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REZUMAT
Obiective. Defectele osoase segmentare ale tibiei după traumatisme de energie înaltă pot pune în pericol 

viabilitatea membrului inferior. Au fost propuse multiple metode de tratament, printre acestea afl ându-se 
utilizarea grefelor osoase nevascularizate, a ţesuturilor liber transferate microchirurgical sau osteogeneza 
prin distracţie. Sunt prezentate patru cazuri cu defecte osoase segmentare ale tibiei la care s-a realizat 
reconstrucţia cu fi bulă vascularizată transferată microchirurgical.

Material şi metodă. Au fost incluşi în studiu patru pacienţi cu defect osos segmentar în lungime de 
minimum 5 cm la nivelul tibiei. Reconstrucţia defectului tibial a fost realizată cu fi bulă dedublată vas-
cularizată transferată microchirurgical în echipa multidisciplinară chirurg plastician şi chirurg ortoped. 
Osteosinteza s-a practicat iniţial cu şuruburi şi fi xator extern care ulterior a fost convertit în osteosinteză 
cu placă şi şuruburi.

Rezultate. În toate cazurile grefa s-a integrat şi nu s-a semnalat nici un caz de infecţie. Consolidarea 
osoasă a survenit în toate cazurile. Fractura de stres nu a survenit în nici unul dintre cazuri. Consolidarea 
osoasă a apărut între 5 şi 8 luni, iar sprijinul pe membrul operat a fost permis cu încarcare completă între 4 
şi 6 luni.

Concluzii. Tratamentul defectelor osoase segmentare de minimum 5 cm la nivelul tibiei după traumatisme 
de înaltă energie cu lambou osteomiocutanat fi bular transferat microchirurgical a fost un succes.

Cuvinte cheie: traumatism de energie înaltă, defect segmentar tibial, fi bulă vascularizată 
transferată microchirurgical

ABSTRACT
Aim. Segmental bone defects of the tibia after high-energy trauma are limb-threatening conditions. 

Multiple treatment options have been proposed, including nonvascularized bone grafts, vascularized bone 
transfers, and callus distraction. A series of 4 patients with major segmental defects of the tibia treated with 
vascularized bone reconstruction is presented.
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Methods. Four chronic segmental bone defects of the tibia, 5 cm or more in length, were included in the 
series. Reconstruction was performed with double barrel free vascularised fi bular graft by a surgical team of 
orthopaedics and plastic surgeons. Bone fi xation was performed with screws and external fi xation, with 
early conversion to locking plate internal fi xation.

Results. They were not any case of graft lost or infection. Bone healing occurred in all cases. Stress 
fractures did not occurred. Time to bone union was 5 to 8 months, and time to full weight bearing was 4 to 
6 months.

Conclusions. The use of vascularized bone transfer in the treatment of major segmental tibial defects was 
successful in the present series. The management of bone fi xation in these cases is discussed.

Keywords: high-energy trauma, segmental bone defects, free vascularised fi bular graft

INTRODUCERE
Traumati smele grave la nivelul gambei sunt 

relati v frecvente în ţările industrializate (1). De-
fectele osoase segmentare ale ti biei pot pune în 
pericol viabilitatea membrului pelvin sau chiar 
viaţa pacientului, iar tratamentul lor a fost îm-
bunătăţit semnifi cati v odată cu introducerea 
osteo genezei prin distracţie şi a ţesuturilor liber 
transferate microchirurgical (2-8). Termenul de 
„transfer de os vascularizat“ uti lizat în acest arti  col 
face referinţă la un lambou osteomiocutanat 
compozit şi mai puţin la grefa osoasă vascula rizată. 

Scopul acestui arti col este acela de a prezenta 
experienţa autorilor în reconstrucţia de ti bie 
secundară defectelor postt raumati ce semnifi -
cati ve (≥ 5 cm) cu transfer liber microchirurgical 
de fi bulă vascularizată.

