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Περίληψη

Σκοπός. Η αντιμετώπιση των ασταθών καταγμάτων και κα-
ταγμάτων-εξαρθρημάτων της ποδοκνημικής δυσχεραίνεται όταν 
συνυπάρχουν κακώσεις μαλακών μορίων. Στην παρακάτω μελέτη 
αναλύονται οι τροποποιήσεις οστεοσυνθέσεων που συνιστώνται 
και τα αποτελέσματά μας. 

Ασθενείς και μέθοδος. Από 52 ασθενείς με ασταθείς κακώσεις 
ποδοκνημικής παρακολουθήσαμε 46 με ισάριθμα κατάγματα μέ-
χρις αποθεραπείας στη δεκαετία 1991-2000. Οι ασθενείς έφεραν 
(κατά ΑΟ) κακώσεις: τύπων Α=15 (Α1.3=4, Α2.1=6, Α3.1=3 και 
Α3.3=2), Β=14 (Β1.3=1, Β2.2=2, Β2.3=5, Β3.2=1, Β3. 3=5) και 
C=17 (C2.1=1, C3.1=2, C1.2=1, C2.2=4, C2.3=6, C3.3=3). Σε 32 
από τους ασθενείς τα κατάγματα ήταν ανοικτά με ποικίλη συμμε-
τοχή των μαλακών μορίων. Αποκλείστηκαν από το υλικό βαριές 
κακώσεις που επέβαλαν εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η 
συγκράτηση των καταγμάτων του έσω και οπισθίου σφυρών έγινε 
με συμπιεστικές ή βίδες σφυρών και του έξω με μικρές συμπιεστι-
κές πλάκες 1⁄2 ή 1⁄3 του κύκλου, όταν επρόκειτο για κλειστές ή κα-
κώσεις με κάλυψη και με ήλους Rush ή με οκτωειδείς συρμάτινες 
αγκύλες ελκυσμού, σε αντίθετη περίπτωση. Παραλείψαμε τη βίδα 
συνδέσμωσης αρκούμενοι σε προκύρτωση του Rush ή σε ανάπλα-
ση του κνημοπερονιαίου συνδέσμου.

Αποτελέσματα. Στους ασθενείς που παρακολουθήσαμε παρα-
τηρήσαμε μόνο μία εν τω βάθει λοίμωξη, η οποία αντιμετωπίστηκε 
επιτυχώς με διάνοιξη του τραύματος και αφαίρεση των υλικών. 

Όροι ευρετηρίου:   Ασταθείς κακώσεις ποδοκνημικής, Οστεοσυνδεσμικές 
κακώσεις ποδοκνημικής, Κοχλίας κνημοπερονιαίας συν-
δέσμωσης 



Δεν παρατηρήθηκε, με κλινικά κριτήρια, ανεπάρ-
κεια του δίκρανου της ποδοκνημικής ή των πλαγί-
ων συνδέσμων. 

Συμπεράσματα. Η ταξινόμηση κατά ΑΟ απο-
τελεί ασφαλές πρόκριμα επιλογής και ανάληψης 
επείγουσας χειρουργικής θεραπείας ακόμη και σε 
πολυσυστηματικούς τραυματίες με κατάγματα πο-
δοκνημικής με κακώσεις μαλακών μορίων. Η ελα-
χιστοποίηση της οστεοσύνθεσης αποτελεί ίσως με-
γαλύτερη προτεραιότητα από την τήρηση των συ-
νιστώμενων τεχνικών για την αποφυγή λοιμωδών 
επιπλοκών χωρίς αυτό να επηρεάζει την πώρωση 
και τις συνδεσμικές ανεπάρκειες. 

