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Περίληψη

Η ανισοσκελία οφείλεται σε αύξηση ή βράχυνση ενός η περισ-
σότερων οστών ενός σκέλους. Είναι αποτέλεσμα πληθώρας πα-
θολογικών καταστάσεων, οι οποίες καθορίζουν και τη βαρύτητα 
της πάθησης, τη δυσκολία της αντιμετώπισης αλλά και το τελικό 
αποτέλεσμα. Μικρού βαθμού ανισοσκελίες αντιμετωπίζονται  συ-
ντηρητικά, ενώ διαφορές μεγαλύτερες από 3 εκατοστά χρειάζο-
νται χειρουργική αντιμετώπιση. Στην Kλινική μας εφαρμόζουμε 
την μέθοδο της διατατικής ιστογένεσης με τη συσκευή Ilizarov. 
Στην περίοδο 1986-2002 αντιμετωπίσαμε 142 παιδιά με ανισοσκε-
λία με τη μέθοδο Ilizarov. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 12,7 έτη 
και η παρακολούθηση από 3 έως 13 χρόνια. Το μήκος που δόθηκε 
ήταν 6-13 εκατοστά με μέσο όρο τα 9,6 εκατοστά. Με κριτήριο τον 
ισοσκελισμό και τη διόρθωση του άξονα τα τελικά αποτελέσματα 
ήταν πολύ καλά. Το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν 
επίσης καλό, σε σχέση πάντα με τη βαρύτητα της αρχικής πάθη-
σης. Οι επιπλοκές είναι πολλές αλλά οι περισσότερες είναι μικρής 
βαρύτητας και δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Η συχνότη-
τα τους μειώνεται με την αύξηση της εμπειρίας της χειρουργικής 
ομάδας. Συμπερασματικά η μέθοδος Ilizarov είναι μία ασφαλής 
και αξιόπιστη μέθοδος για την αντιμετώπιση της ανισοσκελίας, 
δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα διόρθωσης οποιασδήποτε 
γωνιώδους ή στροφικής παραμόρφωσης, παραμένει όμως μία χρο-
νοβόρος και επίπονη διαδικασία που χρειάζεται τη συνεργασία ια-
τρικής ομάδας, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, ψυχολόγων και 
φυσικά του ασθενούς και της οικογένειάς του.
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Εισαγωγή

Η ανισοσκελία αποτελεί ένα από τα δυσκολό-
τερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει 
ο Oρθοπαιδικός Παίδων. Τα αίτια της, πολλαπλά 
και διαφορετικής βαρύτητας, περιλαμβάνουν 
συγγενείς διαμαρτίες, σηπτικές καταστάσεις των 
οστών και των αρθρώσεων, νευρολογικές βλάβες, 
τραυματικές κακώσεις που μπορεί να επηρρεά-
σουν την ανάπτυξη, όπως επίσης και νεοπλασίες 
που επιβραδύνουν ή επιταχύνουν την ανάπτυξη 
ένος σκέλους (Εικόνα 1 ). 

Η μέθοδος αντιμετώπισης εξαρτάται από την 
αιτιολογία και το βαθμό της ανισοσκελίας. Μι-
κρές ανισοσκελίες (μικρότερες από 3 εκατοστά 
για τα κάτω άκρα) συνήθως δεν προκαλούν με-
γαλές διαταραχές στη φυσιολογική λειτουργία 
των σκελών και αντιμετωπίζονται συντηρητικά 
με ορθοτικά βοηθήματα. Σε μεγαλύτερες όμως 
ανισοσκελίες, δημιουργούνται διαταραχές στη 
βάδιση, επιβαρύνεται η φυσιολογική λειτουργία 
των αρθρώσεων του σκέλους και δημιουργού-
νται αισθητικά προβλήματα, που δεν είναι εύκολα 
αποδεκτά στην Ελληνική κοινωνία.

