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Rezumat: Generalităţi: Tratamentul fracturilor femurului distal a fost asociat, pentru o lungă perioadă 
de timp, cu o frecvență mare a complicațiilor. Deși materialele de osteosinteză și tehnicile chirurgicale 
au evoluat, atât osteosinteza cu placă și șuruburi, cât și osteosinteza centromedulară au fost 
acompaniate de o incidență ridicată a infecției, pseudartrozei și calusului vicios. Manipularea blândă a 
învelișului muscular folosind o tehnică «biologică» de osteosinteză și aborduri miniminvazive au avut ca 
rezultat o scădere a incidenței complicațiilor și la apariția conceptului de «less invasive stabilisation 
system»(LISS). Acesta este un fixator intern aplicat extramedular, având o formă în concordanță cu 
anatomia locală a femurului distal. Una dintre limitele acestui sistem este poziția fixă, monoaxială a 
șuruburilor blocate în placă. În ultimii ani s-au dezvoltat plăcile poliaxiale cu stabilitate angulară, care 
depășesc acest incovenient, al poziției fixe a șuruburilor în placă. Acest nou tip de șurub permite și o 
compresie interfragmentară prin placă pentru fracturile intercondiliene. Scopul acestei lucrări a fost 
acela de a prezenta experienţa şi evoluţia practicii noastre chirugicale, de la tija centromedulară 
retrogradă, la placa poliaxială cu stabilitate angulară, în ultimii doi ani (2010 și 2011). Material: Într-
un studiu retrospectiv consecutiv au fost tratați 21 de pacienți cu 22 de fracturi ale femurului distal, 
pentru care s-a practicat o osteosinteză cu tijă retrogradă S 2 Stryker (2 pacienți 9.1%), LISS Synthes (5 
pacienți – 22.7%) sau placa NCB Zimmer (14 pacienți – 15 fracturi – 68.2%). Au fost pierduți din 
urmărire, la 1 lună postoperator, 5 pacienți. Urmărirea medie postoperatorie pentru restul de 17 
pacienți a fost, în medie, de 6.2 luni. Rezultate: Nu am avut nicio infecție postoperatorie profundă (0%). 
Am avut o fractură (5.9%) la partea proximală a plăcii (rezolvată prin osteosinteză cu tija Gamma 
lungă) și 2 pseudartroze (11.75%) care au consolidat după tratament adecvat (una după grefa cu 
peroneu vascularizat și cealaltă, asociată cu ruptura plăcii, rezolvată prin schimbarea plăcii și grefa 
osoasă spongioasă). Din punct de vedere funcțional, 11 pacienți au avut o flexie a genunchiului mare de 
110 grade, 4 pacienți (23.5%) au avut o flexie a genunchiului între 90 și 110 grade, iar 2 pacienți 
(11.8%) au avut o flexie a genunchiului între 75 și 90 de grade. 
 