Εισαγωγή
 

Τα κατάγματα της ποδοκνημικής συνήθως απο-
τελούν σύνθετες οστεοσυνδεσμικές κακώσεις, 
κατά την αντιμετώπιση των οποίων ζητούμενα 
είναι αφενός η απόλυτη αποκατάσταση της ακε-
ραιότητας των αρθρικών επιφανειών και αφε-
τέρου των αξόνων επενέργειας των αρθρώσεων 
(Beaucamp et al, 1984). Η διάκρισή τους σε στα-
θερά και ασταθή διευκολύνει τον ασχολούμενο 
με αυτά θεράποντα ιατρό και αποτελεί ασφαλές 
πρόκριμα για την αναγκαιότητα της χειρουργικής 
ή μη αντιμετώπισής τους (Gollish et al, 1977). Η 
παρουσία τους ως μεμονωμένων κακώσεων αλλά 
και η συνύπαρξή τους με άλλες κακώσεις σε βαριά 
πάσχοντες και πολυτραυματίες θέτει υπό ερώτη-
μα το πρόβλημα της κατά προτεραιότητα αντιμε-
τώπισής τους (Franklin et al, 1984). Στις αναζητή-
σεις αυτής της αναδρομικής μελέτης περιλαμβα-
νόταν η διασαφήνιση του ρόλου που μπορεί να 
διαδραματίσει η αυστηρή τήρηση των οδηγιών 
της ασφαλούς χειρουργικής αντιμετώπισης των 
αυτών κακώσεων, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν 
με σημαντικές κακώσεις των μαλακών μορίων. 
Μελετάται ιδιαίτερα εκτός από την αναγκαιότητα 
της αποκατάστασης της ανατομικής ακεραιότη-
τας των αρθρικών επιφανειών ο ρόλος της βίδας 
συνδέσμωσης σε κατάγματα τύπου B και C κατά 
ΑΟ (Müller et al, 1990). Επιχειρείται, τέλος, η συ-
γκριτική παρουσίαση της αναγκαιότητας εφαρμο-
γής της για τα κατάγματα των κατηγοριών αυτών 
(Johnson και Davlin 1993, Peter et al 1994). 

Υλικό και μέθοδος

Από 52 ασθενείς με ασταθείς κακώσεις ποδο-
κνημικής κατορθώσαμε να παρακολουθήσαμε 
46 ασθενείς με ισάριθμα ασταθή κατάγματα μέ-
χρις αποθεραπείας κατά τη δεκαετία 1991-2000. 
Επρόκειτο για 21 άνδρες και 25 γυναίκες ηλικίας 
19 έως 65 ετών με κυρίαρχη την παρουσία ατό-
μων της παραγωγικής ηλικίας 35 έως 55 ετών. Οι 
ασθενείς της σειράς αυτής ήταν μονοσυστημα-
τικοί τραυματίες στην πλειονότητά τους (38/46) 
ενώ λιγότεροι (8/46) ήταν οι βαριά πάσχοντες και 
πολυτραυματίες. Οι 25 από τους ασθενείς ήταν 
θύματα τροχαίων ατυχημάτων, ενώ 20 υπήρξαν 
θύματα πτώσης από διάφορα ύψη και μία ασθε-
νής ήταν θύμα ωστικού κύματος ισχυρής έκρηξης. 
Η κατά ομάδες Α, Β και C (ΑΟ) κατανομή των 
ασθενών, αναλόγως προς τη θέση της καταγμα-
τικής γραμμής επί του έξω σφυρού ήτοι κάτω από 
το επίπεδο (Α), στο επίπεδο (Β) και πάνω από το 
επίπεδο (C) της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης 
κατά Weber (Franklin et al 1984) δίνεται από τους 
πίνακες 1, 2 και 3. Ακολουθούν σχόλια για τους 
επιμέρους ασθενείς.

Πίνακας 1
Κατάγματα τύπου Α κατά Weber με την καταγ-
ματική γραμμή επί του έξω σφυρού κάτω από το 

επίπεδο της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης.

