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Περίληψη

Οι επιλογές για την αντιμετώπιση των καταγμάτων κνημιαίων 
κονδύλων (κνημιαίου plateau) είναι πολλές και τα αποτελέσματα 
εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες. Η χρήση της αρθροσκό-
πησης, με τα δεδομένα πλεονεκτήματά της, έχει βελτιώσει σημα-
ντικά τα αποτελέσματα στη θεραπεία των καταγμάτων αυτών. Ο 
σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθούν τα αποτελέ-
σματα της αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης ανάταξης και οστεο-
σύνθεσης των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων.
Δεκαεννιά ασθενείς με ισάριθμα κατάγματα κνημιαίου plateau, 
αντιμετωπίστηκαν με αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη οστεοσύν-
θεση, και παρακολουθήθηκαν μετεγχειρητικά κατά μέσο όρο για 
21,3 μήνες (10-52 μήνες). Όλα τα κατάγματα ταξινομήθηκαν με 
βάση την ταξινόμηση κατά Schatzker. Δεν αποκλείστηκε κανένας 
τύπος κατάγματος από την αρθροσκοπική τεχνική ανάταξης.
Υπό αρθροσκοπική καθοδήγηση, τα κατάγματα ανατάχθηκαν και 
οι συνοδές ενδαρθρικές βλάβες αντιμετωπίσθηκαν κατάλληλα. 
Χρησιμοποιήθηκαν ελεύθερες βίδες σπογγώδους οστού με ροδέ-
λες, πλάκες υποστήριξης και σε μία περίπτωση σύστημα εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης. Μετεγχειρητικά, ενθαρρύνθηκαν η άμεση 
κινητοποίηση και οι παθητικές κινήσεις της άρθρωσης. Τοποθετή-
θηκε λειτουργικός νάρθηκας για την εξασφάλιση σταθερότητας, 
ενώ δεν επιτρεπόταν η φόρτιση για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες.

Για την εκτίμηση των κλινικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιήθηκαν το Lysholm score και το Knee Society Scoring 
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System. Σύμφωνα με αυτά, 10 ασθενείς (52,6%) 
επανέκτησαν πλήρη συμμετρική κινητικότητα 
και θεωρήθηκαν ως πολύ καλά αποτελέσματα, 8 
(42,1%) ως καλά ενώ σε μία περίπτωση (5,3%) το 
αποτέλεσμα κρίθηκε πτωχό. 
Με βάση τα ικανοποιητικά μεσοπρόθεσμα κλινικά 
αποτελεσμάτα, η αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη 
οστεοσύνθεση αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελε-
σματική στην αντιμετώπιση των καταγμάτων των 
κνημιαίων κονδύλων.

Εισαγωγή

Παρότι αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% του 
συνόλου των καταγμάτων (Hohl, 1992), τα κα-
τάγματα του κνημιαίου plateau είναι από τις πιο 
«απαιτητικές», όσον αφορά στην αντιμετώπισή 
τους, ενδαρθρικές κακώσεις. Η ανατομική απο-
κατάσταση των αρθρικών επιφανειών με σταθε-
ρή εσωτερική οστεοσύνθεση, που θα επιτρέπει 
άμεση κινητοποίηση της άρθρωσης, θεωρείται 
σημαντική για την επίτευξη ενός καλού λειτουρ-
γικού αποτελέσματος. Αναφορικά με τη μέθοδο 
της αντιμετώπισης, η αντιπαράθεση συνεχίζει να 
υπάρχει και έχουν αναφερθεί διάφορα ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα με την εφαρμογή τόσο συντη-
ρητικών όσο και χειρουργικών μεθόδων (Hohl, 
1967; Gossling and Peterson, 1979; Blokker, et al, 
1984; Lansinger et al., 1986; DeCoster, et al, 1988;  
Koval et al., 1992; Mallik, et al., 1992, Egol et al., 
2004;). Κλασσικά, η τυπική χειρουργική προσπέ-
λαση με αρθροτομή επιτυγχάνει ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα. Οι αρχές της χειρουργικής αυτής 
αντιμετώπισης περιλαμβάνουν την αποκόλληση 
και ανύψωση του μηνίσκου, την αποκατάσταση 
των ενδαρθρικών τεμαχίων που έχουν συμπιε-
στεί, την υποστήριξη της αρθρικής επιφάνειας με 
την πλήρωση με μοσχεύματα του οστικού ελλείμ-
ματος στη μετάφυση και τη σταθερή εσωτερική 
οστεοσύνθεση. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται 
σήμερα ολοένα και περισσότερο με τη χρήση της 
αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης τεχνικής. 