Οι λύσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις, είναι η επιφυσιόδεση του μακρύτερου 
σκέλους ( μόνιμη ή προσωρινή )  ώστε να επιβρα-
δυνθεί η ανάπτυξή του,  ή η επιμήκυνση του βρα-
χύτερου σκέλους. Στην Kλινική μας εφαρμόζουμε 
τη μέθοδο της διατατικής ιστογέννεσης με τη συ-
σκευή Ilizarov, για την επιμήκυνση του βραχύτε-
ρου άκρου. Πιστεύουμε ότι η μέθοδος μας είναι 
αποτελεσματική όσον αφορά στην αποκατάστα-
ση του μήκους όσο και της λειτουργικότητας του 
σκέλους και έχει καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει 
τις ενδείξεις της μεθόδου, τα αποτελέσματα και 
τις επιπλοκές της.

Υλικό και μέθοδος

Υλικό: Στην περίοδο 1986-2002 χειρουργήθη-
καν στην Kλινική μας, 142 παιδιά ηλικίας 4 έως 20 
ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 12,7 έτη, με ανισο-
σκελία  διαφόρων αιτιολογιών (Πίνακας 1). H πα-
ρακολούθηση ήταν από 3 έως 13 χρόνια.  Σε όλες 
τις περιπτώσεις εφαρμόσαμε το σύστημα Ilizarov 
και τη μέθοδο της διατατικής ιστογέννεσης.

Μέθοδος: Όλα τα παιδιά εξετάσθηκαν κλινικά 
από την ίδια ομάδα γιατρών που εφάρμοσε το σύ-
στημα και παρακολούθησε τα περιστατικά μέχρι 
το πέρας της θεραπείας. Η μέτρηση του μήκους 
των σκελών έγινε κλινικά και με ορθοχρωματικές 
ακτινογραφίες.

Η συσκευή Ilizarov σχεδιάστηκε προεγχειρη-
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Εικόνα 1: Κλινική και ακτινολογική εικόνα παιδιού με ημιμέλια κνήμης και συνοδές συγγενείς ανωμαλίες στον 
άκρο πόδα



τικά και προσαρμόσθηκε στην κάθε περίπτωση, 
ανάλογα με τις συνυπάρχουσες παραμορφώσεις 
και τις τυχόν αστάθειες των παρακείμενων αρ-
θρώσεων.

Χειρουργική τεχνική: Η χειρουργική επέμβαση 
έγινε από την ίδια ομάδα γιατρών με εμπειρία στη 
μέθοδο. Τα στάδια της επέμβασης περιλαμβάνουν 
την τοποθέτηση βελονών και half pins, τη στή-
ριξη του συστήματος και σταθεροποίηση της συ-
σκευής και τέλος τη διενέργεια της οστεοτομίας.

Η οστεοτομία γίνεται υποπεριοστικά ακολου-
θώντας τις αρχές του Ilizarov, για το μεν μηριαίο 
στην κάτω μετάφυση και για την κνήμη στο όριο 
άνω μετάφυσης και διάφυσης, κάτω από το κνημι-
αίο κύρτωμα, ώστε να μη διαταραχθεί η ανάπτυ-
ξή του και η ισορροπία το εκτατικού μηχανισμού. 
Η περόνη τέμνεται στο κάτω τριτημόριο και εάν 
κριθέι απαραίτητο, μπορεί να αφαιρεθεί τμήμα 
αυτής ειδικά σε περιπτώσεις που απαιτείται διόρ-
θωση μεγάλης ραιβογονίας, για να αποφευχθεί η 
πρόωρη ωρίμανση του πώρου.

Η επιμήκυνση αρχίζει την έβδομη μετεγχειρητι-
κή μέρα και ο ρυθμός είναι 1⁄4 του χιλιοστού ανά 
6ωρο. Σε επιμηκύνσεις κνήμης, όταν το μήκος 
ξεπεράσει τα 6-8 εκατοστά παρουσιάζεται μη δι-
ορθούμενη ιπποποδία και απαιτείται συμπληρω-
ματική επιμήκυνση του Αχιλλείου τένοντος, κατά 
προτίμηση κλειστή και το πόδι ακινητοποιείται 
για 4 εβδομάδες σε ουδέτερη θέση με ακρυλικό 
νάρθηκα.

