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MINIMALLY INVASIVE PLATE OSTEOSYNTHESIS (MIPO) IN COMMINUTED EXTRAARTICULAR 
FRACTURES OF THE DISTAL FEMUR (Abstract): In order to limit the amount of both medial and lateral 
dissection, the MIPO technique was developed for extraarticular fractures of the femur, whereas the transarticular 
approach was designed for comminuted intraarticular fractures of the distal femur. Watching the Wenda and Krettek 
works, I have introduced these techniques in the Orthopedic Department in Iasi, Emergency Hospital, for the first time 
in Romania. Aims: The purpose of this prospective study is to evaluate the results of the treatment by MIPO with 
exclusive proximal and distal incisions for the complex supracondylar fractures. Material and methods: The 
investigated group of patients included 15 persons with 15 fractures, between January 2001 and October 2003. There 
were 7 A2/AO fractures and 8 A3/AO fractures. According to Gustilo classification, the investigated group comprised 3 
open fractures (I grade I, and 2 grade II), one of them being produced by gunshot with low velocity bullet. Surgical 
techniques: The technique consisted in preoperative step, surgical technique itself and postoperative treatment. The 
surgical technique consisted in: antero-lateral limited approach of the distal femur, the selection of the appropriate plate 
by fluoroscopy, the plate insertion beneath the vastus lateralis, an additional minimal proximal incision which allows 
plate positioning, distal fixation of the plate, after the limb axis, length and rotation are confirmed by reliable clinical 
and radiological techniques, the plate was fixed to the shaft with 3, 4 or 5 screws placed divergently. Results: All 
fractures healed within a mean time of 12 weeks (range 7-26 weeks) with no need for bone grafting. Two late implant 
failures (plate screw breakage) did not required repeat fixation. At follow-up, there were 3 varus/valgus deformities of 
about 4-5 degrees and the mean leg length discrepancies was of 1 cm  (range 0-2.2 cm). According to the Neer score 
there were 9 excellent, 5 satisfactory and 1 unsatisfactory result. Conclusions: The key to MIPO is the use of 2-part and 
2-plane alignment achieved by a DCS inserted in a submuscular fashion. The MIPO technique with proximal and distal 
incisions minimizes surgical trauma and has the advantages of a faster rate of union, with no need for bone grafting. 
Care should be taken to ensure adequate axial and rotational alignment. 
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INTRODUCERE 
Fracturile femurului distal sunt leziuni grave care au reprezentat mulţi ani o problemă 

nerezolvată în traumatologie. Complexitatea lor şi dificultatea tratamentului fac ca prognosticul să 
rămână sever, dominat de riscul de pseudartroză, redoare şi calus vicios.  

În ciuda faptului că se ştie că ţesuturile moi ar trebui „respectate” în timpul reducerii 
sângerânde a fracturilor, chirurgii au avut întotdeauna tendinţa de a atinge stabilitatea biomecanică 
maximă, indiferent de impactul asupra vascularizaţiei osului. Această abordare clasică a fost 
responsabilă de multe din problemele pentru care osteosinteza cu plăci a fost blamată şi mai târziu 
abandonată în anumite tipuri de fracturi. Chiar şi în urma dovezilor apărute recent privind 
importanţa conservării ţesuturilor moi, tratamentul nu s-a modificat semnificativ. Conflictul între 
nevoia de reducere absolut anatomică a fracturii şi dorinţa de a păstra vascularizaţia tuturor 
fragmentelor osoase este similar cu a spune “spală-mă, dar nu mă uda”. Evoluţia tratamentului 
fracturilor femurului distal se află la ora actuală în punctul în care se pune în discuţie evaluarea 
balanţei între stabilitatea biomecanică şi conservarea vascularizaţiei la nivelul focarului de fractură.  

Dezavantajele reducerii anatomice şi fixării rigide cu lame-plăci sau şuruburi-plăci (cu 
disecţii largi ale ţesuturilor moi, ligatura arterelor perforante şi deperiostări excesive) au dus la 
apariţia conceptului de „osteosinteză biologică”. Prin introducerea unor noi tipuri de plăci (Wave 
plates şi Bridge plates, Limited contact – dynamic compression plate/LC-DCP, Point Contact 
Fixator/PC-Fix) şi dezvoltarea unor noi tehnici chirurgicale pentru fracturile femurului proximal şi 
distal (reducerea indirectă şi osteosinteza minim invazivă cu plăci – Minimally Invasive Plate 
Osteosynthesis/MIPO), „osteosinteza biologică” contribuie la conservarea vascularizaţiei osoase cu 
îmbunătăţirea consolidării, scăderea incidenţei infecţiilor, a fracturilor iterative şi a necesităţii 
grefării. 
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Osteosinteza minim invazivă cu plăci (MIPO) poate fi sistematizată în 4 etape sau tehnici: 
A. Tehnica MIPO cu incizii proximale şi distale. A fost descrisă de Wenda şi colaboratorii 

care au folosit un abord lateral limitat al femurului deasupra şi dedesubtul focarului de fractură, cu 
introducerea plăcilor pe sub vastul lateral. 

B. Osteosinteza minim invazivă percutanată cu plăci (MIPPO). A fost dezvoltată pentru 
fracturile extraarticulare ale femurului distal şi proximal, cheia tehnicii fiind utilizarea unui implant 
în două părţi tip Dynamic Condylar Screw / DCS [20].  

