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SINTEZA PĂRȚII GENERALE 
 

 

          Încă din antichitate au fost preocupări asupra studiului consolidării fracturilor, 
existând îndoieli asupra capacităţii de regenerare a osului. Fractura unui os 
declanşează o serie de evenimente reparatorii complexe, cu o succesiune temporo-
spaţială bine definită, finalizate cu obţinerea uniunii fragmentelor osoase fără cicatrice. 
          Capitolul I - ,,Fiziopatologia calusului”, descrie mecanismele consolidării 
fracturii, concepțiile clasice și actuale asupra formării calusului, fazele de evoluție ale 
formării calusului precum și factorii care influențează vindecarea fracturii.  
          Capitolul II - „Clasificarea fracturilor diafizare ale oaselor gambei”, realizează o 
sinteză a tuturor clasificărilor fracturilor diafizare ale oaselor gambei realizate de-
alungul timpului. De-asemenea sunt evidențiate și importanța clinică, terapeutică, 
evolutivă și prognostică a celor mai utilizate clasificări în practica de zi cu zi.  
          Capitoulu III – ,,Algoritmul terapeutic în fracturile diafizare deschise ale oaselor 
gambei “, evidențiază tratamentul etapizat și complex al fracturilor deschise ale 
oaselor gambei. Sunt descrise coduita terapeutică la locul accidentului, la camera de 
gardă și intraoperator. Aspecte importante ale tratamentului, precum modalitățile de 
stabilizare și acoperire a focarului de fractură sunt prezentate cu avantajele și 
dezavantajele fiecăreia. Complexitatea terapeutică a unei fracturi deschise derivă atât 
din complexitatea lezională locală cât și din producerea acesteia în cadrul unui 
politraumatism astfel câ este necesară  o terapie multidisciplinară (medic ATI, chirurg, 
chirurg vascular, neurochirurg, chirurg plastician, ortoped).    
          Capitolul IV - ,,Metode modern de stimulare a consolidării osoase”, realizează o 
expunere didactică a metodelor de stimulare a vindecării unei fracturi, punând accent 
pe procedeele moderne, recent introduce în practică sau aflate încă în faza de studiu. 
Astfel că, didactic, acestea au fost clasificate astfel: 

iologice;  
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SINTEZA PĂRȚII SPECIALE 

 

CAPITOLUL V 
 

STUDIU RETROSPECTIV ASUPRA FRACTURILOR DESCHISE ALE OASELOR 
GAMBEI PE CAZUISTICA ANILOR 2006-2008 

 
V.1 Introducere 
 
          Șansele unei evoluții fără complicații a fracturii deschise ale oaselor gambei 
cresc pe măsură ce tratamentul este efectuat corect în toate etapele, începând cu 
acordarea primului ajutor la locul accidentului, continuând cu perioada transportului și 
în special după internarea în spital. Spitalul ideal pentru tratamentul acestor pacienți 
este acela care are dotări tehnice moderne și echipă multidisciplinară cu experiență. 
Aceasta va colabora și va reevalua pacientul periodic, în vederea alegerii metodelor 
terapeutice ideale pentru fiecare moment al evoluției. 
 
V.2 Scopul studiului  
 
          Acest studiu urmărește interpretarea corectă a gradului lezional, etapizarea și 
calitatea tratamentului aplicat, elemente de bază în obținerea vindecării fără 
complicații a fracturilor deschise ale oaselor gambei.  
 
V.3 Material și metode 
 
          Am efectuat un studiu retrospectiv care a cuprins totalitatea fracturilor deschise 
ale oaselor gambei tratate în Secția Clinică de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Sibiu în perioada 2006-2008. Au fost excluși din studiu 
acei pacienți cu fractură deschisă a oaselor gambei cu localizare strict la nivelul 
epifizelor proximale sau distale.  
          Pentru recoltarea datelor necesare s-au folosit: 

 baza de date a Secției Clinice de Ortopedie-Traumatologie existentă în 
acel moment;  

 foile de observație ale pacienților înrolați în studiu; 
 registrul de protocoale operatorii a Blocului Operator; 
 radiografiile din arhiva filmotecii. 

 
V.4 Rezultate 
 
          În perioada 2006-2008, în Secția Clinică de Ortopedie-Traumatologie a 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au fost internați 5108 pacienți din care 224 
au prezentat fractură a diafizelor oaselor gambei. Dintre aceștia 48 au prezentat 
fractură deschisă a oaselor gambei, restul de 176 prezentând fracturi închise. În cei 
trei ani luați în calcul repartizarea fracturilor deschise ale oaselor gambei a fost 
următoarea: 

 2006 -76 pacienți din care 20 cu fractură deschisă 
 2007- 77 pacienți din care 10 cu fractură deschisă 
 2008- 71 pacienți din care 18 cu fractură deschisă 

        Dintre cei 48 de pacienți studiați, 38(79%) au fost de sex masculin. 
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         Vârsta medie a lotului studiat este de 44 de ani, cel mai tânăr pacient având 18 
ani iar cel mai vârstnic 90 de ani.  
          Etiologia fracturii deschise a oaselor gambei a fost diversificată: accidente 
rutiere (52%),accidente casnice (27%), accidente de muncă (11%), agresiuni (4%).  
          Excluzând 5 cm proximal și 5 cm distal corespunzând epifizelor oaselor gambei, 
diafiza a fost împărțită în trei părți egale pe baza cărora s-a stabilit sediul focarului de 
fractură principal. Cele trei fracțiuni diafizare au fost denumite: 1/3 proximală, 1/3 
medie, 1/3 distală. Repartiția pacienților funcție de sediul focarului de fractură principal 
a fost următoarea: 1/3 proximală – 10 pacienți, 1/3 medie – 26 pacienți, 1/3 distală – 
12 pacienți 
          Sistematizarea fracturilor deschise ale oaselor gambei aflate în studiu după 
gradul leziunilor tegumentare și ale părților moi s-a făcut utilizând clasificarea Gustilo-
Anderson, clasificare cu valoare practică incontestabilă: I-20 cazuri, II-19 cazuri, IIIA-7 
cazuri, IIIB-2 cazuri, IIIC-0 cazuri.  
          O parte din fracturile deschise ale oaselor gambei au apărut într-un context 
plurilezional sau politraumatic. Astfel că la 15 pacienți studiați s-au asociat și alte 
leziuni în cadrul traumatismului suferit. La 5 dintre pacienți s-au constatat asocierea la 
fractura deschisă de gambă  a unor leziuni multiple. Asocierile perilezionale întâlnite 
sunt prezentate în tabelul nr.1.   
 
Tabelul nr. 1 Diagnostice asociate în cadrul politraumatismelor 

Asocierea lezională Număr cazuri 

Traumatism cranio-cerebral 5 

Traumatism toracic 4 

Fracturi maleolare 1 

Fractură platou tibial 1 

Fractură scapulă 1 

Fractură metatarsiene 1 

Amputație traumatică antepicior 1 

Traumatism cranio-facial 1 

Luxație scapulo-humerală 1 

Fractură claviculă 1 

Fractură epifiză distală de radius 1 

Fractură deschisă femur 1 

Fractură col humeral 1 

 
       Tratamentul și prognosticul de consolidare a fracturii deschise ale oaselor gambei 
depinde și de statusul biologic al pacientului, astfel că au fost luate în calcul și 
antecedentele patologice ale pacientului. La 12 din cazurile studiate s-a constatat 
prezența de boli asociate: hipertensiune arterială (6), diabet zaharat (3), cardiopatie 
ischemică (3), hepatită cronică virală B (1), artroza gleznei homolateral (1), BPOC (1), 
fibrilație atrială cronică (1).   
        Aspectul focarului de fractură a fost descris utilizînd clasificarea AO-ASIF. Astfel 
că 27(56%) de pacienți au avut un focar de fractură simplu (42A-după clasificarea AO-
ASIF) iar 21(44%) au avut un focar de fractură cominutiv (42B sau 42C-după 
clasificarea AO-ASIF).  
        Planul terapeutic a necesitat o abordare diferențiată și etapizată a leziunilor 
funcție de gradualitatea lezională locală și a leziunilor asociate în contextul 
policontuzional sau politraumatic. 
          Stabilizarea inițială a focarului de fractură a inclus: 

o imobilizarea gipsată - 8 cazuri 
o extensie transcalcaneană – 33 cazuri 
o osteosinteză cu fixator extern – 7 cazuri 
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          Se observă că stabilizarea inițială utilizată cel mai des a fost cea cu extensie 
transcalcaneană, imobilizarea gipsată s-a folosit doar în fracturile deschise tip I și II, 
iar stabilizarea cu fixator extern s-a folosit mai frecvent în cazul fracturilor deschise tip 
III.  
          Stabilizarea definitivă a focarului de fractură a inclus metode: 

- ortopedice; 
- chirurgicale. 