Αφού ολοκληρωθεί η επιθυμητή επιμήκυνση, η 
συσκευή αφήνεται για όσο διάστημα χρειάζεται 
μέχρις ότου επέλθει ωρίμανση του πώρου.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της επιμήκυνσης με τη συ-
σκευή Ilizarov αξιολογήθηκαν με βάση τα κατω-
τέρω κριτήρια:

α) το συνολικό μήκος που επιτεύχθηκε
β)  τη διόρθωση συνοδών παραμορφώσεων του 

άκρου
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Συγγενή -
Αναπτυξιακά Τραυματικά Νευρογενή Σηπτικά Ογκόμορφες καταστάσεις

Ημιμέλια κνήμης

Ημιμέλια περόνης

Ψευδάρθρωση κνήμης

Επιφυσιακή δυσπλασία

Συγγενής έλλειψη άνω 
πέρατος μηριαίου

Αναπτυξιακή δυσπλασία 
του ισχίου

Legg-Calve-Perthes

Κατάγματα 
πωρωθέντα σε 
πλημελλή θέση 
(malunions)

Ψευδαρθρώσεις 
(Non-unions)

Κακώσεις της 
επιφυσιακής 
πλάκας

Κατάγματα 
διάφυσης - 
μετάφυσης

Εγκεφαλική 
παράλυση

Σηπτική 
αρθρίτιδα

Ινώδης δυσπλασία

104 19 2 13 4

Πίνακας 1: Αίτα ανισοσκελίας που αντιμετωπίσθηκαν στην Kλινική μας με τη μέθοδο Ilizarov
 στο διάστημα 1986 έως 2002



γ) τη βελτίωση της λειτουργίας του σκέλους
δ) τον αριθμό και τη βαρύτητα των επιπλοκών
ε)  την ικανοποίηση του ασθενούς και της οικο-

γένειάς του
Το συνολικό μήκος που επιτεύχθηκε ήταν 3-13 

εκατοστά (μέσος όρος 9,6 εκ), ανάλογα με την 
περίπτωση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όχι μόνο την 
αρχική διαφορά μήκους (υπάρχουσα), αλλά και 
τη διαφορά που θα προέκυπτε λόγω αύξησης και 
ανάπτυξης (προβλεπόμενη).

Συνοδές γωνιώδεις παραμορφώσεις διορθώθη-
καν κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης με μετα-
τροπές στη συσκευή, με αποτέλεσμα να αποκατα-
σταθεί ο μηχανικός άξονας του σκέλους σε όλες 
τις περιπτώσεις (Εικόνα 2).

Οι επιπλοκές αξιολογήθηκαν και ταξινομήθη-
καν με βάση την ταξινόμηση του Paley σε μικρής, 
μεσαίας και μεγάλης βαρύτητας (Paley, 1990). 
Επιπλοκές μικρής βαρύτητας θεωρούνται αυτές 

οι οποίες ανιμετωπίσθηκαν επιτυχώς με συντηρη-
τική θεραπεία, μεσαίας βαρύτητας αυτές οι οποίες 
χρειάσθηκαν χειρουργική παρέμβαση για να αντι-
μετωπισθούν και δεν επηρρέασαν το τελικό απο-
τέλεσμα και μεγάλης βαρύτητας, αυτές οι οποίες 
επηρρέασαν το τελικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα 
με το εάν χρειάσθηκε χειρουργείο ή όχι για την 
αντιμετώπισή τους. Αντιμετωπίσαμε 69 επιπλο-
κές, από τις οποίες 45 ήταν μικρής βαρύτητας και 
24 μεσαίας βαρύτητας ενώ δεν είχαμε καμμία επι-
πλοκή μεγάλης βαρύτητας. Το 89% των επιπλο-
κών μικρής βαρύτητας και το 84% μεσαίας βαρύ-
τητας, παρατηρήθηκαν σε παιδιά με ανισοσκελία 
συγγενούς αιτιολογίας. (Πίνακας 2).