C. Abordul transarticular şi osteosinteza retrogradă cu plăci (Transarticular Approach and 
Retrograde Plate Osteosynthesis – TARPO). A fost dezvoltată de Krettek şi colaboratorii [17,19] 
pentru osteosinteza fracturilor intraarticulare ale femurului distal. 

D. Tehnici care utilizează implante specifice pentru MIPO - “Less Invazive Stabilisation 
System-LISS” [7,13-15,26,27] 

Studiind cu atenţie lucrările lui Wenda şi colab. [41], precum şi cele ale lui Krettek şi colab. 
[19,20] am introdus în Clinica de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi, în 
data de 16.12.1999, în premieră naţională, tehnica abordului transarticular şi osteosintezei 
retrograde cu plăci (TARPO). Operaţia a fost o reuşită absolută, iar rezultatul excelent a 
reprezentat începutul unui studiu prospectiv privind rezultatele osteosintezei minim invazive cu 
plăci în fracturile complexe ale femurului distal [9,30-34.36]. Au urmat o serie de premiere 
naţionale pe care le-am realizat de-a lungul celor 3 ani ai studiului prospectiv: 

- tehnica TARPO, utilizând o placă premulată (27.06.2000) 
- tehnica osteosintezei minim invazive cu plăci/minimally invasive plate osteosynthesis 

(MIPO), cu incizii proximale şi distale[28,29,40] utilizând un DCS (09.06.2001) 
- tehnica MIPO, cu placă Chiron-Utheza (30.10.2003) 
Pasiunea pentru osteosinteza minim invazivă cu plăci ne-a determinat ca, în paralel cu 

femurul distal, să realizăm şi alte 2 studii prospective privind: 
- rezultatele tehnicii MIPO în fracturile subtrohanteriene (introdusă în premieră naţională în 

clinica noastră în 12.02.2000), utilizând o lamă placă condiliană [31,35] 
- rezultatele osteosintezei minim invazive percutanate cu plăci (prin abord medial) în 

fracturile tibiei proximale (introdusă în premieră naţională în clinica noastră în 
04.09.2000) [38,39]. 

Scopul studiului prospectiv prezentat în continuare este de a evalua rezultatele fracturilor 
complexe extraarticulare ale femurului distal tratate de autori prin tehnica MIPO cu incizii 
proximale şi distale.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Cazuistica 
Lotul de studiu a cuprins un număr de 15 de pacienţi cu 15 fracturi supracondiliene de femur 

distal tratate prin osteosinteză minim invazivă cu plăci, cu incizii proximale şi distale, în perioada 
ianuarie 2001 – octombrie 2003, în Clinica de Ortopedie–Traumatologie a Spitalului de Urgenţe 
Iaşi. 

Criteriile de includere cuprind fracturi supracondiliene de femur tip A2-A3/AO, vârsta peste 
18 ani. Criteriile de excludere au fost: fracturi deschise tip III B şi tip III C Gustilo [10,11], 
intervenţii chirurgicale anterioare la nivelul genunchiului (artrotomii), artrite, osteoartrite şi 
osteomielite (sau antecedente cu aceste afecţiuni).  

Lotul cuprinde 10 bărbaţi şi 5 femei, cu vârsta medie de 52,5 ani (cu limite cuprinse între 24 
şi 84 de ani). Majoritatea fracturilor sunt produse prin traumatisme de mare intensitate (7 accidente 
de circulaţie, 2 căderi de la înălţime şi 2 accidente de muncă), în timp ce 5 fracturi sunt produse prin 
cădere de la acelaşi nivel, la pacienţi cu vârste care depăşesc 60 de ani.  

Conform clasificării AO, lotul studiat a cuprins 7 fracturi tip A2, 8 fracturi tip A3.  
Cele 3 fracturi deschise din grupul de studiu au fost clasificate după Gustilo [10,11], fiind 

studiate 1 fractură deschisă tip I şi 2 de tip II. Este de remarcat prezenţa în studiu a unei fracturi 
deschise tip II, produsă prin armă de foc. 
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Toţi pacienţii au fost evaluaţi şi resuscitaţi în triajul Spitalului de Urgenţe conform 
principiilor ATLS (A-“Airway”, B-“Breathing”, C-“Circulation”), leziunile care puneau în pericol 
viaţa  fiind depistate şi tratate în urgenţă anterior evaluării şi tratării fracturilor. 

Cei 10 pacienţi politraumatizaţi au fost internaţi în serviciul de Terapie Intensivă, 
tratamentul acestor pacienţi (de la locul accidentului şi până la externare) fiind consemnat în fişa de 
evaluare a politraumatismelor – Fişa Politrauma. 

În fracturile deschise s-a practicat prelucrarea chirurgicală a plăgilor cu sutura primară în 
fracturile tip I Gustilo, profilaxia tetanosului şi s-a început antibioterapia. S-a administrat în acest 
scop o cefalosporină în fracturile tip I şi o cefalosporină plus un aminoglicozid în fracturile de tip II. 
Administrarea antibioticelor a continuat cel puţin până la 3 zile după intervenţia chirurgicală. 

Exceptând 2 pacienţi cu fracturi deschise tip II Gustilo (din care o plagă împuşcată) care au 
fost operaţi în primele 6 ore de la internare, toţi ceilalţi au fost imobilizaţi cu extensie continuă 
transtuberozitară. 

