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Rezumat: Obiectivul acestui studiu a fost stabilirea unei relaţii între consumul de vin şi structura 
osoasă, dar mai ales legătura cu complexitatea traiectelor de fractură. Aşa cum am arătat în articolele 
anterioare, în compoziţia chimică a vinului sunt prezenţi o serie de compuşi metabolic activi, mai ales la 
nivel vascular. Prin urmare, există o probabilitate crescută ca măcar o parte dintre aceşti compuşi să 
influenţeze într-un mod sau altul faza de invazie vasculară a calusului fibros. În prezentul studiu au o 
fost incluse un număr de 121 cazuri care s-au prezentat în serviciul de urgenţă cu fractură la nivelul 
extremităţii inferioare a radiusului. Pentru cuantificarea traiectului de fractură şi a gradului de 
deplasare a fragmentelor a fost utilizată clasificarea Kapandji (1988), care împarte fracturile 
extremităţii distale a radiusului în 12 tipuri. Am observat că frecvenţa fracturilor simple este mult mai 
mare în rândul cazurilor care declarativ sunt consumatoare de vin, ceea ce conduce la ideea că 
rezistenţa osoasă este mai mare în rândul acestei populaţii. 
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Abstract: The purpose of this study is to determine a relation between wine consumption and bones 
structure, especially the relation with the complexity of the fracture trajectories. As we have shown in 
our previous articles, in wine chemical composition there are a series of metabolically active 
compounds, especially at vascular level. Therefore, there is a higher probability that at least a part of 
these compounds influence, in one way or another, the stage of vascular invasion of the fibrous callus. 
This study included a number of 121 cases who came at the emergency service with fractures at the level 
of the inferior extremity of the radius. To quantify the fracture trajectory and the degree of displacement 
of the fragments, the Kapadnji classification (1988) was used, which divides the fractures of the distal 
extremities of the radius in 12 types. We observed that the frequency of simple fractures is higher in the 
cases who declared to be wine consumers, which leads to the idea that bone resistance is higher among 
this population. 
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INTRODUCERE 
Obiectivul acestui studiu a fost stabilirea unei relaţii 

între consumul de vin şi structura osoasă, dar mai ales, legătura 
cu complexitatea traiectelor de fractură. 

Aşa cum am arătat în articolele anterioare (1,2) în 
compoziţia chimică a vinului sunt prezenţi o serie de compuşi 
metabolic activi mai ales la nivel vascular. Prin urmare, există o 
probabilitate crescută ca măcar o parte dintre aceşti compuşi să 
influenţeze într-un mod sau altul faza de invazie vasculară a 
calusului fibros. 

 
SCOP 

În prezentul studiu ne-am propus să stabilim dacă 
există sau nu o legătură între complexitatea traiectelor de 
fractură şi deplasarea acestora pentru fracturile extremităţii 
inferioare a radiusului şi consumul zilnic de vin. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
În prezentul studiu au o fost incluse un număr de 121 

cazuri care s-au prezentat în serviciul de urgenţă cu fractură la 
nivelul extremităţii inferioare a radiusului. Pentru toate cazurile 
au fost completate fişe de evaluare. Aceste fişe de evaluare au 
cuantificat dacă pacientul este sau nu consumator de vin, tipul 
de vin consumat (producţie proprie sau nu), vârsta, intensitatea 
factorului traumatic, mediul rural sau urban de provenienţă al 

pacientului. Pentru cuantificarea traiectului de fractură şi a 
gradului de deplasare a fragmentelor a fost utilizată clasificarea 
Kapandji (1988), care împarte fracturile extremităţii distale a 
radiusului în 12 tipuri:(3) 
ü Tip 0 – fractură fără deplasare 
ü Tip 1- fractură simplă a extremităţii inferioare cu 

deplasare posterioară (Pouteau-Colles) cu sau fără 
fractură a stiloidei cubitale 

ü Tip 2 – fractura extremităţii inferioare cu cominuţie la 
nivelul corticalei posterioare cu sau fără al treilea 
fragment 

ü Tip 3 – fractură cu T în plan frontal sau bimarginală 
ü Tip 4 – fractură cu T în plan sagital 
ü Tip 5 – fractură simplă sau complexă a stiloidei 

radiale 
ü Tip 6 – fractură marginală posterioară 
ü Tip 7 – fractură marginală anterioară 
ü Tip 8 – fractură cu basculă anterioară (Goyrand-

Smith) 
ü Tip 9 – fractură cominutivă (T în plan sagital şi 

frontal) 
ü Tip 10 – fractura extremităţii inferioare a ambelor 

oase ale antebraţului 
ü Tip 11 – fractură survenită pe un calus vicios. 
 

