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Περίληψη
Εισαγωγή: Τα παρεκτοπισμένα κατάγματα της διάφυσης της 

κνήμης είναι τα συχνότερα κατάγματα μακρών οστών που απα-
ντούν σε ενήλικες και σήμερα αντιμετωπίζονται συχνότερα με εν-
δοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση μετά διεύρυνση του μυελώ-
δους αυλού. 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων από την εφαρμογή της ενδομυελικής ήλωσης καταγμάτων 
της διάφυσης της κνήμης με την χρήση ήλων χάλυβα ή τιτανίου, με 
γλυφανισμό και χωρίς ίσχαιμη περίδεση.

Υλικό - Μέθοδος: Αντιμετωπίσαμε στο Νοσοκομείο μας από 
τον Ιανουάριο 2010 μέχρι και τον Οκτώβριο 2016, 32 ασθενείς 
με 32 κατάγματα διάφυσης της κνήμης. Οι ασθενείς ήταν ηλικίας 
18-67 ετών (Μ. Ο. 45,2 έτη). Επρόκειτο για 19 άνδρες (59%) - 
13 γυναίκες (41%). Η ενδομυελική ήλωση αποτέλεσε την οριστική 
μέθοδο αντιμετώπισης. Από τους ασθενείς οι 3 έφεραν ανοικτά 
κατάγματα ΙΙ βαθμού (Gustilo - Anderson) που είχαν αντιμετωπι-
σθεί αρχικά με εφαρμογή συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Ακολούθησε αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης και μετά 
τη δέουσα προετοιμασία διενεργήθηκε ενδοασφαλιζόμενη ενδο-
μυελική ήλωση με ήλους χάλυβα ή τιτανίου 9 και 10 mm. Κατά 
την εισαγωγή των ήλων προηγήθηκε γλυφανισμός χωρίς ίσχαιμη 
περίδεση. Σε 4 από τους ασθενείς που έφεραν κάταγμα του περι-
φερικού τριτημορίου της περόνης έγινε συνοδός οστεοσύνθεση 
της περόνης - έξω σφυρού. 

Αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς σημειώθηκε πώρωση 
εντός 16-44 εβδομάδων (Μ. Ο. 22). Δεν παρατηρήθηκε καμία μη-
χανική αποτυχία του ήλου ή των κοχλιών. Δεν σημειώθηκε καμία 
ψευδάρθρωση, στροφική παραμόρφωση ή βράχυνση. Δεν σημει-
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ώθηκε καμία επιπολής ή εν τω βάθει φλεγμονή ή συστηματική επι-
πλοκή όπως πνευμονική εμβολή. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε πώ-
ρωση σε πλημμελή θέση σε 2 ασθενείς, καθυστερημένη πώρωση 
σε 7 ασθενείς (μετά δυναμοποίηση σε 3), πάρεση περονιαίου νεύ-
ρου σε έναν ασθενή. Δεν παρατηρήθηκε σύνδρομο διαμερίσματος 
σε κανέναν ασθενή, αλλά 3 ασθενείς εμφάνισαν αλγοδυστροφία 
του κάτω άκρου που χρειάστηκε συντηρητική αντιμετώπιση. 

Συμπέρασμα: Η αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης 
της κνήμης με την περιγραφείσα τεχνική είναι αποτελεσματική, 
γρήγορη και ασφαλής.

Medullary nailing of tibial shaft fractures by 
means of interlocking stainless steal
or titanium nails with reaming of the 

medullary cavity

Assantis V, Sarvanis E, Kiparlis Δ, Chliapas S. 
Orthopaedic Department - Kozani Hospital

Abstract
Introduction. Displaced tibial shaft fractures are the 

commonest fractures of long bones in adults and the major 
trend, nowadays, is to be treated by interlocking medullary 
nailing after reaming of the medullary cavity. 

Purpose of this study is to present the results of intramedullary 
fracture fixation and healing of the tibial shaft fractures by using 
steel or titanium made interlocking nails, after reaming of the 
medullary cavity without applying a tourniquet.  

Material and Methods. From January 2010 to October 2012, 
32 patients were admitted in our hospital suffering 32 tibial shaft 
fractures. They were 19 men (59%) and 14 women (41%) aged 
18-67 years. Closed medullary interlocking nailing was elected 
as definite treatment of these fractures. Three out of thirty two 
patients had open fractures of the tibial shaft graded II after 
Gustilo - Anderson whom were taken an external fixation device 
on admission for immobilizing purposes. On these patients, also, 
removal of Ex-Fix was followed by closed medullary interlocking 
nailing by means of stainless steel or titanium made nails Ø 
9-11 mm. after reaming of the medullary cavity was undertaken 
in all cases without applying a tourniquet. In four of our patients 
suffering a distal peroneal fracture an open reduction followed 
by internal compression fixation was undertaken, too. 

Results. In all cases of these series bony union was noticed 
16-44 weeks after (mean 22 weeks. No mechanical failures 
of the nails or bolts were noticed. There was nor non-union 
neither union in rotation deformity or leg length shortening. No 
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clinical deep vein thrombosis was noticed or related systemic 
complication like pulmonary embolism. However, malunion was 
noticed in two cases, delayed union in seven (after dynamization 
in 3) and peroneal nerve paresis in one. No compartment 
syndrome was noticed but three of our patients suffered local 
reflex pain syndrome managed by conservative means. 