Η τεχνική αυτή εμφανίζει διάφορα πλεονεκτή-
ματα έναντι της συμβατικής ανοιχτής ανάταξης 
και οστεοσύνθεσης που πραγματοποιείται μέσω 
αρθροτομής (πίνακας 1). Eπιτρέπει κυρίως την 

άριστη απεικόνιση των αρθρικών επιφανειών και 
την επιβεβαίωση της ακριβούς ανάταξης. Οι μι-
κρότερες χειρουργικές τομές οδηγούν πιθανότατα 
σε μειωμένα ποσοστά μετεγχειρητικής δυσκαμψί-
ας και νοσηρότητας που συχνά συνοδεύουν την 
αρθροτομή. Κατά συνέπεια συμβάλουν στη καθυ-
στέρηση εμφάνισης μετατραυματικής αρθρίτιδας. 
Επιπλέον, η αρθροσκοπική προσπέλαση διατηρεί 
την επικάλυψη των μαλακών μορίων της άνω 
επίφυσης της κνήμης, μειώνοντας δυνητικά τον 
κίνδυνο επιμόλυνσης. Η αρθροσκόπηση, επίσης, 
επιτρέπει την ταυτόχρονη διάγνωση και αντιμε-
τώπιση των συνοδών χόνδρινων, μηνισκικών και 
συνδεσμικών βλαβών, οι οποίες συναντώνται σε 
ποσοστό έως και 50% των ασθενών με κατάγματα 
του κνημιαίου plateau ( Reiner, 1982, Bennett and 
Browner, 1994;). 

–   Διευκολύνει την απεικόνιση των αρθρικών 
επιφανειών

–	 Επιβεβαιώνει την ακριβή ανάταξη

–	 Περιορίζει την αποκόλληση των μαλακών 
μορίων

–	 Μειώνει τη μετεγχειρητική δυσκαμψία και 
νοσηρότητα που συχνά ακολουθούν την 
αρθροτομή

–	 Επιτρέπει την εκτίμηση και αποκατάσταση 
των συνοδών βλαβών των μαλακών

          μορίων
–	 Διατηρεί την επικάλυψη με μαλακά μόρια 

του άνω τμήματος της κνήμης και δυνητικά 
περιορίζει τον κίνδυνο μόλυνσης

Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής  απο-
κατάστασης των καταγμάτων του κνημιαίου plateau

Μηχανισμός κάκωσης. Τα κατάγματα του κνημι-
αίου plateau είναι αποτέλεσμα της άσκησης αξονι-
κών δυνάμεων στο γόνατο σε συνδυασμό με διαφό-
ρου βαθμού δυνάμεις ραιβότητας ή, συνηθέστερα, 
βλαισότητας (Buchko and Johnson, 1996). Ο μηχα-
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νισμός της κάκωσης περιλαμβάνει τόσο τα υψηλής 
ενέργειας τραύματα, όπως τροχαία ατυχήματα, όσο 
και τις αθλητικές κακώσεις. Οι ασθενείς συνήθως 
προσέρχονται με έντονη ενδαρθρική συλλογή και 
είναι ανίκανοι να περπατήσουν. Η παρακέντηση 
του γόνατος αποκαλύπτει αίμαρθρο με σωματίδια 
λίπους. Το κάτω άκρο μπορεί να εμφανίζεται σε 
έξω στροφή. Συχνά η ευαισθησία εντοπίζεται στην 
εξωτερική πλευρά της άνω κνημιαίας επίφυσης με 
διαφορετικού βαθμού ευαισθησία στην εσωτερική 
πλευρά κατά μήκος του έσω πλαγίου συνδέσμου. 
Σημεία ή συμπτώματα συνδρόμου διαμερίσματος ή 
νευρο-αγγειακής βλάβης θα πρέπει να αξιολογού-
νται. Η εκτίμηση της συνδεσμικής σταθερότητας 
είναι σημαντική για τη σωστή συνολική αξιολόγη-
ση της κάκωσης. Ωστόσο, αυτό συνήθως επιτυγχά-
νεται καλύτερα στη χειρουργική αίθουσα υπό αναι-
σθησία (πίνακας 2). 