Stabilizarea ortopedică definitivă a focarului de fractură a constat din: 
- menținerea imobilizării gipsate inițiale până la consolidarea fracturii; 
- conversia extensiei transcalcaneene (după o prealabilă explorare radiologică a 

reducerii focarului de fractură) în imobilizare gipsată pînă la consolidarea 
fracturii.  

Stabilizarea chirurgicală definitivă a focarului de fractură a cunoscut și ea mai multe 
metode: 

- osteosinteză cu tijă centromedulară; 
- osteosinteză cu fixator extern;  
- osteosinteză cu placă și șuruburi.(tabelul nr.2) 

 
Tabelul nr. 2 Tipul de stabilizare finală a focarului de fractură 

Tipul de 
stabilizare finală 
a focarului de 
fractură 

Nr. 
cazu

ri 

Metoda Nr. 
caz
uri 

 
Ortopedic 

 
17 

menținerea imobilizării 
gipsate inițiale 

8 

conversia extensiei 
transcalcaneene în 
imobilizare gipsată 

9 

 
Chirurgical 

 
31 

osteosinteză cu tijă 
centromedulară 

22 

osteosinteză cu fixator 
extern 

8 

osteosinteză cu placă și 
șuruburi 

1 

 
          Metodele de stabilizare chirurgicală definitivă a focarului de fractură au fost 
diferențiate astfel (tabel nr. 3): 

- osteosinteză cu tijă centromedulară Kuntscher nealezată – 22 cazuri 
- osteosinteză cu tijă centromedulară alezată și zăvorâtă – 1 caz 
- osteosinteză cu placă și șuruburi – 1 caz 
- osteosinteză cu fixator extern – 7 cazuri 

 
Tabelul nr. 3 Metodele de stabilizare chirurgicală definitivă a fracturii 

Metodă de stabilizare 
chirurgicală definitivă 

Tip 
I 

Tip 
II 

Tip 
IIIA 

Tip 
IIIB 

Tijă centromedulară 12 8 3 0 

Placă cu șuruburi 1 0 0 0 

Fixator extern (FE) 1 2 2 2 

 
          Modalitățile de rezolvare a plăgilor postraumatice și a defectelor cutanate au 
fost multiple și uneori complexe necesitând colaborarea cu un chirurg plastician. (fig. 
nr. 1)  
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Fig. nr. 1 Repartiția cazurilor funcție de modalitatea de acoperire a focarului de 

fractură 
 

          Cazurile aflate în studiu au necesitat un număr total 1005 zile de internare în 
spital cu o medie de 21 de zile și cu durată cuprinsă între 7 și 57 de zile. Repartizarea 
cazurilor în funcție de totalul și media de zile de spitalizare a fost următoarea (tabelul 
nr. 4): 
 
Tabelul nr. 4 Distribuția cazuisticii funcție de perioada de internare  

Clasificarea 
Gustillo-Anderson 

Nr. total de zile de 
internare 

Nr. mediu de 
zile de internare 

Tip I 301 15 

Tip II 460 24,2 

Tip III 244 27,1 

 
          Funcție de gradualitatea lezională clasificarea Gustillo-Anderson, media duratei 
antibioprofilaxiei arată astfel: 

 Tip I-7,8 zile; 
 Tip II-10,9 zile; 
 Tip III-15,6 zile. 

          La cazurile studiate au apărut și complicații, atât imediate cât și tardive. Din 
studiul bazei de date a clinicii și al foilor de observație din arhivă nu s-au constatat 
complicații generale imediate de tipul șocului sau trombembolismului pulmonar. Dintre 
complicațiile locale imediate au lipsit sindromul de compartiment și osteomielita acută. 
La 9 dintre cazurile studiate au apărut complicații locale imediate:  

 hematomul plăgii contuze suturate primar – 2 cazuri (1-tip I, 1-tip II) 
 necroza tegumentului traumatizat – 4 cazuri (2-tip II, 1-tip IIIA, 1-tip IIIB)  
 infecția plăgii contuze – 3 cazuri (2-tip II, 1-tip IIIB) 

          Rezolvarea  acestor complicații s-a efectuat în modurile următoare: 
 hematomul plăgii contuze suturate primar – evacuare chirurgicală 
 necroza tegumentului traumatizat – necrectomie și sutură secundară 
 infecția plăgii contuze – antibioterapie conform antibiogramei până la 

sterilizarea plăgii contuze. 
          Germenii izolați la examenul bacteriologic din plaga contuză infectată au fost 
următorii: 

 Acinetobacter – 1 caz cu fractură tip IIIB 
 Stafilococul auriu – 1 caz cu fractură tip II 
 Klebsiella Oxytoca – 1 caz cu fractură tip II           
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În urma tratamentului efectuat toate complicațiile locale imediate apărute s-au rezolvat 
favorabil.  
          Evaluarea complicațiilor locale tardive s-a efectuat luându-se în considerare 
reinternările ce au avut drept scop rezolvarea unui anumit tip de complicație sau 
extragerea materialului de osteosinteză. Din documentația studiată nu s-au menționat 
complicații de tipul calusului vicios sau infecției postoperatorie tardive (osteită). La 
cazurile reinternate s-au evidențiat următoarele complicații locale: 

 migrarea tijei centromedulare – 1 caz (tip IIIA) 
 infecție la fișele fixatorului extern – 1 caz (tip IIIA) 
 pseudartroză închisă – 3 cazuri (1 caz-tip I, 1 caz-tip II, 1 caz-tip IIIA) 

          Rezolvarea acestor complicații s-a realizat în modul următor: 
 migrarea tijei centromedulare – rebatere tijă 
 infecție la fișele fixatorului extern – antibioticoterabie conform 

antibiogramei 
 pseudartroză închisă -1 caz - cura pseudartrozei cu grefă spongioasă +  

                               osteosinteză cu placă și șuruburi 
                                                   -2 cazuri – cura pseudartrozei cu alezarea                   
                                          canalului medular + osteosinteză cu tijă centromedulară 

 
V.5 Discuții și concluzii 
 

1. Urmărind frecvența fracturilor deschise ale oaselor gambei, se remarcă o 
creștere ușoară în anii 2006 și 2008, în comparație cu anul 2007. Deasemnea, 
numărul fracturilor deschise din totalul fracturilor de gambă internate în 
perioada 2006-2008 a fost unul semnificativ. 

2. În ceea ce privește distribuția pe sex a cazurilor, se observă o predominanță 
netă a sexului masculin în comparație cu cel feminin, fapt ce poate fi explicat 
prin aceea că sexul masculin este mai frecvent expus unor activități cu grad de 
risc mai înalt. 

3. Analizând repartizarea pe grupe de vârstă a cazurilor se constată o frecvență 
mai crescută a fracturii deschise de gambă la pacienți până la 60 de ani, care 
au o viață activă. 

4. Accidentele de circulație au reprezentat principala cauză de producere a 
fracturii deschise a oaselor gambei (peste jumătate). Accidentele casnice de 
diferite tipuri au și ele o pondere ridicată în etiologia fracturilor deschise de 
gambă. 

5. Tibia este în majoritatea cazurilor lezată datorită situării ei superficiale, 
subtegumentar iar lezarea se produce mai frecvent la nivelul 1/3 medii și mai 
ales la pragul dintre 1/3 medie și 1/3 distală, deoarece aici există punctul de 
minimă rezistență a osului, atât datorită formei tibiei cât și datorită faptului că el 
corespunde celei mai înguste porțiuni a diafizei tibiale. 

6. Deși a predominat etiologia reprezentată de accidentele de circulație în 
producerea fracturilor deschise ale oaselor gambei, cele mai frecvente fracturi 
întâlnite funcție de clasificarea Gustilo-Anderson au fost cele tip I și II (79%) 
corespunzător acțiunii unui factor lezional de intensitate minoră sau medie. 

7. Cunoscând etiologia principală de producere a fracturilor deschise ale oaselor 
gambei asocierea cu alte leziuni într-un context plurilezional sau politraumatic 
este de la sine înțeleasă. Prezența leziunilor la distanță de focarul de fractură 
de la nivelul gambei denotă caracterul violent al factorului lezional care a 
acționat.Asocierea mai frecventă acestor leziuni cu fracturile deschise de tip 
IIIA și IIIB vin să întărească cele expuse mai sus.  

8. Prezența în antecedentele patologice ale pacienților a unor afecțiuni importante 
poate modifica atitudinea terapeutică, poate influența prognosticul și poate 
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chiar orienta traumatologul spre oportunitatea de reconstrucție sau amputație a 
membrului afectat.     

9. Aspectul focarului de fractură (simplu sau cominutiv) a jucat și el un rol în 
decizia planului de stabilizare a focarului de fractură astfel că clasificarea AO-
ASIF își găsește utilitatea și în fracturile deschise ale oaselor gambei. 

10. Stabilirea unor obiective principale la internarea unui caz cu fractură deschisă 
de gambă chiar și în contextul plurilezional sau politraumatismului reprezintă 
piatra de temelie a unei atitudini terapeutice corecte și succesul tratamentului. 