Conclusion. The main stream in the management of 
tibial shaft fractures, nowadays, seem to be closed medullary 
interlocking nailing because the aforementioned technique is 
both effective - well standardized and safe.
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Εισαγωγή 
Η συχνότητα των καταγμάτων διάφυσης της 

κνήμης (26 ανά 100.000 άτομα κάθε έτος σε μέ-
σης σύνθεσης πληθυσμό) είναι η μεγαλύτερη μετα-
ξύ των καταγμάτων των μακρών οστών (Egol AK 
et al 2010). Σήμερα η κλειστή ανάταξη και η ενδο-
ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση είναι γενικά η 
πιο αποδεκτή μέθοδος για την οστεοσύνθεση των 
καταγμάτων σε ενήλικες (Bucholz RW et al 2006). 
Στα πλεονεκτήματα της ενδοασφαλιζόμενης ενδο-
μυελικής ήλωσης συγκαταλέγονται τα εξής: 

1. Παρέχει επαρκή μηχανική σταθερότητα με 
καλύτερο βαθμό ανάταξης του κατάγματος, 
από όσο στην ανοικτή ανάταξη και εσωτερι-
κή οστεοσύνθεση 

2. Διατηρείται το κατάλληλο βιολογικό περι-
βάλλον περιλαμβανομένων της ακεραιότη-
τας των μαλακών μορίων με την αιματική 
παροχή να συγκρίνεται με εκείνη της κλει-
στής ανάταξης και εφαρμογής γύψινου επι-
δέσμου. 

Η οστεοσύνθεση με κλειδούμενη πλάκα, από 
την άλλη πλευρά, θεωρείται ότι είναι προτιμότερο 
να διενεργείται γενικά σε κατάγματα που εκτείνο-
νται προς την περιοχή των μεταφύσεων.

Αν και στο 98% των περιπτώσεων η επέμβαση 
είναι επιτυχημένη αναφέρονται συχνά επιπλοκές 
όπως λοίμωξη, διάσπαση του τραύματος, πώρωση 
σε πλημμελή θέση. Σε μερικές πρόσφατες μελέτες 
περιλαμβανομένων μετα- αναλύσεων 11 μελετών 
ότι η τεχνική της ενδομυελικής ήλωσης σχετίστηκε 
με περισσότερες επιπλοκές, όπως παράταση του 
χρόνου επίτευξης της πώρωσης και μετεγχειρητικό 
άλγος σε σύγκριση με την τεχνική ελάχιστης πα-
ρέμβασης καταρχήν οστεοσύνθεση με πλάκα (He 
GC e al 2014). Μία τυχαιοποιημένη, πιλοτική μελέ-
τη που διενεργήθηκε από τους Mauffrey C και συν 
προς καθορισμό επιτυγχανόμενου λειτουργικού 
αποτελέσματος μετά χρησιμοποίηση κλειδούμενης 
πλάκας ή ενδοασφαλιζόμενου ενδομυελικού ήλου, 
κατέδειξε μία σταθμισμένη διαφορά 13 σημείων 
στο δείκτη βαθμολόγησης αναπηρίας εις όφελος 
των ενδομυελικών ήλων αλλά αυτή η διαφορά δεν 
ήταν στατιστικά σημαντική (Mauffrey C και συν 
2012).

Οι Saied A και συν στη δική τους τυχαιοποιημέ-

νη μελέτη ελέγχου της οστεοσύνθεσης με πλάκα 
έναντι της ενδομυελικής ήλωσης μη συντριπτικών 
καταγμάτων της κνήμης με ανέπαφη την περόνη, 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο η ενδοασφα-
λιζόμενη ενδομυελική ήλωση όσο και η οστεοσύν-
θεση με τη βοήθεια πλάκας ήταν εξίσου αποτε-
λεσματικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση αυτών 
των καταγμάτων. Οι ασθενείς όμως, στους οποί-
ους χρησιμοποιήθηκαν ενδομυελικοί ήλοι ήταν δυ-
νατόν να χρειάζονταν επιπρόσθετες χειρουργικές 
επεμβάσεις προς επίτευξη της πώρωσης και πα-
ραπονούνταν για άλγος στην περιοχή του γόνατος 
(Saied A και συν 2016).

Μία τυχαιοποιημένη προοπτικού χαρακτήρα 
μελέτη σε 104 σκελετικά ώριμους ασθενείς που 
διενεργήθηκε από τους Vallier HA και συν, με εν-
δομυελικό ήλο και εσωτερικά τοποθετημένη κλει-
δούμενη πλάκα οστεοσύνθεσης κατέδειξε ότι οι 
συχνότητες λοιμώξεων, πωρώσεων σε πλημμελή 
θέση και ψευδάρθρωσης ήταν παραπλήσιες αλλά 
η ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση σχετιζό-
ταν περισσότερο με ανεπάρκεια της επιτευχθείσας 
ανάταξης (23%) σε σχέση προς τη χρησιμοποίηση 
πλακών (8,3%) (Vallier HA και συν 2011).

