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Rezumat: Prezentul studiu încearcă să analizeze oportunitatea înlocuirii abordului transolecranian cu 
abordul Brayan – Morrey (4,7) având în vedere modificările anatomice, funcţionale şi biomecanice care 
apar la nivelul articulaţiei cotului în urma abordului transolecranian (angulaţia, translaţia şi 
diastazisul). Postoperator pacienţii au fost incluşi într-un program intensiv de reabilitare funcţională 
(3), fiind reevaluaţi la 2 săptămâni, la 4 săptămâni, la 2 luni, la 3 luni, la 6 luni şi la 1 an. La fiecare 
vizită pacienţii au fost investigaţi radiologic şi funcţional (flexie, extensie, pronaţie, supinaţie, 
prehensiune). Evaluarea pacienţilor a fost făcută conform fişei de urmărire a pacientului cu fractură de 
humerus distal, scorului MAYO şi capacităţii de prehensiune. Din punct de vedere funcţional remarcăm 
că pacienţii care au fost operaţi prin abord Brayan – Morrey au rezultate mai bune şi mai rapide decât 
cei care au fost operaţi prin abordul clasic transolecranian. Având în vedere aspectele descrise anterior, 
pentru fracturile tip C ale humerusului distal, personal considerăm ca fiind oportună înlocuirea 
abordului transolecranian articular cu abordul Brayan – Morrey. 
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Abstract: This study tries to analyze replacement opportunity of the transolecranian approach with 
Brayan - Morrey approach (4.7) in view of anatomical, functional and biomechanical changes that 
apear to the elbow joint after transolecranian approach (angulation, translation and diastasis). After 
surgery patients were enrolled in an intensive functional rehabilitation program (3), being re-evaluated 
at 2 weeks, 4 weeks, 2 months, 3 months, 6 months and 1 year. At each visit patients were investigated 
radiologically and functional (flexion, extension, pronation, supination, grip strength – gripping). 
Evaluation of patients was done according to the sheet of the patient with distal humerus fracture, elbow 
Mayo score and gripping ability. From a functional point, the patients who were operated by Brayan - 
Morrey approach perform better and faster than those who were operated by classical transolecranian 
approach. Given the issues described above, for type C fractures of the distal humerus, personally 
consider to be appropriate to replace the transolecranian approach with Brayan - Morrey approach. 
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SCOPUL STUDIULUI 
Prezentul studiu încearcă să analizeze oportunitatea 

înlocuirii abordului transolecranian cu abordul Brayan – Morrey 
(4,7) având în vedere modificările anatomice, funcţionale şi 
biomecanice care apar la nivelul articulaţiei cotului în urma 
abordului transolecranian (angulaţia, translaţia şi diastazisul). 
Fracturile incluse în aceast studiu fac parte din grupul fracturilor 
tip C.1, C.2, C.3 clasificarea AO. 
  

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
 Studiul a fost realizat pe un lot de 32 de pacienţi pe o 
perioadă de 18 luni. Pacienţii au fost distribuiţi echilibrat pentru 
fiecare tehnică chirurgicală, respectiv câte 16 pacienţi. Pentru 
fiecare lot repartiţia a fost de câte 5 cazuri pentru fracturile tip 
C.1 şi C.2 şi câte 6 cazuri pentru fracturile C.3. Selecţia 
pacienţilor pentru fiecare tehnică chirurgicală a fost făcută 
aleator. Pacienţii au avut vârste cuprinse între 34 şi 76 de ani cu 
o vârstă medie de 65,2 ani. Pentru fixarea focarului de fractură 
s-au folosit 2 plăci perpendiculare conform uzanţelor AO (placă 
posterioară pe coloana externă, placă pe intern pe coloana 
internă)(1,2) sau 1 placă pe una din coloane şi fixarea celeilalte 
coloane cu şurub sau fragmente de broşă Kirschner (fixarea 
focarului humeral fiind realizată în aşa mod încât să ofere o 
stabilitate cât mai bună a montajului de osteosinteză)(5). Fixarea 

tranşei de osteotomie olecraniană a fost realizată, pentru toate 
cazurile incluse în acest studiu, cu bandă de tensiune AO(6). 