Στο σύνολο των παιδιών που αντιμετωπίσθη-
καν αποκαταστάθηκε το μήκος των σκελών με 
σαφή βελτίωση στη λειτουργία και τη βάδιση. Οι 
ασθενείς και οι οικογένειές τους δήλωσαν ικανο-
ποιημένοι απο το τελικό αποτέλεσμα.
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Εικόνα 2: Ορθοχρωματικές ακτινογραφίες παιδίου με ημιμέλια, αξονική παραμόρφωση σε δύο επίπεδα, πριν και 
μετά την επιμήκυνση



Συζήτηση

Η ανισοσκελία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, με 
σοβαρές επιπτώσεις, τόσο στη λειτουργία του 
σκέλους και των γειτονικών αρθρώσεων, όσο 
και στην ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση του 
ασθενούς.

Η μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αντι-
μετώπιση της ποικίλουν από την απλή παρακο-
λούθηση και τη διόρθωση με ορθοτικά βοηθήμα-
τα, μέχρι και τον ακρωτηριασμό του πάσχοντος 
μέλους σε ορισμένες περιπτώσεις (Catagni et al., 
1991; Naudie et al., 1997, Zarzycki et al., 2006). 
Στην Kλινική μας χρησιμοποιούμε τη μέθοδο 
Ilizarov για την αντιμετώπιση των περισσοτέρων 
περιπτώσεων ανισοσκελίας.

Η επιλογή των ασθενών θα πρέπει να γίνεται 
πολύ προσεκτικά, αφού για την επιτυχία της με-
θόδου απαιτείται ισχυρό κίνητρο από το μικρό 
ασθενή και συνεργασία τόσο του ασθενούς όσο 
και της οικογένειάς του. Η αντιμετώπιση της 
ανισοσκελίας ουδέποτε στηρίζεται σε μία και μο-
ναδική μέτρηση στο σκελετικά ανώριμο παιδί. Ο 
προγραμματισμός μιας επιτυχημένης θεραπεί-
ας στηρίζεται στη δυνατότητα να προβλεφθεί η 
κατά μήκος αύξηση και η μελλοντική ανισοσκε-
λία, αφού προηγουμένως έχει προσδιορισθεί η αι-

τία της ασυμμετρίας. Σε πολλές περιπτώσεις και 
κυρίως εκεί που η προβλεπόμενη ανισοσκελία 
είναι μεγάλη θα χρειαστούν πολλές επεμβάσεις 
μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Σε αυτή την περίπτωση οι επεμβάσεις θα ξεκινή-
σουν σε μικρή ηλικία. Ωστόσο όταν η προβλεπό-
μενη ανισοσκελία είναι κάτω από 7-10 εκατοστά 
και μπορεί να διορθωθεί με μία επέμβαση, τότε 
αυτή προτιμούμε να γίνεται κοντά στη σκελετική 
ωρίμανση έτσι ώστε να ισοσκελίζεται ο ασθενής 
με ακρίβεια. Μέχρι τότε η ανισοσκελία αντιμε-
τωπίζεται με ορθοτικά βοηθήματα (Εικόνα 3). Η 
διαδικασία είναι μακρόχρονη και επίπονη και με 
αρκετά μεγάλο ποσοστό επιπλοκών. 

Οι περισσότερες επιπλοκές είναι μικρής και με-
σαίας βαρύτητας και το ποσοστό τους αυξάνει 
ανάλογα με τη βαρύτητα της αρχικής πάθησης 
καθώς και σε μεγάλες επιμηκύνσεις (Eldridge and 
Bell, 1991; Karger et al., 1993; Theis et al., 2000). 
Στην Kλινική μας δεν αντιμετωπίσαμε καμμία επι-
πλοκή που να αλλοίωσε το τελικό αποτέλεσμα. 
Το ποσοστό των επιπλοκών που αντιμετωπίσαμε  
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  Σύνολο: 69     Μικρές       Μεσαίες Βαριές
   45  24 0

  Φλεγμονή βελονών  29 14 –
  Αξονική απόκλιση 6 –  
  Κάκωση νεύρων –  1 –
  Σύγκαμψη  5 2 –
  Υπεξάρθρημα –  1  –
  Πρώιμη πώρωση 1 – –
  Κάταγμα  2 1 –
  Malunion   5
  Ψυχολογικά
  προβλήματα 2 – –