Abstract: Background: The treatment of distal femoral fractures has been associated with a high rate of 
complications for a long period of time. Although implant and surgical techniques have improved, plate 
osteosynthesis and intramedullary nailing have been accompanied by a high rate of infection, non-union 
and malalignment. The gently manipulation of the soft tissue envelopes by using “biological” 
osteosynthesis and minimally invasive approaches has resulted in a decrease in complications rates and 
led to the concept of the less invasive stabilization system (LISS). This is an extramedullary-applied 
internal fixator (locking plate) shaped according to the local anatomy of the distal femur. One of the 
limits of this system is the fixed-angle position of the locking screws into the plate. In the last years, the 
poliaxial locking plates had evolved, over passing the inconvenient of the fixed-angle position of the 
screws. This type of the screw allows also interfragmentary compression across the plate for 
intercondylar fractures. The purpose of this study was to review the experience and evolution of our 
practice from intrammedullary device to polyaxial locking plates, in the last two years (2010 and 2011). 
Material and method: In a retrospective consecutive study, 21 patients with 22 distal femoral fractures 
where treated with: S 2 retrograde nail Stryker (2 patients – 9.1%), LISS Synthes (5 patients – 22.7%) or 
NCB plate Zimmer (14 patients – 15 fractures – 68.2%). We lost 5 patients after 1 month of follo-up. The 
medium follow-up for the rest of the patients was 6.2 months. Results: We had no deep wound infection 
(0%). We had 1 fracture (5.9 %) of the proximal end of the plate (solved with a long Gamma nail) and 2 
non-unions (11.75%) which consolidated after the treatment (one solved with a vascularised bone graft 
fibula and one associated with a plate failure, solved with plate changing and bone grafting). From the 
functional point of view, 11 patients (64.7%) had a knee flexion greater than 110º, 4 patients (23.5%) 
had a knee flexion between 90º – 110º and 2 patients (11.8%) had a knee flexion between 75º-90º. The 
average consolidation time for the 14 non-complicated fractures was 16 weeks. Conclusions: The 
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minimally invasive techniques (intramedullar or paracortical) for distal femoral fractures stabilisation 
promotes early mobilization and rapid rates of bony and clinical healing, without primary bone grafting 
and very low rate of infection (in our study 0%). 

 
INTRODUCERE 

Tratamentul fracturilor extremitaţii distale de femur a 
evoluat în ultimele decenii de la tratamentul conservator, 
ortopedic, către tratamentul chirurgical. În anii 70’ AO/ASIF 
recomandă reducerea anatomică pe cale chirurgicală, deschisă a 
fracturii şi osteosinteza rigidă cu lama placă.  

Scopul a fost acela de a obţine rapid consolidarea 
osoasă şi a permite o mobilizare precoce şi activă a pacientului 
şi a articulaţiilor învecinate fracturii. În acest fel au fost reduse 
efectele adverse ca: redoarea articulară şi atrofia musculară 
severă, întâlnite în tratamentul conservator. Acest tip de 
management chirurgical agresiv devine gold standard în 
perioada amintită, în comparaţie cu tratamentul conservator.  

Deşi rezultatele obţinute au fost încurajatoare au fost 
semnalate numeroase complicaţii ale managementului 
chirurgical, cum ar fi: pseudartroza, calusul vicios, infecţia 
postoperatorie, redoarea articulară a genunchiului, sângerarea 
abundentă intra – şi postoperatorie – precum şi, necesitatea 
frecventă de a utiliza grefă osoasă. 
 În ultimii ani, odată cu evoluţia fulminantă a 
posibilităţilor tehnologice au apărut noi implanturi, mai 
performante din punct de vedere al rezistenţei, al concepției, al 
instrumentarului. Pe de altă parte, a fost sugerată necesitatea 
unei osteosinteze “biologice”, evitându-se abordurile largi şi 
deperiostările întinse. Reducerea directă a fracturii a fost treptat 
înlocuită de tehnici de reducere indirectă, iar tehnicile de 
osteosinteză şi implanturile corespunzătoare au evoluat către 
aşa-zisele tehnici minim-invazive. Într-o primă perioadă, 
utilizarea tijelor centromedulare retrograde a fost privilegiată în 
detrimentul osteosintezei paracorticale.  

Apariţia plăcilor tip LISS, care combină avantajul 
implantului cu stabilitate angulară, cu tehnica MIPO a înclinat 
din nou balanţa în favoarea osteosintezei cu plăci pentru 
fracturile extremităţii distale de femur.  

Principalele critici aduse sistemului – monoaxialitatea 
şuruburilor blocate şi lipsa feedbackului la strângerea şurubului 
pe placă par să fie rezolvate prin apariţia plăcilor blocate 
poliaxiale şi, la unele tipuri, cu posibilitatea de a “bloca” şurubul 
în placă după strângerea acestuia. 
 