Υλικό και μέθοδος
Αντιμετωπίσαμε στο Νοσοκομείο μας από τον 

Ιανουάριο 2010 μέχρι και τον Οκτώβριο 2016, 32 
ασθενείς με 32 κατάγματα διάφυσης της κνήμης. 
Οι ασθενείς ήταν ηλικίας 18-67 ετών (Μ. Ο. 45,2 
έτη). Επρόκειτο για 19 άνδρες (59%) - 13 γυναίκες 
(41%). Η ενδομυελική ήλωση αποτέλεσε την ορι-
στική μέθοδο αντιμετώπισης. Από τους ασθενείς 
οι 3 έφεραν ανοικτά κατάγματα ΙΙ βαθμού (Gustilo 
- Anderson) που είχαν αντιμετωπισθεί αρχικά με 
εφαρμογή συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Ακολούθησε αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης και μετά τη δέουσα προετοιμασία διενεργή-
θηκε ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση με 
ήλους χάλυβα ή τιτανίου 9 και 10 mm. Κατά την 
εισαγωγή των ήλων προηγήθηκε γλυφανισμός χω-
ρίς ίσχαιμη περίδεση. Σε 4 από τους ασθενείς που 
έφεραν κάταγμα του περιφερικού τριτημορίου της 
περόνης έγινε συνοδός οστεοσύνθεση της περό-
νης - έξω σφυρού. 

Τεχνική. Στο χειρουργείο, τηρούνταν οι κανό-
νες ασηψίας και αντισηψίας και η ένδυση όπως 
και η τοπική αντισηψία του τραύματος γινόταν 
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μετά την τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουρ-
γικό τραπέζι υπό γενική αναισθησία. Όταν γινόταν 
ενδομυελική ήλωση αποφεύγαμε τη χρήση ίσχαι-
μου επιδέσμου. Γινόταν τομή 5 cm από τον κάτω 
πόλο της επιγονατίδας προς το πρόσθιο εξωτερικό 
χείλος του κνημιαίου κυρτώματος. Η επέμβαση γι-
νόταν μετά διίνιση του επιγονατιδικού τένοντα και 
ακολουθούσε διάνοιξη του περιοστέου στην ίδια 
ευθεία με την τομή επί του δέρματος. Το σημείο 
εισόδου γινόταν με τον ανάλογο εισαγωγέα (σου-
βλί). Με το γόνατο σε κάμψη στις 90 μοίρες με τη 
βοήθεια και του εισαγωγέα (σουβλιού) το παράθυ-
ρο διευρυνόταν μέχρι να επιτευχθεί η επικοινωνία 
με το μυελώδη αυλό. Ακολουθούσε η εισαγωγή 
του οδηγού μέχρι την εστία του κατάγματος. Η 
ανάταξη γινόταν με άσκηση έλξης και με κλειστούς 
χειρισμούς και ακολουθούσε περιφερική προώθη-
ση του οδηγού. Δεν διενεργήθηκε ποτέ διάνοιξη 
στην εστία του κατάγματος προς υποβοήθηση της 
ανάταξης. Σε όλες τις περιπτώσεις (κλειστά ή ανοι-

χτά) κατάγματα γινόταν διαδοχική διεύρυνση του 
μυελώδους αυλού με εύκαμπτους διευρυντήρες 
και εισαγόταν ήλος με ελάχιστη διάμετρο 9 mm. 
Η εισαγωγή του ήλου γινόταν πάνω από τον εύκα-
μπτο οδηγό με τη βοήθεια ενισχυτή εικόνας, μέχρι 
την ενσφήνωση του ήλου στο περιφερικό τεμάχιο 
που γινόταν με ήπια κτυπήματα με το σφυρί στο 
κεντρικό πέρας του ήλου. Η χρησιμοποίηση ήλων 
εσωτερικής ασφάλισης περιφερικά αφήνονταν την 
επιλογή του χειρουργού. Η ασφάλιση γινόταν με 
στατικό ή δυναμικό τρόπο, αναλόγως του τύπου 
του κατάγματος και γινόταν προσπάθεια ελεύθε-
ρης (free hand) διεκβολής του ήλου περιφερικής 
ασφάλισης υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Η 
ενσφήνωση γινόταν με ήπια κτυπήματα από την 
πτέρνα. Επιλεγόταν μία κατάλληλου μήκους βίδα 
φλοιού διαμέτρου 4,5 mm και χρησιμοποιούνταν 
για εσωτερική ασφάλιση. Τα εγχειρητικά βήματα 
συνοψίζονται στην εικόνα 1.

