














Τ ο περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το 
επίσημο όργανο της Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης 
και δημοσιεύει εργασίες με αντικείμενο την Ορ-
θοπαιδική και Τραυματολογία ή μελέτες πάνω σε 
θέματα βασικών βιολογικών επιστημών, σχετικές 
με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επίσης 
να δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην ι-
ατρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορθο-
παιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

ντα ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τίς 25 δακτυλογραφημένες σελίδες 
μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογραφία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενό τους 
είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστη-
ριακό. Έχουν συγκεκριμένη δομή και περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντομη ει-
σαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, 
περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευνας, 
έκθεση των αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα τε-
λικά συμπεράσματα, τίτλο της εργασίας, συγγρα-
φείς, key words και περίληψη στην αγγλική γλώσ-
σα και βιβλιογραφία. Η έκταση του κειμένου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημέ-
νες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case re ports): 
Παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες διαγνωστικές 
ή θεραπευτικές μέθοδοι ή αναπτύσσονται νεώτε-
ρες απόψεις σχετικά με την παθογένειά τους. Η 
έκταση του κειμένου περιορίζεται σε 2-4 δακτυ-
λογραφημένες σελίδες και σ’ αυτές περιλαμβάνο-
νται: μικρή περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των 
περιπτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλος, συγ-
γραφείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-

τητη βιβλιογραφία.
4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-

σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαιδικής 
και η έκτασή τους περιορίζεται σε 5-6 σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το πε-
ριοδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοι-
νωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαι-
δικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην ο-
ποία αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 
2. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκλη-
ρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. 
Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγ-
γραφείς, οι οποίοι και συνυπογράφουν την επι-
στολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό 
“ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” αποτελούν πνευματική ιδι-
οκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού. Α-
ναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μόνον 
ύστερα από έγγραφη άδεια της συντακτικής επι-
τροπής.

Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται 
αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την 
πλευρά του περιοδικού.

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-
πλό διάστημα μόνο στη μία όψη του φύλλου και 
με περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελί-
δας αναγράφονται: 1) ο τίτλος του άρθρου, 2) τα 
ονόματα των συγγραφέων, 3) το όνομα της Κλι-
νικής και του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται 
η εργασία. Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει 
παραπομπή με το όνομα και τη διεύθυνση του 
πρώτου συγγραφέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο, κάτω από τον τίτλο.

Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ί-
δια έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον 
τίτλο και τα ονόματα των συγγραφέων.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο 
ΑΠΑΡΑΙ ΤΗΤΑ περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρένθεση 
και όχι αριθμητικές αναφορές. Εάν οι συγγραφείς 
είναι δύο, αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, 
ενώ αν είναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου 
και ακολουθούν οι λέξεις:“και συν.” ή “et al”.

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασί-
ας, το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις 
που αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονο-
λογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που κατα-
λαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen Bl: 
Vascular injuries associated with dislocation of 
the knee. J Bone Joint Surg 1977;59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο-
μα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος 
και η χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppe n stall R.B. 

Fracture treatment and healing W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γυα-
λιστερό χαρτί, στο πίσω μέρος να σημειώνεται με 
μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός 
της εικόνας όπως είναι στο κείμενο.

Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτο-
γραφίας. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε 
χωριστή σελίδα και αριθμούνται σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι 
ελληνικοί σε χρήση.

Η εργασία (κείμενα καί πίνακες) πρέπει να απο-
στέλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή 
(σε αρχείο Word, QuarkXpress ή In Design) απο-
θηκευμένη σε δισκέτα ή CD. Η δια δικασία αυτή 
διευκολύνει την ταχύτερη δημοσίευση της εργα-
σίας.

Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές 
ή συντακτικές διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά.

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευ-
ση, οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά 
δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.
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Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος...

Με την ευκαιρία του Συνεδρίου της Διατατικής Ιστογένεσης μερικές εικόνες από το εξωτερικό 
Kurgan, στα σύνορα με το Καζακστάν, την έδρα του επίσης εξωτικού Ilizarov,

 του ανθρώπου που άνοιξε ένα καινούργιο δρόμο στην Ορθοπαιδική.