Tromboprofilaxia cu o heparină cu greutate moleculară mică (Nadroparină calcică/ 
FRAXIPARINE® sau Enoxoparină/ CLEXANE®) a fost începută în ziua internării. În cazul 
pacienţilor operaţi în primele ore de la internare, prima doză a fost administrată la 12-24 de ore 
postoperator. Pentru pacienţii operaţi la peste 24 ore de la internare, administrarea de heparină a fost 
oprită cu 12 ore înainte de începerea intervenţiei chirurgicale.  

Tehnica chirurgicală 
Pentru scurtarea duratei intervenţiei chirurgicale şi obţinerea unor rezultate cât mai bune, 

“planning-ul” preoperator s-a practicat în toate cazurile şi a cuprins radiografii de calitate ale 
femurului lezat şi ale celui controlateral, măsurarea clinică atentă a femurului controlateral precum 
şi reproducerea pe hârtie a reducerii fracturii şi osteosintezei.  

Intervenţia s-a practicat sub anestezie rahidiană sau generală, pe masă ortopedică, cu 
utilizarea unui amplificator de imagine cu braţ în “C”, toţi pacienţii fiind poziţionaţi în decubit 
dorsal (Fig. 1). Câmpurile sterile au fost aplicate pentru a permite intraoperator examinarea lungimii 
comparative a femurului şi poziţia rotulei.  

 

Fig. 1. Aspect intraoperator: poziţia membrului inferior lezat pe masa ortopedică; se remarcă 
plaga suprarotuliană (fractură tip A3/AO deschisă tip II). Reducerea indirectă prin tracţiune 
(vizualizată fluoroscopic pe incidenţa de profil. Izolarea cu câmpurile de unică folosinţă. Membrul 
controlateral este acoperit în totalitate în câmpuri permiţând însă măsurarea clinică comparativă 
intraoperatorie sau examinarea fluoroscopică cu amplificatorul de imagine. 

În toate cazurile s-a utilizat abordul clasic antero-lateral al femurului distal (Fig. 2A). O 
incizie curbă de circa 6 cm lungime începe la 3-6 cm proximal de tuberculul anterior al tibiei şi se 
continuă până în porţiunea mijlocie a feţei laterale a femurului distal. Incizia rămâne anterior de 
ligamentul colateral extern. După incizia fasciei lata, vastul lateral se disecă la nivelul septului 
intermuscular şi se retractă anterior şi medial. 
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Fig. 2. A-F. Tehnica MIPO cu incizii proximale şi distale. (A) Abordul antero-lateral; (B) Selectarea unei plăci 
sub control fluoroscopic; (C) Introducerea retrogradă a plăcii pe sub vastul extern, (D) Incizie proximală 

adiţională; (E) Fixarea adiţională a plăcii; (F) Fixarea proximală a plăcii 

S-a evitat disecţia ţesuturilor moi mediale şi nu s-a tentat vizualizarea componentei metafizare 
a fracturii. Deşi capsula poate rămâne intactă în cursul acestor fracturi supraarticulare, incizia ei şi 
vizualizarea feţei anterioare a condilului femural extern a fost necesară în scopul unei bune 
poziţionări a implantului în fracturile supracondiliene joase. În cazul utilizării DCS, primul pas a 
constat în introducerea şurubului conform tehnicii AO.  

Pasul următor a constat în alegerea unei plăci de lungime corespunzătoare, sub control 
fluoroscopic (Fig. 2B). În continuare, placa a fost introdusă pe sub vastul extern, cu pontarea 
cominuţiei (Fig. 2C). O incizie adiţională, longitudinală, de circa 4-6 cm s-a practicat proximal în 
dreptul ultimelor găuri ale plăcii, permiţând astfel poziţionarea adecvată a plăcii pe diafiză (Fig. 
2D). S-a utilizat o placă condiliană de susţinere (CBP) în 2 cazuri (Fig. 3), o placă din cadrul 
sistemului DCS în 9 cazuri (Fig. 4,5,6), o placă premulată în 3 cazuri (Fig. 7), şi o placă Chiron 
Utheza într-un caz (Fig. 18,19).  

Plăcile au fost fixate iniţial distal cu şuruburi de spongie în cazul CBP şi plăcilor premulate şi 
prin conectarea plăcii la şurub (plus un şurub adiţional prin placă) în cazul sistemului DCS. 

După restabilirea axului, rotaţiei şi lungimii membrului prin metode clinice şi fluoroscopice, 
plăcile au fost fixate la diafiză cu 3, 4 sau 5 şuruburi introduse perpendicular sau divergent prin 
incizia minimă adiţională. Prin strângerea şuruburilor s-a perfectat reducerea, fragmentul proximal 
fiind tras la placă (Fig. 3). Nu au fost folosite distractoare sau grefe osoase. În 6 cazuri s-au utilizat 
drenuri aspirative plasate distal. Durata medie a intervenţiei a fost de 91 minute (cu limite între 45 şi 
145 de minute), iar durata utilizării amplificatorului de imagine a fost de 183 secunde (cu limite 
între 121 şi 276 secunde). 

Restabilirea axului, rotaţiei şi lungimii membrului inferior 
Alinierea în plan frontal a fost realizată prin “tehnica cablului”. Cu rotula orientată anterior, 

centrul capului femural şi al articulaţiei gleznei au fost marcate (sub control Rx) pe câmpul 
chirurgical. Un cablu lung de electrocauter a fost întins apoi între aceste 2 puncte. Poziţia cablului 
faţă de centrul articulaţiei genunchiului (vizualizată fluoroscopic) a determinat dezaxarea în varus-
valgus.Alinierea sagitală a fost realizată folosind imaginea fluoroscopică laterală, precum şi cea 
antero-posterioară (semnul “recurvatum”, cu verificarea dimensiunii incizurii intercondiliene). 

