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LIGAMENTOPLASTY IN THE STABILITY KNEE AUT THE TIBIAL PROXIMAL THIRD 
FRACTURES (Abstract): The present paper aims at presenting a correct therapeutic behavior in treating 
the tibial proximal third fractures with the purpose of achieving a stable, painless, mobile, correctly 
anatomically reduced articulation, to minimize the risk of posttraumatic arthrosis. Methods: In the Clinic 
of Orthopedics of the Emergency Clinical Hospital of Galati, during the last 5 years (2005 – 2009) were 
hospitalized 11231 patients presenting different fractures, out of which 210 patients displayed a tibial 
proximal third fracture with or without intra-articulary line, which represent 1,87% of the total 
hospitalized fractures. Results: 55 cases (26,19%) were treated orthopedically either by reduction and 
gypsum apparatus or extension and gypsum apparatus, and 155 cases were underwent surgery. Out of 155 
cases, 4 cases were worked out by using osteosynthesis with external fixing device (2,57%) and the other 
151 cases were operated either by closed reduction and percussive osteosynthesis with grooved screws 21 
cases – 13,61% or by open reduction and osteosynthesis involving different materials (screws, plates of 
the blade type, L or T type of plates) – these representing 130 cases – 86,39%. There should be noticed 
that out of the total of orthopedically operated fractures (55 cases), 71% of the patients displayed a 
satisfactory result regarding the pain, 85% displayed over 90 degrees mobility and 68% did not have post-
traumatic laxity (37 cases). Out of the post-traumatic laxity cases, 18 cases -32%, 5 patients underwent 
another surgery applying an external ligamentoplasty. The measurement of the axles shows the 
reconstruction of the anatomical axles in 57% of the cases. The x-rays focused on the knee display the 
persistence of a distortion of the tibial plates in 80% of the cases and a femuropatelary arthrosis in 52% of 
the cases. The surgical treatment has shown a better recovery rate taking into account the SOFCOT 
quotation. Out of the total of 155 operated cases, only 18 needed to be re-operated, 5 by correctional and 
greffone hipbone and 13 by external ligamentoplasty. Conclusions: The treatment is either orthopedically 
or surgically depending on the place of the fracture; the assisted percussive surgery of arthroscopy is the 
most indicated; the percussive osteosynthesis or with open reduction must be solid and worked out as 
anatomically as possible; the ligamentary lesions must be recognized but they are rarely integrated in the 
initial surgical programme; the remaking of the anatomical axles is essential; the avoidance of the 
complex abords (double abord). 
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INTRODUCERE 
Cercetarea leziunilor ligamentare ce apar într-o fracturặ de platou tibial, trebuie 

să fie grevat de două tipuri de etiologii: fie leziuni ligamentare induse de fractură, fie 
leziuni ligamentare induse de mecanism. 
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Ca regulặ generalặ, leziunile ligamentare induse de fracturặ altereazặ într-o mai 
micặ mặsurặ prognosticul decật leziunile ligamentare induse chiar prin mecanism.  

Postel, Mazas si La Caffiniere au arặtat frecvența leziunilor ligamentare asociate 
fracturilor postero-interne [1]. 

Vom relua propunerea lui Duparc și Ficat în articolul lor original din 1960: 
„extremitatea superioarặ a tibiei apare deci ca un bloc fragil de țesut spongios plasat 
într-un echilibru precar ca urmare a lặrgirii sale şi a oblicitaţii sale între nicovala 
diafizară şi ciocanul femural. La aceastặ predispoziție structuralặ se adaugặ condiţiile 
statice deosebite ale genunchiului, simpla juxtapoziţie de suprafețe incongruente. 
Genunchiul osos va avea rol de sprijin şi de stabilitate, care îi este cuvenit dacă n-ar 
avea pentru siguranța sa aceastặ bogație de mijloace de unire şi de alunecare, reflecție a 
unei fiziologii complexe” [citat de 2]. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 
În clinica de ortopedie a Spitalului Clinic de Urgenţặ Galati in perioada 2005 – 

2009 au fost internaţi 11231 pacienti cu diverse fracturi din care 210 cu fracturi de 
treime superioarặ tibie (1,87%). 