(από το φωτογραφικό αρχείο του κ. Ιπποκράτη Χατζώκου, Ορθοπαιδικού Χειρουργού,
 Προέδρου της Εταιρείας Διατατικής Ιστογένεσης)
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Περίληψη

Η νόσος του Paget είναι μια μεταβολική νόσος αγνώστου αιτιο-
λογίας αν και πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν την εμπλοκή μιας 
ιογενούς λοίμωξης ή την ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης. Φαίνεται 
να δείχνει μια εθνική κατανομή προσβάλλοντας συνηθέστερα τον 
πληθυσμό της Δ. Ευρώπης και Β. Αμερικής και πολύ σπανιότερα 
τους κατοίκους της Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Υπάρχει 
μια αυξημένη οστεοβλαστική και οστεοκλαστική δραστηριότητα 
με τελικό αποτέλεσμα διόγκωση και παραμόρφωση των οστών. 
Κλινικά έχουμε πόνο, πιεστικά φαινόμενα νευρικών ριζών, οστικές 
παραμορφώσεις κυρίως των κάτω άκρων που μπορεί να οδηγή-
σουν σε οστεοαρθρίτιδα, παθολογικά κατάγματα και εξαλλαγή σε 
σάρκωμα. Θεραπευτικά χορηγούμε καλσιτονίνη ή διφωσφονικά 
ενώ χειρουργικά επεμβαίνουμε επί επιπλοκών που προαναφέρθη-
καν. 

Νόσος Paget-Ανασκόπηση

Σ.Παράσχου
Η.Αναστασόπουλος
Μ.Κουσούτη
Π.Διονέλλης
Α.Καρανικόλας

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς Λέξεις ευρετηρίου:   Νόσος Paget, διφωσφονικά, καλσιτονίνη



Εισαγωγή

Πρωτοαναφέρθηκε από τον James Paget το 1877 
ως παραμορφωτική οστείτιδα. Η νόσος του Paget 
είναι μια διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα στη 
συνεχή παραγωγή και απορρόφηση οστίτη ιστού 
που συμβαίνει φυσιολογικά στον ανθρώπινο σκε-
λετό. Όταν και όπου προεξάρχει η οστεοκλαστική 
δραστηριότητα έχουμε απορρόφηση οστού και 
πλήρωση του κενού με ινώδη αγγειακό ιστό. Σε 
παρακείμενες περιοχές έχουμε παραγωγή νέου 
οστού που εν συνεχεία θα προσβληθούν και αυ-
τές από τους οστεοκλάστες και τελικά θα έχουμε 
ένα μωσαϊκό πεταλιώδους και δικτυωτού ιστού. 
Η εναλλασσόμενη αυτή δραστηριότητα τόσο στο 
ενδόστεο όσο και στο περιόστεο οδηγεί σε αύξη-
ση του πάχους του οστού το οποίο όμως δομικά 
είναι αδύναμο και εύθρυπτο με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση παραμορφώσεων και παθολογικών κα-
ταγμάτων. 