Lungimea femurului a fost restabilită prin comparaţie cu dimensiunea membrului inferior 
controlateral, determinată clinic preoperator. Rotaţia membrului a fost restabilită şi verificată 
folosind tehnica numită “semnul formei micului trohanter” [16]. Preoperator sau intraoperator (prin 
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folosirea mesei ortopedice) imaginea micului trohanter a femurului controlateral (cu genunchiul în 
extensie şi rotula plasată anterior) este vizualizată fluoroscopic şi păstrată în memoria aparatului. 
După fixarea distală a plăcii în blocul articular, cu rotula poziţionată anterior, fragmentul proximal 
s-a rotat cu un cui Steinmann sau Schanz până când imaginea micului trohanter al femurului lezat a 
fost similară cu cea a femurului controlateral. În 5 cazuri s-a practicat fixarea plăcii proximal la 
diafiză, menţinând o rotaţie externă a piciorului de circa 15˚ (bazinul fiind corect poziţionat pe masa 
ortopedică). Verificarea formei micului trohanter s-a făcut comparativ cu membrul controlateral, 
după rotaţia internă a piciorului. 
 
 

Fig. 3. A-H. Pacienta R.A., 58 ani (A) Fractură a femurului distal stâng tip A2/AO produsă printr-un accident de 
circulaţie (faţă şi profil); (C-F) Imagini fluoroscopie intraoperatorii ale osteosintezei minim invazive cu CBP; (C) 

Fixarea distală a plăcii cu şuruburi de spongie; (D) Primul şurub proximal începe să tragă diafiza la placă (E) 
Diafiza a fost trasă la placă; (F) Încheierea fixării proximale (G-H) Control postoperator (faţă şi profil) 
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Fig. 5. Pacientul P.D., 50 ani, victima unui accident rutier. (A) 
Fractură supracondiliană dreaptă tip A3/AO, cu extensie diafizară, 
faţă ; (B) Osteosinteză minim invazivă (tehnica MIPO) cu DCS; 
aspect postoperator faţă; (C-D) Control la 3 luni (faţă şi profil); se 
remarcă prezenţa calusului în focarul de fractură 

Fig. 4. Pacientul V.G., 75 ani, victima unei 
căderi de la acelaşi nivel, prezentând o fractură 
femur distal stâng tip A2/AO cu extensie 
diafizară; Osteosinteză minim invazivă 
(tehnica MIPO cu incizii proximale şi distale) 
cu DCS (premieră naţională); (A-B) Control la 
2 ani (faţă şi profil); se remarcă consolidarea 
fracturii cu discret valgus şi ruptura unui şurub 
proximal 

 
 
 

 

Fig. 6. (A-B) Pacientul M.V., 85 ani, victimă a unei căderi de la acelaşi nivel, prezintă o fractură supracondiliană 
dreaptă tip A2 cu extensie diafizară (faţă şi profil); (C-D) Osteosinteză minim invazivă cu DCS, cu plasarea uşor 
proximală a implantului pentru a permite fixarea cu 4 şuruburi proximale deasupra focarului de fractură, aspect 

fluoroscopic intraoperator; (E-F) Control postoperator, (faţă şi profil) 
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Fig.7. Pacientul (D)C., 67 ani, politraumatizat prin accident rutier (A) fractură a femurului distal drept tip A3/AO, 
faţă; (B-C) Osteosinteză minim invazivă (MIPO) cu placă clasică premulată – control fluoroscopic intraoperator; 
(D) Control RX la 3 luni relevă un discret varus pe incidenţa de faţă; (E) Control RX la 3 luni, profil; se remarcă 

reducerea foarte bună a fracturii, cu calus unitiv evident 

Îngrijiri postoperatorii 
Postoperator, pacienţii (78,1%) au început reeducarea funcţională tip “continuous passive 

motion” pe aparat tip “KINETEC” (Fig. 8) şi mobilizarea cu cârje axilare fără sprijin pe membrul 
inferior operat. Reeducarea a fost continuată cu mobilizarea activă sub supravegherea unui 
kinetoterapeut. Sprijinul parţial a fost autorizat la apariţia radiologică a calusului şi a continuat 
progresiv până la sprijinul total, odată cu evoluţia radiologică semnificativă a consolidării în 
regiunea metafizo-diafizară. 

La pacienţii politraumatizaţi, îngrijirile postoperatorii au fost adaptate leziunilor asociate. 
Nu au fost utilizate atele sau aparate ghipsate. 

Fig. 8. Reeducare funcţională tip “continuous passive motion” pe aparat tip KINETEK conform 
unui program stabilit cu medicul curant şi cu kinetoterapeutul, pacientul însuşi (cu ajutorul unei 

telecomenzi) poate opri sau porni aparatul. Modificarea progresivă a amplitudinii flexiei precum şi 
perioadele de menţinere a extensiei şi flexiei sunt programate zilnic 
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În fracturile deschise, antibioterapia profilactică începută din momentul internării s-a 
menţinut în medie 4,5 zile postoperator, cu limite între 3 şi 24 zile. 