Εικόνα 1. Διεγχειρητικές φωτογραφίες από την εισαγωγή ενδοασφαλιζόμενου ενδομυελικού ήλου κνήμης όπως το κείμενο.
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Εντόπιση. Η επιμέρους εντόπιση των καταγ-
μάτων των περιπτώσεων των ασθενών αυτής της 
σειράς δίνεται από το παρακάτω σχήμα:

Θέση καταγμάτων

Θέση καταγμάτων

6 
(18,75%
)

10 
(31,25 
%)

13 
(40,62
%)

3 
(9,37%)

Σχήμα 1. Θέση καταγμάτων - και ποσοστά %

Μετεγχειρητικό πρόγραμμα

Μετεγχειρητικά, το σκέλος τίθοταν σε ανάρρο-
πη θέση και ενθαρρύνονταν ενεργητικές κινήσεις. 
Οι ασθενείς παρακολουθούνταν για την εκδήλωση 
υπερβολικού οιδήματος, άλγους και της κατάστα-
σης της περιφερικής κυκλοφορίας. Η πρώτη επίδε-
ση αφαιρείται μετά τρεις μέρες από την επέμβαση 
ενώ ο οπίσθιος νάρθηκας αφαιρείται επίσης και αρ-
χίζουν οι ενεργητικές κινήσεις στο γόνατο και στην 
ποδοκνημική. Η αφαίρεση των ραμμάτων γινόταν 
σε δέκα μέρες εκτός αν υπήρχε λοίμωξη. Η μερι-
κή φόρτιση άρχιζε με τη βοήθεια βακτηριών ανά-
λογα με την ανοχή του ασθενούς. Πλήρης φόρτιση 
επιτρεπόταν αναλόγως προς τον τύπο του κατάγ-
ματος, τη σταθερότητα της οστεοσύνθεσης και το 
περιοχικό άλγος. Ακολουθούσε επανεξέταση κατά 
διαστήματα δύο εβδομάδων μέχρι την επέλευση 
της κλινικής πώρωσης μετά ακτινολογικό έλεγχο 
που γινόταν κατά μηνιαία διαστήματα με την παρα-
κολούθηση της προόδου της πώρωσης. Όταν ήταν 
εμφανή τα σημεία της κλινικής πώρωσης, γινόταν 
ακτινολογική επιβεβαίωση (εικόνα 3). Από εκεί και 
πέρα οι ασθενείς έμπαιναν σε παρακολούθηση κατά 
μηνιαία διαστήματα μέχρι συμπλήρωσης 6 μηνών 
και μετά κατά διαστήματα 2 μηνών μέχρι τη συ-
μπλήρωση έτους.

   Προεγχειρητικά 1ος μήνας           3ος μήνας 

Εικόνα 3. Άμεσος μετεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγχος.

        5ος μήνας              8ος μήνας                 12ος μήνας

Εικόνα 4. Ολοκλήρωση ακτινολογικού ελέγχου

Σχηματική περιγραφή μετεγχειρητικής 
πορείας

1. Χορήγηση αντιβιοτικών για 5 ημέρες και 
αντιπηκτική αγωγή με ΗΧΜΒ (ηπαρινών χα-
μηλού μοριακού βάρους) για 30 ημέρες

2. Άμεση κινητοποίηση των ασθενών

3. Μερική φόρτιση μέχρι 30% του βάρους του 
σώματος από την 6η εβδομάδα, αν οι ασθε-
νείς δεν πονούσαν.

4. Βάδιση με βακτηρίες για 12 εβδομάδες.

5. Ακτινολογικός έλεγχος 4 - 8 - 12 - 16 εβδο-
μάδες (περαιτέρω επί καθυστερημένης πώ-
ρωσης) μέχρι να συμπληρωθεί έτος.

Οστεοσύνθεση κατάγματος περόνης (γυναίκα 
67 ετών)
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Εικόνα 4.  Κάταγμα διάφυσης κνήμης και συντριπτικό κάταγ-
μα περιφερικού τριτημορίου περόνης. 

Εικόνα 5.  Άμεση μετεγχειρητική ακτινολογική εικόνα. 

Εικόνα 6. - 1ος μήνας                              3 μήνες

Εικόνα 7. - 5 μήνες                               8 μήνες

Εικόνα 8. - 12 μήνες 
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Αποτελέσματα
 Σε όλους τους ασθενείς σημειώθηκε πώ-

ρωση εντός 16-44 εβδομάδων (Μ. Ο. 22). Δεν 
παρατηρήθηκε καμία μηχανική αποτυχία του ήλου 
ή των κοχλιών. Δεν σημειώθηκε καμία ψευδάρ-
θρωση, στροφική παραμόρφωση ή βράχυνση. Δεν 
σημειώθηκε καμία επιπολής ή εν τω βάθει φλεγ-
μονή ή συστηματική επιπλοκή όπως είναι η κλινικά 
έκδηλη πνευμονική εμβολή. Παρόλα αυτά, παρα-
τηρήθηκε πώρωση σε πλημμελή θέση σε 2 ασθε-
νείς, καθυστερημένη πώρωση σε 7 ασθενείς (μετά 
δυναμοποίηση σε 3), πάρεση περονιαίου νεύρου 
σε έναν ασθενή. Δεν παρατηρήθηκε σύνδρομο δι-
αμερίσματος σε κανέναν ασθενή, αλλά 3 ασθενείς 
εμφάνισαν αλγοδυστροφία του κάτω άκρου που 
χρειάστηκε συντηρητική αντιμετώπιση.

Επιπλοκές (Εικόνα 5)

Πώρωση σε πλημμελή θέση σε 2 ασθενείς

Καθυστερημένη πώρωση σε 7 ασθενείς (δυνα-
μοποίηση σε 3)

Πάρεση περονιαίου νεύρου σε 1 ασθενή

Σύνδρομο διαμερίσματος σε κανέναν ασθενή

Αλγοδυστροφία σε 3 ασθενείς

Εικόνα 5. Περιγραφή επιπλοκών.