Din cele 210 fracturi de treime superioarặ, 55 cazuri (26,19%) au fost tratate 
ortopedic și 155 cazuri (73,81%) tratate chirurgical: în 4 cazuri (2,57%) s-a practicat 
osteosintezặ cu fixator extern, în 21 cazuri (13,61%) percutan cu şuruburi canelate iar în 
130 cazuri (86,39%) prin reducere deschisặ și osteosinteză cu diverse materiale. 

 
REZULTATE 
Tratamentul chirurgical pentru fracturile de platou tibial aplicat în clinica noastră 

(Fig.1), a fost adaptat tipului de fractură conform clasificării Schatzker [5].  
Astfel din 34 cazuri (21,94%) de fracturi de tip I, la 17 dintre acestea (50%) s-a 

practicat osteosinteză percutană cu şuruburi canelate, iar în celelalte 17 cazuri (50%), 
osteosinteză deschisă cu şuruburi şi şaibe.  

La fracturile de tip II reprezentând 38 cazuri (24,52%%), s-a practicat 
osteosinteză dupa reducere sângerândă cu şuruburi şi şaibe în 18 cazuri (47,37%), în 
timp ce în celelalte 20 cazuri (52,63%) s-a practicat osteosinteză cu placă in L. 

Tipul III de fractură, reprezentat de 18 cazuri (11,61%), a fost tratat în principal 
prin reducere şi osteosinteză cu şuruburi şi şaibe în 15 cazuri (83,33%), restul de 3 
cazuri (16,67%) beneficiind de reducere şi osteosinteză cu placă şi şuruburi.  

Fracturile încadrate în tipul IV, 18 cazuri (7,74%) au fost tratate chirurgical cu 
şuruburi şi şaibe prin osteosinteză percutan sau cu focar deschis. 

Pentru tipul V de fractură de platou tibial reprezentate de 25 de cazuri (16,13%) 
s-a încercat în funcţie de deplasarea şi mărimea fragmentelor osoase rezultate din 
fractură, un tratament diferit: la 4 cazuri (16%) s-a practicat reducere pe extensie 
transcalcaneană 5-7 zile urmată de osteosinteză percutană cu şuruburi canelate, iar la 
celelalte 21 de cazuri (84%) s-a mers pe reducerea sângerândă şi osteosinteză cu placă 
în L sau T. 

În 4 cazuri (14,28) din cele 28 de cazuri (18,06%) de tip VI, am practicat 
osteosinteză prin fixator extern in timp ce restul de 24 cazuri (85,72%) au fost reduse şi 
fixate cu lamă placă şi plăci în L sau T. 

Din totalul de 55 cazuri tratate ortopedic (reducere şi aparat ghipsat sau extensie 
şi aparat ghipsat), 32%, adică 18 pacienţi, au prezentat la consolidarea fracturii o 
instabilitate ligamentară. Treisprezece pacienţi şi-au îmbunătăţit recuperarea şi au redus 



Articole originale                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 147

instabilitatea prin folosirea de orteze moi sau genunchiere armate lateral, iar 5 pacienţi 
au fost operaţi practicându-se ligamentoplastie externă tip Elison. 

Dintre pacienţii trataţi chirurgical (155 cazuri), 43 pacienţi (28%) au prezentat o 
instabilitate ligamentară post reducere şi osteosinteză. La 5 pacienţi s-a practicat 
osteotomie de corecţie cu grefon osos iliac iar la 13 pacienţi s-a stabilizat genunchiul 
prin ligamentoplastie externă. Din cei 5 pacienti la care s-a corectat axa prin grefon 
osos, 2 pacienti au prezentat în continuare laxitate și a trebuit refacerea stabilizặrii 
genunchiului prin ligamentoplastie Elison. 

 

 
DISCUȚII ȘI CONCLUZII 
Aplicarea cinematicii şi a stabilitặtii genunchiului la condiționarea 

vulnerabilității platourilor permite explicarea leziunilor platourilor tibiale [3]. 
În caz de solicitare în valgus-rotație externặ, platoul tibial intern se deplaseazặ în 

fațặ, aceastặ deplasare va fi frậnata de punerea în tensiune a ligamentului încrucişat 
anterior, dar daca acesta se destinde sau se rupe, platoul intern se va subluxa înainte.  