Συχνότητα-Αιτιολογία-Κλινική εικόνα

Η νόσος εμφανίζεται συνήθως σε άτομα άνω 

των 50 ετών αλλά η συχνότητά της αυξάνει με 
την πάροδο της ηλικίας. Είναι σπάνια σε άτομα 
ηλικίας μικρότερης των 40 ετών αλλά πιο εκτετα-
μένη (Holgado S et al 2005). Ο ακριβής αριθμός 
των νοσούντων δε μπορεί να προσδιοριστεί επα-
κριβώς λόγω του ότι πολλοί ασθενείς είναι ασυ-
μπτωματικοί. Φαίνεται ότι δείχνει γεωγραφική και 
εθνική κατανομή με μεγαλύτερη συχνότητα στη 
Δ. Ευρώπη και Β. Αμερική ενώ στην Αφρική, την 
Ασία και Μέση Ανατολή είναι σπάνια (Lee GH et 
al 2004). Ο επιπολασμός της νόσου στην Ελλάδα 
είναι περίπου 0.5% (Μπατακόιας και συν 2001). 
Είναι αγνώστου αιτιολογίας αν και πρόσφατες με-
λέτες ενοχοποιούν προηγούμενη ιογενή λοίμωξη 
ή και γενετική προδιάθεση. Από τη μελέτη οικο-
γενειών με μέλη που έπασχαν από την νόσο Paget 
φάνηκε ότι ο τρόπος κληρονομικότητας είναι ο 
επικρατούν αυτοσωματικός με ατελή διεισδυτικό-
τητα η οποία αυξάνει με την ηλικία ( Siris E et al 
1991, Morales-Piga AA et al 1995, Singer FR 1996, 
Cody JD et al 1997, Sieghart S 2004, Daroszewska 
και Ralston SH 2005). 7 Χρωμοσωμικές περιοχές 
PDB1-PDB7 συνδέθηκαν με την προδιάθεση για 
εμφάνιση της νόσου Paget (Daroszewska A και 
Ralston SH 2005). Τα γονίδια που συσχετίστηκαν 
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Εικόνα 1: Ασθενής 56 ετών. Προσβολή της δεξιάς κερκίδας (σπάνια εντόπιση). Παρατηρούμε τη χαρακτηριστική 
ακτινολογική εικόνα της νόσου και τη ραχιαία γωνίωση της κερκίδας. 



με τη νόσο Paget είναι 4 (TNFRSFI 1A, TNFRSFI 
1B, SQSTM1 και VCP). (Hughes et al 2000, Sparκs 
et al 2001,Wuyts et al 2001, Laurin et al 2001, 
Kovach et al 2001, Hocking et al 2001 και 2002, 
Cundy et al 2002, Daroszewska et al 2004). Πολ-
λοί ασθενείς ανακαλύπτονται τυχαία γιατί είναι 
ασυμπτωματικοί. Αιτολογικοί παράγοντες που 
προκαλούν πόνο στη νόσο Paget είναι οι οστικές 
βλάβες (διάταση περιοστέου, έντονη υπεραιμία, 
μικροκατάγματα), η οστεοαρθρίτιδα παρακείμε-
νων αρθρώσεων, η πίεση νευρικών ριζών, το πα-
θολογικό κάταγμα και η εξαλλαγή. Ο πόνος είναι 
αμβλύς, σπάνια έντονος εκτός εάν υπάρχει εξαλ-

λαγή ή παθολογικό κάταγμα. Οι συχνότερες εντο-
πίσεις είναι στα οστά της λεκάνης και της κνήμης 
και ακολουθούν το μηριαίο οστούν, το κρανίο, η 
σπονδυλική στήλη και τα άλλα οστά (εικόνα 1). 
Η νόσος Paget μπορεί να είναι μονοοστική, προ-
σβολή ενός μόνο οστού ή πολυοστική προσβολή, 
δύο ή περισσότερων οστών με ασύμμετρη κατα-
νομή. Όταν εμφανίζεται στο κρανίο και υπάρχει 
διόγκωση κλινικά φαίνεται ότι ο ασθενής έχει 
κοντό αυχένα, επίσης μπορεί να εμφανιστεί υδρο-
κέφαλος (Roohi F et al 2005) ή λόγω πίεσης κρα-
νιακών νεύρων έκπτωση όρασης, όσφρησης και 
ακοής, νευραλγία τριδύμου ή και παράλυση προ-
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β

γ

Εικόνα 2: 
α.  Ασθενής 48 ετών με νόσο Paget και προσβολή των 

οστών του προσωπικού κρανίου (λεόντειο προσω-
πείο).

β.  Ασθενής με ινώδη δυσπλασία και λεόντειο προσω-
πείο.

 γ.  Ασθενής 51 ετών με νόσο Paget και προσβολή των 
οστών του σπλαχνικού κρανίου. 
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Εικόνα 3: Ασυμπτωματικός ασθενής 61 ετών με νόσο Paget.
 Προσβολή αριστεράς λαγονίου πτέρυγας(τυχαίο εύρημα). 