Συζήτηση
Τα κατάγματα της διάφυσης της κνήμης δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν ακολουθώντας 
απλώς ένα σύνολο κανόνων. Εξαιτίας του ότι το 
1/3 της επιφάνειας της κνήμης είναι υποδόριο δι-
αμέσου του μεγαλύτερου μέρους του μήκους του 
τα ανοιχτά κατάγματα είναι πιο συχνά στην κνήμη 
παρότι σε οποιοδήποτε άλλο μακρό οστούν. Η αι-
ματική παροχή προς στιγμή τουλάχιστον είναι πιο 
επισφαλής από ότι είναι σε οστά, τα οποία περιβάλ-
λονται από ισχυρό φάκελο από μαλακά μόρια. Τα 
κατάγματα υψηλής ενέργειας της κνήμης μπορεί 
να σχετίζονται με ανάπτυξη συνδρόμου διαμερι-

σμάτων με νευρολογικές ή με αγγειακές κακώσεις. 
Η παρουσία των αρθρώσεων τόσο στο γόνατο όσο 
και στην ποδοκνημική δεν επιτρέπει αντιστάθμιση 
της στροφικής παραμόρφωσης μετά από κάταγμα 
για αυτό ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να αποδίδε-
ται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης προς διόρθω-
ση αυτής της παραμόρφωσης. Η καθυστερημένη 
πώρωση, η ψευδάρθρωση και οι λοιμώξεις είναι 
σχετικά συχνές επιπλοκές των καταγμάτων της δι-
άφυσης της κνήμης.

Κατά τη δεκαετία του 1970, οι Grosse και 
Kempf και οι Klemm και Schellmann ανέπτυξαν 
ενδομυελικούς ήλους με βίδες εσωτερικής ασφά-
λισης, πράγμα το οποίο επέκτεινε τη δυνατότητα 
ενδομυελικής ήλωσης προκειμένου να περιλάβει 
πιο κεντρικά πιο περιφερικά και ασταθή κατάγματα 
(Klemm KW και Borner M 1986). Τα πρώτα απο-
τελέσματα αναφέρονται σε εισαγωγή ήλων μετά 
προηγούμενη διεύρυνση του μυελώδους αυλού 
και απέδειξαν ότι είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στην αντιμετώπιση των κλει-
στών καταγμάτων. Οι Bone και Johnson ανέφεραν 
συχνότητα επίτευξης πώρωσης 97% με απλή κλει-
δούμενη ενδομυελική ήλωση της κνήμης, παρόλα 
αυτά, συνέστησαν καθυστέρηση 3 έως 5 ημέρες 
όσον αφορά στην ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελι-
κή ήλωση κλειστών καταγμάτων μετά προηγούμε-
νη διεύρυνση του αυλού δηλαδή με γλυφανισμό 
αυτού ενώ πρότειναν ότι στα ανοικτά κατάγματα 
των τύπων II και III δεν θα πρέπει να γίνεται γλυ-
φανισμός του αυλού. Οι Klemm και Borner 1986) 
ανέφεραν 94% εξαιρετικά ή καλά αποτελέσματα 
σε 267 κατάγματα της κνήμης που αντιμετωπίστη-
καν με ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση. Η 
συχνότητα εμφάνισης εν τω βάθει λοίμωξης ήταν 
2,2% αλλά όλα τα κατάγματα ανταποκρίθηκαν 
καλά στη θεραπεία και δεν αναπτύχθηκε χρόνια 
οστεομυελίτιδα. Οι Ekeland και συν ανέφεραν καλά 
αποτελέσματα με αυτή τη μέθοδο αλλά ανέφεραν 
ότι χρειάζεται προσοχή όσον αφορά στο δυναμικά 
απλό τρόπο απασφάλισής τους, σημειώνοντας ότι 
έτσι, οι περισσότερες επιπλοκές στη δική τους σει-
ρά συνέβησαν με τους δυναμικά ασφαλιζόμενους 
ήλους και επίσης συνέστησαν την όχι κατά ρουτί-
να δυναμοποίησή. Η δυναμοποίηση γινόταν με την 
αφαίρεση των ήλων εσωτερικής ασφάλισης, συνή-
θως των κεντρικών.( Ekeland A et al 1988). 