Πίνακας 2: Ο αριθμός επιπλοκών που αντιμετωπίσαμε

Εικόνα 3: Μέχρι τη χειρουργική αποκατάσταση, 
η ισοσκελία πρέπει να αποκαθίσταται με ειδικά 

ορθοτικά βοηθήματα, για την αποφυγή δευτεροπαθών 
αλλοιώσεων και τη διατήρηση της λειτουργικότητας   



μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η ια-
τρική ομαδα αποκτούσε αυξανόμενη εμπειρία. Η 
παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιο-
γραφία, παρ’ όλα αυτά το σύνολο των επιπλοκών 
μας ήταν μικρότερο από αυτό που αναφέρεται αλ-
λού (Atar et al., 1991; Rajacich et al., 1992; Dahl et 
al., 1994; Stanitski et al., 1996b; Cheng et al., 1998).

Οι φλεγμονές αφορούσαν κυρίως σε βελόνες 
(pin tract infections) και όλες αντιμετωπίσθηκαν 
με αντιβιοτικά από το στόμα με βάση την καλλι-
έργεια και το αντιβιόγραμμα. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρονται και βαθύτερες φλεγμονές που μπο-
ρεί να χρειαστούν ακόμα και αφαίρεση της βελό-
νας(Eldridge and Bell, 1991). Η δική μας εμπειρία 
έχει δείξει ότι με τακτικό επανέλεγχο και συνετή 
χρήση των κατάλληλων αντιβιοτικών, η πλειονό-
τητα των φλεγμονών μπορεί να αντιμετωπισθεί 
συντηρητικά.

Οι κακώσεις νεύρων αφορούσαν σε παροδικές 
παρέσεις που εμφανίσθηκαν κατά την πρόοδο της 
επιμήκυνσης και επανήλθαν με επιβράδυνση του 
ρυθμού επιμήκυνσης για λίγες ημέρες. Η πλήρης 
παύση της επιμήκυνσης δεν συνιστάται, γιατί μπο-
ρεί να οδηγήσει σε πρόωρη ωρίμανση του πώρου 
και αλλοίωση του επιθυμητού αποτελέσματος. 
Στην Kλινική μας δεν αντιμετωπίσαμε καμμία κά-
κωση νεύρου αμέσως μετά την τοποθέτηση του 
συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται 
άμεση διερεύνηση και αφαίρεση των βελονών 
που πιθανόν να εμπλέκονται στη βλάβη. Στη βι-
βλιογραφία δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την 
ορθότερη αντιμετώπιση και το χρόνο παρέμβα-
σης σε νευραπραξίες που συμβαίνουν κατά τη δι-
άρκεια της επιμήκυνσης και καθώς δεν υπάρχουν 
συμπεράσματα, το θέμα αποτελεί υλικό για προ-
βληματισμό και συζήτηση. Η απόφαση για διακο-
πή ή συνέχιση της επιμήκυνσης, εξατομικεύεται σε 
κάθε περίπτωση (Eldridge and Bell, 1991; Green, 
1991; Makarov et al., 1997). 

Αξονικές παραμορφώσεις που προϋπήρχαν ή 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης, 
αντιμετωπίσθηκαν με κατάλληλες ρυθμίσεις στο 
σύστημα χωρίς γενική αναισθησία. Αυτό είναι και 
ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του συστή-
ματος Ilizarov, έναντι των μονόπλευρων συστη-
μάτων (Eldridge and Bell, 1991; Miller and Bell, 
1992; Rajacich et al., 1992). Με τακτικό κλινικό και 
ακτινογραφικό επανέλεγχο είναι δυνατόν να ανι-
χνευθούν και να διορθωθούν οι περισσότερες πα-
ραμορφώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
της επιμήκυνσης.