Εικόνα 4:
Ασθενής 57 ετών με προσβολή αριστερού μηριαίου και αριστερής κνήμης

 α. προσθιοπίσθια ακτινογραφία αριστερού μηριαίου
 β.  πλαγιοπλάγια και γ. αριστερού ισχίου F. Παρατηρείται η πλάγια έξω και πρόσθια γωνίωση του μηριαίου 

καθώς και η χαρακτηριστική ακτινολογική απεικόνιση της νόσου στον αυχένα του μηριαίου.
 δ.  προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια ακτινογραφία αριστερής κνήμης. Παρατηρείται χαρακτηριστική πρόσθια 

γωνίωση αυτής. 

4α

4β 4γ

4δ



σωπικού νεύρου (Eretto P et al 1984, Monsell EM 
2004, Teufert KB και Linthicum F 2005). Σπάνια 
η διόγκωση των οστών του προσωπικού κρανίου 
οδηγεί σε λεόντειο προσωπείο το οποίο είναι συ-
χνότερο σε ασθενείς με ινώδη δυσπλασία (εικό-
να 2). Η προσβολή των οστών της λεκάνης είναι 
συνήθως ασυμπτωματική (εικόνα 3). Η εντόπιση 
στη σπονδυλική στήλη μπορεί να προκαλέσει 
συμπιεστικά κατάγματα με κλινική εκδήλωση 
τον πόνο ή την κύφωση. Εικόνα μυελοπάθειας, 
ιππουριδική συνδρομή ή ριζονευρίτιδα μπορεί 
να εμφανιστούν λόγω στένωσης των τρημάτων, 
σπονδυλικής στένωσης ή σύνδρομο διαφυγής 
του αίματος από την κυκλοφορία του νωτιαίου 
μυελού στο αγγειακό δίκτυο των υπερτροφικών 
σπονδύλων (Hadjipavlou και Lander P 1991). 

Όταν προσβάλλεται το μηριαίο οστούν ή η κνή-
μη μπορεί να έχουμε πόνο λόγω μικροκαταγμά-
των, παραμορφώσεις (πρόσθια γωνίωση κνήμης, 
πρόσθια έξω γωνίωση μηριαίου) ή και οστεοαρ-
θρίτιδα ισχίου ή γόνατος (Lee GC et al 2005) (ει-
κόνα 4). Στην νόσο Paget σπάνια έχουμε εμφάνιση 
εξαλλαγής περίπου 1. 5% με συχνότερη την εμφά-
νιση του οστεοσαρκώματος 50-60% των ασθενών 
με εξαλλαγή και ακολουθούν το ινοσάρκωμα, το 
χονδροσάρκωμα και πολύ σπάνια το αγγειοσάρ-
κωμα και λεμφοσάρκωμα. Το οστεοσάρκωμα της 
νόσου Paget εμφανίζεται σε ηλικιωμένα άτομα με 
πολυοστική νόσο κυρίως στο ισχίο, στην πύελο 
και στον ώμο (Hadjipavlou A. et al 1992). 

Διαγνωστική προσέγγιση

Η ακτινολογική απεικόνιση είναι χαρακτηριστι-
κή στη νόσο Paget. Μπορεί να παρατηρήσουμε 
συνύπαρξη λυτικών και σκληρυντικών βλαβών, 
μικροκατάγματα, πάχυνση φλοιού, διόγκωση και 
παραμόρφωση οστών, αρθρίτιδα παρακείμενων 
αρθρώσεων και παθολογικά κατάγματα. Στο κρα-
νίο στα αρχικά στάδια έχουμε περιγεγραμμένη 
οστεοπόρωση που είναι ασυμπτωματική, μετωπι-
αία διόγκωση, πλατυβασία, ενώ σε τελικά στάδια 
πάχυνση του φλοιού (εικόνα 5). Στη σπονδυλική 
στήλη έχουμε συμπιεστικά κατάγματα σπονδύ-
λων, στένωση σπονδυλικών τρημάτων και τρα-
χείες κάθετες ραβδώσεις στο σπονδυλικό σώμα. 
Στο μηριαίο και στην κνήμη εκτός της χαρακτη-
ριστικής εικόνας με οστεολυτικές βλάβες και 
δημιουργία νέου οστού με κάθετες δοκιδώσεις 
(εικόνα 6) μπορεί να εμφανιστούν παραμορφώ-
σεις, οστεοαρθρίτιδα ισχίου, μικροκατάγματα ή 
και παθολογικά κατάγματα. Το σπινθηρογράφη-
μα οστών συμβάλει στην εντόπιση συνυπάρχου-
σων βλαβών επομένως και στην αξιολόγηση της 
έκτασης της νόσου, αλλά και στην εκτίμηση της 
μεταβολικής δραστηριότητας μιας περιοχής και 
συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 
παρακολούθησης. Είναι λοιπόν ευαίσθητη αλλά 
όχι ειδική εξέταση για τη νόσο Paget (Zanglis A 
et al 2005). Από τον εργαστηριακό έλεγχο έχουμε 
συνήθως αυξημένη αλκαλική φωσφατάση (ALP) 
η οποία όμως μπορεί να είναι και φυσιολογική 
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α β