11. Stabilizarea inițială a focarului de fractură mai frecvent prin metode ortopedice 
(imobilizare gipsată sau extensie transcalcaneană) asociat cu frecvența mai 
mare a fracturilor deschise de tip I și II (clasificarea Gustillo-Anderson) denotă 
o atitudine precaută, de expectativă și urmărire a evoluției ulterioare a leziunilor 
locale asociate. 

12. Stabilizarea chirurgicală definitivă a focarului de fractură s-a practicat la 
majoritatea cazurilor (76%) studiate evidențiindu-se astfel tendințele actuale de 
tratament ale fracturii deschise a oaselor gambei. 

13. Osteosinteza definitivă cel mai des utilizată a fost cea cu tijă centromedulară 
(74%), aceasta fiind atitudinea terapeutică modernă în fracturile deschise ale 
oaselor gambei tip I, II și IIIA conform clasificării Gustilo-Anderson. 

14. Transformarea fracturii deschise de gambă într-o fractură închisă constituie 
unul din obiectivele principale ale terapiei, deziderat realizat în mare parte din 
momentul internării prin rezolvarea  sutură primară a plăgilor traumatice sau 
prin cicatrizarea spontană rapidă a celor punctiforme (79%). 

15. Fracturile deschise ale oaselor gambei necesită o perioadă medie de 
spitalizare îndelungată, cu cheltuieli materiale și umane importante. Perioada 
medie de spitalizare respectă și gradualitatea lezională a țesuturilor moi 
exprimată prin clasificarea Gustillo-Anderson, ea cunoscând o creștere 
constantă proporțional cu severitatea leziunilor. Aceeași relație de cauzalitate 
cu gradualitatea leziunilor se întâlnește în cazul perioadei de timp dintre 
momentul internării și osteosinteza definitivă a focarului de fractură, precum și 
în cazul duratei medii de efectuare a antibioprofilaxiei.  

16. Uneori stabilizarea inițială a focarului de fractură poate deveni definitivă dacă 
îndeplinește criteriile clinice, biomecanice și de prognostic adecvate. Astfel că 
la 7 cazuri (26%) s-a luat  decizia de menținere a fixatorului extern aplicat la 
internare și doar unul din cazuri s-a complicat mai târziu cu osteită la fișele 
fixatorului asociat cu pseudartroză închisă. 

17. Complicațiile locale imediate au fost rare, de intensitate redusă și fără răsunet 
clinico-evolutiv la distanță. Într-un singur caz poate fi luată în calcul o relație de 
cauzalitate între o complicație locală imediată (necroză tegumentară a plăgii 
contuze) și o complicație locală tardivă (pseudartroză închisă). În două dintre 
cazuri se poate aduce în discuție infecția iatrogenă a plăgii contuze cu 
Acinetobacter, respectiv Klebsiella Oxytoca, acestea fiind rezolvate prin 
antibioterapie țintită. 

18. Complicațiile locale tardive au fost deasemenea rare (12%) iar rezolvarea lor a 
fost relativ simplă utilizând metode chirurgicale. Infecția tardivă s-a manifestat 
doar într-un singur caz printr-o osteită la nivelul fișelor fixatorului extern.   
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CAPITOLUL VI 
 

EFECTUL ULTRASUNETELOR DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ ASUPRA 
PSEUDARTROZEI ȘI ÎNTÂRZIERII DE CONSOLIDARE A FRACTURILOR 

 
VI.1 Introducere 
 
          Caractreristicile fracturii și particularitățile pacientului pot întârzia procesul de 
vindecare al fracturii sau chiar împiedicarea acestuia, având ca rezultat final 
pseudartroza.  
          Posibilitățile de tratament actuale ale pseudartrozei sunt multiple: 

 tratamentul chirurgical; 
 tratamentul conservativ; 
 stimularea electrică; 
 terapia cu unde de șoc; 
 terapia cu ultrasunete de intensitate joasă și frecvență pulsatorie înaltă (reci). 

                    Efectul terapeutic al ultrasunetelor asupra consolidării pseudartrozei este 
dependent de intensitatea lor. Intensitatea scăzută a ultrasunetelor, însoțită de o 
frecvență pulsatorie înaltă, acționează asupra fracturii în timpul iradierii zilnice. 
Presiunea rezultată produce vibrarea peretelui celulelor mezenchimale, realizând o 
accelerare a metabolismului celular. Pe lângă transformarea mai rapidă a celulelor 
mezenchimale în osteoblaste și apoi în osteocite, s-a constatat că impulsurile sonice 
acționează și prin deschiderea canaliculilor osoși, prin care ionii de calciu ajung mai 
ușor în osteocitele în formare.(94,118,181)  
           
VI.2 Material și metode 
 
          Studiul a cuprins pseudartroze și întârzieri de consolidare osoasă apărute în 
urma fracturilor tratate în Clinica Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic Județean 
de Urgență Sibiu în perioada 2009-2012.  
          Criteriile de includere în studiu au fost:  

 pacienți cu pseudartroză sau întârziere de consolidare indiferent de osul 
interesat sau tipul de tratament aplicat inițial fracturii; 

 vârsta peste 18 ani; 

 minimum 3 luni de la producerea fracturii; 

 absența unei alte metode de tratament de stimulare a consolidării 
osoase cu minim 2 luni înainte de începerea terapiei cu ultrasunete; 

 absența vindecării radiologice (minim trei punți corticale) a fracturii 
vizibilă pe radiografii efectuate în cel puțin două incidețe.  

          Criteriile de excludere din studiu sunt: 

 abuzul de alcool, tutun sau droguri cunoscut; 

 prezența unei neuropatii, boli maligne active sau boli metabolice cronice 
care influențează formarea osului; 

 pseudartroza septică cu infecția activă; 

 tratamentul cu hormoni, steroizi anticoagulante sau bisfosfonați. 
          Pacienții astfel incluși în studiu au fost de acord cu utilizarea ultrasunetelor reci 
ca tratament al pseudartrozei sau întârzierii de consolidare diagnosticate clinic și 
radiologic.  
          Tratamentul cu ultrasunete s-a efectuat cu ajutorul unui aparat portabil, o 
variantă a aparatelor care stimulează producerea de os nou, cu ajutorul unor radiații 
de ultrasunete de intensitate scăzută, însă cu frecvență pulsatorie înaltă.  
           Utilizarea aparatului este foarte simplă pentru că acesta a fost conceput astfel 
încât să poată fi folosit în ambulator, putând fi montat și aplicat chiar de către pacient. 
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Acest lucru este facilitat atât de dimensiunile lui reduse cât și de greutatea mica, 
calități care îl fac ușor de manipulat.  
          Aparatul trebuie aplicat pe tegument, în imediata vecinătate a fracturii, indiferent 
dacă este prezent și un implant metalic. De-asemenea poate fi utilizat și în cazul 
fracturilor imobilizate în aparat gipsat, existând posibilitatea de aplicare e electrodului 
emițător de ultrasunete printr-o mică ”fereastră” efectuată la nivelul imobilizării. 
          Componentele aparatului de ultrasunete reci folosit sunt (fig. nr. 2): 

1. aparatul propriu-zis; 
2. electrodul cu ultrasunete; 
3. dispozitiv pentru direcționarea capului emițător de ultrasunete; 
4. rondela de postav pentru protecția tegumentului; 
5. gel pentru transmiterea transcutanată a undelor sonice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. nr. 2 Componentele aparatului de ultrasunete 

 
 
          Tehnica de utilizare a aparatului este și ea simplă cuprinzând următorii pași (fig. 
nr. 3): 

1. marcarea pe tegument a locului pe care se va aplica aparatul; 
2. lipirea suportului de burete pe partea inferioară a dispozitivului de ghidaj 

al emițătorului de ultrasunete; 
3. aplicarea dispozitivului de ghidaj strâns pe tegument, cu ajutorul benzii 

de fixare; 
4. aplicarea gelului pe emițătorul de ultrasunete;  
5. introducerea emițătorului de ultrasunete prin inelul de ghidare; 
6. asigurarea contactului intim emițător-tegument. 

1 
2 

5 
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Fig. nr. 3 Tehnica de utilizare a aparatului de ultrasunete 
 
          Fiecare pacient aflat în studiu a utilizat aparatul descris pe o perioadă de 60 de 
zile în cure de câte 20 de minute efectuate zilnic, durata ședinței de terapie fiind 
presetată și indicată acustic și vizual la nivelul aparatului. 
          S-a considerat pseudartroza a fi vindecată dacă se îndeplineau atât criteriile 
clinice (absența durerii la mobilizare sau încărcare, posibilitatea de a se deplasa fără 
ajutor, absența impotenței funcționale) cât și cele radiologice (prezența calusului pe 
minimum 3 din 4 corticale evidențiat pe radiografii efectuate în două incidențe 
standard: antero-posterior și profil).  
           
