor şi a bacteriilor pe cale limfatică. 

In cazul arsurilor, aceste efecte adaptative ale edemului perilezional sunt mult mai mici 

decât efectele adverse pe care le produce prin agravarea ischemiei în zona de stază, cu 

compromiterea aportului de oxigen la nivelul acestor ţesuturi parţial lezate. 

Cauzele edemului postarsură pot fi schematizate astfel: 

• creşterea permeabilităţii capilarelor şi a venulelor, ca urmare a efectului termic asupra 

endoteliului vascular, ca şi a acţiunii mediatorilor chimici eliberaţi în plaga arsă; 

• creşterea presiunii hidrostatice în microcirculaţie, sub acţiunea mediatorilor chimici ce 

provoacă vasodilataţie proximală sau vasoconstricţie distală; 
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• creşterea  presiunii  osmotice interstiţiale, ca urmare a pierderilor de sodiu şi de 

proteine din spaţiul intra vascular spre cel interstiţial. 

Edemul se constituie rapid, în primele 2-3 ore de la accident, este maxim la 24-48 de ore 

după accident şi se remite de obicei la 3-4 zile, în funcţie de situaţia locală şi de calitatea 

tratamentului local şi general aplicat. Rapiditatea şi amploarea edemului sunt direct 

proporţionale cu   profunzimea   iniţială   a   arsurii, reprezentând şi un indicator iniţial de 

gravitate.   

B. Inflamaţia 

Multe din procesele fiziopatologice menţionate anterior sunt componente sau rezultate ale 

procesului inflamator. Inflamaţia este iniţiată de alterarea fosfolipidelor din membrana celulară, 

ca urmare a agresiunii termice 

Neutrofilele, ajunse în focarul lezional în zilele 4-5 postarsură, eliberează radicali liberi de 

oxigen, care interacţionează cu componentele celulare (mai ales cu lipidele membranare) şi 

stimulează activitatea fosfolipazei A. 

Când celulele inflamatorii ajung în focarul lezional, iniţiind fenomenele descrise, spre 

zilele 7-10 postarsură, inflamaţia locală devine proeminentă. In această etapă, fluxul sanguin 

local este maxim, creând o situaţie riscantă pentru un eventual act chirurgical; în cazul 

arsurilor profunde, excizia necrozelor trebuie practicată înainte de a se ajunge în acest 

stadiu. 

C. Profunzimea arsurii 

Tegumentul uman, cel mai mare organ al corpului şi cel mai important organ imun, este 

constituit din două straturi: 

• epidermul - ţesut epitelial pluristratificat, în continuă activitate proliferativă, ale cărui 

celule generate în zona sa profundă (strat bazal sau germinativ) migrează continuu spre 

suprafaţă şi suferă un proces de cheratinizare, până când ajung să constituie stratul 

superficial (cornos). Stratul cornos al epidermului este cel ce realizează rolul de protecţie faţă 

de factorii externi; acest strat se descuamează continuu, fiind în permanenţă reînnoit de 

celule cheratinizate; 

• dermul - ţesut conjunctiv, în a cărui structură sunt prezente terminaţii nervoase 

(predominant senzitive), vase capilare şi limfatice, precum şi anexe cutanate (glande 

sudoripare, glande sebacee, foliculi piloşi, având în structură celule de origine epitelială). 



4 
 

Stratul germinativ dintre epiderm şi derm nu are o formă plană regulată, ci prezintă 

indentaţii care pătrund în profunzimea domului (papile epidermice).  

Clasificarea in funcţie de profunzimea leziunii de arsura: 

• Arsuri superficiale (epidermice, gradul I) - arsuri solare, expunere de scurtă durată la 

lichide sau la alţi agenţi termici cu temperaturi sub 50°C. Aceste zone de arsură superficială nu 

sunt luate de obicei în calculul suprafeţei arse, decât dacă sunt foarte întinse, în cazul unui copil 

de vârstă mică. Au următoarele caracteristici: 

- lezează numai epidermul; 

- aspect roşu şi uşor edemaţiat al tegumentului; 

- senzaţie de usturime şi căldură locală; 

- vindecare spontană, în 2-3 zile, fără consecinţe definitive; 

- hiperpigmentare şi descuamare - tranzitorii. 

•Arsuri parţiale superficiale (dermice superficiale, gradul II A): 

- lezează epidermul în totalitate şi, parţial, dermul şi anexele cutanate; 

- flictene, edem perilezional, aspect rozat; 

- durere vie; 

- inflamaţie locală şi exsudat abundent; 

- sete, oligurie - la suprafeţe arse de peste 10% din suprafaţa corpului (SC) la adult şi peste 

5% SC la copilul mic; 

- vindecare spontană în 7-14 zile, fără consecinţe cicatriceale definitive. 

• Arsuri parţiale profunde (dermice profunde, gradul IIB): 

- lezează epidermul în totalitate şi dermul în profunzime; 

- flictene şi escară albă sau roşu-viu; 

- edem perilezional important; 

- exsudat moderat, inflamaţie locală intensă; 

- durere intensă/zone de analgezie; 

- sete, oligurie, afectarea mai marcată a stării generale; 
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- vindecare spontană posibilă (pentru suprafeţe limitate), în 14-21 de zile, cu zone 

cicatriceale. 

• Arsuri totale („toată grosimea dermului", subdermice, gradul III-IV) - reprezintă 

necroza în totalitate a tegumentului, cu afectarea, în unele cazuri, a structurilor subiacente. 

Fiind distruse toate elementele epiteliale din structura tegumentului, nu este posibilă 

reepitelizarea spontană provenită din straturile profunde. Vindecarea spontană a unor 

leziuni de arsură totală se face prin epitelizare marginală şi proliferare cicatriceală, în timp 

îndelungat (peste 21 de zile) şi numai pentru leziuni de suprafeţe limitate. Arsurile „toată 

grosimea dermului" au indicaţie chirurgicală certă şi precoce, cu atât mai mult cu cât sunt 

situate pe zone de importanţă funcţională şi/sau depăşesc 1-2% din suprafaţa corporală.  

Caracteristici: 

- distrug în totalitate epidermul, dermul, anexele cutanate şi, uneori, structurile 

subdermice; 

- flictene rupte, escară albă sau alb cenuşie, indoloră; 

- edem perilezional important şi instalat precoce; exsudat în cantitate redusă; 

- afectarea marcată a stării generale, chiar de la suprafeţe arse de sub 10% SC; 

- vindecare spontană în timp foarte îndelungat şi cu consecinţe cicatriceale definitive. 

Orice arsură profundă, care distruge dermul în totalitate, are indicaţie chirurgicală, cu atât 

mai mult cu cât este situată pe zone de importanţă funcţională sau cosmetică şi/sau acoperă o 

suprafaţă importantă a corpului. 

 In cazul arsurilor de profunzime intermediară, care lezează epidermul şi dermul mai 

mult sau mai puţin profund, procesul de vindecare spontană este posibil, pornind de la 

proliferarea celulelor epiteliale din papilele epidermice şi din anexele cutanate. Este însă 

important de observat faptul că plaga arsă este o leziune dinamică, ce poate fi 

„superficializată" (întreruperea rapidă a contactului cu agentul cauzal, răcirea rapidă a leziunii 

iniţiale, reanimarea lichidiană promptă şi eficace) sau se poate aprofunda şi agrava 

(tratamente locale empirice sau prost conduse, reanimare lichidiană ineficientă sau întârziată, 

suprainfecţie, agravarea edemului perilezional etc.).  

Arsurile dermice foarte întinse în suprafaţă (care depăşesc 20-30% din suprafaţa corpului) 

trebuie considerate de la început a avea indicaţie chirurgicală, întrucât procesul de epitelizare 

spontană, teoretic posibil, este grevat negativ de amploarea leziunii, de reacţia sistemică 

potenţial severă şi de multitudinea de complicaţii, uneori fatale, ce pot surveni în cadrul unui 

proces terapeutic de durată. 
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Aprecierea profunzimii unei leziuni de arsurăeste relativ dificilă, presupune 

experienţă şi specializare în acest domeniu şi se efectuează prin examinări succesive; 

 Arsura este o leziune dinamică, ce se modifică in timp şi în funcţie de o multitudine de 

factori (agent etiologic, mecanism de acţiune, tratament iniţial local şi general, vârsta şi starea 

biologica a pacientului etc.).  

In evoluţie, unele leziuni de arsură parţială se pot aprofunda, ca urmare a agravării edemului 

perilezional, a suprainfecţiei sau a unor elemente ce ţin de tratamentul local şi general aplicat.  

Flictenele se formează prin acumularea de lichid de edem în zonele unde joncţiunea dermo-

epidermică este lezată, cu decolarea epidermului 

- caracterizează de obicei arsurile parţiale.  

- arsurile parţiale generează cantităţi mai mari de exsudat 

- arsurile „toată grosimea dermului" exsudează moderat dar generează pierderi mai mari 

în spaţiul interstiţial (edem) şi chiar în ţesuturi indemne. 

Escara de arsură este o plagă deschisă; toate proprietăţile, funcţiile şi beneficiile asigurate de 

către tegumentul indemn au dispărut. 

 Escara nu mai reprezintă o barieră (mecanică, imunologică sau de altă natură) faţă de 

agenţii infecţioşi, ci dimpotrivă, reprezintă un mediu ideal de cultură pentru bacterii. 

 Escara este permeabilă, permiţând pierderea de lichide, electroliţi şi proteine, chiar şi 

atunci când permeabilitatea vasculară scade.  

Escara cu distribuţie circulară (cervical, toraco-abdominal, la nivelul extremităţilor) produce 

efecte de compresie locală, cu consecinţe potenţial severe şi necesită escarotomii precoce.  

In cazul unui tratament conservator, escara suferă un proces progresiv de delimitare şi 

detersie (sub acţiunea leucocitelor, macrofagelor, dar şi a proteazelor bacteriene), cu 

îndepărtarea treptată a ţesuturilor necrotice şi, eventual, cicatrizare. Acest proces este 

îndelungat, chiar şi în cazul leziunilor limitate ca suprafaţă, costisitor şi primejdios pentru 

pacient (cu atât mai mult, cu cât este vorba de o arsură extensivă). 

 Cu cât mai puţin rămâne în contact organismul cu ţesuturile necrotice, cu atât mai bine 

(reducerea riscului de complicaţii sistemice, reducerea duratei parcursului terapeutic, 

reabilitarea precoce, ameliorarea aspectului şi a funcţionalităţii, reducerea costurilor 

terapeutice etc.). 
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In cazul unui tratament conservator, pe măsura detersiei, se formează ţesutul de granulatie, 

prin apariţia unor vase de neoformaţie şi proliferarea fibroblaştilor, iar suprafaţa plăgii se 

micşorează treptat, ca urmare a forţelor de contracţie din plagă (miofibroblaşti, aglomerări de 

colagen), dar şi a proceselor de epitelizare şi cicatrizare marginală.  

Plaga granulară (ţesut roşu, intens vascularizat, cu suprafaţă lucioasă şi tendinţă de sângerare), 

uneori hipertrofică, alteori palid-atrofică (suprainfectată), impune grefarea cutanată. 