Δυσκαμψία των αρθρώσεων που προκύπτει 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος, 
στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρεί μετά την 
αφαίρεση του με την κατάλληλη φυσικοθεραπεία 
(Barker et al., 2001). Σε ορισμένες περιπτώσεις 
όμως, κυρίως συγγενούς ανισοσκελίας πού χρει-
άζονται μεγάλες διορθώσεις,  δυσκαμψία μπορεί 
να παραμείνει και μετά την αφαίρεση του συστή-
ματος. Μόνιμες συγκάμψεις είναι λιγότερο συχνές 
και παρατηρούνται κυρίως σε συγγενείς και νευρο-
γενείς ανισοσκελίες όπου συνυπάρχουν και άλλες 
δυσπλασίες οστικές η συνδεσμολογικές. Πολλές 
από αυτές μπορούν να προβλεφθούν προεγχειρη-
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Εικόνα 4:Ανισοσκελία οφειλόμενη σε σηπτική 
αρθρίτιδα, πριν και μετά την αποκατάσταση 
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τικά και να αποφευχθούν με την τοποθέτηση επέ-
κτασης του συστήματος ώστε να γεφυρώνει την 
άρθρωση που μας ενδιαφέρει (Eldridge and Bell, 
1991; Stanitski et al., 1996a). Εαν οι συγκάμψεις 
προκύψουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπο-
ρεί να επιχειρηθεί διόρθωση με νάρθηκες ή ακόμα 
και χειρουργική απελευθέρωση.

Ειδικότερα η ιπποποδία που προκύπτει σε επι-
μηκύνσεις μεγαλύτερες των 6–8 εκατοστών είναι 
αναμενόμενη και δεν θεωρείται επιπλοκή, εφ’ 
όσον ο ασθενής και η οικογένεια ενημερώνεται εκ 
των προτέρων ότι κατά τη διάρκεια της θεραπεί-
ας και μόλις ξεπεραστεί το προαναφερθέν μήκος 
θα χρειαστεί να γίνει επιμήκυνση του Αχιλλείου. 
Πολλοί συγγραφείς προτείνουν σε μεγάλες επι-
μηκύνσεις κνήμης να συμπεριλαμβάνεται ο άκρος 
πόδας στο σύστημα, έτσι ώστε να διατηρείται σε 
ουδέτερη θέση (Eldridge and Bell, 1991; Lehman 
et al., 1991). Εμείς δεν εφαρμόζουμε αυτή την 
τακτική, διότι αποκλείει τη χρήση υποδημάτων 
και περιορίζει την κινητικότητα του ασθενούς. 
Θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο ο ασθενής να 
παραμείνει περιπατητικός καθ’ όλο το διάστημα 
της επιμήκυνσης, με μια διακοπή μερικών μόνο 
εβδομάδων μετά την επέμβαση επιμήκυνσης του 
Αχιλλείου.

Αστάθεια των αρθρώσεων πρέπει να εκτιμά-
ται προεγχειρητικά και να γίνεται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός για την επέκταση του συστήματος 
ώστε να προφυλάσει τις  ασταθείς παρακείμενες 
αρθρώσεις(Catagni et al., 1991; Eldridge and Bell, 
1991; Stanitski et al., 1996a). Στη δική μας σειρά 
είχαμε μόνο 1 υπεξάρθρημα γόνατος σε παιδί με 
συγγενή ημιμέλια κνήμης, το οποίο αποκαταστά-
θηκε με κατάλληλες ρυθμίσεις του συστήματος 
Η λειτουργία μιας ήδη πάσχουσας άρθρωσης που 
είναι ασταθής με συγγενή κατασκευαστικά ελλεί-
ματα δεν μπορεί να βελτιωθεί και αυτό θα πρέπει 
να γίνεται πάντα σαφές στην προεγχειρητική ενη-
μέρωση του ασθενούς και της οικογενειάς του.