Postoperator pacienţii au fost incluşi într-un program 
intensiv de reabilitare funcţională (3), fiind reevaluaţi la 2 
săptămâni, la 4 săptămâni, la 2 luni, la 3 luni, la 6 luni şi la 1 an. 
La fiecare vizită pacienţii au fost investigaţi radiologic şi 
funcţional (flexie, extensie, pronaţie, supinaţie, prehensiune). 
Evaluarea pacienţilor a fost facută conform fişei de urmărire a 
pacientului cu fractură de humerus distal, scorului MAYO şi 
capacităţii de prehensiune. Prehensiunea a fost cuantificată la 
pacienţii operaţi în mod experimental. Astfel, pacienţii din 
poziţia şezândă cu antebraţul flectat pe braţ la 90o şi sprijinit pe 
un plan tare, în aşa fel încât articulaţia pumnului să fie liberă la 
marginea planului dur şi având palma în pronaţie completă, au 
susţinut în mână o minge de tenis de câmp care avea prinse cu 
un cârlig diverse greutăţi. Aprecierea funcţiei de prehensiune a 
fost făcută în modul următor: 
• “-„  dacă pacientul nu a reuşit să menţină timp de 20 de 

secunde greutatea de 500g 
• „+” dacă pacientul a reuşit să menţină timp de 20 de 

secunde greutatea de 500g 
• „++” dacă pacientul a reuşit să menţină timp de 20 de 

secunde greutatea de 1000g 
• „+++” dacă pacientul a reuşit să menţină timp de 20 de 
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secunde greutatea de 2000g 
Pacienţii au avut evoluţii postoperatorii simple. La 48 

de ore după intervenţia chirurgicală s-a iniţiat reabilitarea 
funcţională. Până la prima vizită, la 2 săptămâni pacienţii au 
beneficiat de imobilizare cu scop antalgic.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Durata medie de spitalizare pentru pacienţii incluşi în 
acest studiu a fost de 5 zile inclusiv perioada de spitalizare 
preoperatorie. La externare pacienţii operaţi acuzau dureri 
moderate la mobilizarea activă a articulaţiei cotului cu dispariţia 
durerilor în repaus, indiferent de calea de abord care a fost 
utilizată. Arcul de flexie – extensie a fost în medie de 40o iar 
arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie- supinaţie s-a situat în 
jurul valorii de 50o pentru ambele variante de abord. Trebuie 
menţionat că aceste valori au fost sub mobilitatea pasivă 
intraoperatorie, sub anestezie, (apropiată de valorile maximale 
deoarece mobilitatea era limitată doar de edemul posttraumatic). 
Astfel la momentul externării mobilitatea articulară este limitată 
foarte mult de durerea apărută la mobilizarea activă şi de edemul 
posttraumatic periarticular. Scorul MAYO la externare a fost 
cuprins între 30 şi 45 de puncte, fiind alcătuit doar din primele 3 
secţiuni ale acestuia, respectiv percepţia durerii, mobilitate 
articulară şi stabilitate, deoarece funcţionalitatea nu a putut fi 
apreciată obiectiv la acest moment de evaluare. Toţi pacienţii au 
fost externaţi cu imobilizare brahi – palmară cu scop antalgic. 
Prehensiunea determinată în momentul externării a avut 
valoarea de “-” pentru toţi pacienţii operaţi. 

Următoare evaluare a pacienţilor a fost efectuată la 14 
zile postoperator. La această vizită a fost suprimată imobilizarea 
şi firele de sutură. Deasemenea s-au completat datele fişei de 
urmărire şi s-a calculat scorul MAYO. La această vizită nu au 
fost înregistrate progrese în recuperarea funcţională a membrului 
operat deşi pacienţii au urmat un program de recuperare 
funcţională, imobilizarea fiind doar cu scop antalgic. Valorile 
înregistrate au fost următoarele: arcul de flexie – extensie în 
medie de 40o iar arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie- 
supinaţie s-a situat în jurul valorii de 50o . Scorul MAYO a fost 
uşor îmbunătăţit atingând valoarea de 60 de puncte pe fondul 
scăderii percepţiei durerii de către pacienţi. În alcătuirea scorului 
nu a fost inclus punctajul pentru activităţile cotidiene de 
apreciere a funcţionalităţii articulaţiei cotului. Capacitatea de 
prehensiune a fost evaluată la “+” pentru 4 pacienţi operaţi prin 
abord transolecranian şi cu „-” pentru ceilalţi 12 pacienţi, cu „+” 
pentru 3 dintre pacienţii operaţi prin abord Brayan- Morrey şi cu 
„-” pentru ceilalţi 13 pacienţi.  