VI.3 Rezultate și discuții 
 
          În perioada 2009-2012 au fost tratate cu ultrasunete reci un număr de 12 
pacienți diagnosticați cu pseudartroză sau întârziere de consolidare, care îndeplineau 
criteriile de includere și excludere expuse în subcapitolul anterior.  
          În stabilirea diagnosticului am folosit trei parametrii: 

1. elementele clinice: 
a. durerea la nivelul focarului de fractură; 
b. impotența funcțională a membrului afectat; 
c. mobilitatea patologică în focar; 
d. deformarea membrului respectiv; 
e. imposibilitatea de a merge fără ajutor (cârjă/baston), în cazul fracturilor 

membrului inferior la care s-a practicat osteosinteza; 
2. examenul radiologic (minim două incidențe ortoroentgengrade): 

a. absența calusului pe imaginile radiologice (minim 3 punți corticale 
periostale sau endosteale); 

1 
2 

4 

6 

3 

5 

3 
4 

4 3 
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3. timpul scurs de la producerea fracturii până la stabilirea diagnosticului: 
a. între 3 și 6 luni - întârziere de consolidare; 
b. peste 6 luni - pseudartroză.  

          Diagnosticul de certitudine a avut la bază asocierea a cel puțin două elemente 
clinice cu aspectul radiologic și timpul scurs între momentul traumatismului și ziua 
începerii tratamentului de stimulare a consolidării focarului de fractură cu ultrasunete. 
Astfel că lotul studiat cuprinde 6 pseudartroze și 6 întârzieri de consolidare.  
          Durerea a fost simptomul întâlnit la toți pacienții studiați, celelalte elemente 
clinice care au ajutat la stabilirea diagnosticului fiind: 

 imposibilitatea de a merge fără ajutor (cârjă/baston) – 8 cazuri; 

 impotența funcțională a membrului afectat – 4 cazuri.    
 
Mobilitatea patologică și deformarea membrului afectat nu a fost întâlnit la niciunul 
dintre pacienții aflați în studiu.       
          Vârsta medie a lotului studiat a fost de 43 de ani, vârstele extreme fiind de 21 și 
61 de ani. Cinci cazuri studiate au fost femei, restul de șapte fiind bărbați. 
          Repartizarea lotului studiat funcție de osul care a fost implicat în apariția 
pseudartrozei sau întârzierii de consolidare a fost următoarea: 

 tibia – 6 cazuri; 

 femur – 2 cazuri; 

 humerus – 1 caz; 

 radius – 1 caz; 

 cubitus – 1 caz; 

 scafoid – 1 caz. 
          În patru dintre cazuri fractura inițială a fost deschisă, trei interesând tibia iar un 
caz fiind fractură deschisă de radius. Toate cazurile, cu excepția fracturii de scafoid.  
          Osteosinteza pe focar deschis a fracturilor s-a realizat în patru cazuri, în cele 
trei fracturi deschise ale tibiei practicându-se osteosinteza cu tijă centromedulară sau 
fixator extern. Deci lotul studiat are în componență șapte pacienți cărora, fie 
posttraumatic, fie chirurgical, focarul de fractură a fost deschis.  
          Durata medie de timp între momentul traumatismului și începutul terapiei a fost 
de 214 zile, durata minima fiind de 91 de zile, iar cea maxima de 742 de zile. Durata 
medie de timp între ziua operației și începutul terapiei cu ultrasunete a fost de 155 de 
zile.   Terapia cu ultrasunete a debutat la 4 luni (115 zile) de la momentul 
traumatismului în cazul întârzierilor de consolidare și la 10 luni (313 zile) în cazul 
pseudartrozelor. 
          După efectuarea terapiei cu ultrasunete toți pacienții au fost reevaluați clinic și 
radiologic. În 8 (75%) din cazuri s-au îndeplinit condițiile clinice și radiologice de 
stabilire a consolidării fracturii. Simptomatologia anterioară începerii terapiei cu 
ultrasunete s-a remis iar radiologic s-au evidențiat minim trei corticale osoase pe cele 
două incidențe standard ale radiografiilor. Cele patru cazuri în care nu s-a constatat 
vindecarea fracturii au fost: 

 fractura de radius complicată cu ruptura plăcii de osteosinteză; 

 fractura de femur operată cu tijă centromedulară zăvorâtă; 

 fractura de cubitus operată cu broșă K centromedulară; 

 fractura de tibie deschisă și stabilizată inițial cu fixator extern, apoi cu tijă 
centromedulară zăvorâtă 

          Trei dintre cazurile expuse mai sus au fost întârziere de consolidare și unul a 
fost diagnosticat cu pseudartroză (fractură deschisă de tibie). 
          În trei dintre cazurile de fractură cu lipsă de consolidare și după efectuarea 
terapiei cu ultrasunete s-a produs deschiderea focarului de fractură, fie chirurgical, fie 
în urma traumatismului. În cazul fracturilor consolidate, în două cazuri focarul de 
fractură a fost deschis chirurgical, iar în alte două cazuri a fost deschis postraumatic. 
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          Pacienții la care nu s-a produs consolidarea fracturii au aparținut fiecărei grupe 
de vârstă (24, 31, 60 și 61 de ani) doi fiind bărbați iar celelalte două femei.  
 
VI.4 Aspecte clinico-radiologice selective din cazuistica studiată 

 
Din lotul studiat a atras atenția un caz particular:  

B.C. – bărbat, 52 ani 
Dg: Fractură subtrohanteriană femur (fig. nr. 4-A  ) 
Intervenția chirurgicală inițială: osteosinteză pe focar deschis cu placă și șuruburi (fig. 
nr. 4-B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. nr. 4  A - aspectul radiologic preoperator; 
B – aspectul radiologic postoperator 

                                             
          Evoluția a fost grevată de întârzierea de consolidare a fracturii cu tendința de 
deteriorare a montajului de osteosinteză, astfel că s-a reintervenit chirurgical 
practicându-se extragerea plăcii și a șuruburilor, alezarea canalului femural și 
osteosinteză cu tijă centromedulară zăvorâtă, intervenție chirurgicală efectuată la 4 
luni de la cea inițială. 
          Și de această data evoluția a fost nefavorabilă spre pseudartroză asfel că s-a 
practicat cura chirurgicală a acesteia cu augmentarea cu autogrefă osoasă recoltată 
din creasta iliacă și schimbarea tijei centromedulare. După 5 luni s-a constatat lipsa 
de consolidare a focarului de fractură astfel că s-a decis efectuarea terapiei cu 
ultrasunete conform protocolului enunțat, rezultatul fiind consolidarea focarului de 
pseudartroză (fig. nr.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. nr. 5  A - aspectul radiologic înainte de terapia cu ultrasunete; 
B – aspectul radiologic după terapia cu ultrasunete 

 
 
 
 
 

 

A B 

B A 

A B 
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VI.5 Concluzii 
 

1. Deși clinico-radiologic nu există diferențe între întârzierea de consolidare a 
fracturii și pseudartroză, factorul temporal le diferențiază ceea ce face ca și 
atitudinea terapeutică în aceste cazuri să fie diferențiată. 

2. Examenul radiologic este absolut necesar și trebuie efectuat și interpretat în 
contextul clinic corect, pentru stabilirea diagnosticului de întârziere de 
consolidare sau pseudartroză. 

3. Semnele clinice de certitudine ale pseudartrozei (mobilitatea patologică în 
focarul de fractură, crepitația osoasă, întreruperea continuității osoase sau 
netransmisibilitatea mișcărilor) pot lipsi în cazul fracturilor la care s-a practicat 
osteosinteza, fapt care îngreunează uneori stabilirea diagnosticului de 
întârziere de consolidare sau pseudartroză. 

4. Vârsta și sexul nu au constituit factori de prognostic negativi ai evoluției fracturii 
spre întârziere de consolidare sau pseudartroză nici înainte și nici după 
efectuarea terapiei adjuvante cu ultrasunete. 

5. Tibia constituie osul cel mai des expus riscului de întârziere de consolidare sau 
pseudartroză datorită particulartăților sale anatomo-structurale și a faptului că 
este osul implicat cel mai des în fracturi deschise.Tratamentul adjuvant cu 
ultrasunete nu a fost influențat de localizarea inițială a fracturii. 

6. Deschiderea focarului de fractură, fie postraumatic, fie chirurgical (caz în care 
se asociază și o deperiostare și devascularizare largă a osului), particularitățile 
anatomice și de vascularizație ale osului, osteosinteza insuficientă sau 
neadecvată și infecția focarului de fractură sunt factori care favorizează 
evoluția unei fracturi spre întârziere de consolidare sau pseudartroză.  

7. Proporția aproape egală de consolidare/neconsolidare a fracturilor la care 
focarul de fractură a fost deschis (traumatic sau chirurgical), după efectuarea 
terapiei cu ultrasunete, relevă că evoluția focarului de fractură după terapia cu 
ultrasunete nu este influențată de starea clinică inițială a fracturii sau tipul de 
osteosinteză ales. 