In trecut, aceasta era modalitatea curentă de a trata plaga arsă, apariţia plăgii granulare fiind 

considerată necesară pentru grefare. In present se consideră că apariţia plăgii granulare nu 

este o etapă obligatorie, în special în cazul arsurilor totale limitate ca suprafaţă, care au  

indicaţie chirurgicală precoce; în cazul arsurilor predominant profunde şi extensive, procesul 

de chirurgicalizare se poate întinde pe intervale mai lungi (peste 30 de zile), apărând în mod 

inevitabil, zone mai mari sau mai mici de plagă granulară. 

Evaluarea gravităţii arsurii si  calculul suprafetei corporale arse 

Elementele esenţiale ce trebuie luate în calcul în evaluarea gravităţii arsurii sunt : 

Vârsta pacientului: la aceeaşi profunzime şi suprafaţă arsă o arsură este mai gravă în cazul 

pacienţilor la extremele varstelor (copil sub 3 ani, persoane peste 60 de ani). O arsură trebuie 

întotdeauna considerată gravă la sugar şi la vârstnic. Orice arsură „toată grosimea dermului" la 

extremele vârstelor necesită spitalizare iniţială în centru specializat. 

Suprafaţa arsă este elementul esenţial în evaluarea gravităţii, prognosticului şi a schemei 

terapeutice în arsuri. Există o corelaţie directă între suprafaţa arsă şi riscul de deces. Raportul 

dintre mortalitate şi suprafaţa arsă, pe grupe de vârstă, este cel mai important indicator de 

performanţă a unei unităţi de arsuri.  

In cazul adultului şi adolescentului peste 15 ani, suprafaţa arsă se calculează pe baza „regulii 

lui 9" (Wallace), după cum urmează: 

 •cap=9%SC 

• un membru superior = 9% SC 

• un membru inferior=2x9%SC=18%SC 

• trunchi anterior = 2 x 9% SC = 18% SC 

• trunchi posterior = 2 x 9% SC = 18% SC 

• perineu =1% SC 
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total = 100% 

In calculul suprafeţei arse nu sunt evaluate zonele de arsură superficială ci doar cele de 

arsură parţială (flictene, epiderm decolat) şi „toată grosimea dermului" (escară albă-cenuşie, 

indoloră). în practică, se constată o tendinţă de subevaluare a suprafeţei arse de către 

personalul medical nespecializat, respectiv o tendinţă de supraevaluare a suprafeţei arse de 

către personalul antrenat din unităţi de arsuri (experienţa ne învaţă că leziunea de arsură are şi 

o dimensiune în profunzime, iar pierderile lichidiene nu sunt exclusiv generate de suprafaţa 

leziunii ci şi de tipul ei si de masa totală de ţesut ars). 

Arsurile prin electrocuţie, mai ales cele prin voltaj înalt, vor fi de la început supraevaluate în 

suprafaţă cu 20-30% (leziunile tisulare profunde sunt însemnate). 

Tot în cazul adultului, şi pentru aproximarea rapidă a unor suprafeţe arse limitate, se poate 

folosi „regula palmei", conform căreia suprafaţa palmei unei persoane reprezintă 1% din 

suprafaţa corporală a acelei persoane. 

In cazul copilului, raportul dintre diferitele segmente corporale se modifică o dată cu vârsta 

şi sunt prezentate în următorul tabel (Lund-Browder): 

 

 

 

 

 

 

In cazul arsurilor ce asociază inhalaţie de fum şi/sau arsuri de căi respiratorii, se face de 

asemenea o supraevaluare cu 10-15% a suprafeţei arse. 

Profunzimea arsurii. 

Evaluarea profunzimii trebuie realizată în dinamică (2-5 zile), de către personal competent  

O arsură „toată grosimea dermului" trebuie considerată gravă, cu indicaţie chirurgicală, 

chiar în cazul suprafeţelor relativ mici. 

Anumiţi agenţi etiologici generează cu precădere leziuni profunde (curent electric, flacără, 

explozie, substanţe chimice, ulei încins, substanţe vâscoase, contact cu suprafeţe 

încinse).Arsurile „toată grosimea dermului" şi cele parţiale profunde sunt considerate grave şi 

Vârsta                        

 -----------------------  

0-1 an 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15 ani 
Cap 19% SC 17% SC 13% SC 11% SC 9% SC 
Un membru 

superior 

9% 9% 9% 9% 9% 
Trunchi anterior 14% 14% 14% 14% 14% 
Trunchi 

posterior 

18% 18% 18% 18% 18% 
O coapsă 5,5% 6,5% 8% 8,5% 8,5% 
0 gambă 5% 5% 5,5% 6% 6,5% 
Perineu _______  1% 1% 1% 1% 1% 
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sub aspectul riscului potenţial de sechele cicatriceale definitive, cu implicaţii funcţionale şi 

cosmetice. 

Localizarea arsurii 

Sunt considerate grave sau potenţial severe arsurile localizate pe faţă, mâini, picioare, 

perineu, arsurile de căi aeriene şi cele cu distribuţie circulară.  

Arsurile circulare la nivelul extremităţilor prezintă risc de ischemie periferică; acestea 

trebuie poziţionate procliv, inspectate frecvent şi abordate chirurgical prin incizii de 

decompresiune, în anumite cazuri. 

Arsurile „toată grosimea dermului" cu distribuţie circulară la nivelul cervical şi/sau la nivelul 

trunchiului prezintă risc de edem şi obstrucţie laringiană, precum şi de insuficienţă 

respiratorie, necesitând incizii de degajare eficiente, în primele ore de la accident. 

Agentul etiologic 

 Electrocuţiile şi arsurile chimice trebuie întotdeauna evaluate iniţial în mediu spitalicesc 

specializat, chiar dacă leziunile cutanate par minore. Arsurile prin flacără/explozie generează 

mai frecvent leziuni profunde şi extensive, şi prezintă risc crescut de mortalitate, cu atât mai 

mult cu cât asociază şi leziuni inhalatorii. 

Traumatismele asociate 

 Fracturile, traumatismele craniene, leziunile interne produse prin cădere de la înălţime 

(electrocuţii prin voltaj înalt) sau prin proiectare (explozie, electrocuţie prin voltaj casnic), 

intoxicaţia cu monoxid de carbon (incendiu în spaţiu închis) trebuie evaluate de la examenul 

iniţial. 

Leziunile asociate agravează prognosticul şi impun internarea într-o unitate de arsuri a 

unui spital complex, multidisciplinar. 

Afecţiunile şi carenţele preexistente: afecţiuni cronice debilitante, afecţiuni acute, sarcină, 

imunodepresie şi tratamente imuno-supresoare, status socio-economic precar, handicapuri şi 

dizabilităţi preexistente, afecţiuni psihice. 

Tratamentul iniţial neadecvat şi internarea tardivă în centrul specializat agravează 

pronosticul local şi general al arsurii. 

Condiţiile tehnice de lucru în unitatea de arsuri. Personalul, spaţiul, gradul de aglomerare, 

numărul de cazuri grave tratate concomitent, dotarea tehnică sunt factori care influenţează 

rezultatele clinice ale îngrijirii arsurilor. 
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Toţi aceşti factori de gravitate acţionează sinergic, într-o ecuaţie complexă, asupra 

pacientului ars, influenţând pronosticul vital şi funcţional, durata de spitalizate, numărul şi 

gravitatea complicaţiilor de faza acuta, calitatea vieţii.  

SCORURI DE GRAVITATE si INDICE PROGNOSTIC 

Clasificarea ABA (American Burn Association): 

• Arsuri minore (pot fi tratate ambulator): 

- arsuri parţiale superficiale de sub 5-10% SC, la copil şi vârstnic; 

- arsuri parţiale superficiale de sub15% SC, la adult; 

- arsuri „toată grosimea dermului", de sub 2% SC, la adult, fără afectarea zonelor speciale 

de gravitate. 

• Arsuri moderate (potenţial severe, necesită evaluare şi internare în centre specializate): 

-arsuri parţiale de 10-20% SC, la copil şi vârstnic; 

-arsuri parţiale de 15-25% SC, la adult; 

- arsuri „toată grosimea dermului" de2-10% SC, fără afectarea zonelor speciale de 

gravitate. 

• Arsuri majore (grave, necesită internare obligatorie şi iniţială în unităţi de arsuri din 

spitale complexe, interdisciplinare, cu profil de urgenţă; aceste cazuri majore nu trebuie 

reţinute în unităţi intermediare sau nespecializate): 

- arsuri parţiale de peste 20% SC, la copil şi vârstnic; 

- arsuri parţiale de peste 25% SC, la adult; 

- arsuri „toată grosimea dermului" de peste 10% SC, la orice vârstă; 

- arsuri localizate în zonele speciale de gravitate (faţă, mâini, picioare, perineu); 

- arsuri electrice sau chimice; 

- traumatisme asociate, boli cronice preexistente, boli acute concomitente, sarcină, 

imunodepresie de orice cauză, carenţe; 

- suspiciunea de arsură non-accidentală (abuz, neglijare) la copil şi persoane cu dizabilităţi; 

- riscul psihosocial asociat (tentativă de suicid, copil în dificultate, patologie psihiatrică, 

lipsă de cooperare a familiei în procesul terapeutic). 
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Prognosticul, în funcţie de suprafaţa arsă şi de vârstă 

- indicele M50 (suprafaţa arsă pentru care mortalitatea este de 50% din cazuri, la o 

anumită categorie de vârstă); astfel, în SUA, indicele M50 la adultul tânăr se situează în 

prezent la o suprafaţă arsă de 80% SC şi chiar la suprafaţa arsă de 90% SC pentru 

adolescent, în centrele foarte performante (Schriners). 

- scorul Baux este reprezentat de suma suprafeţei arse şi a vârstei pacientului (SA + 

vârsta); un scor Baux mai mare de 75 indică un pronostic rezervat, iar un scor mai mare 

de 100 este extrem de grav.  

- scorul UBS (Unităţi Standard de Arsură) este un scor american, ce oferă o bună 

reprezentare a gravităţii unei arsuri, în funcţie de suprafaţă şi profunzime, şi constă în 

însumarea suprafeţei arse totale cu triplul suprafeţei arse în toată grosimea dermului: 

Scor UBS = (SA + 3 x Sa  gr III) (De exemplu, un pacient cu arsuri acoperind 50% din suprafaţa 

corpului; dintre care 10% SC arsuri totale, va avea un scor UBS = 50 + 3x 10 = 80). 

Conform acestui scor, o arsură este gravă de la un scor de 50 de unităţi, foarte gravă la un 

scor de 100 unităţi şi extrem de gravă la un scor de 150. Considerăm această formă de evaluare 

a riscului vital foarte fiabilă, uşor de folosit şi adaptabilă în cazul tuturor categoriilor de vârstă. 