mailto:ovidiutita@yahoo.com


ASPECTE CLINICE 
 

AMT, vol. II, nr. 3, 2012, pag. 91 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În lotul studiat, din totalul de 121 cazuri, 82 (67,76%) 

proveneau din mediul rural, iar 39 (32,24%) proveneau din 
mediul urban. 16 (13,22%) s-au prezentat în serviciul de urgenţă 
sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv 14 (17,07%) din 
mediul rural şi 2 (5,12%) din mediul urban. 61 (74,39%) de 
cazuri din mediul rural au declarat un consum zilnic de vin, în 
timp ce doar 12 (30,76%) cazuri din mediul rural au declarat 
acest lucru. Din datele enunţate anterior se poate observa o rată 
crescută a consumului de vin în populaţia rurală. Peste jumătate 
din cazurile interogate au specificat că vinul consumat provine 
din producţia proprie, fără să se urmeze o tehnologie specială de 
fermentaţie. 

În populaţia provenind din mediul rural, distribuţia 
fracturilor în fucţie de clasificarea Kapandji a fost următoarea: 
tip 0 – 8 cazuri (9,75%), tip 1 – 19 cazuri (23,17%), tip 2 – 17 
cazuri (20,73%), tip 3 – 2 cazuri (2,44%), tip 4 – 3 cazuri 
(3,65%), tip 5 – 5 cazuri (6,09%), tip 6 – 4 cazuri (4,88%), tip 7 
– 3 cazuri (3,65%), tip 8 – 2 cazuri (2,44%), tip 9 – 16 cazuri 
(19,51%), tip 10 – 2 cazuri (2,44%), tip 11 – 1 caz (1,22%). 

În populaţia provenind din mediul urban, distribuţia 
fracturilor în fucţie de clasificarea Kapandji a fost următoarea: 
tip 0 – 2 cazuri (5,12%), tip 1 – 3 cazuri (7.69%), tip 2 – 3 
cazuri (7,69%), tip 3 – 8 cazuri (20,51%), tip 4 – 7 cazuri 
(20,51%), tip 5 – 2 cazuri (5,12%), tip 6 – 0 cazuri (0%), tip 7 – 
0 cazuri (0%), tip 8 – 0 cazuri (0%), tip 9 – 10 cazuri (25,64%), 
tip 10 – 2 cazuri (5,12%), tip 11 – 2 cazuri (5,12%). 

Analizând datele expuse anterior se observă o 
incidenţă crescută a cazurilor cu fracturi simple în populaţia care 
declarativ este consumatoare zilnică de vin. Tot din datele 
anterioare, rezultă că, pentru pacienţii provenind din mediul 
rural şi care sunt consumatori de vin, mecanismul de producere 
pentru fracturile de tip 9 în clasificarea Kapandji sunt 
traumatisme de înaltă energie (căderi de la înălţime, accidente 
rutiere) în timp ce pentru cei provenind din mediul urban acest 
tip de fractură apare la un traumatism de mică energie (cădere de 
la acelaşi nivel cu solul). 

În privinţa consumului de vin, acesta nu poate fi 
cuantificat cu exactitate deoarece datele sunt culese de la cazuri 
cu un grad scăzut educaţional, iar tipurile de vin consumate nu 
au stabilite o formulă exactă. 
 

CONCLUZII 
Având în vedere rezultatele raportate anterior, putem 

susţine următoarele concluzii: 
• Există o rată crescută a consumului de vin în rândul 

cazurilor care provin din mediul rural. Populaţia consumă 
cu preponderenţă vinul produs în gospodăria proprie; 

• Frecvenţa fracturilor simple este mult mai mare în rândul 
cazurilor care declarativ sunt consumatoare de vin, ceea ce 
conduce la ideea că rezistenţa osoasă este mai mare în 
rândul acestei populaţii; 

• Traiectele cominutive sunt întâlnite în rândul populaţiei 
consumatoare de vin în general în cazul unor traumatisme 
de înaltă energie; 

• Este dificil de cuantificat cantitatea de vin consumată în 
rândul populaţiei provenind din mediul rural (probabil în 
strânsă corelaţie cu nivelul educaţional); 

• Pentru o apreciere corectă a influenţei consumului de vin 
sunt necesare două condiţii: standardizarea vinului 
(stabilirea unei formule standard care să poată fi utilizată pe 
trialuri randomizate) şi abordarea cercetării la nivel 
molecular (cercetarea fundamentală). 
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