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξή της ασφαλιζόμε-
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νης ήλωσης, τέθηκε το ερώτημα της διεύθυνσης ή 
μη του μυελώδους αυλού. Μελέτες που δημοσιεύ-
τηκαν τη δεκαετία του 1970 και του 1980 από τους 
Hamza, Dunkerly, και Murray και από τους Bone 
και Johnson (Hamza et al 1971, Bone και Johnson 
1986) ανέφεραν μη αποδεκτά υψηλές συχνότη-
τες λοίμωξης (13.6% έως 33%) σε μικρές σειρές 
ανοικτών καταγμάτων της κνήμης που αντιμετω-
πίστηκαν μετά προηγούμενη διεύρυνση του αυλού. 
Αυτές οι πληροφορίες οδήγησαν στο συμπέρασμα 
ότι η διεύθυνση του μυελώδους αυλού αντενδεί-
κνυται στα ανοιχτά κατάγματα, ιδιαίτερα σε αυτά 
των τύπων Gustilo II, III. Περαιτέρω μελέτες ηλώ-
σεων ανοιχτών καταγμάτων της κνήμης που αντι-
μετωπίστηκαν με ήλους Enders και Lottes, χωρίς 
να διενεργηθεί προηγουμένως διεύρυνση του μυε-
λώδους αυλού ανέφεραν συχνότητα λοίμωξης 6% 
έως 7%. Πειράματα επί ζώων που διεξήχθησαν 
από τους Klein και συν και Schemitsch και συν κα-
τέδειξαν ότι η εισαγωγή ήλων μετά προηγούμενη 
διεύρυνση του μυελώδους αυλού καταστρέφει την 
αιματική ροή στο φλοιό σε μεγαλύτερη έκταση από 
ότι εισαγωγή ήλων χωρίς προηγούμενη διεύρυνση 
του αυλού πιθανώς αυξάνοντας την πιθανότητα 
λοίμωξης (Klein MPM et al 1990, Schemitsch EH 
et al 1994). Η διεύρυνση του μυελώδους αυλού 
σπάνια μπορεί να συσχετίζεται με καταστροφικές 
επιπλοκές. Οι Leunig και Hertel ανέφεραν τρεις 
περιπτώσεις θερμικής νέκρωσης του οστίτη ιστού 
και των μαλακών μορίων που κατέληξε σε λοί-
μωξη σε ασθενείς με στενό αυλό, στους οποίους 
διενεργήθηκε διεύρυνση μετά εφαρμογή ίσχαιμης 
περίδεσης (Leunig και Hertel 1996). Η χρησιμοποί-
ηση ίσχαιμης περίδεσης θα πρέπει να αποφεύγεται 
όταν διενεργείται διεύρυνση του αυλού. Αυτοί οι 
παράγοντες ήταν που καθοδήγησαν στην επινόηση 
ήλων, για τους οποίους δεν χρειαζόταν προηγού-
μενη διεύθυνση του μυελώδους αυλού.

Παρόλα αυτά σε άλλες σειρές με εισαγωγή 
ήλων για την αντιμετώπιση καταγμάτων της κνή-
μης και των τριών τύπων ανοικτών καταγμάτων 
κατά Anderson και Gustilo (Anderson και Gustilo 
1976) I, II και III, όπως και των υποδιαιρέσεων IIIA 
και IIIB (Gustilo R et al 1984) απέδειξαν ότι η συ-
χνότητα των λοιμώξεων ήταν μικρή. Οι λοιμώξεις 
αφορούσαν περισσότερο στα κατάγματα IIIB μετά 
αποτυχία κινητοποίησης στρεφόμενων κρημνών 
προς κάλυψη τους. Όλες οι αναφερόμενες λοιμώ-
ξεις αντιμετωπίστηκαν δεόντως και δεν αναπτύ-

χθηκε χρόνια οστεομυελίτιδα. Αυτές οι σειρές και 
άλλες από τους Bone και συν 1996, Sanders και 
συν 1994, Riemer και συν 1995, Singer και Kellam 
όπως και Stegemann και συν 1995. ανέφεραν πώ-
ρωση σε συχνότητα 96% έως 100% των καταγμά-
των, λοίμωξη σε 2% έως 13%, αστοχία υλικού σε 
0% έως 6%, θραύση βιδών σε 6% έως 41%, και 
ανάγκη διενέργειας δευτεροπαθούς χειρουργικής 
επέμβασης σε συχνότητα 35% έως 48%.

Η αστοχία των υλικών πιο συχνά σχετίζεται με 
τους μικρότερους 8mm ήλους, οι οποίοι χαρακτη-
ρίζονται από αξονική αστάθεια κατάγματα της με-
τάφyσης αμφοτερόπλευρα κατάγματα της κνήμης 
και καθυστερημένη πώρωση ή ψευδάρθρωση. Η 
μηχανική αστοχία του ήλου συνήθως απαιτεί επι-
πρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά σε μία 
μελέτη των Hutson et al βρέθηκε ότι η εγχείρηση 
αναθεώρησης απαιτείται για τη θραύση των βιδών 
στο 3,7% των ασθενών (Hutson JJ et al 1995). 
Οι Ruiz, Kealey, και McCoy ανέφεραν 25 (7.3%) 
αστοχία υλικών σε 340 καταστήματα διάφυσης της 
κνήμης (Ruiz AL et al 2000. Οι παράγοντες που 
σχετίζονται με εσοχή λύκου είναι ανοιχτό κάταγμα, 
βαριά συντριβή και χρησιμοποίηση ήλων μικρό-
τερης διαμέτρου. Η αστοχία των υλικών πιο συ-
χνά παρατηρείται στην κεντρική βίδα εσωτερικής 
ασφάλισης όταν χρησιμοποιείται με μία βίδα. Τα 
κατάγματα του περιφερικού τριτημορίου της κνή-
μης εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα θραύ-
σης του ήλου. 