- scorul ABSl (Abreviated Burn Severity Index) ţine cont de toţi factorii de gravitate şi 

este foarte frecvent utilizat în centrele specializate: 

 

Elemente de gravitate Variabile Scor ABSI 
• Sex Feminin 

Masculin 

1

 

0 • Vârstă 0-20 ani  

21-40 ani 

41-60 ani 

61-80 ani  

> 80 ani 

1

2

3

 

5 
• Arsură căi respiratorii  1 

•Arsură „toată grosimea 

dermului" 

 1 
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• Suprafaţă arsă 1-10% SC  

11-20% SC  

21-30% SC  

31-40% SC  

41-50% SC  

51-60% SC  

61-70% SC 

71-80% SC  

81-90% SC  

91-100% SC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

0

0 

Pe baza acestor scoruri se poate estima prognosticul, conform tabelului ABSI: 

Scor Risc Probabilitate de supravieţuire 
2-3 

 

Foarte redus 99% 
4-5 

 

Redus 

 

98% 
6-7 Moderat 80-90% 
8-9 

 

Important 50-70% 
10-11 

 

 

Sever 20-40% 
>11 Maxim < 1% 
  

ETAPELE PE CARE LE PARCURGE UN PACIENT ARS 

Etapele pe care le parcurge un pacient cu arsuri medii sau severe pot fi schematizate 

astfel: 

• Perioada de urgenţă: primele 3-5 zile de la producerea accidentului; în această perioadă, 

riscul dezechilibrelor hidro-electrolitice, metabolice şi al complicaţiilor sistemice grave, fatale, 

este maxim. De calitatea şi acurateţea tratamentului general şi local instituit în această 

perioadă depinde în mare măsură pronosticul vital al pacientului. 

• Perioada acută: după primele 3-5 zile, până la epitelizarea spontană şi/sau acoperirea 

tegumentară definitivă; tratamentul chirurgical, prevenirea şi controlul complicaţiilor 

sistemice, prevenirea şi controlul infecţiilor, suportul nutriţional, metabolic şi imunologic, 

monitorizarea strictă sunt elemente terapeutice esenţiale ce trebuie practicate concomitent, 

interdisciplinar şi focalizat. Bolnavul cu arsuri medii şi majore este un bolnav de urgenţă, până 

la acoperirea tegumentară definitivă şi stabilizarea biologică.  

• Perioada de reabilitare: fizio- şi kinetoterapie, controlul durerii şi al senzaţiilor neplăcute, 

aderenţă la programul de reabilitare, suport psiho-social, poate dura 1-3 ani, în funcţie de 

gravitatea iniţială a leziunilor, de necesarul chirurgical, dar şi de cooperarea familiei şi a 

pacientului la programul terapeutic. In cazul copiilor, reconstrucţia postarsură însoţeşte tot 

procesul de creştere şi dezvoltare, fiind necesare reevaluări şi revizii cicatriceale în dinamică.  
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COMPLICATII 

Complicaţiile arsurilor sunt foarte frecvente mai ales în cadrul unui tratament precar; dacă sunt 
cunoscute şi tratate preventiv ele nu mai reprezintă o fatalitate, ele putând fi controlate în 
marea lor majoritate. 

Numărul şi gravitatea complicaţiilor depind de: 

 amploarea agresiunii termice, deci cu suferintele sistemice induse de arsură; 

 ele sunt direct proporţionale cu terenul bolnavului (vârsta, tare preexistente), precum şi 
cu o serie de aspecte caracteristice sexului (sarcina, leuzia); 

 sunt invers proporţionale cu competenţa şi promptitudinea tratamentului instituit - un 
tratament corect al arsurii trebuie să fie profilactic, preventiv. 
Complicaţiile arsurilor se pot împărţi în complicaţii ale: reanimării, terapiei plăgii, 
traheostomiei, nutriţiei etc. Complicaţiile arsurilor pot fi împărţite şi în complicaţii locale şi 
generale; pot fi împărţite în complicaţii imediate (concomitente bolii arsului) şi complicaţii 
tardive (la distanţă). Complicaţiile arsurilor pot caracteriza o anumită etapă sau mai multe din 
evoluţia bolnavului. 

Complicatiile perioadei 1: 

 edem pulmonar acut 

 rinichiul de soc 

 complicatii gastrointestinale 

 -tromboemboliile 

 Complicatiile perioadei 2: 

infectia 

 complicatii legate de traheostomie 

 complicatiile plagii tratate cu topice locale 

 complicatii urinare 

 complicatii digestive 

 complicatii tromboembolice 

 complicatii neuropsihice 

Complicatiile perioadei 3 

 Complicatii legate de actul chirurgical 

 Anemie, hipoproiteinemie 

 Infectia 

 Complicatii tromboembolice 

 Complicatii neuropsihice 

 



14 
 

Şocul cronic post-combustional - perioada a IV-a patologică  

Este o etapă neobligatorie şi de nedorit în evoluţia bolnavului. În general un bolnav cu arsuri 

intră în această perioadă după circa 60 de zile de evoluţie a bolii, termenul putând fi devansat 

funcţie de dimensiunea şi profunzimea arsurii, capitalul biologic cu care pacientul a început 

boala ca şi erorile terapeutice. 

Cauzele: 

 - arsuri foarte mari, cu consumarea prematură a rezervelor biologice, arsuri care 

din motive obiective nu pot fi grefate (lipsa posibilităţilor de a recolta 

homogrefe, absenţa donatorilor de piele); 

 - arsuri importante la care s-a pierdut momentul operator. 

Denutriţia gravă a bolnavului este o consecinţă a defectării mecanismelor de aport, transport şi 

metabolizare (metabolismele intermediar, energetic sunt defectuoase; neutralizarea şi 

eliminarea produşilor de metabolism nu mai funcţionează); în acelaşi timp pierderile prin plagă 

se permanentizează. 

Clinic, bolnavul este inapetent până la anorexie, secreţiile digestive diminua excesiv, apărarea 

imunitară practic nu mai există datorită incapacităţii de producţie şi absenţei materialului 

plastic (denutriţie proteică gravă). 

Bolnavul este caşectic, adinamic, areactiv, refractar la tratament; plăgile îi sunt infectate şi în 

permanenţă este febril: Tegumentele sunt pergamentoase; paloarea este extremă; edeme 

caşectice pot însoţi semnele clinice. Areactivitatea bolnavului face să fie greu de recunoscut 

complicaţiile declanşate la un moment dat. 

Adesea aceşti bolnavi prezintă escare de decubit, plăgile sunt fetide, redorile articulare sunt 

regulă, psihicul este în consecinţă. 

Explorările paraclinice arată: 

 - hipoproteinemie < 3%, uneori mascată de deshidratare; 
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 - raportul albumine/globuline este inversat; 

 - anemie extremă, la valori < 1 500 000 hematii/ mm3; 

 - trombocitele se menţin la valori mici; 

 - granulocitele pot scădea tranzitoriu cu sau fără eozinopenie; 

 - ureea sangvină şi urinară pot creşte moderat; 

 - pozitivarea probelor de labilitate serică; 

 - transaminaze serice crescute; 

 - VSH crescută; fibrinogen > 1000 mg%; 

 - lipemia crescută; 

 - glicemia are valori crescute datorită imposibilităţii utilizării periferice, celulele 

fiind insensibile la insulina; 

 - acidoza; 

 - hiponatremie şi hiperpotasemie. 

 

Tratamentul 

 - susţinerea biologică printr-un tratament de terapie intensivă corect condus, cu 

aport energetic şi proteic mărit; sângele integral este un element indispensabil; 

plasma şi albumina sunt de un real ajutor; 

 - alimentaţie orală prin tatonarea disponibilităţilor tubului digestiv; alimentele se 

vor introduce prin sonda gastrică, preferându-se alimentele uşor digerabile, fără 

reziduuri; 

 - asanarea infecţiei locale şi generale; 

 - aport vitaminic mărit; 

 - grefarea cu homogrefe, pentru eliminarea pierderilor iar, după circa 2-3 

săptămâni de la începerea măsurilor mai sus amintite, acoperire cu autografe. 

 Întrerupând pierderile cu ajutorul homogrefelor bolnavul poate să-şi recapete 

apetitul, metabolismul se ameliorează, se normalizează progresiv statusul 

biologic. 
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Ulterior ameliorării stării generale, vor trebui folosite homogrefele, aplicate în şedinţe 

secvenţiale, până la completa acoperire a plăgilor granulare. Înlocuirea homogrefelor, care sunt 

tolerate o lungă perioadă de timp, se va face cu autogrefe, secvenţial, pe suprafeţe de 

maximum 5% din suprafaţa corpului într-o şedinţă operatorie. Desigur că vindecarea este cu 

multiple sechele a căror soluţionare nu va putea fi începută mai devreme de 7-9 luni de la 

completa vindecare cutanată. 

A nu se uita că un bolnav ajuns în stadiul de şoc cronic poate fi un bolnav pierdut; tulburările de 

metabolism pot fi atât de grave încât să nu mai permită o convertire către anabolism. 

 

1. Şocul postarsură şi reanimarea lichidiană 

Leziunile termice cutanate, ce caracterizează arsurile medii şi majore (arsuri parţiale de 

peste 10-20% SC la copil şi vârstnic, arsuri parţiale de peste 15-25% SC la adult, arsuri „toată 

grosimea dermului" de peste 10% SC la orice vârstă), produc, invariabil, o formă particulară şi 

severă de şoc, cu atât mai gravă cu cât masa totală de ţesut ars este mai mare.  

Arsurile severe produc distrucţii tisulare şi şoc hipovolemic, care generează formarea şi 

eliberarea unui număr mare de mediatori chimici, atât la nivel local cât şi sistemic. Şocul 

postarsură este rezultatul acţiunii concomitente asupra organismului a hipovolemiei, 

dezechilibrelor electrolitice şi metabolice, şi a cascadei de mediatori chimici. O dată amorsat, 

acest proces nu se întrerupe, inclusiv în cazul unui tratament adecvat, decât în momentul în 

care plaga arsa este epitelizată sau excizată şi grefată. 

Modificările hemodinamice iniţiale, cauzate de pierderile de lichide consecutive arsurii 

(pierderi prin plaga arsă-exsudat, constituirea progresivă a edemelor postarsură), includ: 

- scăderea volumului plasmatic; 

- scăderea debitului cardiac; 

- reducerea consecutivă a diurezei; 

- creşterea rezistenţei vasculare sistemice; 

- reducerea fluxului sanguin periferic (hipoperfuzie tisulară, reducerea 

aportului de oxigen la ţesuturi). 
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 Scopul terapeutic esenţial este reprezentat de restabilirea rapidă şi menţinerea volumului 

intravascular şi a perfuziei tisulare, pentru a preveni ischemia tisulară.  

Pentru a menţine volumul circulant în timpul primelor ore/zile de la producerea 

accidentului sunt necesare cantităţi mari de lichide perfuzate.  

După agresiunea termică se produce o eliberare masivă de mediatori 

chimici(histamina,prostaglandinele, tromboxani,kinine, serotonine, catecolamine, radicali liberi, 

factori de agregare plachetara, angiotensina si vasopresina, corticotropin releasing factor) care 

joacă un rol important în patogeneza edemului şi a anomaliilor cardiovasculare apărute în 

cadrul şocului postarsură. Mulţi din aceşti mediatori chimici alterează permeabilitatea 

vasculară, direct sau indirect, prin creşterea presiunii hidrostatice şi prin vasodilataţie 

arteriolară, acţionând pe o membrană bazală lezată. 