–	 Αδυναμία βάδισης

–	 Έντονη ενδαρθρική συλλογή
         (αίμαρθρο με σωματίδια λίπους)
–	 Παραμόρφωση σε βλαισότητα

–	 Νευρο-αγγειακό δίκτυο: ακέραιο ή 
         τραυματισμένο 
–	 Συνδεσμική ακεραιότητα: σταθερό
          ή ασταθές γόνατο

Πίνακας 2. Κλινικά ευρήματα σε κατάγματα κνημιαίου 
plateau

Ταξινόμηση. Η σωστή ταξινόμηση του κατάγ-
ματος είναι σημαντική για τον καθορισμό της χει-
ρουργικής τακτικής. Η ταξινόμηση κατά Schatzker 
είναι εξαιρετικά χρήσιμη χάρη στη απλότητά της 
και στην εξοικείωση των περισσότερων Ορθοπαι-
δικών με αυτή (Schatzker, et al., 1979).

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να πα-
ρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εμπειρίας μας 
στην αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη ανάταξη και 
οστεοσύνθεση των καταγμάτων των κνημιαίων 
κονδύλων.

Υλικό - Μέθοδος

Πραγματοποιήσαμε αρθροσκοπικά υποβοη-
θούμενη οστεοσύνθεση σε 19 κατάγματα κνημι-
αίου plateau σε 19 ασθενείς από το 2003 έως και 
το 2006. Επρόκειτο για 12 άνδρες και 7 γυναίκες. 
Έντεκα εξ αυτών έφεραν κάταγμα στο δεξιό γόνα-
το και 8 στο αριστερό. Ο μέσος όρος ηλικίας κατά 
την επέμβαση ήταν 43,6 έτη (από 27 έως 68) και η 
μέση διάρκεια της παρακολούθησης ήταν 21,3 μή-
νες (10-52 μήνες). Σε 11 περιπτώσεις οι κακώσεις 
είχαν επέλθει συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, σε 
7 περιπτώσεις επρόκειτο για εργατικό ατύχημα, 
ενώ μία περίπτωση αφορούσε σε κάκωση κατά 
τη διάρκεια χιονοδρομίας. Η ταξινόμηση κατά 
Schatzker χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση 
του τύπου του κατάγματος. Παράγοντες που συ-
νεκτιμήθηκαν για τον καθορισμό της ανάγκης για 
χειρουργική αντιμετώπιση ήταν η ασυνέχεια της 
αρθρικής επιφάνειας, η παρεκτόπιση, η διαταρα-
χή του άξονα και η αστάθεια (Ali, et al., 2002). Οι 
ενδείξεις για την αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη 
χειρουργική αντιμετώπιση αρχικά περιλάμβαναν 
κατάγματα τύπου Ι έως ΙΙΙ κατά Schatzker με εν-
δαρθρική καθίζηση μεγαλύτερη από 3mm ή με 
απόσπαση του κνημιαίου κονδύλου μεγαλύτερη 
από 5mm. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιήσαμε επί-
σης την αρθροσκόπηση σε κατάγματα τύπου IV-
VΙ παράλληλα με τις κλασσικές ανοικτές τεχνικές 
ακόμη και με εξωτερική ή υβριδική οστεοσύνθεση 
(Buchko and Johnson, 1996) (πίνακας 3).

Τύπος 
κατάγματος 

κατά Schatzker

Αριθμός καταγμάτων
 (% αναλογία)

I 5 (26,3)

ΙΙ 5 (26,3)

III 4 (21)

IV 3 (15,8)

V
VI

1 (5,3)
1 (5,3)