Τα προβλήματα που σχετίζονται με καθυστέρη-
ση της πώρωσης και αστοχία των υλικών, λόγω της 
χρήσης μικρότερων εμφυτευμάτων που κατά κανό-
να χρησιμοποιούνται κατά την ενδομυελική ήλωση 
χωρίς να διενεργηθεί προηγουμένως διεύρυνση 
του αυλού, έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να 
επιστρέψουν στη χρήση των ήλων που απαιτούν 
γλυφανισμό ακόμη και την ήλωση ανοιχτών καταγ-
μάτων. Με τη χρησιμοποίηση κατά την περιεγχειρη-
τική περίοδο αντιβιοτικών και με τις σύγχρονες τε-
χνικές σύγκλεισης του τραύματος οι Court-Brown, 
Keating, και McQueen ανέφεραν συχνότητα λοί-
μωξης σε 1.8% των τύπου I, 3.8% των τύπου II, 
και 9.5% των τύπου III ανοικτών καταγμάτων της 
κνήμης (5.15% στον τύπο IIIA και 12.5% στον τύπο 
IIIB) (Court-Brown CM et al 1997).

Οι Keating και συν (Keating JF et al 1997) 
ανέφεραν μία τυχαιοποιημένη, προοπτικού χαρα-
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κτήρα, συγκριτική μελέτη μεταξύ εισαγόμενων με 
και χωρίς γλυφανισμό ήλων για την αντιμετώπιση 
ανοικτών καταγμάτων της κνήμης. Οι 47 ήλοι εισή-
χθησαν μετά γλυφανισμό και 41 εισήχθηκαν χωρίς 
γλυφανισμό. Ο μέσος χρόνος μέχρι την επίτευξη 
πώρωσης ήταν 30 εβδομάδες για τις ηλώσεις με 
γλυφανισμό και 29 εβδομάδες για τις ηλώσεις χω-
ρίς γλυφανισμό και δεν υπήρχε διαφορά στα λει-
τουργικά αποτελέσματα μεταξύ των δύο. Αναπτύ-
χθηκε λοίμωξη σε δύο ασθενείς (ποσοστό 4,3%) 
εκεί όπου προηγήθηκε γλυφανισμός, ενώ θραύση 
βιδών συνέβη σε 9% των ηλώσεων με γλυφανισμό 
το 29% των ηλώσεων χωρίς γλυφανισμό. Συνολι-
κά, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στα 
αποτελέσματα της θεραπείας των ανοικτών καταγ-
μάτων της κνήμης με ήλωση με γλυφανισμό και 
με ήλωση χωρίς γλυφανισμό, εάν εξαιρέσει κανείς 
τη μεγαλύτερη συχνότητα μηχανικής αστοχίας των 
βιδών στην ομάδα χωρίς γλυφανισμό.

Άλλοι ερευνητές ακόμη διατηρούν ακόμη επι-
φυλάξεις αναφορικά με τη χρησιμοποίηση ήλων 
με γλυφανισμό για την αντιπροσώπευση ανοικτών 
καταγμάτων ιδιαίτερα όταν πρόκειται για βαριά 
ανοικτά κατάγματα. Οι Wiss και Stetson ανέφεραν 
το 21% συχνότητα εν τω βάθει λοίμωξης σε 33 
τύπου I και τύπου II ανοιχτά κατάγματα της κνήμης 
που αντιμετωπίστηκαν με ήλωση μετά προηγηθέ-
ντα γλυφανισμό. Οι περισσότεροι ασθενείς αρχικά 
αντιμετωπίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία και η ήλω-
ση έγινε αρκετές μέρες ή εβδομάδες μετά την κά-
κωση. Η βαρύτητα των κακώσεων των μαλακών 
μορίων και η επάρκεια του χειρουργικού καθαρι-
σμού και της κάλυψης με μαλακά μόρια είναι οι πιο 
σημαντικοί παράγοντες για την αποτροπή της λοί-
μωξης από ότι είναι ο τύπος του υλικού που χρη-
σιμοποιείται (Wiss D και Stetson WB 1995). Σή-
μερα, οι περισσότεροι ορθοπαιδικοί στην Αμερική 
δέχονται την χρησιμοποίηση ήλων που απαιτούν 
γλυφανισμό για τα τύπου Ι και ΙΙ ανοιχτά κατάγμα-
τα. Η χρησιμοποίηση όμως αυτών των ήλων για τα 
ανοιχτά κατάγματα τύπου III είναι αμφιλεγόμενη. 
Η επιτυχημένη χρησιμοποίηση των ήλων που δεν 
απαιτούν γλυφανισμό έναντι της τεχνικής εκείνων 
που απαιτούν γλυφανισμό περιλαμβάνει βραχύτε-
ρο εγχειρητικό χρόνο, λιγότερη απώλεια αίματος 
και λιγότερη διακοπή της συνέχειας της ενδοστικής 
κυκλοφορίας σε ασθενείς με βαριά κάκωση των 
μαλακών μορίων. Οι Krettek και συν συνηγορούν 
υπέρ της χρησιμοποίησης των ήλων χωρίς γλυφα-