La vizita de la 4 săptămâni, arcul de flexie – extensie  
a înregistrat valori cuprinse între 60o şi 90o cu o valoare medie 
de 80o pentru pacienţii operaţi prin abord Brayan – Morrey şi 
valori uşor mai crescute pentru cei operaţi prin abord 
transolecranian, respectiv valori cuprinse între 70o şi 100o cu o 
valoare medie de 90o. Pentru arcul de cerc al mişcării de 
pronaţie-supinaţie măsurătorile au arătat o situaţie inversă, 
respectiv între 75o şi 95o cu o valoare medie de 85o pentru 
abordul transolecranian şi între 85o şi 100o cu o valoare medie 
de 90o pentru abordul Brayan - Morrey. Scorul MAYO a 
înregistrat valori între 55 şi 85 de puncte cu o valoare medie de 
75 de puncte pentru pacienţii operaţi prin abord transolecranian 
şi între 60 şi 90 de puncte cu o valoare medie de 80 de puncte 
pentru lotul de pacienţi operaţi prin abord Brayan – Morrey. 
Diferenţierea între cele două loturi a fost făcută prin activităţile 
legate de igienă şi activităţi legate de alimentaţie şi îmbrăcare, 
pacienţii înregistrând progrese mai mari în cazul celor operaţi 
prin abord Brayan – Morrey. Această diferenţiere este probabil 
în strânsă legatură cu mişcările de pronaţie şi supinaţie, pentru 
acest tip de mişcare înregistrându-se deasemenea o diferenţă în 

favoarea pacienţilor la care s-a folosit abordul Brayan – Morrey. 
Capacitatea de prehensiune a fost evaluată pentru pacienţii 
operaţi prin abord transolecranian la “+ +” pentru 2 pacienţi, cu 
„+” pentru 11 pacienţi şi cu „-” pentru ceilalţi 3, cu „+ +” pentru 
6 dintre pacienţii operaţi prin abord Brayan- Morrey şi cu „+” 
pentru ceilalţi 10.  

La controlul de la 2 luni, arcul de flexie – extensie  a 
înregistrat valori cuprinse între 80o şi 135o cu o valoare medie de 
105o pentru pacienţii operaţi prin abord Brayan – Morrey 
egalizând valorile înregistrate pentru pacienţii operaţi prin abord 
transolecranian, pentru care rezultatele au fost similare. Pentru 
arcul de cerc al mişcării de pronaţie-supinaţie se menţine o 
valoare mai bună pentru pacienţii operaţi prin abord Brayan - 
Morrey, respectiv între 90o şi 150o cu o valoare medie de 130o, 
în timp ce pentru abordul transolecranian valorile înregistrate au 
fost între 85o şi 120o cu o valoare medie de 105o. Scorul MAYO 
a înregistrat valori între 65 şi 95 de puncte cu o valoare medie de 
85 de puncte pentru pacienţii operaţi prin abord transolecranian 
şi între 70 şi 100 de puncte cu o valoare medie de 90 de puncte 
pentru cei operaţi prin abord  Brayan - Morrey. Astfel se 
menţine un uşor decalaj între cele 2 loturi de pacienţi, decalaj 
care arată o recuperare mai rapidă în cazul celor operaţi prin 
abord Brayan – Morrey. Decalajul existent se datorează în 
special faptului că pacienţii operaţi prin abord Brayan – Morrey 
par să recupereze mai rapid din punctul de vedere al activităţilor 
legate de igiena personală şi a celor legate de alimentaţie şi 
îmbrăcare. Capacitatea de prehensiune a fost evaluată pentru 
pacienţii operaţi prin abord transolecranian la “+ + +” pentru 3 
pacienţi, cu „+ +” pentru 11 pacienţi şi cu „+” pentru ceilalţi 2, 
cu „+ + +” pentru 5 dintre pacienţii operaţi prin abord Brayan- 
Morrey, cu „+ +” pentru 10 pacienţi şi cu „+” pentru 1 pacient.  

Controlul de la 3 luni a înregistrat continuarea 
progreselor în recuperarea articulaţiei operate. Arcul de flexie – 
extensie  a înregistrat valori cuprinse între 85o şi 145o cu o 
valoare medie de 115o pentru pacienţii operaţi prin abord 
transolecranian şi între 95o şi 160o cu o valoare medie de 135o 
pentru pacienţii operaţi prin abord Brayan – Morrey. Pentru 
arcul de cerc al mişcării de pronaţie-supinaţie se menţine o 
valoare mai bună pentru pacienţii operaţi prin abord Brayan - 
Morrey, respectiv între 110o şi 160o cu o valoare medie de 140o, 
în timp ce pentru abordul transolecranian valorile înregistrate au 
fost între 90o şi 140o cu o valoare medie de 120o. Scorul MAYO, 
pentru pacienţii operaţi prin abord transolecranian a înregistrat 
valori între 70 şi 100 de puncte cu o valoare medie de 85 de 
puncte iar pentru pacienţii operaţi prin abord Brayan – Morrey 
valorile au fost între 85 şi 100 de puncte cu o valoare medie de 
95 de puncte. Majoritatea pacienţilor au declarat la această vizită 
că au posibilitatea să-şi desfăşoare singuri fără restricţii 
activităţile legate de igienă şi activităţile legate de alimentaţie şi 
îmbrăcare. Capacitatea de prehensiune a fost evaluată pentru 
pacienţii operaţi prin abord transolecranian la “+ + +” pentru 8 
pacienţi, cu „+ +” pentru 7 pacienţi şi cu „+” pentru 1 pacient, 
cu „+ + +” pentru 10 dintre pacienţii operaţi prin abord Brayan- 
Morrey şi cu „+ +” pentru 6 pacienţi.  