8. Cura chirurgicală a pseudartrozei rămâne ,,standardul de aur” și în cazul 
eșecului terapiei adjuvante de stimulare a consolidării focarului de fractură cu 
ultrasunete. 

9. Terapia cu ultrasunete și-a dovedit utilitatea chiar și în cazul eșecului curei 
chirurgicale a pseudartrozei de femur. 
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CAPITOLUL VII 
            
EFECTUL ULTRASUNETELOR CU FRECVENȚĂ PULSATORIE ÎNALTĂ ASUPRA 

EVOLUȚIEI FRACTURII DESCHISE A DIAFIZEI TIBIALE 
 

VII.1 Introducere 
 
          De-a lungul timpului, ultrasunetele pulsatile de joasă frecvență au fost utilizate 
cu succes în tratarea întârzierilor de consolidare a fracturilor sau chiar a 
pseudartrozelor. Mecanismul prin care aceste ultrasunete stimulează procesul de 
vindecare osoasă nu este pe deplin cunoscut, deși unele teorii susțin că acestea 
provoacă un stres micromecanic cu rol de accelerare a metabolismului celular. 
 
VII.2 Scopul 
 
          Cunoscând fiziopatologia unei fracturi deschise, în care una din etapele 
determinante în evoluția favorabilă a acesteia, hematomul fracturar, lipsește, scopul 
studiului de față este de a determina dacă ultrasunetele pulsatile de intensitate joasă 
poate influența favorabil sau chiar scurta perioada de vindecare a fracturii deschise a 
diafizei tibiale.  
  
VII.3 Material și metode 
 
         Studiul a urmărit fracturile deschise de tibie tratate în Clinica Ortopedie-
Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, în perioada 2010-2012. 
În studiu nu au fost incluși toți pacienții cu fractură deschisă de tibie deoarece am 
utilizat o serie de criterii de includere și excludere, în vederea obținerii unui grup de 
studiu compact, cu caracteristici asemănătoare în ceea ce privește fractura și factorii 
care ar putea influența în vreun fel evoluția normală a fracturii.  
          Criteriile de includere în studiu au fost: 

 fractura deschisă a diafizei tibiale; 

 fracturile deschise de tibie tip I, II și IIIA (conform clasificării Gustilo-
Anderson); 

 fracturi tratate prin osteosinteză cu tijă centromedulară blocată alezată; 

 vârsta peste 18 ani sau evidențierea cartilajului de creștere epifizar 
închis. 

          Criteriile de excludere din studiu au fost: 

 fractura deschisă de tibie tip IIIB, IIIC (conform clasificării Gustilo-
Anderson); 

 fractura cu localizare/extensie în zona epifizară (5 cm proximal/distal) a 
tibiei; 

 fracturile bifocale ale tibiei; 

 depășirea unei perioade de 10 zile între momentul producerii fracturii și 
stabilizarea definitivă a acesteia.  

 fractura cu defecte osoase care necesită grefare; 

 dezvoltarea în evoluție a unui focar de infecție la nivelul sediului fracturii;  

 politraumatismele; 

 abuzul de alcool, tutun sau droguri cunoscut; 

 prezența unei neuropatii, boli maligne active sau boli metabolice cronice 
care influențează formarea osului; 

 tratamentul cu hormoni, steroizi, imunosupresive, radioterapia sau 
bisfosfonați. 
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          În urma utilizării criteriilor enunțate, în studiu, au fost incluși inițial un număr de 
22 de pacienți pentru ca ulterior să fie excluși un număr de 5 pacienți, doi dezvoltând 
infecție la nivelul focarului de fractură, iar ceilalți trei au renunțat pe parcurs, din 
motive obiective sau personale, la efectuarea în totalitate a etapelor propuse pentru 
urmărirea evoluției.  
          Pacienții rămași în studiu au parcurs toate etapele studiului efectuat. Aceștia au 
fost împărțiți în două grupuri de studiu: 

 grupul de pacienți tratați cu ultrasunete cu frecvență pulsatorie înaltă – lotul A; 
 grupul de pacienți fără tratament cu ultrasunete cu frecvență pulsatorie înaltă – 

lotul B. 
          Pacienții din grupul A incluși în studiu au fost de acord cu utilizarea 
ultrasunetelor reci ca tratament al fracturii deschise de tibie diagnosticată clinic și 
radiologic.  
          Tratamentul cu ultrasunete reci s-a efectuat cu ajutorul unui aparat portabil, o 
variantă a aparatelor care stimulează producerea de os nou, cu ajutorul unor radiații 
de ultrasunete de intensitate scăzută, însă cu frecvență pulsatorie înaltă.  
          Fiecare pacient din lotul A aflat în studiu a utilizat aparatul descris pe o perioadă 
de 60 de zile în cure de câte 20 de minute efectuate zilnic, durata ședinței de terapie 
fiind presetată. Sfârșitul ședinței de terapie cu ultrasunete este indicatat acustic și 
vizual la nivelul aparatului. Terapia cu ultrasunete a fost începută la 3 zile după 
stabilizarea definitivă a fracturii de tibie. Aceasta a fost efectuată la domiciliul 
pacientului după externarea acestuia, după o prealabilă instruire privind utilizarea 
aparatului. 
          Urmărirea evoluției fracturii s-a realizat prin efectuarea de controale, cuprinzând 
evaluarea clinico-radiologică a fracturii, la 1,2,3,4,5,6 luni (cu o marjă de +/- 5 zile) și 
la 9 și 12 luni (cu o marjă de +/-14 zile). La 3,6,9 și 12 luni postoperator s-a realizat 
evaluarea globală a vindecării focarului de fractură, iar la controalele de 9 și 12 luni s-
a urmărit și dispariția radiologică a liniei de fractură. 
          Criteriile luate în considerare pentru aprecierea consolidării fracturii au fost 
împărțite în două categorii și au fost evaluate prin completarea lor într-un tabel în 
momentul fiecărei vizite efectuate de subiecții aflați în studiu: 

1. clinice: 

 absența durerii în repaus sau la mobilizare, la nivelul focarului de fractură; 

 absența mobilității/micromișcărilor în focarul de fractură; 

 posibilitatea de a merge fără ajutor (cârje, baston, etc.); 

 absența unei alte intervenții care să favorizeze formarea calusului la nivelul 
focarului de fractură; 

2. radiologice: 

 prezența punților osoase pe cel puțin 3 corticale pe radiografii efectuate în 
două incidențe ortoroentgengrade (antero-posterior și profil); 

           Astfel că am considerat fractura a fi consolidată dacă îndeplinea toate criteriile 
enunțate anterior.  
          Aprecierea timpului de apariție a punților osoase și a vindecării fracturii am 
realizat-o în zile parcurse de la momentul operator.  
          În fiecare din cele opt vizite efectuate de pacienții aflați în studiu a fost 
completat un tabel  ce cuprindea informații privind evaluarea durerii locale, a leziunilor 
de părți moi și a aspectului radiologic al focarului de fractură precum și evoluția 
acestora de la o vizită la alta. Datele obținute au fost ulterior prelucrate în vederea 
evaluării rezultatelor.   
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VII.4 Rezultate și discuții 
 
         În perioada 2010-2012, în Clinica de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Sibiu au fost internați 5432 pacienți din care 256 pacienți 
au prezentat fractură a oaselor gambei. Din numărul total de pacienți cu fractură a 
oaselor gambei, 216 au prezentat fracturi închise, iar 40 au prezentat fracturi 
deschise. Dintre cei cu fractură deschisă ale oaselor gambei un număr de 17 (8-lotul 
A; 9-lotul B) pacienți au îndeplinit criteriile de includere în studiul de față. 
          Media de vârstă a lotului de studiu a fost de 40 de ani și 6 luni (36 ani- lotul A; 
45 ani-lotul B), vârstele extreme ale loturilor studiate fiind de 18 și 70 de ani. În loturile 
studiate au fost incluși 15 bărbați și 2 femei.   
          Etiologia fracturii deschise a oaselor gambei a fost diversă. Accidentele produse 
prin strivire s-au datorat căderii unui zid (1 caz), a unui buștean (2 cazuri) sau a unui 
panou metalic (2 cazuri). Accidentele casnice s-au datorat căderii de la același nivel 
(3 cazuri) sau alunecării pe gheață (1 caz). Accidentele rutiere au interesat pietonii în 
4 cazuri și ocupantul unui vehicul într-un singur caz.  
          Evaluarea stării lezionale a țesuturilor moi asociate fracturii oaselor gambei a 
permis sistematizarea acestora utilizând clasificarea Gustilo-Anderson (fig. 6). Dacă 
distribuția cazuisticii pentru fracturile deschise tip I și II a fost echilibrată pentru cele 
două loturi de pacienți aflați în studiu, se observă că cele două fracturi deschise tip 
IIIA au aparținut lotului B.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. nr. 6 Sistematizarea fracturilor conform clasificării Gustillo-Anderson 
 
          Utilizând radiografiile efectuate la internare (în incidențele antero-posterioară și 
de profil) am sistematizat cazuistica din loturile studiate funcție de complexitatea 
focarului de fractură. (fig.7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. nr. 7 Sistematizarea cazuisticii funcție de complexitatea focarului de fractură 
(clasificarea AO_ASIF) 
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          Numărul zilelor de internare a fost în medie 13,5 zile (minim 7 zile, maxim 34 
zile) iar durata medie de la internare până la osteosinteza definitivă a fost de 6 zile 
(minim 2 zile, maxim 10 zile). Durata prelungită  dintre momentul internării și 
stabilizarea definitivă a fracturii s-a datorat prezenței tulburărilor circulatorii 
postraumatice care s-au dezvoltat local asociate uneori și cu flictene (fig. 8) 
          Toate fracturile au fost stabilizate definitiv cu tijă centromedulară alezată și 
zăvorâtă static. Intraoperator s-a produs un singur incident în timpul intervențiilor 
chirurgicale efectuate: ruperea burghiului la tentativa de zăvorâre proximală a tijei cu 
ajutorul ghidului specific trusei.  
 