Εικόνα 5: α. πλαγιοπλάγια ακτινογραφία κρανίου σε ασθενή 49 ετών με νόσο Paget και β. σε ασθενή 71 ετών. Πα-
ρατηρούμε την πάχυνση των οστών του σπλαχνικού κρανίου. 
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(Eechof MF et al 2004) και η οποία είναι δείκτης 
οστεοβλαστικής δραστηριότητας. Έαν συνυπάρ-
χει κύηση ή ηπατική νόσος που μπορεί να επηρε-
άσουν την τιμή της ALP τότε μετρούμε το οστικό 
κλάσμα αυτής. Επίσης η έκκριση υδροξυπρολίνης 
στα ούρα 24ώρου (δείκτης οστεοκλαστικής δρα-
στηριότητας) είναι αυξημένη αλλά είναι ακριβή 

μέθοδος. Η οστεοκαλσίνη, δείκτης οστεοβλαστι-
κής δραστηριότητας, αυξάνει αλλά έχει μικρότε-
ρη ευαισθησία από την ALP. Η πυριδολίνη, η δεο-
ξυπυριδολίνη, το Ν και C-τελοπεπτίδιο του κολ-
λαγόνου είναι πιο ευαίσθητοι δείκτες. Η μέτρησή 
τους όμως δε θεωρείται αναγκαία. Η μέτρηση της 
ALP τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακο-

Εικόνα 6: Ασθενής 66 ετών με νόσο Paget και εντόπιση στο αριστερό μηριαίο α. προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια 
ακτινογραφία αριστερού μηριαίου με χαρακτηριστικές εικόνες περιοχών με οστεοβλαστική και οστεοκλαστική 

δραστηριότητα χωρίς όμως οστική παραμόρφωση β. Λεπτομέρειες των περιοχών αυτών.

α

β
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λούθηση της νόσου είναι επαρκής. Η διαφορική 
διάγνωση θα γίνει από νόσους που έχουν υψηλή 
ALP και παρόμοια ακτινολογική εικόνα όπως με-
ταστάσεις από προστάτη ή μαστό, νεφρική οστε-
οδυστροφία, υπερπαραθυρεοειδισμό με κυστική 
ινώδη οστεΐτιδα, ατελή οστεογένεση, ινώδη δυ-
σπλασία, χρόνια οστεομυελίτιδα, αιμαγγείωμα. 
Επί διαγνωστικών αμφιβολιών, η βιοψία δίνει τη 
λύση. 