În fracturile închise, perioada antibioterapiei profilactice a variat în funcţie de preferinţele 
chirurgilor, durata intervenţiei şi afecţiunile asociate. Perioada minimă a constat în administrarea 
intraoperatorie a unei doze de cefalosporină (urmată de a doua doză la 8-12 ore postoperator), iar 
perioada maximă a fost reprezentată de administrarea antibioticelor timp de 3 zile postoperator.  

Tromboprofilaxia cu heparină cu masă moleculară mică a fost continuată pe durata 
spitalizării şi a fost recomandată la externare cel puţin 10-14 zile postoperator. Conform rezultatelor 
studiilor realizate în artroplastia şoldului [8], tromboprofilaxia a fost recomandată până la 30-35 zile 
postoperator pentru pacienţii cu risc (obezitate, insuficienţă venoasă cronică, mobilizare dificilă, 
boli cardiovasculare emboligene, antecedente de tromboembolism venos). 

Durata de spitalizare a fost în medie de 6 zile, cu limite între 4-12 zile.  
Urmărirea postoperatorie 
Unghiul distal femural (“distal femoral angle”-DFA) a fost măsurat pe incidenţa de faţă a 

radiografiilor de control efectuate imediat postoperator şi după consolidare [5].  
Angulaţia femurală laterală (“lateral distal femoral angle”-LFA) a fost măsurată utilizând 

radiografiile corespunzătoare de control, ţinând cont de corticalele anterioară şi posterioară ale 
femurului distal [24]. Toţi pacienţii au fost urmăriţi clinic şi radiografic pe o perioadă de minim 9 
luni (în medie 13,5 luni), în primele 6 luni controalele succedându-se la 4-6 săptămâni interval. 
 

REZULTATE 
Toate fracturile au consolidat (conform criteriilor radiografice) după un interval mediu de 12 

săptămâni (limite între 7 şi 26 săptămâni), fără a necesita grefare primară sau secundară. Sprijinul 
total a fost reluat în medie la 10 săptămâni (limite 6-24 săptămâni).  

Nici o fractură nu a necesitat grefare osoasă primară sau secundară. Nu s-au înregistrat 
infecţii sau pseudartroze. 

La cel mai recent control, unghiul distal femural (DFA) a fost în medie de 100˚, cu limite 
88˚-115˚ (valoarea normală medie 99˚, cu limite 95˚-105˚).  

Unghiul lateral femural distal (LFA) a fost în medie 2˚, cu limite între (-10˚) şi 5˚ (valorile 
negative reprezentând dezaxarea în recurvatum). Aprecierea amplitudinii mişcărilor în articulaţia 
genunchiului („Range Of Motion” – ROM) s-a realizat utilizând metoda „AO Neutral – 0 Method” 
[25]. 

Flexia medie a genunchiului a fost de 102˚ (cu limite între 85˚ şi 145˚), iar extensia medie a 
fost de 5˚ (cu limite între 0˚ şi 10˚). 

Diferenţa de rotaţie între membrul inferior operat şi cel contralateral a fost în medie de 5˚ 
(cu limite între 0˚ şi 10˚).  

Un număr de 5 pacienţi au beneficiat de examinare CT a deficienţei de rotaţie folosind 
metoda descrisă de Mesgarzadeh [22].  

Inegalităţile de lungime ale membrelor au fost în medie de 1 cm (cu limite între 0 cm şi 2,2 
cm), un pacient cu fractură tip A2/AO prezentând o scurtare a membrului inferior operat cu 2,2 cm. 

Rezultatele au fost apreciate după scorul Neer, fiind excelente în 9 cazuri (60%), 
satisfăcătoare în 5 cazuri (33,33%) şi nesatisfăcătoare într-un caz (6,67%). Scorul Neer mediu a fost 
87 (cu limite între 62 şi 96). 

Dintre complicaţii, semnalăm:  
- 2 întârzieri în consolidare 
- 1 deviaţie în varus peste 5°  
- 2 deviaţii în valgus peste 5° (1 caz cu valgus de 15° - cazul nr. 4, Fig. 12,13). 
- 2 cazuri cu rupturi ale şuruburilor proximale (cazul nr. 3 şi Fig. 4) fără repercusiuni asupra 

consolidării şi în ciuda unei mobilităţi excelente. Nu au necesitat intervenţii chirurgicale 
secundare. 
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CAZURI SPECIALE 
Cazul 6: Pacientul L.I. de 52 de ani, victimă a unui accident rutier, prezintă o fractură 

supracondiliană de femur drept tip A3/AO. Pacientul a fost operat, practicându-se osteosinteză 
minim invazivă (MIPO cu incizii proximale şi distale) cu CBP (Fig. 9,10) 

 
 
 

Fig. 9. A-G. (A-B) Fractură supracondiliană femur drept tip A3 (faţă şi profil); (C-D) Osteosinteză minim invazivă 
(MIPO) cu CBP (faţă şi profil) aspect postoperator; nu s-a tentat reducerea fragmentului; (E-F) Control RX la 2 ani 

6 luni (faţă şi profil); se remarcă un calus abundent în focarul de fractură, în ciuda reducerii neanatomice;  
(G) Incidenţă axială (2 ani şi 6 luni); nu se remarcă modificări artrozice. 
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Fig. 10. A-E. Controlul la 2 ani şi 6 luni postoperator evidenţiază o ROM a genunchiului de 0/0/130. 
Rezultatul a fost excelent (scorul Neer 97) 

Cazul 7: Pacientul G.F., 39 ani, victima unui accident rutier, prezintă o fractură 
supracondiliană femur drept tip A3/AO cu extensie diafizară. A fost operat, practicându-se 
osteosinteză minim invazivă (tehnica MIPO) utilizând o placă premulată. Datorită cominuţiei 
extreme a fracturii, consolidarea radiologică s-a produs la 6 luni (Fig. 11). 