MATERIAL ŞI METODĂ
Patru pacienţi au fost operaţi în cadrul Clinicii 

de Ortopedie a Spitalului Clinic de Urgenţă 
Bucu reşti  în perioada 2012-2013, la care s-a re-
alizat reconstrucţia ti biei cu fi bulă vascularizată 
transferată microchirurgical. Defectele osoase 
au fost fi e primare (lipsă de substanţă osoasă la 
momentul prezentării), fi e secundare debridării 
în cazul necrozei. Numai defectele osoase cir-
cum ferenţiale mai mari de 5 cm au fost incluse 
în această serie. Defectul osos a variat de la 5 la 
9 cm, deşi o măsurare precisă nu a fost posibilă 
din cauza iregularităţilor capetelor osoase (Fig. 
1). Vârsta medie a pacienţilor a fost de 22 de 
ani, cu predominanţa sexului masculin (n = 4). 
Pa cienţii au fost urmăriţi postoperator 7-24 de 
luni. Integrarea osoasă a fost monitorizată prin 
radiografi i făcute la interval de 3 luni. Numărul 
de intervenţii chirurgicale per pacient a variat 
de la 2 la 4.

În cazurile septi ce cu necroză osoasă şi lipsă 
pe părţi moi s-a practi cat debridare excizională, 

fi xare externă şi anti bioterapie. Reconstrucţia 
de fectului ti bial a fost realizată cu fi bulă de du-
blată vascularizată transferată microchirurgical 
monitorizată printr-o insulă cutanată de aproxi-
mati v (8 cm × 5 cm). 

FIGURA 1. Aspect radiologic preoperator

Preoperator a fost realizat un examen Doppler 
şi arteriografi e pentru selectarea opti mă a va-
selor donoare respecti v primitoare. Operaţiile la 
nivelul zonei donoare, respecti v primitoare au 
fost realizate de către două echipe simultan, cu 
pacientul aşezat în decubit dorsal. Procedura de 
prelevare a lamboului osteomiocutanat fi bular 
dublat este una standardizată, descrisă de Gilbert 
(9). Se practi că un abord lateral între muşchii 
pe ronieri şi solear. Se identi fi că pediculul sub 
muşchiul fl exor lung al policelui şi se practi că os-
teotomie distală. Proximal pediculul este iden-
ti fi cat profund de muşchiul solear de-a lun gul 
marginii posterioare a fi bulei şi se practi că os-
teotomia proximală. Se prelevează segmentul 
de fi bulă pe o distanţă de aproximati v 15 cm. 
Seg mentul prelevat trebuie să fi e cu 4-5 cm mai 
lung decât defectul ti bial (Fig. 2, 3). La nivelul 
zonei primitoare, cea de-a doua echipă ope-
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ratorie expune segmentul ti bial. Se disecă pe-
diculul primitor, reprezentat de artera ti bială an-
terioară cu venele satelite. Se practi că anas to-  
moze vasculare termino-terminale cu fi r 9/0 cu 
un raport artere/vene de 1/2. Canalul centro-
medular este deschis şi lărgit pentru a permite 
fi xarea grefei fi bulare. Grefa osoasă a fost fi xată 
cu şuruburi tetracorti cale şi fi xator extern, schim-
bate la 3 luni postoperator cu o placă cu auto-
compactare (Fig. 4). Fixatorul extern a fost men-
ţinut ti mp de 3-6 luni. Anti bioterapia a fost ad-  
ministrată ti mp de 2 săptămâni postoperator. 

REZULTATE
În această serie de cazuri grefa osoasă s-a 

integrat în aproximati v 5-8 luni. Rata de succes a 
transferului microchirurgical de fi bulă a fost de 
100%. Toţi pacienţii au reluat mersul cu sprijin 
progresiv pe piciorul operat la 4-6 luni postope-
rator. Morbiditatea zonei donoare a fost minimă. 
În nici un caz nu s-a ridicat problema amputaţiei.