Πίνακας 3. Ταξινόμηση του τύπου των καταγμάτων 
κατά Schatzker  
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Χειρουργική τεχνική. Το μέσο διάστημα από 
την κάκωση έως την επέμβαση ήταν 3,1 ημέρες 
(από 1 έως 6 ημέρες). Οι ασθενείς τοποθετούνται 
σε ύπτια θέση στο χειρουργικό τραπέζι. Πριν την 
επέμβαση πραγματοποιείται πλήρης εξέταση του 
γόνατος υπό αναισθησία. Στο σκέλος τοποθε-
τείται ίσχαιμος περίδεση. Η πρόσθια-έσω και η 
πρόσθια-έξω παρεπιγονατιδικές πόρτες χρησιμο-
ποιούνται για την είσοδο του αρθροσκοπίου και 
των εργαλείων εργασίας. Η αρθροσκόπηση επι-
τρέπει αρχικά  τον καθαρισμό της άρθρωσης από 
το αιμάτωμα και την αφαίρεση των ελεύθερων 
σωμάτων. Οι δομές των μαλακών μορίων ελέγχο-
νται στη συνέχεια και αξιολογούνται οι συνυπάρ-
χουσες ενδαρθρικές βλάβες. Η χειρουργική τομή 
πραγματοποιείται στην πλευρά του κατάγματος 
(και στην έσω πλευρά για κατάγματα τύπου V 
και VI) σε έκταση ανάλογη του τύπου και του 
μεγέθους του κατάγματος. Η κνημιαία μετάφυση 
αποκαλύπτεται προσεκτικά, αποφεύγοντας την 
αρθροτομή, και η αποκόλληση του περιοστέου 
περιορίζεται στο ελάχιστο. Το τεμάχιο του οστού 
που έχει υποστεί καθίζηση εντοπίζεται με τη βο-
ήθεια μιας οδηγού βελόνης που χρησιμοποιείται 
στη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου και μια βελόνη Kirchner εισάγεται διά 
της μετάφυσης στο κέντρο αυτού του τεμαχίου. 
Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ακριβή διάνοιξη 
του φλοιικού παραθύρου μέσω του οποίου το υπο-
χόνδριο οστούν και η αρθρική επιφάνεια μπορούν 
να ανυψωθούν. Το σχηματιζόμενο οστικό έλλειμ-

μα πληρώνεται, στη συνέχεια, είτε με μεμονωμένα 
λαγόνια αυτομοσχεύματα είτε σε συνδυασμό με 
αλλομοσχεύματα, ενώ το κνημιαίο plateau ανα-
τάσσεται υπό άμεση όραση, δια του αρθροσκο-
πίου, πριν την οστεοσύνθεση (εικόνα 1). Τα απο-
σπασμένα οστικά τεμάχια ανατάσσονται είτε με 
άμεση πίεση με αρθροσκοπικά εργαλεία, είτε με 
τη βοήθεια λαβίδας ανατάξεως. Χρησιμοποιούμε 
ελεύθερες βίδες σπογγώδους οστού με ή χωρίς 
ροδέλες και πλάκες υποστήριξης (εικόνα 2). Στις 
περιπτώσεις αμφοτερόπλευρων καταγμάτων των 
κονδύλων χρησιμοποιούνται διακαταγματικές 
βίδες για τη σταθεροποίηση μεγάλων τεμαχίων, 
διπλές πλάκες υποστήριξης και σε μία περίπτωση 
τοποθετήθηκε σύστημα εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης τύπου Ilizarov. Σε δεκατέσσερις ασθενείς 
(73,7%) τοποθετήθηκε οστικό αλλομόσχευμα 
ενώ σε πέντε (26,3%) λαγόνιο αυτομόσχευμα. 

Συνοδές κακώσεις. Οι συνοδές ενδαρθρικές 
βλάβες αντιμετωπίσθηκαν με την κατάλληλη 
αλληλουχία μετά την οστεοσύνθεση του κατάγ-
ματος. Οι ρήξεις των μηνίσκων συρράφθηκαν 
ανεξάρτητα με τη ηλικία του ασθενούς καθώς 
θεωρήθηκε ότι οι πιθανότητες επούλωσης ήταν 
μεγάλες, εφόσον εντοπίζονταν στην κόκκινη-
κόκκινη ή στην κόκκινη-λευκή ζώνη. Άμεση απο-
κατάσταση των ρήξεων του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου (ΠΧΣ) δεν επιχειρήθηκε. Κατάγματα 
των κνημιαίων επαρμάτων που συνδυάζονταν με 
αυτά του κνημιαίου plateau ανατάσσονταν και 
σταθεροποιούνταν άμεσα, όταν ήταν ασταθή.
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Δέκα από τους 19 ασθενείς (52,6%) έφεραν συ-
νυπάρχουσες ενδαρθρικές βλάβες (πίνακας 4). 
Ρήξη ή αποκόλληση του μηνίσκου βρέθηκε σε 7 
ασθενείς (36,8%). Ο έσω μηνίσκος έφερε βλάβη 
σε 2 γόνατα και ο έξω σε 5. Σε 3 περιπτώσεις έγινε 
συρραφή του μηνίσκου ενώ σε 4 μερική μηνισκε-
κτομή. Κακώσεις των συνδέσμων διαπιστώθηκαν 
σε 7 γόνατα, και περιλάμβαναν 3 μερικές ρήξεις 
του ΠΧΣ, μία πλήρη ρήξη αυτού, μία μερική ρήξη 
του ΕΠΣ, ένα συνδυασμό μερικής ρήξης του ΠΧΣ 
και του ΕΠΣ και μία περίπτωση ανεπάρκειας του 
ΠΧΣ λόγω κατάγματος του κνημιαίου επάρμα-
τος. Το κάταγμα αυτό οστεοσυντέθηκε με χρήση 
βίδας με ροδέλα. 