νισμό για την αντιμετώπιση των καταγμάτων της 
κνήμης με κατά Tscherne τύπου II και τύπου III κα-
κώσεις των μαλακών μορίων (Krettek et al 1995). 
Οι Duwelius et al (Duwelius PJ et al 1995) συνι-
στούν τη χρησιμοποίηση ήλων χωρίς γλυφανισμό, 
όταν υπάρχουν σοβαρές κακώσεις των μαλακών 
μορίων και τη χρησιμοποίηση ήλων με γλυφανισμό 
για την αντιμετώπιση καταγμάτων χωρίς σημαντι-
κές κακώσεις των μαλακών μορίων. Οι Gregory 
και Sanders συνιστούν χρησιμοποίηση ήλων χωρίς 
γλυφανισμό, όταν πρόκειται για ασθενείς σε συν-
θήκες πολυτραυματία με κλειστά, ασταθή κατάγ-
ματα της κνήμης, αλλά δεν διαπίστωσαν κανένα 
πλεονέκτημα έναντι των ήλων που απαιτούν γλυ-
φανισμό για μεμονωμένα, κλειστά, ασταθή κατάγ-
ματα της κνήμης (Gregory P και Sanders R 1995). 

Οι Court-Brown CM και συν σε μία τυχαιοποι-
ημένη, προοπτικό χαρακτήρα μελέτη, συνέκριναν 
τις δύο ομάδες σε 50 κλειστά κατάγματα κατά 
Tscherne τύπου I. Οι ερευνητές αυτοί βρήκαν ότι η 
ήλωση με γλυφανισμό ίσως παρέχει ως αποτέλε-
σμα βραχύτερο χρόνο μέχρι την επέλευση πώρω-
σης και ελαττωμένη συχνότητα ανάγκης επιπρό-
σθετων χειρουργικών επεμβάσεων (Court - Brown 
CM et al 1995). Οι Blachut και συν (Blachut PA 
et al 1997) ανέφεραν σε μια τυχαιοποιημένη, προ-
οπτικού χαρακτήρα μελέτη που συνέκρινε 73 κα-
τάγματα και που αντιμετωπίστηκαν με ήλωση με 
γλυφανισμό σε 64 κατάγματα ενώ τα υπόλοιπα 9 
αντιμετωπίστηκαν χωρίς γλυφανισμό. Δεν υπήρ-
χαν σημαντικές διαφορές στη συχνότητα λοιμώ-
ξεων (0% για την πρώτη ομάδα και 1,6% για τη 
δεύτερη), μηχανική αστοχία του ήλου (95% για την 
πρώτη ομάδα και 89% για τη δεύτερη ομάδα), αν 
και υπήρχε μια τάση για καλύτερη πώρωση στην 
ομάδα του γλυφανισμού. Ο αριθμός των βιδών που 
υπέστησαν θραύση ήταν στην ομάδα χωρίς γλυφα-
νισμό (16%) σχέση προς την ομάδα μετά γλυφανι-
σμού (2,7%). Οι Finkemeier και συν (Finkemeier 
CG et al 2000) σε μία τυχαιοποιημένη, προοπτικού 
χαρακτήρα μελέτη σε 94 ασταθή κατάγματα της 
διάφυσης της κνήμης, βρήκαν ότι προκειμένου περί 
ανοιχτών καταγμάτων δεν υπήρχαν σημαντικές δι-
αφορές μεταξύ των ομάδων με γλυφανισμό και 
χωρίς γλυφανισμό, όσον αφορά στο χρόνο πώρω-
σης ή τον αριθμό των επιπρόσθετων επεμβάσεων 
που χρειάστηκαν προκειμένου να επιτευχθεί πώ-
ρωση. Ένα υψηλότερο ποσοστό κλειστών καταγ-
μάτων πωρώθηκαν σε 4 μήνες, παρόλα αυτά, μετά 
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ήλωση με γλυφανισμό από ότι χωρίς, δεν υπήρχε 
διαφορά σε 6 και 12 μήνες. Χωρίς αμφιβολία χρει-
άστηκαν περισσότερες δευτερογενείς επεμβάσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί πώρωση σε κατάγματα 
που αντιμετωπίστηκαν χωρίς γλυφανισμό. Αυτοί 
οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
ήλωση με γλυφανισμό των κλειστών καταγμάτων 
της διάφυσης της κνήμης οδήγησε σε πρωιμότερη 
πώρωση χωρίς αύξηση των επιπλοκών. Αυτές οι 
παρατηρήσεις αλλά και άλλες φαίνεται ότι κατα-
δεικνύουν ότι το κάταγμα και τα χαρακτηριστικά 
των μαλακών μορίων είναι πιο σημαντικά για τον 
προσδιορισμό του τελικού αποτελέσματος από ότι 
η επιλογή της θεραπείας και η ήλωση με γλυφανι-

σμό συνιστάται για τα περισσότερα κλειστά αστα-
θή κατάγματα της διάφυσης της κνήμης.

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι για το 
υλικό του Νοσοκομείου μας δεν υπήρχε λόγος προ-
σφυγής σε ήλους που η εισαγωγή τους δεν απαιτεί 
προηγούμενο γλυφανισμό. Τα προβλήματα από το 
άλγος στην πρόσθια περιοχή του γόνατος ήταν στο 
σύνηθες πλαίσιο όπως και οι παρέσεις του περονι-
αίου και αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά. 

Συμπερασματικά, για μεγάλη ομάδα ασταθών 
καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης η θεραπεία 
εκλογής εξακολουθεί να είναι η κλειστή ενδοα-
σφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση. 
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