In cazul arsurilor severe, se produce : 

- depresia funcţiei miocardice, chiar înainte de scăderea detectabilă a 

volumului plasmatic. Debitul cardiac rămâne scăzut şi după 

reanimarea lichidiană eficace. Creşterea rezistenţei vasculare 

sistemice este rezultatul vasoconstricţiei periferice şi a creşterii 

vâscozităţii sanguine, ca urmare a hemoconcentraţiei. 

- creşterea marcată a rezistenţei vasculare pulmonare si instalarea 

edemului pulmonar este mai ales corelată cu prezenţa leziunilor 

inhalatorii. 

Reanimarea lichidiană  

Reanimarea lichidiană are scopul de a menţine homeostazia organismului în perioada de 

şoc, prin înlocuirea lichidelor, proteinelor şi electroliţilor ce se pierd prin plaga arsă şi prin 

sechestrare (intracelular, interstiţial).  

- reanimarea lichidiană în arsuri trebuie să menţină perfuzia tisulară adecvată; 

- reanimarea lichidiană trebuie să fie strict monitorizată şi frecvent ajustată,     pentru a 

preveni hipoperfuzia şi hipoxia tisulară, dar şi supraîncărcările volemice; 

- lichidele perfuzate nu trebuie să fie hipotone, ci trebuie să compenseze pierderile 

semnificative de sodiu; 

- pierderile proteice masive iniţiale trebuie compensate încă din faza de şoc. 

Formule de reanimare lichidiană  
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1. Formule cu cristaloizi 

- PARKLAND: Ringer lactat, 4 ml/kg/% SA; 

- BROOKE (modificat): Ringer lactat2ml/kg/%SA. 

Eficienţa reanimării lichidiene este monitorizată prin debitul urinar orar, care trebuie 

menţinut la 0,5-1 ml/kg/oră. 

Jumătate din cantitatea totală de lichide, calculată pentru primele 24 de ore, va fi 

administrată în primele 8 ore după accident, iar cealaltă jumătate in următoarele 16 ore, 

debitul de fiind diferit pentru cele două intervale.  

2. Formule cu coloizi 

- EVANS: ser fiziologic 1 ml/kg/% SA + coloizi 1 ml/kg/% SA + 2000 

ml Dextroză 5% (necesar de întreţinere); 

- BROOKE: Ringer lactat 1,5 ml/kg/% SA + coloizi 0,5 ml/kg/% SA + 

2000 ml Dextroză 5%. 

Proteinele plasmatice au un rol foarte important în circulaţie întrucât generează forţe 

oncotice care contracarează forţele capilare hidrostatice, limitând în felul acesta pierderile de 

lichide din spaţiul intravascular. Fără proteine, volumul circulant nu poate fi menţinut, 

producându-se edem masiv.Soluţiile proteice se administrează la 8-12 ore postarsură. 

3. Formule cu dextran 

4. Formule pediatrice (copii 0-16 ani) 

GALVERSTON (Carvajal): 5000 ml/ m2SA + 2000ml/m2SC 

In etapa de şoc şi pe toată perioada acută se monitorizează diureza, ionograma serică şi 

urinară, glicozuria, balanţa azotului, balanţa lichidiană, proteinemia; se încearcă menţinerea 

parametrilor biochimici la valori cât mai apropiate de normal. 

2 .Sindromul inflamator sistemic in arsuri 

SIRS este definit prin prezenţa a două sau mai multe din următoarele criterii: 

- temperatură corporală peste 38°C sau sub36°C; 

- tahicardie: AV > 90 bătăi/minut la adult şi peste normalul vârstei la copil; 

- tahipnee: FR > 20/minut la adult şi peste normalul vârstei la copil şi PaCO2<32 

mmHg; 
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- leucocitoză (> 12 000/mmc)/leucopenie (< 4000/mmc). sau forme leucocitare 

imature > 10%. 

 SIRS este un proces ce presupune leziuni tisulare şi care poate evolua spre disfuncţie 

multiplă de organe  şi insuficienţă multiplă de organ (MSOF). 

 3.  Raspunsul metabolic sistemic si implicatiile nutritionale 

Traumatismele majore, arsurile şi sepsisul au în comun un catabolism rapid al proteinelor 

plasmatice, ca şi redistribuirea azotului în organism 

                 Catabolismul proteinelor musculare este atât de marcat în cazul arsurilor, 

traumatismelor severe şi al sepsisului, încât la aceşti pacienţi este inevitabilă scăderea 

ponderală şi a masei musculare, care poate fi anticipată dar nu poate fi în totalitate 

prevenită, nici chiar în cazul unui suport nutriţional enteral şi parenteral adecvat. 

Catabolismul proteic marcat şi consumul metabolic intens, ce caracterizează pacientul cu 

arsuri majore, au făcut ca acesta să fie comparat cu un alergător de maraton care nu se 

poate opri din această cursa epuizantă. Singura modalitate de a întrerupe acest mecanism 

este îndepărtarea rapidă a escarelor şi acoperirea tegumentară prin grefare. 

Necesarul proteic, la pacientul ars, este: 

-la copil: 3g/kg +1 g/%SA; 

-la adult: 1 g/kg+ 3 g/% SA. 

Necesarul caloric, la pacientul ars, este: 

- la copil: 1500-2000 kcal/m2 +1500-2000 kcal/m2 SA; 

-la adult: 25 kcal/kg+40 kcal/% SA. 

4. Modificari hematologice in arsuri 

1. Anemia este o consecinţă frecventă a arsurilor, cu atât mai marcată cu cât masa totală 

de ţesut ars este mai mare. Cauza reducerii numărului de eritrocite circulante este 

multifactorială şi include: 

- pierderi crescute: deteriorare termică, manevre chirurgicale cu 

sângerare, investigaţii de laborator, distrugeri crescute în SRE, 

hemoliză, CDI, hemoragie digestivă, exces de heparină. 

- producţie scăzută: supresie medulară (infecţii, toxine de 

arsură, medicamente, alterări ale metabolismului fierului), 



20 
 

răspuns inadecvat la eritropoietină (reducerea sensibilităţii 

liniei roşii la eritropoietină),  deficienţe nutriţionale, disfuncţii 

hepato-renale. 

Efectul direct al căldurii asupra ţesuturilor poate duce la distrugerea eritrocitelor în zona 

arsă (până la 10% din masa circulantă), iar dimensiunea acestui fenomen se corelează direct cu 

suprafaţa arsă şi profunzimea arsurii. Leziunile vasculare activează mecanismul coagulării; se 

produc tromboze venulare în arsurile parţiale şi, respectiv, tromboze arteriolare şi venulare în 

cazul arsurilor „toată grosimea dermului. 

2. Modificările numărului de granulocite depind de severitatea arsurii, de prezenţa sau 

absenţa infecţiei şi de caracteristicile individuale ale pacientului. In primele 24-48 h scade 

numărul de leucocite, apoi se poate constata fie leucocitoza (uneori foarte marcată), fie 

leucopenie, dar în ambele cazuri există un deficit al funcţiilor granulocitare (migrare, fagocitoză, 

degranulare) cauzat mai ales de un deficit al factorului de stimulare a coloniilor leucocitare. 

Modificarea bruscă (leucocitoza marcată/leucopenie) a numărului de leucocite sugerează o 

complicaţie septică. 

3. In primele ore postarsură, se constată trombocitoză moderată, în cadrul 

hemoconcentraţiei. Pe parcursul reanimării lichidiene, numărul trombocitelor circulante scade, 

ca urmare a efectului de diluţie, dar şi prin consum periferic. Dupa aceasta scădere iniţiala si in 

absenta complicatiilor (sepsis, CDI, sângerări digestive, manevre chirurgicale cu sângerare 

abundentă), numărul de plachete revine la normal, iar spre ziua 14 postarsură se constată 

instalarea unei trombocitoze progresive, uneori foarte marcată (900.000-1.000.000/mmc), care 

se corelează cu evoluţia favorabilă, spre vindecare, absenţa sepsisului şi închiderea progresivă a 

plăgilor arse. Trombocitopenia instalată tardiv în perioada acută (după 7-10 zile) se corelează cu 

complicaţii severe (sepsis, MSOF) şi cu risc crescut de mortalitate. 

4. Homeostazia coagulării este un proces complex, ce implică interacţiunea factorilor de 

coagulare, a sistemului fibrinolitic şi a mai multor elemente celulare; dezechilibrul acestor 

componente poate duce, în contextul arsurii majore, la stări de hipo- sau 

hipercoagulabilitate. Majoritatea factorilor de coagulare scad în faza de şoc şi în cursul 

reanimării lichidiene, ca urmare a efectului de diluţie dar şi a pierderilor importante de 

plasmă. După faza de reanimare, se observă o revenire progresivă la normal a factorilor de 

coagulare.în evoluţie, se constată o creştere a trombogenicităţii şi a produşilor de 

fibrinoliză, ceea ce creşte riscul de tromboză 

5. Etiologia si prevenirea MSOF 



21 
 

Cascada disfuncţiilor multiple de organ este generată de o reacţie inflamatorie sistemică 

necontrolată, care este întotdeauna asociată sepsisului. Alţi factori declanşatori pot fi: alterarea 

barierei intestinale, plaga arsă, hipoxia tisulară 

In mod frecvent, la capătul ambelor tipuri de reacţii se instalează insuficienţa circulatorie şi 

decesul. Mortalitatea este cu atât mai mare, cu cât numărul de organe insuficienteeste mai 

mare; în prezenţa a trei organe insuficiente, rata mortalităţii este de 100%. 

Criterii de definire a MSOF 

• Insuficienţă cardiovasculară (unul sau mai multe din următoarele criterii): 

-AV<54/min; -TA<49mmHg; 

-    tahicardie ventriculară sau fibrilaţie ventriculară; 

-     pH = 7,24 şi PaCO2< 49 mmHg. 

• Insuficienţă respiratorie (unul sau mai multe din următoarele criterii): 

- FR < 5/miii sau > 40/min;  

- -PaCO2>50mrnHg; 

     dependent de ventilaţie mecanică timp de peste 4 zile. 

• Insuficienţă renală (unul sau mai multe din următoarele criterii): 

-     debit urinar < 479 ml/zi sau < 159 ml/8 ore; 

uree serică > 100 mg/dl; 

creatinină serică > 3,5 mg/dl. 

• Insuficienţă hematologică (unul sau mai multe din următoarele criterii): 

-    NL<1000/mmc; 

-    NT<20000/mmc; 

-    Ht<20%. 

• Insuficienţă neurologică (în absenţa totală a sedării): 

-      Scor Glasgow < 6. 

Prevenirea MSOF se bazează pe: 
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- prevenirea sepsisului; 

- susţinerea barierei intestinale; 

- asigurarea unei oxigenări adecvate; 

- suportul nutriţional; 

- imunomodulare specifică şi nespecifică. 

 

 6. Complicatii digestive in arsuri 

Integritatea tractului digestiv este esenţială pentru pacientul cu arsuri, atât pentru a se 

putea relua cât mai precoce alimentaţia enterală, cât şi pentru a preveni fenomenele de 

translocaţie bacteriană. Trebuie menţionat şi faptul că în faza de şoc se produc frecvent 

tulburări de motilitate intestinală, cu ileus; ileusul precoce este un indicator de reanimare 

ineficientă, în timp ce ileusul tardiv – după perioada de şoc - sau recurent se asociază mai 

frecvent cu sepsisul. 