Συνοδές ενδαρθρικές 
βλάβες (τύπος)

Αριθμός (% αναλογία)

ü	Ρήξη έξω μηνίσκου 5 (26,3)

ü	Ρήξη έσω μηνίσκου 2 (10,5)

ü	Μερική ρήξη ΠΧΣ 3 (15,8)

ü	Πλήρης ρήξη ΠΧΣ 1 (5,3)

ü	Κάκωση έσω 
πλαγίου συνδέσμου 
(ΕΠΣ)

1 (5,3)

ü	Κάκωση έσω 
πλαγίου + ΠΧΣ

1 (5,3)

ü	Ανεπάρκεια ΠΧΣ 
λόγω κατάγματος 
του κνημιαίου 
επάρματος

1 (5,3)

Πίνακας 4. Συνοδές ενδαρθρικές βλάβες 

Άμεσα μετεγχειρητικά εφαρμοζόταν συστημα-
τική παγοθεραπεία, τοποθέτηση λειτουργικού 
νάρθηκα και κινητοποίηση (κυρίως παθητικές κι-
νήσεις). Ο λειτουργικός νάρθηκας παρείχε σταθε-
ρότητα (εκτός της περίπτωσης με την εξωτερική 
οστεοσύνθεση), ενώ στους ασθενείς δεν επετρά-
πηκε η πλήρης φόρτιση για τουλάχιστον οκτώ 
εβδομάδες (μ.ο. 3 μήνες μετεγχειρητικά).

Το Lyscholm score και το Knee Society Scoring 
System χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των 
κλινικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων. Αποτε-
λέσματα μεταξύ 85-100 και 160-200 αντίστοιχα τα-
ξινομήθηκαν ως άριστα, μεταξύ 70-84 και 120-160 
ως καλά, από 60-69 και 100-120 ως μέτρια ενώ κάθε 
αποτέλεσμα κάτω του 60 ή του 100 αντίστοιχα θε-
ωρήθηκε πτωχό. Η ακτινολογική παρακολούθηση 
γινόταν συστηματικά με απλές ακτινογραφίες και 
των δύο γονάτων σε όρθια θέση. 

Αποτελέσματα
 
 Με βάση το Lysholm score και το Knee Society 

Scoring System, 10 ασθενείς (52,6%) ανέκτησαν 
πλήρη συμμετρική κίνηση και θεωρήθηκαν ως 
άριστα ή πολύ καλά αποτελέσματα, οκτώ ασθε-
νείς (42,1%) ταξινομήθηκαν ως καλά και μία 
περίπτωση (5,3%) θεωρήθηκε ως πτωχή έκβαση 
(τύπου IV κατά Schatzker). Δεκαεπτά ασθενείς 
(89,5%) δεν ένιωθαν πόνο κατά τη βάδιση, ένας 
(5,3%) ανέφερε ήπιο πόνο και ένας ακόμη μέτριο 
πόνο στη βάδιση. Όλοι οι ασθενείς εμφάνιζαν 
καλό έως άριστο εύρος κίνησης (κατά μ.ο. 1,5 με 
130ο). Δεκαέξι ασθενείς (84,2%) ανέφεραν ότι εί-
χαν επιστρέψει κανονικά στην εργασία τους ενώ 
δεκατέσσερις (73,7%) ήταν σε θέση να επιστρέ-
ψουν στο προηγούμενο επίπεδο δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένης και της αθλητικής. 

Ακτινολογική εκτίμηση. Και τα 19 κατάγματα 
είχαν πωρωθεί. Ο μέσος χρόνος έως την πώρωση 
ήταν δώδεκα εβδομάδες (από 11 έως 14 εβδομά-
δες). Η προεγχειρητική καθίζηση του κατάγματος 
ήταν κατά μ.ο. 8mm (από 6 έως 18mm). Στον τε-
λικό επανέλεγχο, η καθίζηση έφθανε κατά μ.ο. το 
1mm (0-4mm). Καμία περίπτωση σοβαρής αρθρί-
τιδας με εξάλειψη του μεσαρθρίου ή καταστροφή 
της αρθρικής επιφάνειας δεν παρατηρήθηκε.

