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Περίληψη

Περιγράφουμε την περίπτωση γυναίκας ασθενούς 66 ετών με 
βαριά οστεοαρθρίτιδα ποδοκνημικής και νέκρωση αστραγάλου 
που υποβλήθηκε σε αρθρόδεση ποδοκνημικής με ανάστροφο ενδο-
μυελικό ήλο. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου, του απο-
τελέσματος και, επί ευκαιρία, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Εισαγωγή

Υπάρχει πληθώρα μεθόδων για την επίτευξη αρθρόδεσης της 
ποδοκνημικής, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις. Η εξωτε-
ρική οστεοσύνθεση με χρήση μοσχευμάτων, η χρήση βιδών με ή 
χωρίς τη χρήση μοσχευμάτων και η γεφύρωση της ποδοκνημικής 
με τμήμα της κνήμης που έχει μετακινηθεί από το πρόσθιο τμήμα 
της είναι μερικές από αυτές. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με 
την επίτευξη πώρωσης, μαζί με τη ραγδαία εξέλιξη της ενδομυε-
λικής ήλωσης, ώθησε πολλούς να τη δοκιμάσουν και σε αυτό το 
πεδίο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, με ελπιδοφόρα 
αποτελέσματα. 

Περιγραφή περίπτωσης

Ασθενής γυναίκα 66 ηλικίας ετών προσήλθε στην Κλινική μας 
με χωλότητα και άλγος αριστερής ποδοκνημικής. Οι κινήσεις της 
ποδοκνημικής τόσο οι παθητικές όσο και οι ενεργητικές ήταν 
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επώδυνες και περιορισμένες (ραχιαία έκταση 7 
μοίρες-πελματιαία κάμψη 12 μοίρες) σε σχέση με 
το υγιές. Από το ιστορικό πληροφορηθήκαμε ότι 
πριν από πέντε έτη υπέστη κάκωση της ποδοκνη-
μικής, με αποτέλεσμα κάταγμα του έξω σφυρού και 
κάταγμα του αστραγάλου που αντιμετωπίστηκαν 
συντηρητικώς. Ενάμιση έτος μετά την κάκωση 
είχαν αρχίσει τα κλινικά συμπτώματα, σταδιακώς 
επιδεινούμενα, και για το λόγο αυτό η ασθενής 
ελάμβανε αντιφλεγμονώδη φάρμακα και έκανε εν-
δοαρθρικές εγχύσεις κορτιζόνης. Η προσθιοπίσθια 

και η πλάγια ακτινογραφία ποδοκνημικής καθώς 
και η αξονική τομογραφία της ποδοκνημικής έδει-
ξαν βαριά οστεοαρθρίτιδα και νέκρωση της τροχι-
λίας του αστραγάλου με καθίζηση αυτής (εικ. 1). Η 
ασθενής υπεβλήθη σε αρθρόδεση της ποδοκνημι-
κής με ανάστροφο ενδομυελικό ήλο, ασφαλισμένο 
τόσο κεντρικώς όσο και περιφερικώς. Είχε προη-
γηθεί διαμόρφωση των αρθρικών επιφανειών, το-
ποθέτηση μοσχευμάτων, οστεοτομία της περόνης 
και καθήλωσή της με 2 βίδες στον αστράγαλο (εικ. 
2). Φόρτιση επετράπη αμέσως μετεγχειρητικώς 
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Εικόνα 1: Αξονική τομογραφία. Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία ποδοκνημικής.
Εμφανής βαριά οστεαρθρίτιδα και νέκρωση αστραγάλου.
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Εικόνα 2: Άμεση μετεγχειρητική προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία.

Εικόνα 3: Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία ποδοκνημικής 6 μήνες μετεγχειρητικά. Εμφανής πώρωση.



(εικ. 3). Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές. Σήμερα 
ένα έτος μετεγχειρητικώς η ασθενής είναι απαλ-
λαγμένη από τον πόνο και το αποτέλεσμα τόσο 
κλινικώς όσο και ακτινολογικώς κρίνεται ικανο-
ποιητικό (εικ. 4 και εικ. 5). 