Mecanismul lezional al ulcerului de stress este multifactorial: 

- ischemie a mucoasei gastroduo-denale; 

- microtromboze în circulaţia locală; 

- agresiune acidă asupra unei mucoase, cu mecanisme de 

apărare diminuate. 

Administrarea profilactică de antiacide a dus la o reducere a incidenţei ulcerului de stress. 

Trebuie evitată administrarea alimentelor sau medicamentelor iritante gastric şi/sau 

neadecvate vârstei pacientului, în special în primele 5-14 zile de la accident. Administrarea 

aspirinei este contraindicată copiilor şi trebuie folosită cu prudenţă, mai ales la adultul cu 

antecedente ulceroase. Administrarea corticoizilor în faza de şoc (de obicei, inutilă) agravează 

tendinţa de ulcerare a mucoasei digestive.în faza de şoc, sunt contraindicate băuturile dulci 

sau/şi acide. Elementul esenţial de prevenire a hemoragiei digestive, la pacientul ars, este 

reanimarea lichidiană instituită precoce şi adecvată severităţii leziunilor. 

Hemoragia digestivă la pacientul ars răspunde, de obicei, la tratamentul conservator 

standard, iar indicaţiile chirurgicale sunt relativ restrânse şi cu pronostic foarte rezervat. 
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7. Complicatii renale in arsuri 

Insuficienţa renală acută reprezintă o complicaţie potenţial letală în arsuri majore, 

traumatisme complexe şi alte stări critice, în ciuda progreselor terapeutice in domeniul 

hemodializei, mortalitatea rămâne încă mare, depăşind 50% din cazuri.In faza de şoc, 

hipovolemia necompensată la timp provoacă o diminuare a fluxului sanguin renal, având ca 

efect instalarea IRA prerenală. Acest tip de situaţie apare din ce în ce mai rar în clinică, ca 

urmare a ameliorării tehnicilor de reanimare lichidiană şi de monitorizare a pacientului. IRA 

instalată tardiv (la peste 14 zile de la accident) apare, de regulă, în context septic, ca o 

componentă a MSOF. 

In prevenirea IRA, elementul esenţial îl reprezintă menţinerea unei perfuzii adecvate prin 

administrarea unei cantităţi suficiente de lichide, atât în faza de şoc cât şi în cea 

acută.Menţinerea unui debit urinar de peste 30-50 ml/oră, cu urina normocroma, sugerează o 

reanimare eficientă. 

8. Infectia 

Plaga arsă este un mediu de cultură ideal, iar imunitatea bolnavului cu arsură medie şi 

severă este profund şi global alterată. Colonizarea bacteriană a plăgii arse este practic 

inevitabilă, iniţial (în prima săptămână) cu flora Gram pozitivă, specifică pacientului, ulterior cu 

germeni Gram negativi, uneori cu germeni multirezistenţi. Colonizarea masivă şi necontrolată a 

plăgii arse poate evolua spre infecţie, cu caracter invaziv şi cu diseminare hematogenă, 

generând sepsis sistemic, cu evoluţie severă şi dificil de controlat terapeutic. O altă modalitate 

de apariţie a sepsisului, la acest tip de pacient critic, imunodeprimat, cu spitalizare prelungită, 

este reprezentată de diferitele manevre invazive (catetere endovenoase, sondă urinară, IOT şi 

ventilaţie mecanică); acestea trebuie practicate cu discernământ, cu protocoale individualizate 

de prevenire a infecţiei locale şi sub monitorizare bacteriologică strictă. Unităţile specializate în 

arsuri trebuie să beneficieze de condiţii speciale (circuite, dotare tehnică, personal) care să 

permită izolarea cazurilor grave, pentru protecţie bacteriologică. 

Infecţia locală a plăgii arse este evidentă în prezenţa următoarelor semne clinice: 

- apariţia unor zone negricioase sau brune la nivelul plăgii arse; 

- secreţii purulente abundente; 

- cantitate crescută de exsudat, după primele 3-5 zile, şi 

modificarea aspectului acestuia; 

- aprofundarea unei leziuni parţiale; 
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- congestie şi edem perilezional, nou apărute în evoluţie; 

- apariţia abceselor; 

- aspect piocianotic al escarei; 

- detersie rapidă a escarei, cu aspect supurat; 

- miros fetid; 

- concentraţie de germeni de peste 100.000/g de ţesut. 

Culturile din plagă identifică germenul cauzal şi sensibilitatea acestuia la antibioterapie, iar 

studiile histologice determină nivelul până la care infecţia s-a propagat. 

Pacientul cu arsuri, spitalizat în centru specializat, va fi strict monitorizat bacteriologic: 

• la internare: culturi din plagă, exsudat nazal şi faringian, culturi de pe tegumentul sănătos 

(plici), urocultură, coprocultură; 

• săptămânal, se reface „harta bacteriologică a pacientului" şi se prelevează hemoculturi 

(mai ales în puseu febril şi la schimbarea cateterelor endovenoase), uroculturi (la pacientul cu 

sondă urinară). 

In fata tabloului clinic general de sepsis, măsurile generale care se impun sunt: 

• antibioterapie sistemică, cu spectru larg, în doze mari; 

• reanimare lichidiană, susţinerea funcţiilor vitale, măsuri de prevenire a MSOF, suport 

nutriţional; 

• intervenţii imunologice menite să amelioreze rezistenţa gazdei (imunoglobuline i.v., 

crioprecipitat); 

• corectarea alterărilor hematologice, care, de obicei, se instituie rapid (anemie, 

trombocitopenie, tulburări de coagulare). 

Antibioterapia sistemică, în arsuri medii şi majore, este indicată: 

• Perioperator: 2-3 administrări înainte şi după practicarea manevrelor chirurgicale; s-a 

demonstrat că, în cazul debridărilor şi al manevrelor de excizie a ţesuturilor necrotice, în arsuri 

extensive, bacteriemia este frecventă. 

• Profilactic: Penicilină 72 de ore, pentru a preveni infecţia streptococică; profilaxie 

antibiotică în indicaţii specifice: imunodeprimaţi, comatoşi, ventilaţie mecanică, manevre 

invazive, incizii de decompresiune, cateter venos central, afecţiuni asociate, extremele 

vârstelor, arsuri extensive şi masiv contaminate, arsuri de căi respiratorii. 
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• Terapeutic: antibioterapie cu spectru larg, în infecţii certe şi sepsis; descaladare şi 

antibioterapie ţintită, după identificarea agentului etiologic şi testarea sensibilităţii, în 

majoritatea cazurilor, arsurile extensive, predominant profunde, cu spitalizare prelungită şi 

imunodepresie profundă prezintă colonizări sau suprainfecţii plurimicrobiene, cu germeni 

rezistenţi. 

 

 

 

 

 

TRATAMENTUL ARSURILOR 

I. TRATAMENTUL IN ARSURI MINORE 

A. Tratamentul local 

In cazul arsurilor minore ce nu necesită spitalizare protocolul de tratament local 

ambulator poate fi: 

- toaleta plăgii arse, folosind soluţii antiseptice neiritante (clorhexidină în ser 

fiziologic, clorură de benzalconiu, hipoclorit de sodiu, povidone-iodine). Nu este 

indicată şi nici utilă practicarea toaletei primare a plăgii arse, făcută cu soluţii 

iritante (alcool) sau coloranţi. 

- debridarea flictenelor sparte şi a celor de mari dimensiuni; se pot lăsa intacte sau 

evacua pe ac steril flictenele de mici dimensiuni, situate pe suprafeţe plane. 

- aplicarea unui pansament tip tulle-gras şi a unor topice antibacteriene (neomicină-

bacitracină, nitrofurazonă, sulfadiazină argentică, povidone-iodine unguent). 

Pansamentul medicalizat se acoperă cu compresă sterilă şi se securizează cu faşă 

(rol absorbant, de protecţie mecanică şi bacteriologică, de limitare a edemului şi 

mişcărilor, de ameliorare a confortului pacientului). 

- arsurile superficiale, fără flictene (solare), pot necesita uneori pansament (suprafeţe 

mari, senzaţie intensă de disconfort, copil mic). 

- arsurile „toată grosimea dermului" de mici dimensiuni, care se tratează o perioada 

ambulator: pansamentul se face cu sulfadiazină argentică, după dezinfecţia şi 

debridarea iniţială menţionată. Orice plagă arsă tratată ambulatoriu, care, la doua, 
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maxim trei săptămâni nu este aproape complet vindecată, necesită intervenţie 

chirurgicală  

- in cazul particular al arsurilor vechi, neglijate, suprainfectate, tratate empiric sau în 

servicii nespecializate, este esenţială prelevarea unor culturi din plagă, urmată de 

toaletă riguroasă, folosind soluţiile antiseptice menţionate, îndepărtarea riguroasă a 

tuturor resturilor tisulare, a exsudatului şi a resturilor de unguente aplicate. Ritmul 

de schimbare a pansamentului este zilnic, timp de 2-4 zile (pe toată perioada cât 

plaga este intens exsudativă); apoi, pe măsură ce se obţine epitelizarea zonelor 

parţiale superficiale şi detersia zonelor de escară; cantitatea de exsudat scade (în 

absenţa suprainfecţiei), iar pansamentul poate fi efectuat la 48-72 de ore. 

 

 

B. Tratamentul general 

- profilaxie antitetanică. 

- prescrierea unui analgetic minor (Paracetamol, Ibuprofen, Acetaminofen) la 

intervale de 4-6 ore, in doze adaptate vârstei pacientului.  

- prescrierea unui antibiotic cu administrare orală (Oxacilină, Claritromicină, 

Ampicilina), în cazul plăgilor arse prezentate tardiv şi suprainfectate (după 

recoltarea culturilor). 

- indicaţii igieno-dietetice: menţinerea poziţiei proclive a segmentului afectat, repaus, 

indicaţii de reabilitare precoce, hidratare orală suplimentară şi evitarea alimentelor 

iritante, continuarea tratamentelor în curs pentru afecţiunile cronice sau acute 

antecedente, sedare uşoară în cazul pacienţilor anxioşi. • Indicaţii scrise oferite 

pacientului şi familiei, inclusiv ritmul de schimbare a pansamentului. 

In general, în arsuri, chiar şi în cazul celor minore, tratate ambulator, este necesară o grijă 

meticuloasă, chiar compulsivă, pentru detalii şi respectarea protocolului. 

 

3. TRATAMENTUL ARSURILOR MODERATE ŞI SEVERE ÎN SPITAL 

Elementele esenţiale ale unui tratament eficace în arsurile medii şi grave sunt: 

- reanimarea hidroelectrolitică promptă, eficace şi adecvată; 

- prevenirea şi controlul terapeutic al complicaţiilor de fază acută; 
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- prevenirea şi controlul infecţiilor; 

- suport nutriţional şi imun; 

- tratament local zilnic sau la doua zile; 

- excizie-grefare precoce a arsurilor „toată grosimea dermului"; 

- tratament chirurgical agresiv, în arsurile extensive, predominant 

profunde; 

- intervenţia fizio- şi kinetoterapeutică şi asistenţa psihosocială precoce şi 

susţinută, pe tot parcursul terapeutic; 

- participarea activă a familiei pacientului la procesul terapeutic. 