Κατάγματα και όψιμες παραμορφώσεις μπορεί 
να προκύψουν από την πρόωρη αφαίρεση του 
συστήματος, γιαυτό και η ωριμότητα του πώρου 
θα πρέπει να εκτιμάται με προσοχή(Green, 1991; 
Danziger et al., 1995). Στην Kλινική μας μετά την 
αφαίρεση του συστήματος εφαρμόζεται ακρυλι-

κός νάρθηκας για την προφύλαξη του μέλους.
Το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε πολύ καλό στην 

πλειοψηφία των περιστατικών και οι ασθενείς δή-
λωσαν ικανοποιημένοι. Ακόμη και οι ασθενείς με 
μέτριας βαρύτητας επιπλοκές δήλωσαν ότι εάν 
χρειαζόταν να αρχίσουν από την αρχή, θα έκαναν 
και πάλι το ίδιο.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου Ilizarov 
είναι ότι αποκαθιστά το μήκος και τον άξονα του 
σκέλους, με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία 
του(Bell et al., 1992; Birch and Samchukov, 2004). 
Στις περισσότερες περιπτώσεις που δεν περιλαμ-
βάνεται ο άκρος πόδας στο σύστημα, ο ασθενής 
μπορεί να περπατά φορώντας υποδήματα με απο-
τέλεσμα ο περιορισμός στις καθημερινές δραστη-
ριότητες να είναι μικρός. Το αισθητικό αποτέλε-
σμα είναι πολύ καλό, πράγμα που κάνει τη μέθοδο 
δημοφιλή σε κοινωνίες σαν την Ελληνική όπου η 
αναπηρία δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή. 

Για να χρησιμοποιηθεί το σύστημα, χρειάζεται 
η συνεργασία μιας μεγάλης ομάδας προσωπικού 
με εμπειρία που θα αποτελείται από γιατρούς, φυ-
σικοθεραπευτές, ψυχολόγους, νοσηλευτές κλπ. 
Η διαδικασία είναι χρονοβόρα όχι μόνο για τους 
μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους, αλλά 
και για όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό που θα ασχοληθεί. Πολλά παιδιά τέλος μπορεί 
να χρειαστούν πολλαπλές επεμβάσεις με αποτέ-
λεσμα η συνολική διαδικασία να διαρκέσει πολ-
λά χρόνια. Οι επιπλοκές είναι συχνές και πολλές, 
αλλα δεν είναι ικανές να επηρρεάσουν το τελικό 
καλό αποτέλεσμα.

Το σύστημα Ilizarov αποτελεί επομένως μια 
αξιόπιστη, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο 
για την αντιμετώπιση της ανισοσκελίας, εφ’ όσον 
εφαρμόζεται από έμπειρη ομάδα Oρθοπαιδικών.

Abstract

Treatment of limb length discrepancy with dis-
ctraction histogenesis

Papandreou Ν., Pasparakis D., Gereis Β., Dano-
maras D., Agorastidis Ν., Pistevos G.

Leg length discrepancy is caused by an increase 
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or decrease in the length of one or more bones in 
a limb. The aetiology includes a wide range of con-
genital or acquired conditions, the nature of which 
determines not only the severity of the discrepancy 
and the difficulty of treatment, but also the final re-
sult.  Small degrees of discrepancy can be treated 
conservatively, however discrepancies more than 3 
centimetres, need surgical correction. In our depart-
ment we prefer the Ilizarov  method of distraction 
histogenesis. During the period from 1986 to 2002 
we treated 142 children with leg length discrepancy 
using the Ilizarov method. The mean age was 12.7 
years (range 4-20). The length gained was 6-13 cen-
timetres with a mean of 9.6 centimetres. Using limb 
length equalisation and axis correction as an out-
come measure, the results were rated as very good. 
The functional and aesthetic results were also very 
good, in relation of course to the severity of the ini-
tial disorder that caused the discrepancy. The ma-
jority of complications were minor and did not al-
ter the final result. The complication rate decreases 
with increasing experience of the medical team, due 
to the learning curve of the method. 

To conclude, the Ilizarov method is a safe and 
reliable method for the treatment of leg length 
discrepancy, while giving the ability of correcting 
simultaneously axial and rotational deformities. 
Limb lengthening however remains a lengthy and 
difficult procedure and the success of the method 
depends on the collaboration and continuous effort 
of doctors, nursing staff, physiotherapists, psycholo-
gists and, of course, the patients and their families.

Keywords:  Limb length discrepancy, Ilizarov, distrac-
tion histogennesis, congenital disorders.
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