A 

(ΝΑ=15)=
.1 .2 .3

A1 4

A2 6

A3 3 2
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Επρόκειτο για ασταθή κατάγματα αυτής της κα-
τηγορίας. Όλα τα κατάγματα αυτά ήταν κλειστά 
και αντιμετωπίστηκαν μέσα στο πρώτο εικοσιτε-
τράωρο και πριν από την ανάπτυξη σημαντικού 
οιδήματος. Σε τέσσερα από αυτά, εντούτοις, πα-
ρατηρήθηκαν σημαντικές κακώσεις των μαλακών 
μορίων με εκχυμώσεις και εγκαύματα τριβής. Σε 
μία ασθενή με κάταγμα που ανήκε στην υποομά-
δα Α3,3, χρησιμοποιήθηκε και βίδα συνδέσμωσης 
λόγω μεγάλου βαθμό εσωτερικής αστάθειας της 
ποδοκνημικής άρθρωσης (εικ. 1 και 2). 

Τα κατάγματα της κατηγορίας Β, αν και πολύ 
βαρύτερα στη μορφή και την πρόγνωση από εκεί-
να της ομάδας Α, διαφοροποιούνται κατ’ αυτές 
τις παραμέτρους από τα αντίστοιχα της ομάδας 
C. Η κατά υποομάδες κατανομή τους δίνεται από 
τον πίνακα 2. 

Πίνακας 2

Κατάγματα τύπου Β κατά Weber με την καταγμα-
τική γραμμή επί του έξω σφυρού στο επίπεδο της 

κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης. 

B (ΝΒ=14) .1 .2 .3

B1

B2 2 5

B3 1 1 5

Τέσσερα από τα κατάγματα αυτής της κατηγορί-
ας ήταν ανοικτά διαφόρων βαθμών επικοινωνίας 
με το εξωτερικό περιβάλλον ενώ σε έξη παρατη-
ρήθηκαν σημαντικές αποκολλήσεις των μαλακών 
μορίων και εγκαύματα τριβής (εικ. 3 και 4).
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Εικόνα 1.- Ασταθές κάταγμα ποδοκνημικής με βλάβες 
μαλακών μορίων Α3,3.

Εικόνα 2.- Ελαχίστη συγκράτηση, ο ρόλος της βίδας 
συνδέσμωσης.



Πίνακας 3

Κατάγματα τύπου C κατά Weber με την καταγ-
ματική γραμμή επί του έξω σφυρού επάνω από το 

επίπεδο της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης.

B (ΝΒ=14) .1 .2 .3

B1

B2 2 5

B3 1 1 5

Από τα κατάγματα της κατηγορίας αυτής 6 
ήταν ανοικτά με διαφόρους βαθμούς επικοινω-
νίας του αιματώματος του κατάγματος και της 
αρθρικής κοιλότητας της ποδοκνημικής άρθρω-
σης με το εξωτερικό περιβάλλον. Δύο από αυτά 
παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που υποβάλλονταν 
σε μακροχρόνια θεραπεία με στεροειδή με αποτέ-
λεσμα εκτός από την επικοινωνία των καταγμα-
τικών εστιών με το περιβάλλον, την εκτεταμένη 
αποκόλληση των μαλακών μορίων υπό μορφή 

απογαντωτικής βλάβης (εικ. 5 και 6).
Τα κατάγματα της ομάδας Α αντιμετωπίστη-

καν με συμπιεστικές βίδες σφυρών (malleolar), 
με βίδες σπογγώδους ουσίας 6,5 mm μερικού 
σπειρώματος, με αυλοφόρες βίδες ή με παράλ-
ληλες βελόνες Kirschner και οκτωειδείς αγκύλες 
ελκυσμού. Η επιλογή του τρόπου συγκράτησης 
εξαρτιόνταν περισσότερο από το διαθέσιμο υλικό 
κατά την ώρα της επέμβασης και από το βαθμό 
της συντριβής του προς οστεοσύνθεση σφυρού.