Astfel, platoul tibial intern s-ar putea fractura în partea sa medie şi posterioarặ şi 
va trebui sặ se cerceteze sistematic o leziune a formaţiilor interne şi a ligamentului 
încrucişat anterior. În caz de solicitare în varus-rotație internặ, platoul tibial intern se 
subluxează în spate şi punctul de unghi postero-intern care este foarte solid va putea 
împiedica aceastặ subluxaţie, ajutatặ de ligamentul încrucişat posterior. Acest 
mecanism, explicặ raritatea solicitặrilor de acest tip şi raritatea fracturilor anterioare ale 
platoului tibial intern.  

Solicitặrile în valgus-rotație externặ antreneazặ o deplasare în spate a platoului 
tibial extern ceea ce explicặ marea frecventặ a leziunilor platoului tibial extern în partea 
sa medie şi anterioarặ. Aceastặ acțiune fiind limitatặ de punctul de unghi postero-extern 
şi ligamentul încrucişat posterior, va trebui sặ se cerceteze sistematic acest tip de leziune 
în cazul fracturii de platou tibial extern.  

În caz de solicitare în varus-rotație internặ, platoul tibial extern se subluxeazặ în 
faţặ şi partea sa medie şi posterioarặ va fi mai expusặ. Subluxaţia va fi cu atật mai 
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Fig. 1 Repartiția pe tipuri de fracturi a intervențiilor chirurgicale practicate. 
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importantặ cu cật ligamentul încrucişat anterior va fi lezat la rândul său, dar acest 
mecanism este contra naturii şi aceste leziuni sunt rare [2]. 

Plecậnd de la fiziologia acestor mecanisme de producere, de la forma particularặ 
a treimii proximale de tibie (extremitatea superioara a tibiei este voluminoasặ şi se 
prezintặ sub aspectul unui trunchi de piramidặ inversat, turtit de sus în jos şi etalat 
transversal, şi care la nivelul metafizei pierde o laturặ devenind pe secțiune un trunchi 
de con) şi de la faptul cặ dacặ platoul tibial este inclinat din fațặ în spate şi de sus în jos, 
dupặ un unghi de înclinare mai mare de 15º dupa Duparc (ceea ce duce la un 
dezechilibru posterior mare), putem afirma că stabilitatea genunchiului post operator 
este datặ numai de integritatea ligamentelor încrucişate [4]. 

Din cele 18 cazuri operate, de fracturi de platou tibial intern, la unul singur s-a 
practicat în acelaşi timp operator, dupa reducere şi fixare cu şuruburi, reinsertia 
ligamentului încrucişat posterior “over the top” (Fig. 2). De remarcat cặ acest pacient, 
postoperator, nu a avut nevoie de imobilizare, nu a prezentat laxitate, iar sprijinul total a 
fost posibil la 6 sapt., cu recuperare perfectặ. Este prima data cand s-a incercat in 
Romania refacerea ligamentelor încrucişate concomitent cu reducerea şi osteosinteza 
fracturii de platou tibial intern.  

 

 
Fracturile de platou tibial sunt o urgenţă terapeutică căci evoluţia acestor fracturi 

către consolidare este extrem de rapidă. Singurele fracturi care nu respectă această 
regulă, sunt fracturile epifizometafizare sau fracturile bituberozitare foarte deplasate. 
Tratamentul este ortopedic sau chirurgical adaptat tipului de fractură după clasificarea 
Schatzker [5].  

Trebuie evitate imobilizările prelungite pasive şi reeducarea trebuie să înceapă 
din ziua următoare fracturii. În fracturile de platou tibial chirurgia percutană asistată de 
artroscopie este cea mai indicată [6]. 

Fig. 2 Fractură de platou tibial intern, reducere şi fixare cu şuruburi 
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Osteosinteza percutană sau cu focar deschis trebuie să fie solidă şi cât mai 
anatomic rezolvată pentru un bun rezultat, iar leziunile ligamentare trebuie recunoscute 
dar sunt rar integrate în programul de tratament chirurgical iniţial. Esenţial este 
refacerea suprafeţelor articulare precum şi a axelor segmentului în special al unghiului 
de închidere anteroposterior pentru evitarea recurvatumului, cu evitarea abordurilor 
complexe (dublu abord) ce pot duce la necroză tisulară, osoasă sau sepsis. 
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