Επιπλοκές. Δύο ασθενείς εμφάνισαν επιπλο-
κές: ο ένας είχε πόνο λόγω των τοποθετηθέντων 
υλικών τα οποία χρειάστηκε να αφαιρεθούν, ενώ 
ο άλλος ανέπτυξε επιφανειακή λοίμωξη, η οποία 
υποχώρησε μετά την κατάλληλη αντιμικροβιακή 
αγωγή. Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές που να 
σχετίζονται άμεσα με τη αρθροσκόπηση σε κανέ-
να από τους 19 ασθενείς.
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Εικόνα 2. Χρήση ελευθέρων βιδών σπογγώδους οστού με ή χωρίς ροδέλες (α και β) και  πλακών υποστήριξης 
(buttress plates) (γ) για την οστεοσύνθεση των καταγμάτων.
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Συζήτηση

Η ιδανική θεραπεία για τα κατάγματα του κνημι-
αίου plateau είναι η ανατομική ανάταξη με σταθερή 
οστεοσύνθεση. Οι αρθροσκοπικά υποβοηθούμενες 
τεχνικές μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικές στην αποκατάσταση της ανατομίας της άνω 
μετάφυσης της κνήμης με περιορισμένη επεμβα-
τικότητα. Είναι σημαντικό να προλαμβάνεται η 
αστάθεια λόγω συνδεσμικής χαλάρωσης ή υπολειμ-
ματικής οστικής συνέχειας. Αρκετές πρόσφατες με-
λέτες στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζουν την 
αρθροσκοπική αντιμετώπιση των καταγμάτων του 
κνημιαίου plateau (Itokazu and Matsunaga, 1993; 
Muezzinoglu, et al., 1995, Bernfeld, et al., 1996; 
Buchko and Johnson, 1996;). Οι αρθροσκοπικές τε-
χνικές έχουν παρουσιάσει αξιόλογα βραχυπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Οι Fowble και συνεργάτες συνέκρι-
ναν την αρθροσκοπική αποκατάσταση επιλεγμένων 
καταγμάτων κνημιαίου plateau με την παραδοσιακή 
ανοικτή τεχνική. Στη δική τους σειρά, οι ασθενείς 
που αντιμετωπίστηκαν αρθροσκοπικά είχαν καλύ-
τερα αποτελέσματα σε σχέση με τη διάρκεια της 
νοσηλείας, το χρόνο μέχρι την πλήρη φόρτιση και 
την ανατομική ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας. 
Επεσήμαναν μάλιστα ότι η αρθροσκοπικά υποβοη-
θούμενη τεχνική θα έπρεπε να θεωρείται η μέθοδος 
εκλογής για την αντιμετώπιση επιλεγμένων τέτοι-
ων καταγμάτων (Fowble, et al., 1993).  Η δική μας 
μελέτη παρουσιάζει ανάλογα βραχυπρόθεσμα απο-
τελέσματα, παρόλο που πρόκειται για αναδρομική 
μελέτη μιας μικρής σειράς ασθενών.  

Η αρθροσκόπηση έχει διπλό ρόλο στην 
αντιμετώπιση των καταγμάτων των κνημιαίων 
κονδύλων. Πρώτον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως διαγνωστικό εργαλείο για την εκτίμηση του 
βαθμού της βλάβης των μηνίσκων, των χιαστών 
συνδέσμων και του αρθρικού χόνδρου. Δεύτερον, 
μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εν-
δαρθρικής παθολογίας. Παραδείγματα αυτού θα 
μπορούσαν να είναι η αφαίρεση των χόνδρινων 
συντριμμάτων και του αιματώματος με την έκ-
πλυση της άρθρωσης, η μηνισκεκτομή ή η συρ-
ραφή του μηνίσκου και η ακριβής ανάταξη της 
συμπιεσμένης αρθρικής επιφάνειας. 