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι χειρουργική και φαρμακευ-
τική. Η χειρουργική ενδείκνυται όταν υπάρχουν 
επιπλοκές της νόσου. Έτσι συνίσταται αποσυ-
μπίεση επί συμπιεστικών φαινομένων στα νεύρα, 
οστεοτομίες διορθωτικές επί παραμορφώσεων 
(Meyers M και Singer F 1978), ολικές αρθροπλα-
στικές ισχίου ή γόνατος επί οστεοαρθρίτιδας (Lee 
GC et al 2005). Προσοχή απαιτείται διότι σε ολική 
αρθροπλαστική έχουμε ανάπτυξη πιθανώς έντο-
νης οστεοποίησης (Ferguson DS et al 1994) και 
πρέπει να χορηγούμε προεγχειρητικά ΜΣΑΦ ή 
ακτινοβολία. Σε περίπτωση ανάπτυξης υδροκε-
φάλου διενεργούνται επεμβάσεις παροχέτευσης 
του ΕΝΥ (Roohi F et al 2005). Επί παθολογικών 
καταγμάτων συνίσταται ενδομυελική ήλωση 
(Ramos L 2004) ενώ επί εξαλλαγής επεμβάσεις 
διάσωσης του μέλους ανάλογα με τη σταδιοποί-
ηση (Mayilvahanan N et al 2004, Megas P et al 
2004, Schub et al 2004). Συνήθεις επιπλοκές των 
εγχειρήσεων σε έδαφος Paget είναι η αιμορραγία, 
η ψευδάρθρωση και η δημιουργία έκτοπης οστε-
οποίησης. Για την καταστολή της νόσου και την 
ελαχιστοποίηση των επιπλοκών πρέπει να χορη-
γούνται 3 μήνες προεγχειρητικά διφωσφονικά. 

Δείκτης καταστολής της νόσου είναι η μείωση 
της ALP κατά 50% πριν τη χειρουργική επέμβα-
ση. Η χορήγηση φαρμάκων καταστέλλει τη νόσο, 
ελαττώνει τον πόνο και προλαμβάνει τις επιπλο-
κές. Οι περισσότεροι ασυμπτωματικοί ασθενείς 
δεν πρέπει να θεραπεύονται. Ένδειξη θεραπείας 
υπάρχει επί συμπτωματικών ασθενών και νεαρών 
ασυμπτωματικών με εκτεταμένη προσβολή κρα-
νίου, προσβολή σπονδυλικής στήλης ή μακρών 