SCOP 
Scopul acestei lucrări a fost acela de a analiza 

experienţa şi evoluţia practicii noastre chirurgicale, în Serviciul 
de Ortopedie şi Traumatologie al Spitalului Universitar St. Luc, 
de la tija centromedulară retrogradă la placa poliaxială cu 
stabilitate angulară, în ultimii doi ani (2010 şi 2011), în 
tratamentul chirurgical al fracturilor extremităţii distale de 
femur. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Într-un studiu retrospectiv consecutiv au fost studiaţi 

21 de pacienţi cu 22 de fracturi ale femurului distal. Criteriile de 
includere în studiu au fost: orice fractură a extremităţii distale de 
femur, cu sau fără extensie intra-articulară, cu sau fără piedere 
osoasă, închisă sau deschisă. Criteriile de excludere au fost: 
imaturitatea scheletului sau prezenţa unei cominuţii articulare 
severe care nu permit o reconstrucţie articulară. Au fost 
înregistrate de manieră retrospectivă datele demografice ale 
pacienţilor, mecanismul de producere a leziunii, tipul fracturii, 
dacă leziunea a fost deschisă sau închisă, timpul până la 
obţinerea consolidării osoase, prezenţa posibilă a calusului 
vicios, complicaţiile locale apărute. 

Vârsta medie a pacienţilor incluşi în studiu a fost de 
70.9 ani. (între 21 şi 95 de ani ). Distibuţia pacienţilor pe grupe 
de vârstă este prezentată în figura nr. 1. 
 
Figura nr. 1. Distribuţia pacienţilor pe grupe de vârstă în 
lotul studiat 
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Distribuţia pacienţilor pe sexe (prezentată în fig. nr. 2) 

a fost următoarea: 4 bărbaţi (19%) şi 17 femei (81%). 
 

 

Figura nr. 2. Distribuţia pacienţilor pe sexe în lotul studiat 
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Au fost 5 cazuri de traumatisme de înalta energie, 

dintre care 2 fracturi deschise (tip III A după clasificarea Gustilo 
şi Anderson). Restul de 16 pacienţi au suferit traumatisme de 
joasă energie, prin cădere de la acelaşi nivel, eventual într-un 
centru de îngrijire (5 dintre aceştia) (figura nr. 3). 
 
Figura nr. 3. Raportul dintre traumatismele de joasă şi 
înaltă energie la pacienţii din lotul studiat 
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Clasificarea AO a fracturilor din lotul studiat (fig. nr. 
4) a fost după cum urmează: fracturi tip 33A 1 – 6 cazuri, 33A 2 
– 3 cazuri, 33A 3 – 7 cazuri, 33B 2 – 1 caz, 33B 3- 1 caz 
(asociat cu fractură diafizară), 33C 2 – 3 cazuri, 33C 3 – 1 caz. 

Osteoporoza avansată a fost înregistrată la 12 pacienţi. 
 
Figura nr. 4. Clasificarea AO a fracturilor din lotul studiat 
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8 din 22 de fracturi au fost fracturi periprotetice 

(proteză totală de şold – 1 caz, proteză intermediară de şold – 2 
cazuri, proteză de revizie de şold – 1 caz, proteză de genunchi 2 
cazuri). Au fost pierduţi din urmărire la o lună postoperator 5 
pacienţi. Urmărirea medie postoperatorie pentru restul de 17 
pacienţi a fost, în medie, de 6.2 luni. 
 Metoda de osteosinteză practicată pentru pacienţii din 
lotul studiat a fost după cum urmează: osteosinteză cu tijă 
retrogradă S 2 Stryker (2 pacienţi 9.1%), osteosinteză cu  LISS 
Synthes (5 pacienţi – 22.7%) sau osteosinteză cu placă NCB 
Zimmer (14 pacienţi – 15 fracturi – 68.2%)(figura nr. 5). 
Osteosinteza centromedulară cu tijă retrogradă pentru fracturile 
extremităţii distale de femur este o tehnică uzuală. Clasic, 
osteosinteza cu tijă retrogradă este indicată în fracturile extra-
articulare ale femurului distal (tip A după clasificarea AO) la 
pacienţii care au un os de bună calitate.  

