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Referitor la articolul Rolul neurolizei 

nervului tibial posterior în malul perforant 

plantar şi în leziunile trofice de origină 

diabetică scris de G. Mazilu, R. A. Budurca 

şi T. Stamate şi apărut în Jurnalul de 

Chirurgie (Iaşi); 2011; 7(4): 659-667, îmi 

permit să fac următoarele comentarii: 

Articolul este bine întocmit şi ilustrat 

convingător pentru a susţine indicaţia 

operatorie într-o afecţiune invalidantă. Exo-

endoneuroliza nervului tibial posterior am 

început să o practic începând cu anul 1984, 

inspirat de lucrările lui Carayon [1] şi 

Bourrel [2]. Rezultatele constant bune 

obţinute la bolnavii cu mal perforant plantar 

pe fondul unor neuropatii diabetice, 

alcoolice sau mixte m-au îndreptăţit să le fac 

cunoscute la societatea de chirurgie din 

Bucureşti în 1986 [3], la Zilele de 

Diabetologie Franco-Române de la Craiova 

în 1987 [4] şi în Revista de Chirurgie 

(Bucureşti) în 1989 [5]. Oficiul de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci mi-a acordat  

Brevetul de Invenţie nr. 126.117 / 

25.12.1986 pentru: Metodă chirurgicală în 

ulceraţiile cronice atone plantare, 

consecutive polinevritei alcoolice. 

În articolul apărut în Revista de 

Chirurgie am prezentat rezultatele exo-

endoneurolizei la 8 bolnavi cu mal perforant 

plantar şi polinevrită alcoolică, la 2 bolnavi 

cu mal perforant şi polinevrită diabetică şi la 

1 bolnav care avea ambele etiologii. În toate 

cazurile semnul Tinel efectuat preoperator 

prin percuţia nervului tibial posterior în 

canalul tarsian, a provocat o senzaţie 

neplăcută de parestezii, dureri şi fulguraţii în 

plantă. La câteva ore postoperator am 

constatat revenirea parţială a sensibilităţii 

tactile şi termoalgice plantare. Această 

revenire promptă şi cu ameliorare progresivă 

a fost beneficiul fundamental pe care l-am 

observat la toţi bolnavii. Gradele variate de 

ameliorare ulterioară a sensibilităţii plantare 

au fost influenţate în principal de evoluţia 

bolii de bază: respectiv de renunţarea la 

băuturi alcoolice şi de echilibrarea 

diabetului. La controalele ulterioare 7/11 

bolnavi îşi vindecaseră ulceraţiile şi anume 

aceia care au avut cele mai marcate 

recuperări ale sensibilităţii plantare iar la 

ceilalţi ulceraţiile au diminuat în grade 

variate. Este clar că reapariţia sensibilităţii 

plantare reintroduce „clopoţelul de alarmă” 

care-l obligă pe individul aflat în ortostatism 

să-şi schimbe periodic punctul de sprijin şi 

prin aceasta să-şi protejeze tegumentul de 

efectul compresiei ulcerative descrise de 

Lannelongue. Am adăugat de fiecare dată la 

neuroliză şi o simpatectomie periarterială, 

eliberând artera tibială posterioară din 

ţesutul fibros, ceea ce a dus de fiecare dată la 

reapariţia unor pulsaţii evidente.  

Bazaţi pe rezultatele obţinute am 

recomandat examinarea de rutină prin 

semnul Tinel în controlul periodic al 

diabeticului. 

Menţionăm că articolul din Revista de 

Chirurgie a fost indexat iar rezumatul lui a 

putut fi accesat pe PubMed. Cu toate acestea 

lucrările lui Dellon, o notorietate în 

materiem apărute după 1990 nu menţionează 

articolul românesc.  
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RĂSPUNSUL AUTORULUI 

 

Încep prin a-i mulţumi domnului  

Prof. Dr. N.M. Constantinescu pentru 

comentariile aduse articolului Rolul 

neurolizei nervului tibial posterior în malul 

perforant plantar şi în leziunile trofice de 

origină diabetică.  

Acest articol face parte din rezultatele 

mele obţinute în cadrul tezei de doctorat, 

intitulată Rolul chirurgiei plastice în 

tratamentul piciorului diabetic, susţinută 

public în data de 27.02.2012. 

Prima descriere a unor manifestări de 

neuropatie la nivelul membrelor inferioare la 

un pacient cu diabet zaharat datează de mai 

mult de două secole (John Rollo 1778), însă 

recunoaşterea neuropatiei ca o consecinţă a 

diabetului îi este atribuită lui Marchal de 

Clavi care în 1864 a publicat primele 

observaţii sistematice asupra acesteia. 