οστών κοντά σε αρθρώσεις. Κύρια χορηγούμενα 
φάρμακα είναι η καλσιτονίνη και τα διφωσφονι-
κά. Η δόση χορήγησης καλσιτονίνης είναι 100IU 
υποδορίως καθημερινά. Κλινική ανακούφιση συ-
μπτωμάτων έχουμε σε λίγες εβδομάδες ενώ υπο-
χώρηση των τιμών των δεικτών σε 3-6 μήνες. Εάν 
διακοπεί η χορήγηση η βιοχημική ύφεση θα διαρ-
κέσει περίπου ένα χρόνο, άρα συνεχίζεται η θερα-
πεία με τροποποιημένη δοσολογία 50-100IU ανά 
2η μέρα. Η ρινική χορήγηση έχει μικρή αποτελε-
σματικότητα ενώ η υποδόρια έγχυση δημιουργεί 
παρενέργειες και έτσι έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί 
(Nagant Je Deuxchuisnes C et al 1987). Υπάρχει 
πληθώρα διφωσφονικών. Η λήψη τους γίνεται 
είτε από του στόματος (ετιδρονάτη, αλεδρονάτη, 
ρισεδρονάτη) είτε ενδοφλεβίως (παμιδρονάτη, 
ζολεδρονικό οξύ). Τα από του στόματος χορηγού-
μενα διφωσφονικά λαμβάνονται πρωί με άδειο 
στομάχι για να μεγιστοποιηθεί η απορρόφησή 
τους και αποφεύγεται η κατάκλιση για 30΄ μετά 
τη λήψη για μείωση κινδύνου οισοφαγίτιδας. Πά-
ντα συγχορηγούνται Ca και βιταμίνη D για την 
πρόληψη εμφάνισης υπασβαστιαιμίας. Η ετιδρο-
νάτη που πρωτοχρησιμοποιήθηκε έχει χαμηλή 
αποτελεσματικότητα και συντελεί στη δημιουρ-
γία παθολογικών καταγμάτων λόγω ανεπαρκούς 
επιμετάλλωσης του νέου οστού έτσι η χρήση της 
τείνει να καταργηθεί (Khairi MRA et al 1977). Η 
αλεδρονάτη έχει 700 φορές ισχυρότερη δράση 
από την ετιδρονάτη και μικρότερα προβλήματα 
στη μετάλλωση των οστών. Η συνιστώμενη δόση 
είναι 40mg ημηρεσίως για 6 μήνες διάστημα στο 
οποίο έχουμε βελτίωση και στα επίπεδα της ALP 
αλλά και στην ακτινολογική εικόνα. Συνιστά-
ται επανεξέταση κάθε 6 μήνες και επί εμφάνισης 
υψηλής ALP 6 μηνο κύκλο θεραπείας (Siris E et al 
1996, Walsh JP et al 2004). Η ρισεδρονάτη είναι 
1000 φορές πιο δραστική από την ετιδρονάτη. Η 
συνιστώμενη δόση είναι 30mg για 3 μήνες. Κύριες 
επιπλοκές είναι η ναυτία, διάρροιες, αρθραλγίες, 
γαστρικό βάρος και η οισοφαγίτιδα (Miller et al 
1999, Rendina et al 2004). H παμιδρονάτη χορη-
γούμενη ενδοφλεβίως είναι 100 φορές πιο ισχυρή 
από την ετιδρονάτη και χωρίς προβλήματα με τη 
μετάλλωση των οστών. Σε ήπια νόσο μια ενδο-
φλέβια έγχυση 60mg διάρκειας 3 ωρών, σε μέτρια 
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νόσο (τριπλάσια τιμή ALP) 3 με 4 εγχύσεις των 60-
90 mg ανά 7-15 ημέρες, σε βαρειά νόσο (15πλά-
σια τιμή ALP) η δόση αυξάνεται στα 300-500mg. 
Επαναξέταση ανά τρίμηνο και επί αύξησης ALP 
νέος κύκλος ανάλογα με τη βαρύτητα. Συνήθως 
η ύφεση που προκαλεί η χορήγηση παμιδρονάτης 
διαρκεί ένα χρόνο. Ως ανεπιθύμητες ενέργειες 
μπορεί να εμφανιστούν γρίππη, χαμηλός πυρε-
τός, λεμφοπενία, επιπεφυκίτιδα και σκληρίτιδα. 
Ένα νέο ελπιδοφόρο διφωσφονικό στην καταπο-
λέμηση της νόσου του Paget είναι και το ζολεδρο-
νικό οξύ σε ενέσιμη μορφή (Reid IR et al 2005). 
Χορηγείται σε δόση 5 mg ενδοφλεβίως διάρκειας 
15΄ και καλύπτει τον ασθενή για 6 μήνες. Είναι 40 
φορές πιο δραστικό από την παμιδρονάτη, η εν-
δοφλέβια έγχυσή του είναι μικρότερης διάρκειας 
και έχουμε μόνο μία έγχυση. Σε μελέτη συγκρι-
τική μεταξύ ζολενδρονικού οξέος και ρισεδρονά-
της σε ασθενείς με νόσο Paget είχαμε ισχυρότερη, 
ταχύτερη και πιο μακροχρόνιας διάρκειας απά-
ντηση με το ζολενδρονικό οξύ τόσο κλινικά όσο 
ακτινολογικά και εργαστηριακά, στοιχεία που το 
καθιστούν φάρμακο επιλογής για τη νόσο Paget. 
Οι επιπλοκές που εμφανίστηκαν ήταν ήπιες και 
της ίδιας συχνότητας με αυτές της ρισεδρονάτης, 
εμφανίζοταν τις 3 πρώτες ημέρες μετά την έγχυ-
ση και διαρκούσαν το πολύ 4 ημέρες (Green J. et 
Rogers M. 2002). 

Abstract

Paget’s disease-Review

S. Paraschou, H. Anastasopoulos, M. Kousouti, 
P. Dionelis, A. Karanikolas

A΄ Orthopeadic Department
      Kilkis General Hospital

Paget’s disease is a metabolic disorder of bone re-
modeling of unknown aetiology.Recent researches 
support a virous infection involvement or a genetic 
predisposition.It seems to have a geographic and 
racial distribution,It is usual in West Europe and 
North America but rare in Africa,Asia and Middle 

East.There is an increased osteoblastic and osteo-
clastic activity and results in bone enlargement 
and bone deformities.The most common clinical 
manifestations are pain, bone deformities with or 
without arthritis of the hip and knee, pathological 
fractures and nerves entrapment.Therapy includes 
calcitonin and biphosphonates administration.Sur-
gery may be useful to restore complications.