FIGURA 2. Prelevarea lamboului osteomusculocutanat 
fi bular

FIGURA 3. Lamboul osteomusculocutanat fi bular dublat prelevat

FIGURA 4. Aspect radiologic la 10 luni postoperator 

FIGURA 5. Aspect fi nal la 10 luni postoperator

DISCUŢII
Defectele osoase postraumati ce pot fi  re-

construite fi e prin inducerea regenerării osoase 
prin distracţie, fi e cu ajutorul lambourilor trans-
ferate liber microchirurgical. Tratamentul opti m 



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. IX, NR. 3(35), AN 2014

192

al traumati smelor gambei este controversat, în 
unele cazuri fi ind indicată chiar amputaţia. Este 
dovedită superioritatea grefelor osoase vas cu-
larizate în cazurile contaminate septi c (10).

Indicaţia principală pentru grefele osoase 
vascularizate în defectele osoase postt raumati ce 
este reconstrucţia unui segment mai mare de 8 
cm, în special când se asociază defecte de părţi 
moi. Au fost raportate serii de cazuri cu re cons-
trucţii postt raumati ce cu grefe vascularizate cu 
rată de succes de 89%, rata infecţiilor de 8%, iar 
ti mpul mediu până la consolidarea osoasă de 
8,5 luni (6,11,12). În alte studii sunt menţionate 
rate mai mari ale complicaţiilor, cu 12% incidenţa 
amputaţiilor (7). A fost demonstrată supe riori-
tatea transferului liber de fi bulă în reconstrucţiile 
postraumati ce, deşi un studiu susţine uti lizarea 
crestei iliace pentru defectele osoase mai mici 
de 10 cm (13). Prelevarea fi bulei de la nivelul 
mem brului cu traumati sme în antecedente 
ridică o serie de riscuri, fi e din cauza faptului că 
venele comitante peroniere pot prezenta tro mbi, 
fi e din cauza calusului care creşte riscul de frac-
turi de stres (17).

Infecţiile reprezintă contraindicaţii pentru 
re construcţia imediată (18), fi ind recomandate 
debridarea radicală cu anti bioterapie agresivă şi 
reconstrucţie ulterioară. În ciuda faptului că 
grefele osoase nevascularizate pot fi  uti lizate, 
gre fele vascularizate prezintă o serie de avantaje 
biologice (15). Într-o serie cu 15 cazuri de re-
construcţii postt raumati ce ale ti biei, transferul 
liber de fi bulă a fost uti lizat cu rata de infecţii de 
0% şi rata de consolidare osoasă de 100% (19). 

Minami şi colab. raportează rezultate sati sfă că-
toare în cazul reconstrucţiei amânate cu fi bulă 
vascularizată şi descurajează reconstrucţia per 
primam în cazurile septi ce (20). Debridarea ra-
dicală şi reconstrucţia imediată este susţinută 
de către Doi şi colab. (21), iar Yajima contraindică 
acest plan de tratament în cazurile de infecţii cu 
Staphylococcus aureus meti cilinorezistent (22,23). 
În acest context indicaţiile pentru reconstrucţia 
imediată în cazurile contaminate nu sunt clar 
defi nite şi se bazează în special pe experienţa 
personală (24-27). 

Consolidarea osoasă depinde de balanţa 
dintre stabilitatea mecanică opti mă şi viabili ta-
tea osteoblastelor la nivelul focarului de frac-
tură. Plăcile clasice de osteosinteză asigură sta-
bi litate mecanică în detrimentul aportului vas-  
cular corespunzător. Plăcile blocate low contact 
cu şuruburi unicorti cale interferează minim cu 
vas cularizaţia periostală. Rata de consolidare 
osoa să a fost de 100% într-o serie de cazuri în 
care grefa osoasă vascularizată a fost fi xată în 
primul ti mp cu şuruburi și protejată stabilitatea 
cu fi xator extern, urmând a se converti  apoi cu o 
placă blocată (28). 

CONCLUZII
Tratamentul traumati smelor grave ale gam-

bei este unul complex şi controversat. În cazul 
defectelor osoase, lamboul osteomiocutanat fi -
bular transferat microchirurgical asigură recupe-
rare funcţională rapidă, fără complicaţii majore. 
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