Για την αντιμετώπιση των καταγμάτων των 
ομάδων Β και C ακολουθήθηκαν γενικώς οι αρχές 
της ΑΟ (Müller et al, 1979) συμπληρωμένες από 
τις νεότερες απόψεις για την επάρκεια της συ-
γκράτησης του δικράνου της ποδοκνημικής. Χρη-
σιμοποιήθηκαν πλάκες 1⁄2 και 1⁄3 του κύκλου για 
τη συγκράτηση των καταγμάτων του έξω σφυρού, 
προκυρτωμένοι ήλοι Rush ή ακόμη παράλληλες 
βελόνες Kirschner και οκτωειδείς αγκύλες ελκυ-
σμού (εικ. 7). Για τη συγκράτηση του έσω και οπι-
σθίου σφυρού χρησιμοποιήθηκαν βίδες σφυρών 
(malleolar), συμπιεστικές βίδες μερικού σπειρά-
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Εικόνα 3.- Σημαντικές αποκολλήσεις των μαλακών 
μορίων και εγκαύματα τριβής.

Εικόνα 4.- Εκλογίκευση της οστεοσύνθεσης στην ασθενή 
της εικόνας 3.



ματος 6,5 mm, αυλοφόρες βίδες ή παράλληλες 
βελόνες Kirschner και οκτωειδείς αγκύλες ελκυ-
σμού (εικ. 7). Χρησιμοποιήσαμε βίδα συνδέσμω-
σης, όταν το κάταγμα του έξω σφυρού βρισκόταν 
αρκετά υψηλά (>5cm) (3/46) και όταν υπήρχε τέ-
λεια ρήξη του δελτοειδούς (2/46) (εικ. 8). Σε τέσ-
σερις ασθενείς (4/46) έγινε οστεοσύνθεση των 
αποσπασμένων οστικών προσφύσεων του κνη-
μοπερονιαίου συνδέσμου (εικ. 9) και σε 11 ασθε-
νείς (11/46), που με βάση τα παλιότερα δεδομένα 
θα χρησιμοποιούσαμε βίδα συνδέσμωσης, αρκε-
σθήκαμε στη χρήση προκυρτωμένου ήλου Rush 
για το έξω σφυρό και εφαρμόσαμε κάποιον από 
τους τρόπους συμπιεστικής συγκράτησης του 
έσω σφυρού που αναφέραμε νωρίτερα.
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Εικόνα 5.- Απογαντωτική βλάβη επί χρόνιας λήψης 
κορτικοειδών

Εικόνα 6.- Τροποποίηση των αρχών της ΑΟ για τη 
συγκράτηση του κατάγματος της ασθενούς της εικόνας 5.

Εικόνα 7.- Ο ρόλος της διπλής οκτωειδούς αγκύλης 
ελκυσμού.

Εικόνα 8.- Η χρήση της βίδας συνδέσμωσης επί ευρείας 
ρήξης του δελτοειδούς.

Εικόνα 9.- Oστεοσύνθεση στην κατάφυση του 
κνημοπερονιαίου συνδέσμου.



Αποτελέσματα
 

Στους ασθενείς που παρακολουθήσαμε παρα-
τηρήσαμε μόνο μία εν τω βάθει λοίμωξη, η οποία 
αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με διάνοιξη του τραύ-
ματος και αφαίρεση των υλικών (εικ. 10). Επρό-
κειτο για παραμελημένη ασθενή με ανοικτό κά-
ταγμα της υποομάδας B3,3, που υποβαλλόταν 
σε μακροχρόνια θεραπεία με κορτικοειδή. Σε 
μια ασθενή με κάκωση C2,1 και θερμική κάκω-
ση (μερικού πάχους έγκαυμα της ποδοκνημικής 

από έκρηξη), στην οποία δεν κατέστη δυνατή η 
συγκράτηση του οπισθίου σφυρού παρατηρήθηκε 
πώρωση με πρόσθια γωνίωση του άξονα της άρ-
θρωσης, που έγινε καλώς ανεκτή (εικ. 11,12). Σε 
όλους τους άλλους ασθενείς δεν παρατηρήθηκε, 
με κλινικά κριτήρια, ανεπάρκεια του δικράνου της 
ποδοκνημικής ή των πλαγίων συνδέσμων. Σε τέσ-
σερις ασθενείς, στους οποίους παρατηρήθηκε με-
τεγχειρητικό άλγος σχετιζόμενο με τα περιφερικά 
πέρατα των υλικών οστεοσύνθεσης, η αφαίρεση 
των υλικών οδήγησε σε απάλειψη του άλγους.