In arsuri, durata spitalizării iniţiale poate fi estimată la câte o zi pentru fiecare procent de 

suprafaţă corporală cu arsuri parţiale şi, respectiv, două zile pentru fiecare procent de 

suprafaţă corporală cu arsuri „toată grosimea dermului".  

Tratamentul local al plagilor arse 

Tratamentul local al plăgii arse este hotărâtor pentru evoluţia locală şi generală a 

bolnavului, întrucât plaga arsă este elementul care declanşează şi întreţine toate sindroamele 

generale severe descrise anterior 

Arsurile „toată grosimea dermului” necesită un procedeu chirurgical de închidere a plăgii, 

fie precoce (excizie-grefare precoce), fie o dată cu apariţia plăgii granulare (degranulare şi 

grefare). Ţesuturile devitalizate care formează escara suferă, treptat, un proces de detersie, sub 

acţiunea proteazelor bacteriene şi a celulelor immune 

In cazul arsurilor „toată grosimea dermului”, ce depăşesc 20-30% din suprafaţa corpului, 

îndepărtarea rapidă, chirurgicală, a escarei devine o necesitate imperioasă; în caz contrar, 

organismul suferă tot cortegiul de reacţii sistemice şi posibile complicaţii amorsate de plaga 

arsă. 

Plaga granulară, tratată conservator şi pe suprafeţe limitate, se poate cicatriza. 

Consecinţele funcţionale şi cosmetice ale acestei vindecări spontane a leziunilor „toată 

grosimea dermului" sunt ulterior neplăcute, necesitând corecţii chirurgicale repetate, cu 

rezultate de asemenea imperfect. 

Arsura este traumatismul cel mai frecvent asociat cu apariţia cicatricelor patologice 

(hipertrofice, retractile, discromice), ceea ce impune stabilirea, încă din faza acută, a 
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mijloacelor şi procedeelor celor mai indicate pentru a preveni consecinţele definitive şi pentru a 

face ca rezultatul definitiv să permită o calitate a vieţii cât mai bună. 

 Excizia-grefare precoce poate preveni cicatrizarea patologică şi asigură o calitate a 

rezultatului superioară tratamentelor conservatoare prelungite. 

Când pielea este distrusă, dispare şi funcţia de barieră mecanică, imunologică şi termică.  

Pansamentul local 

Pansamentul trebuie să înlocuiască parţial aceste roluri de protecţie, să reducă pierderile 

lichidiene şi de căldură, să prevină suprainfecţia şi aprofundarea plăgii, să asigure confortul 

pacientului şi să permită reabilitarea precoce. Aceste deziderate sunt relativ uşor de realizat în 

cazul arsurilor de mici dimensiuni, parţiale, dar devin cu atât mai dificile şi mai complexe cu cât 

este vorba de o arsură extensivă, predominant profundă, cu zone intricate de gravitate, 

afectând numeroase zone funcţionale ale corpului, ce trebuie abordate distinct şi individualizat. 

Practicianul trebuie să decidă, în funcţie de caracteristicile arsurii şi ale pacientului, dacă 

foloseşte metoda de tratament „închisă" (pansament ocluziv) sau „deschisă" (la expunere). 

Tratamentul prin expunere este riscant, în cazul arsurilor extensive, dacă este practicat 

exclusiv, şi nu a demonstrat un efect benefic asupra ratei de supravieţuire a pacienţilor 

(pierderi termice şi hidroelectrolitice crescute, consum metabolic maxim, risc crescut de 

contaminare şi suprainfecţie, mai ales în condiţii neadecvate de spaţiu şi dotare); beneficiile 

locale ale tratamentului la expunere sunt minime sau nule în cazul arsurilor predominant 

„toată grosimea dermului". Tratamentul la expunere este cel mai frecvent indicat în arsurile 

parţiale ale feţei. 

In pofida costurilor, beneficiile terapeutice ale pansamentelor ocluzive explică folosirea lor 

de rutină în tratamentul arsurilor. Pansamentul este schimbat zilnic (sau bicotidian, în cazul 

plăgilor suprainfectate şi intens exsudative sau cu anumite localizări particulare), în mediu 

aseptic, prilej cu care se practică dezinfecţia plăgilor cu soluţii antiseptice neiritante 

(clorhexidină, ser fiziologic steril, povidone-iodine etc.), debridare şi toaleta riguroasă a zonelor 

nearse. Plăgile sunt apoi acoperite cu topice antibacteriene sau cu pansamente de tip tulle-

gras, impregnate cu topice sau unguente, acoperite cu comprese sterile absorbante şi 

securizate, cu faşă sau cu bandaj elastic. Pansamentul zonelor funcţionale (mâini, articulaţii 

mari) trebuie să respecte principiile de prevenire a sechelelor postarsură, să realizeze o 

poziţionare blândă a articulaţiilor în poziţii funcţionale, să asigure confortul pacientului şi să 

permită mişcarea. Manevrele sunt dureroase şi generatoare de anxietate pentru pacient şi 

familia acestuia; acestea necesită analgezie, sedare sau chiar anestezie generală. în arsurile 

medii şi majore, pansamentul zilnic echivalează cu o intervenţie chirurgicală, luând în 

considerare resursele materiale şi umane necesare, dar şi implicaţiile asupra pacientului. 
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Baia terapeutică, considerată în trecut un element terapeutic obligatoriu, este, în prezent, 

utilizată selectiv şi nu foarte frecvent. Necesită condiţii tehnice speciale, consum mare de 

substanţe dezinfectante.  

Arsura nu distruge numai funcţia de barieră mecanică a pielii, ci alterează şi cel mai mare 

organ imun. Escara este avasculară, deci antibioterapia administrată sistemic nu poate realiza 

nivele terapeutice la nivelul escarei. Pe de altă parte, escara avasculară, contaminată, uneori 

suprainfectată este despărţită doar de câţiva milimetri de patul microvascular viabil, ceea ce  

explică uşurinţa cu care o infecţie, la acest nivel, poate deveni cu uşurinţă invazivă, şi justifică 

aplicarea topicelor antimicrobiene şi a soluţiilor dezinfectante 

 Scopul tratamentului profilactic cu substanţe antiseptice şi topice antimicrobiene este de a 

întârzia şi reduce la minimum posibil colonizarea bacteriană inevitabilă a escarei, de a preveni 

suprainfecţia cu germeni franc patogeni şi de a preveni infecţia invazivă cu punct de plecare în 

plaga arsă. Nici unul din topicele antimicrobiene nu poate elimina complet colonizarea 

bacteriană şi riscul de infecţie în arsuri, mai ales în cazurile extensive, la care imunitatea gazdei 

se alterează progresiv, în faţa unei plăgi arse infectate, topicul folosit trebuie să fie eficient pe 

flora cauzală, să penetreze escara în profunzime şi trebuie asociat cu măsuri generale de 

prevenire şi control a sepsisului, precum şi cu procedee chirurgicale de îndepărtare a 

ţesuturilor devitalizate suprainfectate şi de asanare chirurgicală a focarelor septice la distanţa. 

Pe plan internaţional, topicele antibacteriene cel mai frecvent utilizate în practică sunt: 

 Sulfadiazina argentică 1% este topicul cel mai frecvent utilizat, în special în arsuri 

profunde, caracterizat după cum urmează: aplicare nedureroasă, nu pătează plaga şi nici 

materialele, are proprietăţi hidrofile; spectru larg de activitate; nu penetrează escara în 

profunzime; reduce numărul de bacterii în plagă şi întârzie colonizarea plăgii arse cu germeni 

Gram negative. 

Mafedine: activitate bună împotriva Gram pozitivilor (cu excepţia MRSA) şi spectru larg de 

acţiune pe Gram negativi, dar fără activitate antifungică (spre deosebire de sulfadiazina).  

Nitratul de argint, soluţie 0,5% a fost introdus în tratamentul topic al arsurilor în anii '60; 

este activ împotriva majorităţii stafilococilor şi a Gram negativilor.  

• Clorhexidina: soluţia de clorhexidină gluconat este folosită în majoritatea centrelor de 

arsuri pentru spălarea şi dezinfecţia plăgii arse, la internare şi în cursul tratamentelor locale 

zilnice sau la baia terapeutică. Poate fi aplicat şi sub formă de pansamente umede, pe plăgi 

masiv contaminate/infectate şi/sau pe zonele grefate. Are spectru larg de acţiune, acoperind 

flora frecvent incriminată în suprainfecţia arsurilor. Aplicarea este nedureroasă şi cu efecte 
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adverse minime. Nu s-a descris până în prezent dezvoltarea rezistenţei bacteriene la acest 

antiseptic. 

• Povidon-iodine: extrem de util în tratamentul local pe suprafeţe arse mici, ca şi în 

dezinfecţia tegumentelor îndemne, pregătirea preoperatorie, pansamentul zonelor grefate. în 

arsuri extensive există riscul de toxicitate sistemică (disfuncţii renale şi tiroidiene) şi 

dezavantajul că produsul este rapid inactivat de către lichidul de exsudat. 

Alte topice: Nystatin, Neomicina-Bacitracina, Mupirocin - utile în tratamente locale pe zone 

mici şi specifice (faţă, pavilioane auriculare). 

Utilizarea topicelor antibacteriene în arsuri, cu scop profilactic şi/sau curativ, nu este o 

soluţie „miracol" aşa cum este privită uneori de pacient şi chiar de către unii practicieni. Din 

nefericire, în cazul arsurilor „toată grosimea dermului", extensive sau limitate ca suprafaţă, nici 

un topic nu poate induce reepitelizarea spontană şi prevenirea sechelelor cicatriceale; în aceste 

situaţii, soluţia optimă este intervenţia chirurgicală de excizie a escarei şi grefare cutanată a 

defectului tegumentar, realizată cât mai precoce cu putinţă. 

Tratamentul chirurgical al arsurilor 

In ultimii 25 de ani, concepţiile şi practica în tratamentul chirurgical al arsurilor s-au 

schimbat fundamental. Supravieţuirea pacienţilor cu arsuri extensive a fost net ameliorată de 

tehnicile de chirurgicalizare precoce. Intervenţiile de excizie şi grefare se practică sub anestezie 

generala si necesita o cantitate mare de sânge compatibil pentru a fi transfuzat intra- şi 

postoperator. 

Tipurile de excizie ce pot fi practicate sunt: 

• Excizia tangenţială - introdusă în urmă cu 20 de ani, în SUA, constă în îndepărtarea succesivă, 

cu ajutorul cuţitului Goulian, a straturilor succesive de escară, până se ajunge în ţesut sănătos 

(atestat de apariţia sângerării). Necesită experienţa chirurgului. Sângerarea este abundentă. 

Pentru limitarea pierderilor masive de sânge se poate aplica garou la baza extremităţii afectate, 

dar, în acest caz, limita dintre ţesuturile lezate şi cele viabile este mai puţin evidentă. 

Respectând aceleaşi principii, excizia tangenţială poate fi practicată şi cu electrodermatomul, 

dar acest procedeu nu este aplicabil în cazul zonelor cu arhitectură complicată (mâna). 