Cazul 8: Pacienta CA., 63 ani (politraumatizată prin accident rutier), prezintă o fractură tip 
A3/AO cu extensie diafizară (cu o cominuţie extremă) deschisă tip II Gustilo. În urgenţă s-a 
practicat osteosinteză minim invazivă cu DCS; în ciuda unui rezultat intraoperator foarte bun (Fig. 
12 C-D relevă o axare perfectă, pacienta fiind poziţionată pe masa ortopedică), imediat postoperator 
se remarcă neparalelismul şurubului DCS cu interliniul articular (cu valgus accentuat în focarul de 
fractură). Această deplasare secundară poate avea trei explicaţii: 1) cominuţia extremă; 2) 
osteoporoza avansată; 3) o posibilă fractură fără deplasarea condilului extern, în plan frontal, 
neevidenţiată radiologic şi intraoperator. Evoluţie cu întârziere în consolidare. Calusul unitiv 
radiologic s-a evidenţiat la 26 săptămâni (Fig. 12,13). 

Cazul 12: Pacienta T.R., 42 ani, politraumatizată prin accident rutier şi prezentând o fractură 
supracondiliană tip A3/AO pe partea dreaptă şi o fractură tip C2/AO cu extensie diafizară (traiect 
intercondilian fără deplasare pe partea dreaptă). S-a intervenit cu două echipe chirurgicale, 
practicându-se osteosinteză minim invazivă (MIPO) cu DCS pe partea dreaptă şi reducere indirectă 
şi osteosinteză cu DCS + placă pe partea stângă (Fig. 14,15) 

Cazul 14: Pacientul S.M., 78 ani, victimă a unei căderi de la acelaşi nivel şi prezentând o 
fractură supracondiliană femur stâng tip A2/AO. S-a practicat osteosinteză minim invazivă (MIPO) 
cu DCS, rezultatul fiind satisfăcător în ciuda unei scurtări de 2,2 cm (Fig. 16,17). 

Cazul 15: Pacienta I.E., 72 ani, prezintă o fractură supracondiliană femur drept tip A2/AO ca 
urmare a unei căderi de la acelaşi nivel. Fractura este fixată cu placă Chiron-Utheza, introdusă prin 
tehnica MIPO (premieră naţională) (Fig. 18,19). 
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Fig. 11. A-L. (A-B) Fractură SC femur drept tip A3 cu extensie diafizară (faţă şi profil); (C-D) Osteosinteză minim 
invazivă cu placă premulată înşurubată, control postoperator (faţă şi profil); (E-F) Controlul la 3 luni (faţă şi profil), 

relevă un calus incipient în focarul de fractură; (G-H) Controlul la 6 luni, (faţă şi profil), relevă accentuarea 
calusului faţă de controlul anterior; (I-J) Controlul la 12 luni (faţă şi profil) relevă calusul unitiv; (K-L) Controlul la 
2 ani 7 luni (faţă şi profil) demonstrează consolidarea bună a fracturii (în ciuda cominuţiei extreme) şi accentuează 

avantajul osteosintezei minim invazive. Incidenţa de profil arată axarea fragmentelor principale proximale şi distale, 
cu o falsă impresie de recurvatum, determinată de fragmentele intermediare. 

 
DISCUŢII 
 
Tehnicile chirurgicale ale „osteosintezei biologice” cu plăci (reducerea indirectă şi 

osteosinteza minim invazivă) sunt special concepute pentru limitarea disecţiei părţilor moi şi 
deperiostărilor considerabile, în vederea îmbunătăţirii consolidării [1,2,12,20,24,41]. Utilizate în 
fracturile complexe ale femurului proximal şi distal, aceste tehnici au dus cu succes la scăderea 
incidenţei complicaţiilor osteosintezei clasice cu plăci metalice (infecţii, întârzieri în consolidare, 
pseudartroze, spongiozarea corticalei, fracturi iterative); necesitatea grefării primare şi secundare s-
a redus considerabil. Deşi reducerea indirectă [12,24] limitează disecţia medială (prin folosirea 
distractorului şi evitarea plasării depărtătoarelor), necesită totuşi o expunere laterală care poate 
diminua circulaţia periostală şi medulară prin leziunea perforantelor şi a arterei nutritive [6]. 
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Fig.12. A-L. (A) Fractură supracondiliană femur stâng tip A3/AO cu extensie diafizară, 
faţă; (B) Aspect intraoperator (în tracţiune) imagine de profil; (C-D) Osteosinteza 
minim invazivă cu DCS, aspect intraoperator, cu axarea fracturii; (E-F) Control 

postoperator (faţă şi profil) care relevă neparalelismul şurubului DCS cu interliniul 
articular şi deviere în valgus; (G-H) Control la 3 luni postoperator, relevă absenţa 
calusului şi valgizare accentuată (faţă şi profil); (I-J) Control la 5 luni; prezenţa 
calusului în focarul de fractură (faţă şi profil); (K-L) Control la 26 săptămâni, 

consolidare în valgus, şuruburi proximale rupte (faţă şi profil) 

 
 