Στην αρθροτομή, η χειρουργική διάνοιξη 

με την εκτεταμένη αποκόλληση μαλακών μορίων 
είναι απαραίτητη. Η αποκόλληση του μηνίσκου 
είναι απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις ώστε 
να εξασφαλιστεί η προσπέλαση στην άρθρωση. 
Σε παλαιότερη μελέτη αναφέρεται ότι σε 7 από 
τους 19 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με ανοι-
κτή ανάταξη καταγμάτων κνημιαίου plateau, το 
πρόσθιο κέρας του έξω μηνίσκου αφαιρέθηκε για 
καλύτερη επισκόπηση του κατάγματος (Perry et 
al., 1984). Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει στο 
σχηματισμό συμφύσεων, δυσκαμψία της άρθρω-
σης, αυξημένο πόνο, ελάττωση της ιδιοδεκτικό-
τητας και πιθανόν σε επιπλοκές από το τραύμα. 

Αντίθετα, η αρθροσκοπική προσέγγιση 
μπορεί να επιτύχει καλύτερη ορατότητα με ελά-
χιστη διατομή μαλακών μορίων. Αυτό δίνει τη 
δυνατότητα για περισσότερο ανατομική αποκα-
τάσταση της αρθρικής επιφάνειας, ταχύτερη και 
πληρέστερη ανάκτηση του εύρους κίνησης και μι-
κρότερη διάρκεια νοσηλείας συγκριτικά με ανοι-
κτές τεχνικές. Αναφέρεται ότι οι ασθενείς τους 
που αντιμετωπίστηκαν αρθροσκοπικά χρειάσθη-
καν λιγότερα μοσχεύματα και μπόρεσαν να βα-
δίσουν με πλήρη φόρτιση ταχύτερα από αυτούς 
που αντιμετωπίστηκαν με την ανοικτή μέθοδο 
(Fowble, et al., 1993). Και οι δικοί μας ασθενείς 
είχαν αρκετά ταχύτερη κινητοποίηση. 

Οι Scheerlinck και συνεργάτες ανέφεραν ότι 
το 28,9% από 38 ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν 
αρθροσκοπικά εμφάνισε οστεοαρθριτικές αλλοι-
ώσεις σε ένα μέσο διάστημα παρακολούθησης 5 
ετών (Scheerlinck et al., 1998). Αυτή η επίπτωση 
εκφυλιστικών αλλοιώσεων είναι μικρότερη από 
ότι σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ανοικτή 
οστεοσύνθεση (Honkonen, 1995).  Στη δική μας 
σειρά δεν παρατηρήσαμε σημαντικές οστεοαρ-
θριτικές βλάβες, θα πρέπει να σημειώσουμε όμως 
ότι είχαμε μικρό χρόνο μετεγχειρητικής παρακο-
λούθησης (μ.ο. 16,3 μήνες).

Η ακριβής διάγνωση και αντιμετώπιση των 
συνοδών ενδαρθρικών βλαβών των μαλακών 
μορίων είναι ευχερέστερη στα πλαίσια της αρ-
θροσκοπικά υποβοηθούμενης αντιμετώπισης. Οι 
περιφερικές ρήξεις των μηνίσκων συρράπτονται 
όταν είναι ασταθείς. Κατάγματα των κνημιαίων 
επαρμάτων που συνδυάζονται με αυτά του κνη-
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μιαίου plateau μπορούν αρθροσκοπικά να ανα-
ταχθούν και να σταθεροποιηθούν εφόσον είναι 
παρεκτοπισμένα ή ασταθή. Συνδεσμοπλαστική 
του ΠΧΣ σε πρώτο χρόνο δεν θα πρέπει να επιχει-
ρείται καθώς προσθέτει σημαντική επιπρόσθετη 
κάκωση σε ένα γόνατο που έχει ήδη τραυματιστεί, 
με αυξημένο τον κίνδυνο για αρθροΐνωση. Η απο-
κατάσταση της ρήξης του ΠΧΣ πραγματοποιείται 
σε δεύτερο χρόνο και εφόσον ο ασθενής έχει υπο-
λειπόμενη αστάθεια μετά την επέμβαση. 

Έχουν, ωστόσο, αναφερθεί αρκετά μειονε-
κτήματα στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με 
την αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη τεχνική. Αυτά 
περιλαμβάνουν τον παρατεταμένο χειρουργικό 
χρόνο, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να οδη-
γήσει σε εν τω βάθει μόλυνση, φλεβοθρόμβωση 
και έξοδο υγρού στα μαλακά μόρια, με πιθανό συ-
νεπακόλουθο σύνδρομο διαμερίσματος (Belanger 
and Fadale, 1997; Scheerlinck et al., 1998). Η προ-
σεκτική επισκόπηση του άκρου για σημεία εξόδου 
υγρού από την άρθρωση στη γαστροκνημία είναι 
απαραίτητη. Εντούτοις, η δική μας εμπειρία δεν 
κατέγραψε καμία από τις παραπάνω επιπλοκές. 