Συζήτηση

Τα ασταθή κατάγματα της ποδοκνημικής παρά 
τις προόδους που έχουν γίνει τα τελευταία χρό-
νια στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της 
άρθρωσης σε συνθήκες κάκωσης, εξακολουθούν 
να αποτελούν ελκυστικό κεφάλαιο για τους 
ασχολούμενους με τη θεραπευτική αντιμετώπισή 
τους. Ιστορικοί σταθμοί για την κατανόηση της 
παθολογικής μηχανικής και παθολογικής φυσιο-
λογίας των καταγμάτων υπήρξαν οι εργασίες των 
Ashurst και Brömer (1922) Lauge-Hansen (1940) 
(Lauge-Hansen 1950), στις οποίες για πρώτη 
φορά στην ανθρώπινη ιστορία οι κακώσεις της 
ποδοκνημικής συνδέθηκαν μορφολογικά με την 
εφαρμοζόμενη βία που τις προκαλούσε. Οι ερ-
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Εικόνα 10.- Mετά την αφαίρεση των υλικών 
οστεοσύνθεσης

Εικόνα 11. Απογαντωτική βλάβη και εγκαύματα τριβής 
σε παραμελημένη ασθενή. 

Εικόνα 12.- Απώλεια του άξονος λόγω πλημμελούς 
συγκράτησης εξαιτίας εγκαυμάτων αλλά απολύτως 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα λόγω αντιρρόπησης διά της 
χρήσεως τακουνιού



γασίες των Yablon και συν (1977) αποσαφήνισαν 
τον καθοριστικό ρόλο του έξω σφυρού στην πα-
θολογική μηχανική των ασταθών καταγμάτων. Η 
σύγχρονη εποχή της χειρουργικής αντιμετώπισης 
των καταγμάτων της ποδοκνημικής ταυτίζεται 
με τις εργασίες των Brunner και Weber (1982) 
και της ομάδας ΑΟ (Müller et al, 1979). Κατά τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες οι κακώσεις της πο-
δοκνημικής έχουν καταστεί πολλά υποσχόμενο 
πεδίο εφαρμογής απορροφήσιμων υλικών οστε-
οσύνθεσης (Dijkema et al, 1993). Τα υλικά αυτά 
όμως, η χρήση των οποίων είναι πολύ ελκυστική, 
εκτός από ακριβά και μη πάντοτε διαθέσιμα είναι 
και σχετικώς αδύναμα στο να συγκρατήσουν κα-
κώσεις που προκύπτουν από εξάντληση υψηλής 
κινητικής ενέργειας. 