 
 
 
 
 
 
                              Fig. nr. 8 Tulburări circulatorii posttraumatice (flictene) în  

fracturile deschise ale oaselor gambei 
 
          Analiza comparativă a loturilor studiate a evidențiat următoarele aspecte: 

 pacienții din lotul A au îndeplinit criteriile clinice de consolidare a fracturii mai 
repede cu o medie de 22 de zile; 

 criteriile radiologice de consolidare a fracturii au fost îndeplinite mai repede cu 
o medie de 60 de zile în cadrul lotului A; 

 analiza comparativă a loturilor studiate cu privire la îndeplinirea criteriilor clinice 
de vindecare osoasă a arătat că în 2/3 din cazuri momentul îndeplinirii acestor 
criterii aproape coincide la aceste două loturi; 

 analiza comparativă a loturilor studiate cu privire la îndeplinirea criteriilor 
radiologice de vindecare osoasă a arătat că în toate cazurile lotului B aceste 
criterii au apărut mai tardiv. 

           Am urmărit și aspectul evolutiv al consolidării focarului de fractură funcție de 
starea lezională a țesuturilor moi care au însoțit fractura deschisă (clasificarea Gustilo-
Anderson). Acest aspect l-am realizat analizând consolidarea focarului de fractură la 
3, 6, 9 și 12 luni de la intervenția chirurgicală pentru fiecare lot studiat în parte. 
          Toate fracturile clasificate ca și tip II au consolidat în primele trei luni indiferent 
din lotul de studiu din care făceau parte. O fractură clasificată ca și tip I a consolidat 
între 3 și 6 luni, restul consolidând în primele trei luni. Fracturile clasificate IIIA au 
consolidat una la 3 luni iar cealaltă la 9 luni. 
          Timpul de consolidare al fracturii (în zile) relevă faptul că între fracturile tip I și II 
după clasificarea Gustilo-Anderson nu există diferențe semnificative statistic, iar 
timpul de consolidare al fracturilor clasificate ca IIIA a fost mai mult decât dublul 
necesar pentru consolidarea celorlalte tipuri de fracturi studiate. Deși nu au fost 
diferențe semnificativ statistic între timpul de consolidare al fracturilor tip I și II, 
consolidarea s-a produs mai devreme la pacienții din lotul A (cu o medie de 33 de zile 
pentru fracturile tip I și o medie de 31 de zile pentru fracturile tip II) 
          Analizând evoluția focarului de fractură funcție de complexitatea fracturii 
(utilizând clasificarea AO) s-a ajuns la următoarele rezultate:  

 una din fracturile cu focar simplu (42-A) a consolidat între 3-6 luni de la 
intervenția chirurgicală iar o alta între 6-9 luni; 

 fracturile tip 42-B au consolidat în primele 6 luni, majoritatea (5) consolidând în 
primele trei luni; 
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 fracturile tip 42-C au necesitat cel mai lung timp de consolidare; 
 diferența între timpul de consolidare dintre lotul A și B în cazul fracturilor 42-A a 

fost de 46 de zile iar în cazul fracturilor 42-B a fost de doar 9 zile; 
 comparând diferența timpului necesar pentru consolidare a fracturilor tip A și B 

cu timpul global de consolidare al fracturilor, acesta a fost cu 5 zile mai scurt, 
respectiv 18 zile mai lung pentru lotul A și cu 19, respectiv 33 de zile mai scurt 
pentru lotul B-acest fapt se datorează timpului mediu lung (228,5 zile) necesar 
consolidării fracturilor tip C care astfel prelungește timpul mediu global necesar 
pentru consolidarea fracturilor.  

          Pentru analiza statistică a consolidării fracturii funcție de localizarea acesteia la 
nivelul diafizei tibiale am luat în calcul doar fracturile localizate în 1/3 medie și distală 
deoarece într-un singur caz localizarea a fost la nivelul 1/3 proximale. Rezultatele 
obținute sunt: 

 toate fracturile din lotul A au consolidat în primele 3 luni postoperator;  
 o fractură din lotul B localizată în 1/3 medie a consolidat în intervalul 6-9 luni 

postoperator;  
 două fracturi din lotul B localizate în 1/3 distală au consolidat în intervalul 3-

6 luni de la momentul operator; 
 diferența de timp mediu de consolidare între fracturile din lotul A a fost de 

15 zile în favoarea fracturilor localizate în 1/3 medie; 
 diferența de timp mediu de consolidare între fracturile din lotul B a fost de 4 

zile în favoarea fracturilor localizate în 1/3 distală; 
 comparând diferența timpului necesar pentru consolidare a fracturilor 

funcție de localizarea anatomică cu timpul global de consolidare al 
fracturilor, acesta a fost cu 5 zile mai scurt la fracturile cu localizare în 1/3 
medie, respectiv 10 zile mai lung la fracturile cu localizare în 1/3 distală, 
pentru lotul A și cu 10, respectiv 14 zile mai scurt pentru lotul B.  
 

 
VII.6 Concluzii 
 

1. Caracteristicile anatomice, etiologice și fiziopatologice ale gambei impun 
fracturilor deschise caracteristici lezionale diferențiate, aspecte clinice multiple, 
dificultăți terapeutice și prognostic uneori incert. 

2. Fracturile deschise ale diafizelor oaselor gambei se întâlnesc la toate 
categoriile de vârstă dar sunt specifice categoriilor de vârstă activă. 

3. Localizarea predominantă a fracturii deschise la nivelul 1/3 medii și distale se 
poate explica atât prin forma arhitecturală a tibiei cât și prin particularitățile 
anatomice ale regiunii gambei în care tibia are o localizare superficială 
subtegumentară mai puțin protejată de țesuturile moi la acest nivel. 

4. Frecvența fracturilor deschise de gambă este în creștere datorită traficului rutier 
și a accidentelor de muncă. 

5. În accidentele rutiere, pietonii sunt mai expuși producerii fracturii deschise a 
oaselor gambei. 

6. Fractura deschisă a oaselor gambei produsă prin accidente rutiere, strivire și 
cădere de la înălțime constituie apanajul vârstei active, în timp ce fractura 
deschisă a oaselor gambei produsă prin accident casnic este specifică 
categoriei de vârstă peste 50 de ani. Acest fapt evidențiază că mecanismul 
direct de producere al fracturii deschise este mai frecvent la vârste active, iar la 
vârste de peste 50 de ani deschiderea focarului de fractură s-a produs mai 
frecvent prin mecanismul ,,in-out”, ceea ce în termeni prognostici constituie un 
factor favorabil. 
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7. Gradualitatea lezională a părților moi și a structurilor osoase este proporțională 
cu tipul de mecanism traumatic și cu nivelul de energie cinetică dezvoltat de 
acesta, evoluția ulterioară a consolidării fracturii putând fi influențat de acest 
aspect. De multe ori este dificil de obținut cel mai important deziderat al 
tratamentului unei fracturi deschise și anume, recuperarea funcțională 
satisfăcătoare. 

8. Complexitatea focarului de fractură este consecința intensității și modului de 
aplicare al mecanismului traumatic. Cominuția focarului de fractură adesea 
asociază și leziuni complexe la nivelul țesuturilor moi înconjurătoare iar 
împreună pot influența negativ evoluția naturală spre consolidare. 

9. Tratamentul fracturii deschise ale oaselor gambei se face etapizat, urmărind un 
algoritm terapeutic bine definit atât în ceea ce privește îngrijirea țesuturile moi 
cât și osteosinteza focarului de fractură.  

10. Durata medie a spitalizării a fost una îndelungată, osteosinteza definitivă a 
focarului de fractură realizându-se după remisia sau ameliorarea tulburărilor 
circulatorii postraumatice locale. Acest fapt face ca și costurile spitalizării, în 
cazul fracturilor deschise, să se situeze peste medie. 