Συζήτηση

Η αρθρόδεση της ποδοκνημικής, παρόλο που εί-
ναι μια επέμβαση που προκαλεί αναπηρία, χρησι-
μοποιείται ευρέως λόγω του ότι η αρθροπλαστική 
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Εικόνα 4: 1 χρόνο μετεγχειρητικά. Άριστο ακτινολογικό αποτέλεσμα πώρωσης.



της ποδοκνημικής δεν έχει παρουσιάσει αισι-
όδοξα αποτελέσματα (Muckley et al, 2005). 
Οι ενδείξεις της αρθρόδεσης της ποδοκνη-
μικής με ήλο είναι η εμφάνιση βαριάς μετα-
τραυματικής αρθροπάθειας μετά από κατάγ-
ματα της κάτω μετάφυσης της κνήμης, με εν-
δοαρθρική συμμετοχή (pilon), η ρευματοει-
δής αρθρίτιδα της ποδοκνημικής, η νέκρωση 
της τροχιλίας του αστραγάλου, η διαβητική 
νευροπάθεια ποδός και η σπαστική ραιβοϊπ-
ποποδία (Moore et al, 1993). Ο ήλος δεν έχει 
θέση στην αρθρόδεση, όταν υπάρχει λοίμωξη 
του αστραγάλου (Goevel M et al, 2003), ενώ 
έχει θέση στην αρθρόδεση λόγω νευροπάθει-
ας Charcot, αναθεώρηση προηγηθείσας απο-
τυχημένης αρθρόδεσης με άλλη μέθοδο και 
αναθεώρηση αποτυχημένης ολικής αρθρο-
πλαστικής της ποδοκνημικής (Mendicino et 
al, 2004). Τα αποτελέσματα τόσον όσον αφο-
ρά στην ανακούφιση του πόνου όσο και στην 
επίτευξη πώρωσης με ανάστροφο ήλο είναι 
εξαιρετικά υψηλά (περίπου 95% σε διάφορες 
σειρές). Σε μια μεγάλη σειρά των Muckley et 
al (2003) σε 110 ασθενείς πώρωση επιτεύχθη-
κε σε 105 ασθενείς (95,5%), ενώ ανακούφιση 
του πόνου σε 70 ασθενείς (63%). Επιπλοκές, 
όπως επιπολής λοίμωξη υπήρχε σε 3 ασθε-
νείς, εν τω βάθει λοίμωξη σε 7 ασθενείς, μη 
επίτευξη πώρωσης σε 5 ασθενείς και κάταγμα 
της κνήμης σε 1 ασθενή. Οι επιπλοκές είναι 
συχνότερες στην αρθρόδεση επί διαβητικής 
αρθροπάθειας (Charcot). 

Συμπέρασμα
 

Η χρήση ανάστροφου ενδομυελικού ήλου 
στην αρθρόδεση της ποδοκνημικής, είναι μια 
τεχνική απαιτητική μεν, αποτελεσματική δε, 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την 
ανακούφιση του πόνου και την επίτευξη της 
πώρωσης. Έχει το μειονέκτημα της υψηλής 
συχνότητας επιπλοκών, κυρίως στους δια-
βητικούς ασθενείς και το ότι υποβάλλεται σε 
αρθρόδεση και υπαστραγαλική άρθρωση, η 
οποία μπορεί να μην πάσχει.
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Εικόνα 5: 1 χρόνο μετεγχειρητικά. Εξαιρετικό κλινικό 
αποτέλεσμα.



Abstract

Ankle arthrodesis with retrograde intramed-
ullary nailing

S. Parashou, P. Flegas, T. Teflioudis, A. Karani-
colas, I. Haritidis.

1st Orthopeadic Department - Kilkis General 
Hospital

We describe the case of a female patient, 66 years 
old, with severe osteoarthritis of the ankle due to 
avascular necrosis of the head of the talus who was 
submitted an ankle arthrodesis by means of an in-
terlocking reverse medullary nail. We describe the 
method, the results and we review the literature.

Key Words:  Ischemic – avascular necrosis of the head 
of the talus, arthrodesis of the ankle, reverse 
interlocking medullary nail. 
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