• Excizia fascială - este rezervată arsurilor masive, subdermice. Se excizează în bloc ţesutul 

necrotic, până la fascie. Intervenţia este mai rapidă, cu sângerare mai puţin abundentă, dar 

patul pentru grefare nu este la fel de bun ca în cazul exciziei tangenţiale. Un alt inconvenient 

major în excizia fascială este reprezentat de modificările definitive ale conturului zonei 

respective, prin excizia ţesutului celular subcutanat. 
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In cazul arsurilor parţiale, de profunzimi intricate, cum se întâmplă frecvent în arsurile cu 

lichid fierbinte la copil, atitudinea chirurgicală este flexibilă şi nuanţată, cu tendinţa de a 

respecta intervalul primelor 12-14 zile, creând organismului condiţiile generale şi locale de a 

realiza epitelizarea spontană acolo unde este posibil; după acest interval se trece la excizarea 

escarelor restante, parcelarea şi autogrefarea defectelor. Prezervarea ţesuturilor viabile şi 

realizarea intervenţiei într-un moment când majoritatea leziunilor sunt vindecate (dar înaintea 

apariţiei plăgii granulare) dă rezultate bune atât local cât şi din punctul de vedere al 

supravieţuirii. 

In cazul arsurilor „toată grosimea dermului" limitate ca suprafaţă, indicaţia de 

chirurgicalizare precoce (24-72 de ore de la accident) şi de închidere definitivă a plăgii prin 

autogrefare în acelaşi timp operator este logică şi certă. Se reduce, astfel, durata spitalizării şi 

se previne amorsarea reacţiei inflamatorii sistemice. Arsurile „toată grosimea dermului", care 

acoperă până la 20-30% din suprafaţa corpului pot fi rezolvate chirurgical din primul timp 

operator. 

In cazul arsurilor extensive (peste 30-40% SC) predominant „toată grosimea dermului", 

după deşocarea iniţială, se adoptă de obicei o strategie chirurgicală agresivă, anticipând faptul 

că după prima săptămână organismul pacientului va fi expus complicaţiilor grave consecutive 

amorsării SIRS şi suprainfecţiei, reacţiei intens hipermetabolice şi imunodepresiei masive. 

Intervenţia chirurgicală precoce şi seriată, în cazul unui pacient bine echilibrat, reduce masa de 

ţesut necrotic, reduce suprafaţa totală a leziunii iniţiale şi deci intensitatea reacţiei sistemice, 

reduce riscul complicaţiilor şi durata spitalizării, ameliorează pronosticul vital. Excizia-grefare 

precoce se poate iniţia la 24-48 de ore de la accident, în cazul unei reanimări eficiente, dar este 

limitată la 20-30% din suprafaţa corpului, închiderea chirurgicală a plăgii excizate este 

definitivă, cu autogrefe recoltate cu electrodermatomul. Suprafaţa autogrefei poate fi 

expandată 2:1 - 5:1 cu ajutorul meshgraft - expander-ului. Zona donatoare se vindecă sub 

tratament local în 5-7 zile şi poate fi refolosită într-un timp chirurgical ulterior. La copil, scalpul 

este o zonă donatoare de foarte bună calitate, ce poate fi refolosită seriat, având şi avantajul că 

nu lasă sechele cosmetice. 

Problemele tehnice cele mai grave şi deciziile cele mai dificile privesc situaţia extremă a 

arsurilor predominant profunde, ce depăşesc 60% din suprafaţa corpului, când rezerva de 

tegument indemn ce poate fi folosită ca zonă donatoare este în mod evident depăşită de 

amploarea leziunilor, şocul postarsură este sever, pronosticul vital este rezervat şi depinde în 

mod cert de precocitatea tratamentului chirurgical. în aceste situaţii extreme, este absolut 

necesară utilizarea unor tehnici de acoperire tegumentară temporară. Acoperirea temporară a 

plăgilor excizate se poate realiza cu: 
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• allogrefe cutanate (tegument de la o altă persoană) - proaspete, crioprezervate (CPA) sau 

prezervate în glicerol (GPA); 

• allogrefe intricate cu autogrefe (tehnica „sandviş"); 

• heterogrefe (tegument de la o altă specie) - de obicei, xenogrefe; 

• substituenţi cutanaţi semisintetici; 

• culturi celulare. 

In prezent, allogrefele sunt, în marea majoritatea a centrelor de arsuri, resursa terapeutică 

cea mai frecvent utilizată în practică, pentru acoperirea temporară a zonelor excizate, în cazul 

arsurilor extensive. Allogrefele proaspete şi cele crioprezervate (CPA) sunt ţesuturi vii, care se 

integrează şi se vascularizează; în următoarele 2-4 săptămâni, acestea suferă procesul natural 

de respingere a ţesuturilor non-self, ca în toate cazurile de transplant, în cazul particular al 

arsurii, tratamentul imunosupresor menit să contracareze fenomenul de respingere nu este nici 

necesar, nici logic, de vreme ce oricum alogrefele trebuie îndepărtate progresiv şi înlocuite cu 

autogrefe cutanate (singura modalitate de închidere definitivă a plăgii). Pe măsură ce starea 

pacientului se ameliorează şi zonele donatoare proprii se vindecă sau devin abordabile, se 

procedează la înlocuirea alogrefelor cu autogrefe, de preferat înaintea instalării reacţiei de 

respingere. 

In prezent, allogrefele conservate în glicerol 85% (GPA) sunt frecvent utilizate ca 

pansament biologic, atât în arsuri masive excizate cât şi în arsuri parţiale neexcizate, în special 

la copil. GPA aderă la plagă dar nu se vascularizează, fiind progresiv îndepărtate pe măsură ce 

se produce vindecarea subiacentă în arsurile parţiale sau sunt înlocuite cu autogrefe în arsurile 

totale. 

Obţinerea unei structuri care să înlocuiască definitiv tegumentul ars excizat (structură 

bilaminară dermo-epidermică, autologă, care să se integreze şi să funcţioneze optim, să 

permită reabilitarea şi să asigure rezultate funcţionale şi cosmetice cât mai aproape de normal) 

nu a fost încă realizată. Au fost realizaţi substituenţi şi matrice dermice, care însă necesită 

autogrefare sau acoperire cu culturi epidermice autologe la circa 3 săptămâni de la aplicare. în 

ciuda costurilor foarte mari, rezultatele clinice de etapă sunt destul de promiţătoare, 

permiţând, în condiţii tehnice privilegiate, supravieţuirea unor pacienţi cu arsuri de gravitate 

extremă. 

 

FIZIOPATOLOGIA CICATRICII POSTARSURĂ 
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Repararea cutanată este un proces complex, multistadial, biochimic, celular şi molecular, 

de refacere a integrităţii tegumentului lezat. Pielea, cel mai mare organ al corpului, este 

multistructurală şi multifuncţională, şi prezintă numeroase variaţii regionale. Refacerea 

continuităţii tegumentare necesită reparare ectodermală şi mezodermală, cu reepitelizare, 

sinteză de ţesut conjunctiv.Distrugerile mezodermale se repară printr-un mecanism fibroblastic, 

deci cu formare de cicatrice. 

Leziunile care afectează epidermul şi dermul superficial (zone donatoare, abraziuni, arsuri 

parţiale superficiale), lăsând intacte resturile epiteliale din derm, se vindecă prin reepitelizare, 

pe seama celulelor epiteliale marginale şi din structura dermului, fără cicatrice. 

Plăgile cu afectare dermică profundă sau totala se pot vindeca spontan prin apariţia 

ţesutului de granulaţie; acest ţesut conjunctiv de neoformaţie, cu numeroase vase capilare 

înconjurate de celule şi matrice extracelulară, are, în principal, rolul de a „curăţa" zonele 

lezate (cu ajutorul activităţii macrofagelor), de a „umple" golurile (cu ajutorul depozitelor 

de colagen) şi de a „hrăni" noul ţesut mezenchimal (prin intermediul vaselor de 

neoformaţie). Această matrice celulară şi extracelulară extrem de dinamică va fi înlocuită 

progresiv cu un ţesut conjunctiv permanent, distinct, matur, denumit cicatrice. îndată ce 

procesul de reepitelizare este complet, formarea ţesutului de granulaţie încetează; 

mecanismele implicate în întreruperea acestui proces sunt incomplet cunoscute, 

presupunându-se existenţa unor factori inhibitori ai angiogenezei. Ţesutul de granulaţie 

devine ţesut cicatriceal, a cărui elasticitate scade progresiv în următoarele săptămâni. 

In cadrul unei cicatrizări normale, remodelarea reţelei de colagen duce, în timp, la 

orientarea paralelă a fibrelor de colagen, cu respectarea suprafeţei pielii. Aspectul iniţial 

congestiv, supradenivelat şi ferm al ţesutului cicatriceal devine, progresiv, plat şi suplu. Acest 

proces de maturare cicatriceală durează 6-12 luni. 

Atitudinea terapeutică, în cazul cicatricelor hipertrofice: în prezent, este indicată o serie de 

procedee de dirijare a maturării cicatriceale: 

• presoterapia - aplicată precoce postarsură, combinată cu poziţionare, protezare, fizio- şi 

kinetoterapie (reduce excesul vascular, realiniază fibrele de colagen, reduce durata şi 

intensitatea proliferării cicatriceale, previne diformităţile); 

• masajul zonei cicatriceale (aceleaşi efecte); 

• aplicarea unguentelor hidratante şi antiinflamatorii (hidratează şi asuplizează cicatricea, 

favorizează masajul, ameliorează confortul pacientului); 

• hidroterapia; 
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• aplicarea foliilor şi a gelurilor de silicon (efect evident de netezire, hidratare, asuplizare şi 

accelerare a maturării cicatriceale, probabil prin interacţiune chimică cu ţesutul cicatriceal); 

• administrarea steroizilor intracicatriceali (reduce intensitatea fenomenelor inflamatorii, 

accelerează maturaţia cicatriceală). 

In cazul cicatricelor hipertrofice, tratamentul chirurgical trebuie să evalueze impactul 

funcţional pe care îl are cicatricea asupra pacientului. Dacă nu există un impact funcţional 

semnificativ, este de preferat să se aplice cu conştiinciozitate metodele adjuvante descrise (în 

special foliile de silicon, masajul, hidratarea şi presoterapia), până la maturarea ţesutului 

cicatriceal. Ulterior, se pot practica intervenţii reconstructive cu scopul de a îndepărta cicatricea 

sau de a o face mai puţin vizibilă sau mai puţin întinsă ca suprafaţă, dar ştiind şi informând 

pacientul că este posibil, în cazul predispoziţiilor genetice, ca hipertrofia cicatriceală să 

recidiveze pe zonele de incizie. 

 

Arsura este un tip cu totul particular de traumatism, care necesită intervenţie rapidă, 

susţinută şi agresivă pentru a preveni şi reduce pe cât posibil diformităţile, în vederea asigurării 

unei bune şi rapide reabilitări şi a unei calităţi a vieţii satisfăcătoare. Calitatea vieţii pacientului 

este un obiectiv terapeutic esenţial, încă din faza acută, chiar şi în momentele când 

supravieţuirea acestuia este problematică. Localizarea şi profunzimea plăgilor arse indică cu 

precizie, din primele zile, care sunt potenţialele probleme funcţionale pe care pacientul le va 

avea, şi permit, încă din faza acută, stabilirea unui program de reabilitate funcţională. Cu cât 

este vorba de o arsură mai întinsă în suprafaţă şi mai profundă, cu atât problemele de 

reabilitare sunt mai complexe. Mijloacele terapeutice utile în prevenirea diformităţilor 

postarsură sunt cele descrise mai jos.  