La controlul de la 6 luni s-a constatat că pentru unii 
pacienţi au fost înregistrate progrese modeste, iar pentru alţii un 
uşor regres al capacităţii funcţionale a articulaţiei operate, dar 
fără ca aceste modificări să fie semnificative în cadrul loturilor, 
faţă de controlul anterior.  

La ultima vizită, la un an de zile postoperator, nu au 
fost înregistrate diferenţe semnificative faţă de vizita anterioară.  

În continuare vom atrage atenţia asupra unor 
dificultăţi sau incidente intraoperatorii vis-à-vis de cele două 
aborduri analizate. Abordul Brayan – Morrey necesită o 
experienţă bogată în manipularea fragmentelor fracturare, chiar 
dacă s-a practicat excizia vârfului olecranului. Posibilitatea de 
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manevrare a fragmentelor este deasemenea limitată şi de faptul 
că antebraţul nu poate fi luxat anterior. Există posibilitatea de a 
întâmpina dificultăţi în răsturnarea lamboului atunci când 
tricepsul este foarte bine reprezentat. Este necesară poziţionarea 
corectă a pacientului pentru a aveau un acces optim asupra 
focarului de fractură humeral – un unghi mai mic de 110o 
limitând consistent posibilitatea de vizualizare a suprafeţei 
articulare trohleare. Abordul Brayan – Morrey oferă un acces 
foarte bun pentru coloana internă a paletei humerale, dar 
limitează accesul doar la partea posterioară a coloanei externe, 
prin prezenţa tricepsului la acest nivel. Practic prin acest abord 
nu putem plasa placa pe marginea externă a humerusului distal. 
Abordul transolecranian are avantajul de a fi un abord facil şi 
uşor de realizat chiar şi pentru un chirurg neexperimentat. Oferă 
un acces excepţional asupra pilierilor paletei humerale şi asupra 
suprafeţei articulare, mai ales atunci când antebraţul este luxat 
anterior. Luxarea anterioară a antebraţului poate duce la apariţia 
unor probleme la restabilirea anteversiei paletei humerale. 
Abordul transolecranian prezintă acelaşi inconvenient ca şi 
abordul Brayan – Morrey pentru pacienţii cu masă tricipitală 
mare şi fractură cu extensie diafizară. Este necesară o atenţie 
sporită atunci când este ridicat olecranul, deoarece unele 
fragmente articulare lipsite de orice ataşament sau sprijin pot 
cădea. 
  

CONCLUZII 
 Abordul Bryan-Morrey este încă de actualitate şi nu ar 
fi trebuit abandonat. Marele avantaj este că se evită osteotomia 
olecranului, ceea ce implică automat şi mai puţin material de 
osteosinteză. 

Din punct de vedere funcţional remarcăm că pacienţii 
care au fost operaţi prin abord Brayan – Morrey au rezultate mai 
bune şi mai rapide decât cei care au fost operaţi prin abordul 
clasic transolecranian. Totuşi se poate observa în prima fază a 
reabilitării funcţionale un uşor avans al recuperării arcului de 
flexie-extensie în favoarea abordului transolecranian articular. 
Acest avans se datorează modificărilor anatomice, respectiv 
angulaţia existentă la nivelul olecranului după realizarea 
osteosintezei. 

Funcţia de prehensiune este deasemenea mai bine 
recuperată în cazul pacienţilor operaţi prin abord Brayan – 
Morrey, acest fapt fiind tradus şi prin scorul MAYO care este tot 
în favoarea acestui abord.  

Putem remarca deasemenea că scorul MAYO nu este 
totdeauna corelat cu gradele de libertate ale mişcării măsurate la 
nivelul articulaţiei. Apare astfel o deteriorare a scorului ce se 
datorează în primul rând persistenţei unor dureri la nivelul 
articulaţiei operate. 

Nu în ultimul rând avem ca avantaj pentru abordul 
Brayan – Morrey scurtarea timpului operator. 

Un alt avantaj care pledează în favoarea abordului 
Brayan – Morrey este faptul că este scutit de apariţia intoleranţei 
la materialul de osteosinteză olecranian  sau de migrarea 
acestuia. 

Având în vedere aspectele descrise anterior, pentru 
fracturile tip C ale humerusului distal, personal considerăm ca 
fiind oportună înlocuirea abordului transolecranian articular cu 
abordul Brayan – Morrey.  
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