11. Absența durerii locale la majoritatea pacienților asociată cu prezența mobilității 
în focarul de fractură și cu incapacitatea de deplasare fără cârjă la majoritatea 
pacienților, în cadrul vizitei efectuate la o lună după osteosinteză, am atribuit-o 
tipului de osteosinteză ales, cu tijă centromedulară bine calibrată și zăvorâtă. 
Diferența dintre numărul de punți corticale în favoarea lotului A, aflat sub 
tratament cu ultrasunete reci a focarului de fractură, evidențiază efectul local 
benefic al acestora.   

12. Evoluția pacienților a fost favorabilă și la două luni de la osteosinteză, din nou 
cu un plus pentru lotul A în care au apărut și primele semne de consolidare 
radiologică pe lângă îmbunătățirea criteriilor clinice de consolidare. 

13. La trei luni de la osteosinteza fracturii deschise a oaselor gambei se constată 
vindecarea clinico-radiologică la pacienții aflați în lotul A (radiologic 
constatându-se chiar prezența a patru punți corticale în unele cazuri), în lotul B 
existând pacienți la care nu se evidențiau punți corticale la nivelul focarului de 
fractură.    

14. Pacienții aflați în studiu în lotul A nu au prezentat complicații ale focarului de 
fractură, consolidarea survenind la toate cazurile, cu o medie de 22 de zile mai 
repede decât în cazul lotului B din care un pacient a prezentat întârzierea de 
consolidare a focarului de fractură. 

15. Criteriile clinice de consolidare au fost îndeplinite  mai devreme atât pentru lotul 
A cât și pentru lotul B, fapt datorat tipului de osteosinteză practicat. 

16. Criteriile clinice de consolidare s-au evidențiat semnificativ mai devreme pentru 
lotul A în comparație cu lotul B deși în 2/3 din cazuri momentul vindecării clinice 
a fracturii a fost foarte apropiat în timp. 

17. Criteriile radiologice de vindecare a focarului de fractură s-au evidențiat 
semnificativ mai tardiv decât criteriile clinice, pentru cele două loturi, diferența 
mai mică fiind în favoarea pacienților din lotul A. 

18. Criteriile radiologice de vindecare a focarului de fractură a necesitat un timp 
aproape dublu de apariție, după îndeplinirea criteriilor clinice, în cadrul lotului B.  

19. Îndeplinirea precoce a criteriilor clinice realizată prin osteosinteza fermă  a 
focarului de fractură și un tratament corect al leziunilor părților moi face din 
imaginea radiologică evolutivă a fracturii principalul martor al vindecării 
acesteia. 

20. Timpul de consolidare al fracturii nu cunoaște diferențe semnificative între 
fracturile deschise tip I și II (clasificarea Gustilo-Anderson) deși există diferențe 
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semnificative între cele două loturi, consolidarea fracturilor din lotul A 
producându-se mult mai repede. 

21. Necesarul de timp aproape dublu pentru vindecarea fracturilor deschise tip IIIA 
față de cele tip I și II vin să consolideze importanța prognostică a clasificării 
Gustilo-Anderson utilizată cel mai des în astfel de cazuri.   

22. În contextul fracturii deschise, complexitatea focarului de fractură nu poate 
constitui un indicator de prognostic adecvat în ceea ce privește evoluția spre 
consolidare a fracturii, clasificarea Gustilo-Anderson fiind mai utilă pentru 
aceste cazuri. 

23. Consolidarea semnificativ mai precoce a fracturilor din lotul A, localizate în 1/3 
medie, nivel la care vascularizația tibiei este mai bine reprezentată, susține 
rolul acesteia în fiziopatologia vindecării fracturii precum și teoria accelerării 
metabolismului celular realizat de către ultrasunetele cu frecvență pulsatorie 
înaltă aplicate la nivelul focarului de fractură.  

24. Tratamentul adjuvant al focarului de fractură cu ultrasunete cu frecvență 
pulsatorie înaltă nu are contraindicații și nu a determinat nici complicații locale 
sau generale. 

25. Rezultatele obținute pot constitui un punct de reper în tratamentul adjuvant al 
fracturilor deschise, cazuri în care complicații tardive precum întârzierea de 
consolidare sau pseudartroza apar mai frecvent.         
 

 
CAPITOLUL VIII 

 
UTILITATEA CT-ULUI ÎN URMĂRIREA ȘI EVALUAREA CONSOLIDĂRII 

FRACTURII DESCHISE A DIAFIZEI TIBIALE 
 

VIII.1 Introducere 
 
          Urmărirea standard a evoluției fracturii are la bază aspectele clinice locale și 
imaginea radiologică efectuată în cel puțin două incidențe. Alte explorări imagistice 
precum rezonanța magnetică, tomografia computerizată, scintigrafia osoasă nu se 
folosesc de rutină în explorarea focarului de fractură, ele găsindu-și utilitatea mai ales 
în afecțiuni ale țesuturilor moi (rezonanța magnetică) și în patologia tumorală 
(tomografia computerizată și scintigrafia osoasă). În traumatologie, examinările CT și 
RMN s-au dovedit utile mai ales  în traumatologia coloanei vertebrale, de bazin și în 
fracturile articulare ale oaselor lungi. În situațiile expuse acestea au rol de stabilire a 
unui diagnostic exact, a unui prognostic mai apropiat de realitate și a unui plan 
terapeutic adecvat. Explorarea CT mai este utilizată rareori în cazurile în care 
examinarea radiologică a fracturii nu oferă date suficiente în vederea stabilirii 
vindecării acesteia.          
 
VIII.2 Scopul 
 
          Cunoscând evoluția, de-obicei lentă, spre vindecare a fracturilor deschise ale 
diafizelor oaselor gambei, studiul de față își propune să evalueze rolul și posibilele 
avantaje ale urmăririi vindecării focarului de fractură prin examinare CT. Datele 
obținute sunt confruntate cu cele de la urmărirea prin examinare radiologică a 
vindecării focarului de fractură. 
 
VIII.3 Material și metode 
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         Studiul a urmărit fracturile deschise de tibie tratate în Clinica Ortopedie-
Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, în perioada 2010-2012. 
În studiu nu au fost incluși toți pacienții cu fractură deschisă de tibie deoarece am 
utilizat o serie de criterii de includere și excludere, în vederea obținerii unui grup de 
studiu compact, cu caracteristici asemănătoare în ceea ce privește fractura și factorii 
care ar putea influența în vreun fel evoluția normală a fracturii.  
          Criteriile de includere în studiu au fost: 

 fractura deschisă a diafizei tibiale; 

 fracturile deschise de tibie tip I, II și IIIA (conform clasificării Gustillo-
Anderson); 

 fracturi tratate prin osteosinteză cu tijă centromedulară blocată alezată; 

 vârsta peste 18 ani sau evidențierea cartilajului de creștere epifizar 
deschis. 

          Criteriile de excludere din studiu au fost: 

 fractura deschisă de tibie tip IIIB, IIIC (conform clasificării Gustillo-
Andersen); 

 fractura cu localizare/extensie în zona epifizară (5 cm proximal/distal) a 
tibiei; 

 fracturile bifocale ale tibiei; 

 fractura cu defecte osoase care necesită grefare; 

 politraumatismele; 

 prezența unei neuropatii, boli maligne active sau boli metabolice cronice 
care influențează formarea osului; 

          În urma utilizării criteriilor enunțate, în studiu, au fost incluși inițial un număr de 
6 pacienți.  
         Intervenția chirurgicală a fost efectuată de un singur chirurg ortoped, utilizând 
aceeași tehnică de osteosinteză: tijă centromedulară zăvorâtă cu alezarea canalului 
medular.                     
         Fiecare pacient a fost evaluat clinic, radiologic și CT la o lună, trei, șase și 
douăsprezece luni postoperator.  
         Evaluarea clinică a focarului de fractură a avut în vedere identificarea 
elementelor care constituie și criteriile clinice de vindecare a focarului de fractură: 

 durerea locală (în repaus sau la mers); 
 mobilitatea în focarul de fractură; 
 abilitatea de a merge cu încărcare pe membrul inferior operat fără 

ajutor (cârjă sau baston). 
          Criteriul radiologic pentru a considera focarul de fractură vindecat a fost: 

 prezența a cel puțin 3 punți corticale (endostale sau periostale) pe 
cele două incidențe. 