• Poziţionarea 

In faza acută, poziţionarea urmăreşte protejarea plăgilor arse, reducerea edemului şi 

contracararea forţelor de contracţie în plagă. Aplicată precoce şi continuu, poziţionarea poate 

preveni instalarea contracturilor cicatriceale. Poziţia anticontractură, pentru pacienţii cu arsuri, 

presupune: 

- gâtul în extensie moderată, fără rotaţie; 

- umerii în abducţie la 90 de grade; 

- trunchiul drept, fără rotaţie; 

- cotul în extensie şi supinaţie; 
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- mâna: uşoară extensie a articulaţiei radio-carpiene, uşoară flexie a AMF, extensie a AIFP 

şi AEFD, police în abducţie; 

- articulaţia şoldului în extensie, abducţie (20 de grade), fără rotaţie; 

- genunchi în extensie completă; 

- poziţie neutră a plantei (fără flexie plantară). 

Menţinerea acestei poziţii nu este nici dificilă, nici incomodă pentru pacient şi nu 

presupune materiale speciale (cu excepţia copilului de vârstă mică şi a pacientului 

necooperant).  

• Splinturi 

Splinturile se folosesc cu scopul de a proteja articulaţiile în zona arsă şi/sau grefată, şi de a 

menţine poziţia funcţională, anticontractură.Splinturile statice menţin poziţia prin imobilizarea 

unei zone corporale; pot fi folosite în orice etapă a bolii dar sunt mai utile în faza acută şi 

postoperator.Splinturile dinamice aplică o forţă sau o tensiune asupra unei părţi a corpului, 

favorizând mobilizarea într-o anumită direcţie; sunt utile în faza proliferativă a vindecării şi în 

faza de maturare cicatriceală.Pot reduce necesarul de intervenţii chirurgicale postarsură.  

• Fizioterapia 

- Hidroterapia - este o metodă tradiţională, frecvent utilizată (imersie sau duş de 2-3 ori pe 

zi). Metoda imersiei pentru plaga arsă (baia terapeutică) nu mai este atât de des folosită în 

prezent, ca urmare a riscului de contaminare bacteriană şi a episoadelor de bacteriemie 

declanşate de acest procedeu. Hidroterapia prin spălarea plăgii arse este zilnică, iar în faza 

cicatriceală se foloseşte în procesul de reabilitare (exerciţii în apă, duşuri laminare, înot). 

- Tratamentele cu parafină - sunt utile în faza de maturare cicatriceală, favorizând 

întinderea şi realinierea fibrelor de colagen şi având efect asupra ţesutului cicatriceal. 

- Stimularea electrică transcutană poate avea un efect benefic în controlul durerii. 

- Ultrasunetele - facilitează reabilitarea motorie pe anumite zone articulare (mână, 

articulaţii mari). 

• Mobilizarea 

Mobilizarea pasivă şi activă cât mai precoce este esenţială pentru prevenirea 

contracturilor cicatriceale şi â deficitelor funcţionale postarsură, în prevenirea escarelor la 

pacientul vârstnic, cu imobilizare prelungită, în ameliorarea confortului psihic al acestuia. In 
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condiţiile lipsei de mobilizare, o refracţie cicatriceală se poate constitui în 1 -4 zile, o scurtare 

tendinoasă în 5 zile - 3 săptămâni, iar o refracţie musculară în 2-3 săptămâni. 

PRINCIPII DE RECONSTRUCŢIE POSTARSURĂ 

Ca şi îngrijirea de fază acută, reconstrucţia postarsură este un proces complex, îndelungat, 

de echipă, presupunând cooperarea pacientului şi a familiei aceluia, ca şi antrenarea 

mijloacelor de dirijare cicatriceală şi reabilitare funcţională descrise anterior. Chiar dacă 

pacientul trebuie încurajat în legătură cu perspectiva ameliorării aspectului şi a problemelor 

sale funcţionale, nu este înţelept să i se comunice de către echipa terapeutică un fals optimism 

sau iluzia unei reconstrucţii perfecte. Pacientul trebuie, de asemenea, informat inclusiv despre 

faptul că şi după intervenţiile chirurgicale el trebuie să participe activ şi susţinut la un program 

de consolidare a rezultatului, timp de 6-12 luni. în practică, întâlnim de regulă două tipuri de 

candidaţi la reconstrucţie postarsură: cei cărora li s-au dat speranţe exagerate („vindecare 

miraculoasă, fără cicatrice", reconstrucţie „perfectă" - „ca şi cum nu s-a întâmplat nimic") şi cei 

cărora nu li s-a dat nici o şansă („nu se poate face nimic", „arată groaznic", „nu se poate opera 

decât după 18 ani", „nu se poate rezolva decât cu costuri foarte mari sau în străinătate"). 

Aceste tipuri de mesaje nerealiste, din păcate frecvente în mass-media şi în medii profesionale 

nespecializate, aruncă pacientul şi familia lui într-o stare de disperare şi demisie sau/şi 

revendicativă. Calitatea vieţii este afectată, adaptarea psihologică este incompletă. Pentru a 

avea rezultate bune in acest domeniu extrem de dificil, cu încărcătură emoţională majoră, 

adesea frustant, chirurgul trebuie să aleagă cu grijă indicaţiile chirurgicale, să informeze cât mai 

corect şi complet pacientul şi familia acestuia şi să ajute bolnavul să îşi formeze o atitudine cat 

mai realista in legatura cu situaţia sa clinică, scopurile şi rezultatele intervenţiilor. Adesea, după 

ce ai salvat cu eforturi mari viaţa unui pacient, după ce ai investit ani de zile în reabilitarea şi 

reconstrucţia sa postarsură, acesta te anunţă într-o bună zi că s-a hotărât să înceapă 

intervenţiile estetice! 

• Momentul reconstrucţiei 

Dacă este posibil, intervenţiile chirurgicale trebuie amânate până la maturarea cicatriceală 

completă. în unele cazuri amânarea intervenţiilor presupune însă constituirea unor sechele 

funcţionale, ceea ce impune intervenţia precoce (ectropionul pleoapelor, mâna arsă, retracţiile 

periarticulare, microstomia majoră). Această reconstrucţie precoce urmăreşte de obicei 

corectarea elementelor funcţionale prin compensarea defectelor tegumentare. 

• Priorităţi reconstructive 

Principala prioritate este cea funcţională (prevenirea şi/sau corectarea diformităţilor), 

urmată de reconstrucţia funcţiilor active, apoi de reconstrucţia funcţiilor pasive. Consideraţiile 

pur estetice rămân pe ultimul plan, oricât ar fi de greu de acceptat pentru pacient, dar nu 
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trebuie pierdut din vedere şi faptul că rezultatul cosmetic definitiv are un rol important pentru 

calitatea vieţii. Se face un bilanţ lezional, cu evaluarea gravităţii şi a gradului de evolutivitate a 

sechelelor. Planul terapeutic18,23, individualizat, trebuie să ţină seama şi de complianţa 

persoanei la tipul de procedee propuse şi la programul de reabilitare. 

• Procedee chirurgicale 

- Excizia cicatriceală şi închiderea directă a defectului restant - este cel mai 

simpluprocedeu. De multe ori este necesară schimbarea direcţiei cicatricei iniţiale în lungul 

liniilor de forţă (care sunt perpendiculare pe fibrele muşchiului subiacent), ceea ce va duce la o 

cicatrice postoperatorie mai puţin vizibilă. Este necesară de asemenea şi o atentă aproximare a 

dermului. 

- Plastiile în Z- realizează o alungire a liniei de contractură, prin folosirea tegumentului de 

vecinătate, sub forma a două lambouri triunghiulare încrucişate. Cicatricele complexe 

postarsură permit chirurgului ca, aplicând principiile de bază, să dezvolte mereu noi variante ale 

acestei tehnici, adaptate fiecărui caz în parte. De multe ori, în beneficiul bolnavului şi pentru a 

obţine efecte funcţionale cât mai bune, se realizează mai multe procedee în acelaşi timp 

operator. 

-Excizia cicatriceală şi grefarea-este cel mai frecvent procedeu utilizat 

- Lambourile cutanate - sunt utilizate mai rar în reconstrucţia postarsură, fiind preferate 

tehnicile de expansiune tisulară. 

- Lambourile axiale - sunt indicate mai frecvent pentru reconstrucţia sechelelor. 

- Lambourile musculo-cutane. 

- Lambourile libere - sunt rareori indicate în reconstrucţia distrugerilor complexe ale 

extremităţilor. 

- Expansiunea cutanată - este indicată în special pentru zona scalpului, a trunchiului, 

refracţii cervicale, excizarea unor placarde cicatriceale de mari dimensiuni. 

In orice situaţie trebuie avut în vedere interesul pacientului şi faptul că un rezultat bun, din 

punct de vedere funcţional, şi acceptabil, din punct de vedere cosmetic, este neimportant decât 

„frumuseţea sau gradul de complexitate al intervenţiei. 

Malignizarea cicatricilor post-combustionale 

Se cunoaşte că tegumentele (în special tegumente uscate, atrofice) expuse timp 

îndelungat la acţiunea iritantă a unor factori exo sau endogeni, chimici sau biologici, sunt 
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frecvent sediul degenerescentelor maligne. Cicatricile vicioase retractile, diskeratozice, 

postcombustionale sunt in mod frecvent sediul apariţiei şi dezvoltării cancerului cutanat. 

Nu ne oprim asupra diferitelor tipuri clinice sau histiologice, asupra modalităţilor 

evolutive etc. ale cancerului cutanat, dar amintim principalele caracteristici clinico-evolutive ale 

cancerelor apărute pe cicatrici post-combustionale ca şi punctul nostru de vedere privind 

ablaţia chirurgicală preventivă, urmată de grefarea cicatricilor vechi, întinse, chiar şi neulcerate, 

deci fără semne evidente de neoplazie. 

Astfel, în legătură cu caracteristicile clinico-evolutive ale cancerelor apărute pe cicatrici 

postcombustionale, subliniem: 

- totdeauna este vorba de o arsură care a epitelizat spontan, după o evoluţie îndelungată, 

deci după un tratament greşit condus; 

- distanţa în timp între accident şi debutul cancerului este mare, 15-45 ani; majoritatea 

pacienţilor depăşesc 45 de ani, ca şi cum această vârstă ar crea o predispoziţie pentru cancer. 

Implicaţiile practice ale constatărilor noastre sunt: 

- se justifică totdeauna ablaţia chirurgicală preventivă a cicatricilor vechi, vicioase, 

hiperkeratozice, chiar şi neulcerate; 

- tratând corect arsurile, deci grefând la timp plăgile granulare post-combustionale, 

putem efectua şi profilaxia unei importante categorii de cancere cutanate, cancere apărute pe 

cicatrici cunoscute după numele celui care Ie-a descris ca ulcere Marjolin. 
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