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REZUMAT
Obiective. Transferul de grefă fibulară vascularizată are ca efect o bună consolidare a osului şi o rapidă
recuperarare funcţională a membrului. Ne propunem să urmărim evoluţia grefei fibulare liber transferate în
cazul unui defect posttraumatic de diafiză tibială printr-un lambou cutanat.
Material şi metode. Vom prezenta cazul unui pacient cu defect osos diafizar tibial postraumatic şi rezultatele clinice ale reconstrucţiei cu grefă fibulară liber transferată monitorizată printr-un lambou cutanat.
Rezultate. Reconstrucţia osoasă a fost un succes, obţinându-se consolidarea la 6 luni. Statusul vascular
al grefei a fost monitorizat zilnic prin intermediul lamboului cutanat şi nu au apărut semne de tromboză sau
necroză. Pacientul nu a prezentat fractură de stres la nivelul grefei fibulare. Osteosinteza a fost realizată cu
fixator extern convertit în fixare internă cu placă şi şuruburi la 3 luni de la grefare.
Concluzii. Grefa fibulară vascularizată este considerată ca fiind cea mai potrivită grefă pentru reconstrucţia oaselor lungi, iar lamboul cutanat este o metodă simplă, utilă şi de încredere utilizată în scopul
evaluării statusului vascular al grefei.
Cuvinte cheie: grefă fibulară vascularizată, lambou cutanat

ABSTRACT
Aim. Double-barrel free vascularised fibular graft provides good bone augmentation and restoring. We
aimed to evaluate the fesability of free vascularized double barrel fibular graft with skin island flap for reconstruction of large diaphyseal tibial defect.
Material and methods. We report a case of posttraumatic tibial large defect and the clinical results of
vascularized double barrel fibular graft monitorized by a skin flap for reconstruction.
Results. Bony reconstruction was achieved and union was achieved in 6 months. The vascular status was
daily monitorized by the skin island and there was not any sign of thrombosis or necrosis. The patient didn’t
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have postoperative stress fractures of the fibula graft as the mechanical stress to the graft increase. Osteosynthesis was done with external fixator changed with a plate 3 months postoperatory.
Conclusions. Vascularized fibula transfer is a suitable procedure for long tibial defects, and a skin islandmonitoring flap is a simple, extremely useful, and reliable method for assessing the vascular status of vascularized bone.
Keywords: vascularised fibular graft, skin island flap

INTRODUCERE
Transferul osos vascularizat a fost utilizat în
tratamentul defectelor osoase mai mari de 6
cm, în special al celor asociate cu vascularizaţie
precară a ţesuturilor moi de vecinătate (1-5), rezultatele raportate în literatură fiind superioare
celor obţinute prin tratamentul convenţional (611). Reconstrucţia prin transfer liber osos prezintă o serie de riscuri, precum fractura de stres
a grefei fibulare, necroza completă sau parţială
a lamboului cutanat sau morbiditatea locului
donor (12-14). Pentru a îmbunătăţi rata de succes a transferului de fibulă vascularizată este importantă monitorizarea postoperatorie a circulaţiei la nivelul lamboului. În experienţa noastră,
un lambou cutanat bazat pe vasele perforante
fibulare permite monitorizarea vascularizaţiei
fragmentului osos şi asociază numeroase avantaje, printre care se menţionează simplitatea,
siguranţa, noninvazivitatea şi capacitatea de a
completa defecte tisulare asociate. În acest
articol prezentăm cazul unui pacient la care s-a
practicat reconstrucţia unui defect tibial posttraumatic cu lambou fibular dedublat liber transferat monitorizat printr-un lambou cutanat.

extinsă pentru a forma un lambou de aproximativ
10 cm x 4 cm, iar vasele peroniere au fost expuse
de-a lungul acestui lambou pentru a ridica o
grefă fibulară vascularizată. Segmentul osos prelevat trebuie să fie cu 4 până la 5 cm mai lung
decât defectul osos primitor (Fig. 2). În cadrul
acestui proces este esenţial ca vascularizaţia fibulei și a lamboului să fie normale anterior secţionării.