          Am considerat fractura fiind vindecată clinico-radiologic atunci când aceasta 
îndeplinea totalitatea criteriilor clinice împreună cu criteriul radiologic enunțat mai sus. 
          La examinarea CT s-au achiziționat imagini în plan axial (fig. nr.9) și s-au 
realizat reconstrucții 2D în plan coronal și sagital. Pentru reconstrucția în plan coronal 
(fig. nr.10) ,,feliile” sunt situate paralel cu o linie tangentă la marginea posterioară a 
condililor tibiali. Pentru reconstrucția sagitală (fig. nr.11) ,,feliile” sunt situate 
perpendicular pe o linie tangențială la platoul tibial. Imaginile achiziționate cuprind 
focarul de fractură în întregime precum și 2 cm deasupra și dedesubtul acestuia.  
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Fig. nr. 9  Imagine CT în plan axial 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. nr.10 Reconstrucție CT în plan sagital 

 
 
 
 
 
 

Fig. nr.11 Reconstrucție CT în plan coronal 
 

         Datele clinice, radiologice și computer-tomografice culese, în cadrul fiecărei 
vizite efectuate de pacienți, au fost centralizate în cadrul unei fișe care a fost 
completată pentru fiecare pacient în cadrul fiecărei vizite efectuate. 
 
VIII.4 Rezultate și discuții 
 
         Vârsta medie a lotului studiat a fost de 45 de ani, cu vârste extreme de 19 și 65 
de ani. Conform clasificării Gustilo-Anderson, în studiu au fost incluse câte două 
fracturi deschise tip I, II și IIIA. Utilizând radiografiile efectuate la internare (în 
incidențele antero-posterioară și de profil) am sistematizat cazuistica din lotul studiat 
funcție de complexitatea focarului de fractură (clasificarea AO) astfel: două fracturi tip 
A, două fracturi tip B, două fracturi tip C. Mecanismul de producere al fracturilor a fost 
direct (prin strivire) în 4 cazuri, iar mecanismul indirect de producere al fracturii a 
interesat 2 cazuri (cădere de la înălțime – 1 caz; cădere de la același nivel – 1 caz). 
          Fracturile studiate au fost localizate în 1/3 medie (3 cazuri) și 1/3 distală (3 
cazuri) a diafizei tibiale și au fost însoțite de fractura peroneului la diferite niveluri. În 
toate cazurile s-a efectuat debridarea, toaletarea și sutura primară a plăgilor contuze 
de la nivelul focarului de fractură.  
          Durata medie de spitalizare a fost de 16,5 zile, cu minim de 12 zile și maxim de 
34 de zile (pentru fractura complicată cu necroză tegumentară). Aceasta a fost 
aproximativ de două ori mai mare în fracturile deschise tip IIIA (27 zile) decât în 
fracturile deschise tip I (15 zile). Durata medie de timp scursă între momentul internării 
și stabilizarea definitivă a focarului de fractură a fost de 8 zile, cu minim de 4 zile și 
maxim de 13 zile. Acest parametru a fost de aproximativ 2,5 ori mai mare (11 zile)  în 
cazurile cu fracturi deschise tip IIIA față de cazurile cu fracturi deschise tip I (4,5 zile). 
          La o lună postoperator (tabel nr.5), majoritatea pacienților nu aveau durere la 
nivelul focarului de fractură, cinci se puteau deplasa fără ajutorul cârjelor, iar pe 
imaginile radiologice, la trei dintre aceștia se putea evidenția apariția punților corticale. 
Analiza imaginilor CT a permis identificarea prezenței a două punți corticale la trei 
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dintre pacienți. Niciuna dintre fracturi nu îndeplinește criteriile clinico-radiologice de 
vindecare, în această etapă de evoluție. 
 
Tabel nr. 5 Evaluarea vindecării focarului de fractură la o lună postoperator 

 
Durere 

 Da Nu 

În repaus 2 4 

la mobilizare 1 5 

Mobilitate în focarul de 
fractură 

4 2 

Mers cu ajutor (cârje/baston) 1 5 

Punți corticale vizibile 
radiologic 

0 1 2 3 4 

3 3 0 0 0 

Punți corticale vizibile CT 0 1 2 3 4 

2 1 3 0 0 

 
          La trei luni postoperator, toți pacienții aflați în studiu prezentau criteriile clinice 
de vindecare a focarului de fractură și doar doi dintre ei prezentau criteriul radiologic 
de vindecare.(tabel nr.6) La fel ca și la o lună postoperator, examinarea CT a focarului 
de fractură a evidențiat mai multe punți corticale decât se vizualizau pe imaginile 
radiologice. Conform examinării CT 3 pacienți prezentau cel puțin trei punți corticale 
între fragmentele osoase fracturate. Concluzionând, la trei luni postoperator, doar 2 
cazuri îndeplinesc criteriile clinico-radiologice de vindecare.  
 
Tabel nr.6 Evaluarea vindecării focarului de fractură la trei luni postoperator 

 
Durere 

 Da Nu 

În repaus 0 0 

la mobilizare 0 0 

Mobilitate în focarul de 
fractură 

0 0 

Mers cu ajutor (cârje/baston) 6 0 

Punți corticale vizibile 
radiologic 

0 1 2 3 4 

1 2 1 1 1 

Punți corticale vizibile CT 0 1 2 3 4 

1 1 1 2 1 

 
          Analiza clinico-radiologică a cazurilor, la șase luni postoperator, relevă că sunt 
îndeplinite criteriile clinice de vindecare ale focarului de fractură la toți pacienții, iar 
criteriul radiologic este îndeplinit la 5 dintre aceștia. Se remarcă de-asemenea că atât 
radiologic cât și la examinarea CT se constată același număr de punți osoase 
corticale între fragmentele fracturate.(tabel nr.7) În cazul pacientului care nu 
îndeplinea criteriul radiologic de consolidare a focarului de fractură s-a stabilit 
diagnosticul de întârziere de consolidare.  
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Tabel nr.7 Evaluarea vindecării focarului de fractură la șase luni postoperator 

 
Durere 

 Da Nu 

În repaus 0 0 

la mobilizare 0 0 

Mobilitate în focarul de fractură 0 0 

Mers cu ajutor (cârje/baston) 6 0 

Punți corticale vizibile radiologic 0 1 2 3 4 

1 2 1 1 1 

Punți corticale vizibile CT 0 1 2 3 4 

1 1 1 2 1 

 
          La douăsprezece luni postoperator, toți pacienții îndeplineau criteriile clinico-
radiologice de vindecare a focarului de fractură tibial. Mai mult, atât examinarea 
radiologică cât și cea CT au evidențiat același număr de punți corticale între 
fragmentele osoase tibiale fracturate. (tabel nr. 8)  
 
Tabel nr. 8 Evaluarea vindecării focarului de fractură la 12 luni postoperator 

 
Durere 

 Da Nu 

În repaus 0 0 

la mobilizare 0 0 

Mobilitate în focarul de fractură 0 0 

Mers cu ajutor (cârje/baston) 6 0 

Punți corticale vizibile radiologic 0 1 2 3 4 

0 0 0 2 4 

Punți corticale vizibile CT 0 1 2 3 4 

0 0 0 2 4 

 
VIII.5 Concluzii 
 

1. Fracturile deschise ale diafizelor oaselor gambei se întâlnesc la toate 
categoriile de vârstă dar sunt specifice categoriilor de vârstă activă. 

2. Complexitatea lezională și a focarului de fractură este în concordanță cu 
energia cinetică dezvoltată de agentul traumatic care produce fractura. 

3. Localizarea predominantă a fracturii deschise la nivelul 1/3 medii și distale se 
poate explica atât prin forma arhitecturală a tibiei cât și prin particularitățile 
anatomice ale regiunii gambei în care tibia are o localizare superficială 
subtegumentară mai puțin protejată de țesuturile moi la acest nivel. 

4. Tratamentul fracturii deschise ale oaselor gambei se face etapizat, urmărind un 
algoritm terapeutic bine definit atât în ceea ce privește îngrijirea țesuturile moi 
cât și osteosinteza focarului de fractură.  

5. Durata medie a spitalizării a fost una îndelungată, proporțională și cu 
complexitatea lezională, osteosinteza definitivă a focarului de fractură 
realizându-se după remisia sau ameliorarea tulburărilor circulatorii 
postraumatice locale. Acest fapt face ca și costurile spitalizării, în cazul 
fracturilor deschise, să se situeze peste medie. 

6. Criteriile clinice de vindecare a focarului de fractură sunt îndeplinite mult mai 
devreme decât criteriul radiologic, acest fapt datorându-se osteosintezei ferme 
realizate la nivelul tibiei. 
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7. Atitudinea terapeutică conservatoare constituie o opțiune utilă în cazurile cu 
întârziere de consolidare a focarului de fractură care îndeplinesc criteriile 
clinice. 

8. Examinarea CT a evidențiat mai frecvent punți corticale între fragmentel 
osoase fracturate, în primele luni de evoluție, pentru ca apoi rezultatele 
examinării radiologice și a celei CT să fie identice. Astfel putem considera că 
examinarea CT ar putea fi o ,,unealtă” cu valoare predictivă asupra evoluției 
focarului de fractură sau în cazurile „borderline” de consolidare a focarului de 
fractură.  

9. Rezultatele studiului, coroborate cu costurile ridicate și iradierea crescută, fac 
din examinarea CT o investigație nejustificată în urmărirea de rutină a evoluției 
vindecării focarului de fractură în fracturile deschise ale oaselor gambei.  
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