Fig. 13. Controlul la 1 an relevă o deviere în valgus la nivelul membrului inferior stâng cu o ROM a 
genunchiului de 0/5/80. Deşi rezultatul funcţional este bun, rezultatul în ansamblu a fost 

nesatisfăcător (scorul Neer 56) 
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Fig. 14. A-R. (A) Fractură supracondiliană femur drept tip A3/AO cu extensie diafizară; (B) Fractură supra- şi 
ercondiliană tip C2/AO, femur stâng. (C-D) Osteosinteză minim invazivă (MIPO) cu DCS pe partea dreaptă – aspe

fluoroscopic intraoperator; (E-G) Reducere indirectă şi osteosinteză cu DCS + placă înşurubată 3+3 suprapusă, aspect 
fluoroscopic intraoperator; (H-I) Control RX la 8 luni postoperator femur drept (faţă şi profil); (J-K); Control 

postoperator la 8 luni, femur stâng, faţă; (L-M) Control RX la 1 an postoperator femur drept (faţă şi profil); (N-O). 
Control postoperator la 1 an femur stâng (imagine distală şi proximală) de faţă; (P-R) Control postoperator la 1 an 

femur stâng (imagine distală şi proximală) de profil  

int ct 
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Fig. 15. A-H. Controlul la 1 an relevă o ROM pe partea stângă de 0/0/85. Rezultatul a fost 
satisfăcător (scor Neer 77). Pe partea dreaptă (cu osteosinteza minim invazivă) ROM a fost de 

0/0/95 iar rezultatul a fost satisfăcător (scor Neer 79) 

Fig. 16. A-F. (A) Fractură supracondiliană femur stâng tip A2/AO (faţă şi profil); (C-D) Osteosinteză 
minim invazivă (MIPO) cu DCS în care se remarcă plasare divergentă a şuruburilor proximale – imagine 

fluoroscopică intraoperatorie; (E) Control RX la 10 luni postoperator (faţă şi profil) 

 

Fig. 17. Controlul la 10 luni postoperator evidenţiază scurtarea membrului inferior stâng şi o ROM a genunchiului 
de 0/5/95. Rezultatul a fost satisfăcător (scorul Neer 77) 
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Fig. 18 A-L. (A) Fractură supracondiliană dreaptă tip A2/AO, faţă; B-I. Imagini fluoroscopice intraoperatorii ale 
tehnicii MIPO cu placa Chiron-Utheza (B-C) Imagini fluoroscopice preoperatorii în tracţiune care demonstrează 
extensia supracondiliană a fracturii; (D) Selectarea lungimii plăcii sub control fluoroscopic; (E) Alegerea locului 

inciziei proximale adiţionale sub control fluoroscopic; (F) Aspectul distal după introducerea plăcii – control 
fluoroscopic; (G) Aspect după fixarea distală a plăcii; fragmentul distal este tras la placă prin strângerea şuruburilor; 

(H-I) Aspect final intraoperator, fragmentul proximal este tras la placă prin strângerea şuruburilor (J-K) Control 
postoperator (faţă şi profil). (L) Control RX la 3 luni, se decelează consolidarea fracturii 

 
 
 

Fig. 19. Reeducare postoperatorie tip CPM cu sistem Kinetec (A) Flexie; (B) Extensie 
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Având în vedere neajunsurile abordului lateral, tehnica MIPO cu incizii proximale şi distale 
[41] şi tehnica MIPPO [20] au fost concepute pentru evitarea atât a disecţia laterale, cât şi a celei 
mediale, în fracturile complexe extraarticulare ale femurului distal şi proximal [18,20,41].  

Cheia tehnicii MIPO în studiul nostru a fost reprezentată de utilizarea implantului în două 
părţi tip DCS în 9 cazuri. Plasarea corectă este necesară simultan în planul frontal şi orizontal, dar 
poziţia plăcii poate fi ajustată în planul sagital prin rotirea implantului [18,20].  

Comparativ cu tehnica percutanată tip MIPPO [20], incizia proximală adiţională de 4-6 cm 
utilizată de noi (conform studiilor lui Wenda), are următoarele avantaje: 1. lungimea inciziei şi 
ridicarea atraumatică a vastului extern nu reprezintă o „agresiune” considerabilă asupra părţilor 
moi; 2. acest abord este situat proximal faţă de focarul de fractură, deci nu implică devitalizări ale 
fragmentelor fracturare (cu implicaţii asupra consolidării); 3. acest abord minim permite 
tracţionarea plăcii în vederea stabilirii unui paralelism cu diafiza care să permită conectarea 
„umărului” plăcii la DCS (acest paralelism este şi mai dificil de realizat în cazul lamei placă 
condiliană); în acelaşi timp, se poziţionează placa corect pe diafiză; 4. avantajele 1 şi 2 conduc la 
scurtarea timpului operator necesar inciziei proximale, precum şi la limitarea utilizării 
amplificatorului de imagine (aspect de loc de neglijat în condiţiile unei iradieri tot mai accentuate a 
chirurgilor în timpul intervenţiilor minim invazive cu implante intra- sau extramedulare).  

Placa condiliană de susţinere a fost utilizată de noi numai în 2 cazuri; deşi corect inserată 
asigură o aliniere perfectă cu tehnicile MIPO, din punct de vedere mecanic, implantul nu este atât 
de rezistent ca o lamă placă sau sistem DCS (şuruburile de spongie nefiind fixe). Cu tehnicile de 
reducere minim invazive în fracturile cu cominuţie diafizară importantă, şuruburile se pot deplasa 
faţă de placă, producându-se dezaxări în varus [23,44].  