FIGURA 1.
Aspect radiologic
preoperator

PREZENTARE DE CAZ
Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 36
de ani, care se adresează serviciului nostru pentru un defect tibial diafizar posttraumatic de
aproximativ 6 cm (Fig. 1). S-a practicat reconstrucţie cu grefă fibulară dedublată transferată
microchirurgical și monitorizată printr-un lambou cutanat de aproximativ aproximativ 10 cm x
4 cm (Fig. 1). Intervenţia chirurgicală a fost realizată de o echipă mixtă formată din chirurgi plasticieni și ortopezi. Durata procedurii chirurgicale
a fost de 260 de minute, iar pierderile sanguine
de 350 ml. Preoperator a fost realizată o ecografie Doppler și o arteriografie pentru a selecta
vasele adecvate la locul donor și receptor și a
fost schiţat lamboul (Fig. 2). La nivelul zonei donoare s-a practicat o incizie posterior de lambou,
pentru a expune artera peronieră. Incizia a fost

FIGURA 2. Grefă fibulară cu insulă cutanată de
monitorizare

FIGURA 3. Desenul preoperator al lamboului

185

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. IX, NR. 3(35), AN 2014
La nivelul zonei receptoare, defectul osos a
fost expus. S-au disecat și s-au pregătit pentru
anastomoză artera tibială anterioară și două vene satelite. S-a adus în câmpul operator grefa
fibulară, s-a practicat osteosinteza și s-au realizat anastomozele microchirurgicale terminoterminale. S-au plasat două tuburi de dren și s-a
suturat lamboul cutanat de monitorizare. Osteosinteza a fost iniţial realizată cu fixator extern,
schimbată la 4 luni cu o placă cu șuruburi (Fig. 4).

FIGURA 4. Osteosinteza tibiei imediat postoperator şi
la 4 luni postoperator

Postoperator, lamboul cutanat a fost urmărit
zilnic timp de 2 săptămâni pentru a se evalua
culoarea, umplerea capilară sau eventuale sângerări după puncţionare. Imediat a fost iniţiată
heparinoterapia intravenoasa sub controlul APTT.
Pacientul a fost urmărit postoperator timp
de 24 de luni. Consolidarea osoasă a fost confirmată radiologic după 8 luni. Lamboul cutanat
a fost viabil, confirmând patenţa anastomozelor.

FIGURA 5. Aspect la 18 luni postoperator
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Nu au fost necesare operaţii suplimentare pentru revizuirea lamboului.