Η περιοχή της ποδοκνημικής έχει το πλεονέ-
κτημα της ανοχής των οστεοσυνθετικών υλικών 
σε περιπτώσεις ανοικτών καταγμάτων και συνυ-
παρχουσών κακώσεων των μαλακών μορίων αλλά 
και της σχετικής ανοχής στα κλινικά επακόλουθα 
της μετατραυματικής εκφυλιστικής αρθροπάθειας 
(Gollish et al 1977, Beaucamp et al 1984, Kennedy 
et al 2000). Η επείγουσα αντιμετώπισή τους ενώ 
δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει σχέση με την επίτευ-
ξη καλυτέρων αποτελεσμάτων έχει αποδειχθεί 
ότι έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου 
νοσοκομειακής νοσηλείας και συμβάλλει στον 
αποτελεσματικό περιορισμό του μετατραυματι-
κού άλγους (Breederveld et al, 1988). Η αυστηρό-
τητα ως προς την αξία τήρησης των οδηγιών για 
την εκλογικευμένη αντιμετώπιση των ασταθών 
κακώσεων της ποδοκνημικής ελαττώνεται, όταν 
πρόκειται για κακώσεις ασθενών προχωρημένης 
ηλικίας (Pagliaro et al, 2001). Οι παρατηρήσεις 
των κλινικών δεδομένων από την παρακολούθη-
ση ασθενών αυτής της κατηγορίας αποτέλεσαν το 
πρώτο κλινικό πεδίο εφαρμογής των δεδομένων, 
όπου αμφισβητήθηκε η αναγκαιότητα συγκράτη-
σης της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης (Peter et 
al, 1994, Kennedy et al, 2000). Με βάση τις δικές 
μας παρατηρήσεις η αναγκαιότητα για τη χρήση 
της βίδας συνδέσμωσης περιορίζεται στο ελάχι-
στο και μάλιστα μόνο στις περιπτώσεις γνήσιας 
κνημοπερονιαίας διάστασης. Η εισαγωγή της βί-
δας έχει επίσης νόημα επί πολύ υψηλών καταγ-

μάτων του έξω σφυρού με ταυτόχρονη βλάβη του 
έσω σφυρού και του οπίσθιου σταθεροποιητικού 
συνδεσμικού συμπλέγματος. Στις περισσότερες 
από τις άλλες περιπτώσεις για τη διασφάλιση της 
επάρκειας του δικράνου της ποδοκνημικής αρκεί 
η απλή προκύρτωση ενός ήλου Rush. 

Αbstract

Analysis of 46 unstable ankle fractures with soft 
tissue damage.

I. Bischiniotis, P. Mikalef, D. Karataglis, E . Bala-
banidou, V. Assantis

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, Greece.

Objective: Soft tissue damage compromises treat-
ment of unstable ankle fractures. In the following 
study, modifications of the standard fixation meth-
ods are presented in order to avoid septic and me-
chanical complications.

Patients and methods: From 52 patients with 
unstable ankle fractures, 46 were followed up until 
after treatment in the decade 1991-2000. Our pa-
tients suffered ankle fractures classified as to AO 
classification system being: Α=15 (Α1.3=4, Α2.1=6, 
Α3.1=3 and Α3.3=2, Β=14 (Β1.3=1, Β2.2=2, 
Β2.3=5, Β3.2=1, Β3. 3=5) and C=17 (C2.1=1, 
C3.1=2, C1.2=1, C2.2=4, C2.3=6, C3.3=3. Thirty-
two of them suffered open fractures with various 
degree of soft tissue involvement. Severe ankle in-
juries demanding external skeletal fixation mount-
ings were excluded from these series. Fixation of 
medial and posterior malleolus were accomplished 
by lag or malleolar screws while in the lateral mal-
leolus in closed injuries and injuries with viable 
flap coverage compression plates of 1⁄2 or 1⁄3 of the 
circle in diameter were used and with medullary 
Rush pin or Kirschner wires combined with tension 
band wiring in the contrary. Syndesmotic screw was 
omitted in the latter cases considering enough the 
prebending of Rush pins, or, if feasible, reconstruc-
tion of the tibiofibular syndesmotic complex alone 
or of its bony insertions.
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Results. In our patients followed-up only one 
deep infection was noticed, which did opening of the 
wound and removing all fixing material. Clinical 
means or collateral ligamentous complexes noticed 
no ankle mortise incompetence.

Conclusion: AO classification is safe prerequi-
site for selecting urgent surgical treatment options 
even in polytrauma patients with unstable ankle 
fractures and soft tissue involvement. Minimizing 
the needs of fixing material in order to avoid septic 
complications is of paramount importance without 
significant effect on fracture healing and residual 
ligamentous instability.

Key words:  Unstable ankle injuries,  Osseoligamentous 
ankle injuries, Syndesmotic screw.
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