Constatarea apariţiei neuropatiei atât în 

formele „primare” cât şi în cele „secundare” 

de diabet, a sugerat faptul că hiperglicemia 

cronică ar putea fi factorul comun  

etiologic [1]. 

Termenul global de „picior diabetic” 

reprezintă un concept, acesta nefiind practic 

un diagnostic propriu-zis. Se referă la 

varietatea condiţiilor patologice ce pot afecta 

piciorul la pacientul cu diabet zaharat. 

Reunirea mai multor condiţii sub sintagma 

de picior diabetic a fost impusă de 

necesitatea unui management unitar în faţa 

unei patologii aparent diversă (neurologică, 

vasculară, ortopedică, infecţioasă) [2].  

La pacienţii cu diabet zaharat nervii 

periferici se edemaţiază, tinzând să ducă la 

creşterea conţinutului de apă prin creşterea 

conversiei aldoz-reductazei din glucoză la 

sorbitol.  

Nervul tibial posterior este supus 

riscului cronic de dezvoltare a compresiunii 

ca urmare a edemului. Pierderea progresivă 

şi neuniformă a sensibilităţii pentru stimulii 

externi explică de ce se pot constata ulceraţii 

la pacienţii cu diabet la care o examinare 

neurologică grosieră a sensibilităţii 

superficiale poate duce la impresia greşită că 

aceasta este păstrată încă [3]. 

Tratamentul chirurgical al sindromului 

de canal tarsian la pacienţii diabetici, care 

constă în decompresiunea canalului tarsian 

şi neuroliza nervului tibial posterior însoţită 

sau nu de epineurotomia longitudinală al 

nervului, ar trebui efectuat fiecărui pacient la 

care tratamentul conservator a eşuat [4].  

Într-un studiu prospectiv pe 100 de 

pacienţi care prezentau preoperator anestezie 

sau hipoestezie plantară, Valdivia JM et al 

[5] constată că 87% dintre şi-au dobândit 

sensibilitatea în diferite grade [5]. 
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În câteva cuvinte vreau să subliniez 

faptul că pe lângă studiul clinic, am efectuat 

şi un studiu experimental în care am realizat 

un model de compresiune nervoasă, punând 

în evidenţă prin studii de microscopie optică 

şi microscopie cantitativă fenomenele de 

degenerare şi regenerare nervoasă la 

animalele de experienţă cărora le-am indus 

diabetul zaharat. Fenomenele de regenerare 

au fost observate în cele două studii de 

microscopie la 4 săptămâni de la 

îndepărtarea factorului compresiv. Studiul 

experimental a susţinut faptul că 

decompresiunea nervului tibial posterior la 

pacienţii diabetici duce la regenerarea 

nervoasă cu rezultate foarte bune pe termen 

lung în piciorul diabetic. 

De-a lungul timpului mai multe 

metode experimentale au fost imaginate şi 

puse în practică pe animalele de experienţă – 

ligatura nervilor cu diferite tipuri de 

materiale, clipsuri metalice, clampi 

compresivi, tuburi de silicon şi polietilenă 

sau manşete pneumatice miniaturale [6]. 

Compresiunea cronică a nervilor 

periferici prin ligatură este un model comun 

de inducere a neuropatiei periferice la 

animalele de experienţă cu aceleaşi 

caracteristici – semne şi simptome prezente 

la oameni. Modelul original al compresiunii 

cronice nervoase cu 4 ligaturi de fir cromic 

(4-0) trecute în jurul nervului sciatic şi legate 

nu este valabil, deoarece nu distinge reacţia 

neuroinflamatorie, indusă de firul de ligatură 

de degenerarea walleriană a axonilor  

lezaţi [7]. Ca urmare, modelul acceptat de a 

induce compresiunea cronică nervoasă este 

reprezentat de ligatura nervului sciatic cu 

firul (3-0) sub condiţii de operabilitate 

aseptice, care produce reacţia 

neuroinflamatorie ca urmare a degenerării 

walleriene [8]. 

Rezultatele studiului clinic au condus 

la următoarele concluzii: decompresiunea 

canalului tarsian şi neuroliza nervului tibial 

posterior la pacienţii diabetici au dus la 

îmbunătăţirea sensibilităţii plantare, 

vindecarea leziunilor ulcerative plantare, 

prevenirea apariţiei altor leziuni ulcerative 

plantare şi evitarea amputaţiilor. 

 

Cu aleasă consideraţie, 

 

Dr. Gabriel Mazilu 
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