DISCUŢII
Defectele osoase mari de la nivelul membrelor pot fi reconstruite utilizând tehnici chirurgicale diferite. Opţiunile convenţionale includ
grefa de os spongios, grefa fibulară non-vascularizată autologă, allogrefele, tehnici cu substituenţi osoşi. Autogrefele nevascularizate (16)
sunt rezervate defectelor osoase mici, dar nu
sunt indicate pentru reconstrucţia defectelor
osoase mari, în special în context infecţios cu
vascularizaţie precară. Reconstrucţia cu allogrefe are indicaţie în rezecţiile posttumorale (17).
În cazul defectelor osoase mai mari de 6 cm,
transferul osos liber transferat este opţiunea de
elecţie (18-21). Succesul intervenţiei depinde
de experienţa chirurgicală, cât şi de colaborarea
pacientului (21). Cercetarea clinică anterioară a
demonstrat avantajele inerente ale osului vascularizat (1,3,7). Grefa fibulară vascularizată este
considerată ca fiind cea mai potrivită grefă pentru reconstrucţia oaselor lungi, datorită formei
sale drepte, lungimii adecvate, rezistenţei mecanice, pediculului vascular predictibil şi morbidităţii scăzute la nivelul locului donor (16,18,19).
Totuşi, patenţa anastomozelor microvasculare
este dificil de monitorizat din cauza profunzimii
grefei fibulare.
Angiografia selectivă şi scintigrafia technetium-99m pot fi utilizate pentru evaluarea viabilităţii grefei fibulare. Acestea sunt investigaţii
dificil de utilizat de rutină deoarece sunt scumpe,
invazive şi necesită un echipament sofisticat. De
aceea, ecografia Doppler a fost utilizată datorită
simplităţii şi noninvazivităţii sale. Întrucât ecografia Doppler este o metodă indirectă de monitorizare, aceasta este limitată de interferarea
altor vase la nivelul extremităţilor (22). În consecinţă, evaluarea clinică implicând culoarea
ţesutului, turgorul, umplerea capilară şi sângerarea lamboului cutanat par a fi cele mai eficiente metode de constatare a viabilităţii grefei
fibulare vascularizate. Tratamentul congestiei venoase postoperatorii a lamboului de monitorizare este în continuare controversat. Minami el
al. (23) informează că au efectuat trombectomie
în toate cele 14 cazuri de tromboză postoperatorie. De asemenea, Han et al. (24) nu au
efectuat trombectomie şi au manageriat complicaţia prin perioadă prelungită de imobilizare
şi întârzierea recomandării de încărcare a membrului operat. Lee şi Park (8) au menţionat că un
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lambou eşuat nu indică întotdeauna o grefă fibulară compromisă. Restabilirea circulaţiei postoperator la nivelul lamboului este semnificativ
influenţată de edem şi tensiunea cutanată local
(25). În experienţa noastră, lamboul cutanat reprezintă un indicator esenţial al viabilităţii grefei
fibulare.
Cea mai comună complicaţie este fractura fibulei grefate. De Boer şi Wood (3) menţionează
incidenţa de apariţie a fracturii la nivelul fibulei
grefate în primul an după operaţie de 25-40%,
mai ales la nivelul extremităţii inferioare. Doi et
al. (12) au raportat o rată de 15,4% a fracturilor
fibulare. În cazul prezentat nu a fost înregistrată
fractura segmentului grefat. Totuşi, tromboza
tardivă a osului transferat poate fi subestimată
deoarece ţesutul cutanat a fost revascularizat
de ţesuturile înconjurătoare, ceea ce se poate
constitui în fractură de stres şi absenţa hipertrofiei. Este esenţială monitorizarea optimă a
lamboului cutanat, recomandându-se: lamboul
să conţină una sau mai multe perforante ale arterei peroniere; este important să se evite torsiunea vaselor; realizarea unui lambou de moni-

torizare mai mare de 1x2 cm, deoarece evidenţierea precoce a unei ocluzii arteriale este
dificilă atunci când lamboul este prea mic, culoarea palidă a acestuia fiind mascată de tegumentul înconjurător normal; lamboul şi grefa fibulară să aibă o vascularizaţie normală anterior
secţionării pediculilor şi după revascularizare.
În ceea ce priveşte fixarea grefelor fibulare,
în opinia noastră, principiile fixării grefei fibulare
sunt simplitatea, siguranţa şi reluarea precoce a
activităţii fără durere. Osteosinteza se poate
realiza cu fixator extern sau cu fixare internă cu
placă şi şuruburi. Clasic, fixarea externă utilizând
un fixator extern pare metoda de preferat pentru a maximiza hipertrofia grefei (3,24,26). Totodată, aceasta a fost asociată cu numeroase
complicaţii precum instabilitatea, infecţia, slăbire a stabilităţii oferite de fixatorul extern asociate cu întârzierea consolidării osoase (15). Rata
de consolidare cea mai favorabilă a fost constatată în cazul pacienţilor cu fixare internă, iar cea
mai puţin favorabilă în cazul celor cu fixare externă (71% şi respectiv 47%).
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