O problemă majoră a tehnicilor chirurgicale minim invazive (MIPO şi TARPO) este faptul 
că implantele folosite (DCS şi CBP) nu sunt special concepute pentru inserţia percutanată şi, din 
acest motiv, procedurile sunt pretenţioase. Recent a fost imaginat un implant performant pentru 
inserţie percutanată [7,18,26,27] denumit „Less Invasive Stabilisation System” (LISS); acesta 
constă dintr-o placă condiliană perfect mulată tip „butress”, fixată cu şuruburi monocorticale tip 
„self-drilling” şi „self-tapping” care se blochează în placă (placă blocată). Sistemul combină perfect 
aspectul unei plăci condiliene de susţinere, cu avantajele unchiului fix ale unui sistem DCS şi cu 
caracteristicile unui PC-Fix [7].  

În timp ce anumiţi pacienţi din studiul nostru ar fi putut fi trataţi cu un implant 
centromedular, majoritatea prezentau fracturi cu fragment distal mic sau extensie articulară, care ar 
fi fost dificil de redus şi stabilizat chiar şi cu o tijă retrogradă. 

În plus, cazurile speciale cu artroplastie totală de şold şi fractură de femur distal ar risca 
dezvoltarea unor fracturi de stress între coada protezei de şold şi vârful unei eventuale tije 
centromedulare introduse retrograd [20]. În aceste cazuri, placa permite suprapunerea celor 2 
implante şi reduce riscul unor fracturi adiţionale [20]. 

Desigur că în cazul fixării extramedulare (comparativ cu cea centromedulară) sprijinul total 
nu este admis în majoritatea cazurilor, ceea ce reprezintă un dezavantaj, mai ales pentru pacienţii 
necooperanţi sau vârstnici.  

Deşi studiile din literatură susţin osteosinteza centromedulară în fracturile deschise şi, mai 
ales, în cele produse prin armă de foc [3,4,42,43], noi am obţinut rezultate bune într-o fractură 
deschisă tip II Gustilo produsă prin armă de foc (glonţ tip „low-velocity”) [37]. 

Prin evitarea expunerii directe a focarului de fractură metafizo-diafizar, tehnicile MIPO sunt 
pretenţioase datorită dificultăţii restabilirii lungimii membrului, rotaţiei, alinierii frontale şi sagitale 
[16,18-21]. 

Krettek şi colab., [16] au descris o serie de tehnici simple şi eficiente (clinice şi radiologice) 
pentru controlul intraoperator al axului, rotaţiei şi lungimii în fracturile complexe ale femurului, 
operate prin reducerea indirectă şi osteosinteza minim invazivă. Acestea includ: 1. tehnica cablului 
pentru determinarea dezaxării în varus/valgus; 2. textul hiperextensiei (clinic), semnul 
„Blumensaat’s line” (RX) şi semnul „recurvatum” al femurului distal, pentru dezaxările în plan 
sagital; 3. măsurarea clinică comparativă preoperatorie şi „meterstick technique” pentru restabilirea 
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lungimii; 4. „hip rotation test”, semnul formei micului trohanter, „cortical step sign” şi „diameter 
difference sign” pentru restabilirea rotaţiei.  

Rezultatele bune obţinute cu  osteosinteză minim invazivă cu plăci în fracturile complexe 
ale femurului distal sunt datorate atât unei consolidări rapide prin conservarea vascularizaţiei, cât şi 
unei rezistenţe crescute a plăcii la oboseală (“stress-ul” mecanic al plăcii este mai scăzut dacă 
porţiunea de placă fără şuruburi este mai lungă). Astfel, detensionarea implantului la oboseală se va 
produce mai târziu, fiind timp suficient pentru dezvoltarea efectului de „biological buttress”. 
 

CONCLUZII 
1. Deşi lotul prezentat de noi este redus ca număr, considerăm că fracturile alese pentru tehnica 
MIPO sunt extrem de grave, iar tratamentul lor reprezintă o provocare chiar şi pentru un ortoped 
experimentat. 
2. Rezultatele studiului prezentat sunt comparabile cu datele din literatură şi demonstrează că 
MIPO au avantaje incontestabile în comparaţie cu tehnicile tradiţionale: consolidare rapidă cu 
scăderea incidenţei complicaţiilor şi a necesităţii grefării osoase primare şi secundare, scurtarea 
timpului operator. 
3. Osteosinteza minim invazivă cu plăci este dificilă din punct de vedere tehnic, necesitând un 
control atent intraoperator (clinic şi fluoroscopic) pentru restabilirea axului, rotaţiei şi lungimii 
membrului inferior. 
4. Rezultatele bune obţinute cu osteosinteza minim invazivă cu plăci sunt datorate atât unei 
consolidări rapide prin conservarea vascularizaţiei, cât şi unei rezistenţe crescute a plăcii la 
solicitările mecanice; fixarea cu plăci lungi numai distal şi proximal faţă de focar menţine exact 
gradul de instabilitate care conduce la o bună consolidare. 
5. Tehnicile de osteosinteză minim invazivă cu plăci sunt sigure; inserţia atentă a plăcii pe sub 
vastul extern nu a determinat în nici unul dintre cazuri complicaţii vasculare sau sângerări 
datorită lezării perforantelor. 
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