Odată cu evoluţia posibilităţilor de zăvorâre a 
implantului, indicaţiile utilizării metodei s-au lărgit, incluzând şi 
fracturile cu extensie articulară (tip C după clasificarea AO). Pe 
de o parte, aceste fracturi necesită posibilităţi adaptate de 
zăvorâre în fragmentul distal şi, pe de altă parte, implantul 
trebuie să fie adaptat osului osteoporotic, cu un stoc osos redus. 
 
Figura nr. 5. Tipul de material de osteosinteză utilizat în 
stabilizarea fracturilor din lotul studiat 
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 În practica noastră am utilizat tija retrogradă S 2 
(Stryker), dar, un implant mai bine adaptat pentru tratamentul 
fracturilor distale de femur este tija retrogradă T2 (Stryker). 
Superioritatea biomecanică a acestei tije asupra altora a fost 
demonstrată recent. Pentru a diminua numărul complicaţiilor şi 

greşelilor legate de această intervenţie este important ca tehnica 
chirurgicală să fie bine înţeleasă şi corect aplicată (figura nr. 6). 
 
Figura nr. 6. Fractură extremitate distală de femur (AO – 33 
A-1) - osteosinteză cu tijă retrogradă. Radiografii 
preoperatorii şi la 4 luni postoperator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa LISS (Synthes) a reprezentat un revoluţionar pas 
înainte în tratamentul fracturilor extremităţii distale de femur. Ea 
a fost concepută pentru a fi folosită cu un abord minim-invaziv 
şi tehnici de reducere indirectă, cu scopul declarat de a proteja 
biologia locală, în jurul focarului de fractură.  

Concepută ca un «fixator intern», placa rămâne 
departe de os. În acest fel, nu striveşte periostul şi, în teorie, 
protejează vascularizaţia fragmentelor osoase.  

Capătul proximal al plăcii are o formă particulară 
pentru a uşura introducerea submusculară, ceea ce permite o 
disecţie a ţesuturilor moi mult mai mică decât pentru 
implanturile tradiţionale.  

Combinaţia unică placă/şuruburi acționează ca un 
implant cu stabilitate angulară, foarte rezistent la smulgere. 
Şuruburile sunt introduse printr-un dispozitiv de ochire, 
permițând inserţia lor percutanată (figura nr. 7).  

Sistemul NCB (Zimmer) pentru femurul distal este un 
sistem care include o placă locking ce oferă chirurgului o 
varietate de opţiuni în timpul intervenţiei chirurgicale.  

Putem utiliza sistemul printr-o cale de abord clasică, 
deschisă, iar ghidurile MIS permit şi o inserţie percutanată, 
ghidată a şuruburilor (figura nr.8 şi 9).  

Ghidul radiotransparent permite utilizarea plăcii de o 
manieră miniminvazivă (MIPO), pentru a reduce deperiostarea 
şi agresiunea părţilor moi şi îmbunătăţirea procesului de 
vindecare osoasă ca şi în cazul plăcii LISS. Şuruburile diafizare 
sunt angulate la 8º de o manieră alternativă, pentru a creşte 
rezistenţa la pull-out şi a evita zonele de concentrare de stress. 
În ghidul MIS de femur distal, şuruburile metafizare au o 
libertate de 30º atunci când este nevoie. 
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Figura nr. 7. Fractură extremitate distală de femur (AO – 33 
A-3) stabilizată cu placă LISS. Radiografii preoperatorii la 3 
luni şi jumătate postoperator 

 
Şurubul NCB este blocat cu un capişon de blocare, ce 

permite o plajă de 0º-15º de descentrare, sau altfel spus, un con 
de poliaxialitate de 30°. Acest avantaj este în mod particular 
interesant când dorim să « rămânem departe » de o anumită 
regiune (de obicei o zonă de cominuţie) sau dorim să ajungem în 
anumite zone sau la fragmente definite. 
 