Αρχικά, εφαρμόσαμε τη μέθοδο σε επιλεγμέ-
να κατάγματα (κυρίως τύπων Ι-ΙΙΙ κατά Schatzker). 
Καθώς αποκτούσαμε μεγαλύτερη εμπειρία, επε-
κτείναμε την εφαρμογή της σε περισσότερο σοβα-
ρές κακώσεις. Ωστόσο, αναφέρεται σε μελέτες ότι 
ασθενείς με πολύ παρεκτοπισμένα κατάγματα δεν 
αποτελούν καλούς υποψήφιους για αρθροσκοπικά 
υποβοηθούμενη επέμβαση (Itokazu and Matsunaga, 
1993; Scheerlinck et al., 1998, Egol et al., 2004). Κα-
τάγματα του ενός κονδύλου εμφανίζουν καλύτερα 
αποτελέσματα από κατάγματα και των δύο κον-
δύλων. Οι Scheerlinck και συν ανέφεραν ότι 83,9% 
των καταγμάτων του ενός κονδύλου είχαν άριστη 
έκβαση σε σύγκριση με το 57,1% των αμφοτερό-
πλευρων καταγμάτων των κονδύλων (Scheerlinck 
et al., 1998). Παρόλα αυτά, η αρθροσκόπηση θα 
μπορούσε να έχει ρόλο και σε αυτά τα ενδαρθρικά 
κατάγματα.

Συμπέρασμα

Τα κατάγματα του κνημιαίου plateau, παρό-
τι δεν συναντώνται συχνά, καλύπτουν ένα μεγά-

λο εύρος κακώσεων και απαιτούν ενδελεχή εκτί-
μηση και προσεκτική αντιμετώπιση. Με τη αρωγή 
της αρθροσκόπησης, καταφέραμε να επιτύχουμε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, με ταχύτερη ανάρ-
ρωση και λιγότερες επιπλοκές. Δεδομένων των 
καλών μας κλινικών αποτελεσμάτων, θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι η αρθροσκοπικά υποβοηθού-
μενη οστεοσύνθεση αποδεικνύεται ιδιαίτερα επι-
τυχής στην αποκατάσταση των καταγμάτων του 
κνημιαίου plateau. 

Abstract

Arthroscopically assisted osteosynthesis
  for tibial plateau fractures

M. Iosifidis, A. Tsarouhas, D. Kotzamitelos, S. 
Traios, G. Giantsis

Orthopaedic Department, Naoussa
    G.H., Greece

Options for management of tibial condyles (tibial 
plateau) fractures are many, and the outcome is de-
pended on several factors. The use of arthroscopy, 
with its inherent advantages, has greatly improved 
the results of tibial plateau fractures treatment.

The purpose of this study was to evaluate the re-
sults of arthroscopically assisted reduction and os-
teosynthesis of tibial plateau fractures. 

Nineteen patients with 19 fractures were oper-
ated using arthroscopically assisted fixation, with a 
mean follow-up of 21.3 months (10-52 months). All 
fractures were evaluated according to the Schatzker 
classification, and we used the arthroscopy without 
excluding any specific fracture type.

Under arthroscopic guidance, the fractures were 
reduced and associated intra-articular lesions 
were addressed appropriately. Free cancellous bone 
screws with washers, buttress plates and once a 
system of external fixation were used. Postopera-
tively, immediate mobilization and passive motion 
was encouraged. A functional knee brace provided 
stability and the patients were not allowed to bear 
weight for at least eight weeks.
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The Lysholm score and the Knee Society Scoring 
System were used to evaluate the clinical and func-
tional outcome. According to these rates 10 (52.6%) 
patients regaining full symmetric motion and con-
sidered as excellent or very good results, 8 (42.1%) 
receiving a good rating, and one (5.3%) considered 
as poor result. 

Given the good clinical results, arthroscopically 
assisted osteosynthesis has been shown to be highly 
efficient in the treatment of tibial plateau fractures. 

Key words:  tibial condyles fractures-arthroscopy-
osteosynthesis
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