Figura nr. 8. Fractură periprotetică extremitate distală de 
femur (AO – 33 A-3) cu implant stabil. Radiografii 
preoperatorii 

 
Sunt disponibile atât şuruburi corticale, cât şi pentru 

spongie, ce pot fi folosite de o manieră tradiţională – 
comprimând fragmente sau prevenind rotaţia – ceea ce este de 
asemenea util, întrucât chirugului îi place să aibă senzaţia de 
strângere la intoducerea şurubului. Aceste şuruburi pot fi apoi 
blocate, după ce toate celelalte şuruburi au fost introduse, sau 
pot fi lăsate libere, în funcţie de necesităţi. Datorită posibilităţii 
de a bloca întregul montaj după ce toate şuruburile au fost 
introduse (şi nu în timpul introducerii şuruburilor, ca în sistemul 
LCP clasic), direcţia şuruburilor poate fi ajustată intraoperator, 
fără să fie nevoie de a « debloca » întregul montaj. Sunt 
disponibile diverse spacere (1 mm, 2 mm, 3 mm) care pot fi 
folosite în timpul intervenţiei chirurgicale, pentru a menţine 
placa departe de os. Atunci când montajul este blocat, spacerele 

sunt îndepărtate şi întregul montaj acţionează ca un fixator 
intern, cu toate avantajele sale binecunoscute (reducerea 
potenţialului de lezare periostală şi a vascularizaţiei 
 
Figura nr. 9. Fractură periprotetică extremitate distală de 
femur (AO – 33 A-3) cu implant stabil. Radiografii 
postoperatorii la 6 luni 

 
 

REZULTATE 
Timpul mediu de obţinere a consolidării osoase pentru 

cele 14 fracturi necomplicate a fost de 16 săptămâni. 
Din punct de vedere funcţional 11 pacienţi (64.7%) au 

avut o flexie a genunchiului mai mare de 110 grade, 4 pacienţi 
(23.5%) au avut o flexie a genunchiului între 90 şi 110 grade, iar 
2 pacienţi (11.8%) au avut o flexie a genunchiului între 75 şi 90 
de grade. Nu am avut nici o infecţie postoperatorie superficială 
sau profundă (0%)(Fig. nr. 10). Nu s-a înregistrat niciun calus 
vicios (0%). Am avut o fractură (5.9%) la partea proximală a 
plăcii (rezolvată prin osteosinteză cu tija Gamma lungă) şi 2 
pseudartroze (11.75%) care au consolidat după tratament 
adecvat (una după grefa cu peroneu vascularizat şi cealaltă, 
asociată cu ruptura plăcii, rezolvată prin schimbarea plăcii şi 
grefă osoasă spongioasă). 

 

Figura nr. 10. Rata complicaţiior postoperatorii în lotul 
studiat 
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CONCLUZII 

Tehnicile miniminvazive (intramedulare sau 
paracorticale) favorizează mobilizarea postoperatorie rapidă a 
pacientului şi durate scurte de consolidare osoasă radiologică şi 
clinică, fără a fi nevoie de grefă osoasă primară şi cu o rată 
foarte scăzută de infecţie (în studiul nostru 0%).  

Tendinţa actuală, regăsită şi în practica clinicii noastre 
este de a utiliza, din ce în ce mai frecvent, plăci cu stabilitate 
angulară şi şuruburi poliaxiale pentru osteosinteza fracturilor 
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extremităţii distale de femur. Cu toate acestea, indicaţiile 
chirurgicale pentru osteosinteza centromedulară şi cea 
paracorticală nu sunt superpozabile: tija retrogradă îşi găseşte 
utilitatea în special pentru fracturile tip 33 –A (extraarticulare) şi 
33 –C 1 (articulare simple) la pacienţi care au, în general, un os 
de bună calitate, în timp ce, osteosinteza cu placă cu stabilitate 
angulară este indicată în special în fracturile articulare – 33 – C 
1, 2, 3 după clasificarea AO şi la pacienţi cu osteoporoză severă. 
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