Key words: Paget’s disease, biphosphonates, calcitonin

Βιβλιογραφία

1. Αβραμίδης Α. Η Νόσος Paget των οστών, 
Ροτόντα, Θεσ/νίκη, 2007.

2. Cody JD, Singer FR, Roodman GD,et al. 
Genetic linkage of Paget’s disease of the bone 
to chromosome 18q.Am J Hum Genet (1997) 
61:1117-1122.

3. Cundy T, Hegde M, Naot D et al. A mutation 
in the gene TNFRSF11A encoding osteoprote-
gerin causes an idiopathic hyperphosphatasia 
phenotype.Hum Mol Genet(2002);11:2119-
27.

4. Daroszewska A,Hocking LJ,McGuigan FE 
et al. Susceptibility to Paget’s disease of  bone 
is influenced by a common polymorphic va-
riant of osteoprotegerin.J Bone Miner.Res 
(2004);19:1506-11. 

5. Daroszewska A,Ralston SH.Genetics of 
Paget’s disease of bone.Clin Sci(Lond) (2005) 
Sep;109(3):257-63.

6. Eekhoff ME,van der Klift M,Kroon 
HM,Cooper C,Hofman A,Pols HA, Papa-
poulos SE. Paget’s disease of bone in The 
Netherlands:a population-based radiological 
and biochemical survey-the Rotterdam Study.
J Bone Miner Res.(2004) April;19(4):566-70. 
Epub 2004 Jan 26.

7. Eretto P, Krohel GB, Shihab ZM, et al.Optic 
neuropathy in Paget’s disease.Am J Ophthal-
mol (1984)97:505-510.

8. Ferguson DJ, Itonaga I, Maki M, McNally E, 
Gundle R, Athanasou NA.Heterotopic bone 
formation following hip arthroplasty in Pag-



21Ορθοπαιδική, 20, 3, 2007

et’s disease.Bone.(2004) Jun;34(6):1078-83.
9. Green J, Rogers M. Pharmacologic profile of 

zoledronic acid:a highly potent inhibitor of 
bone resorption.Drug Dev Res (2002);55:210-
224.

10. Hadjipavlou A, Lander P. Paget’s disease of 
the spine.J Bone Joint Surg (1991)73:1376-
1381.

11. Hadjipavlou A, Lander P, Srolovitz H, Enker 
IP. Malignant transformation in Paget disease 
of bone.Cancer (1992)Dec 15;70(12):2802-8.

12. Hocking LJ, Herbert CA, Nicholls RK et al. 
Genomewide search in familial Paget disease 
of bone shows evidence of genetic heteroge-
neity with candidate loci on chromosomes 
2q36, 10p13, and 5q35. Am J Hum Genet 
(2001);69: 1055-61.

13. Hocking LJ, Lucas GJ, Daroszewska A et al. 
Domain-specific mutations in sequestosome 
1(SQSTM1) cause familial and sporadic Pag-
et’s disease. Hum Mol Genet (2002); 11:2735-
9.

14. Holgado S, Rotes D,Guma M, Monfort J, 
Olive A, Carbonell J, Tena X. Paget’s dis-
ease of bone in early adult life.Ann Rheum 
Dis.(2005) Feb;64(2):306-8.

15. Hughes AE, Ralston SH, Marken J et al. 
Mutations in TNFRSF11A affecting the sig-
nal peptide of RANK,causse familial expans-
ile osteolysis.Nat Genet (2000);24:45-8.

16. Khairi MRA, Altman RD, DeRosa GP, et al. 
Sodium etidronate in the treatment of Paget’s 
disease of bone.A study of long-term results.
Ann Intern Med (1977) 87:656-663.

17. Kovach MJ, Waggoner B, Leal SM et al. 
Clinical delineation and localization to chro-
mosome 9q13.3-p12 of a unique dominant 
disorder in four families:hereditary inclusion 
body myopathy, Paget disease of bone, and 
frontotemporal dementia.Mol Genet Metab 
(2001);74:458-75.

18. Laurin N, Brown JP, Lemainque A et al. 
Paget disease of bone:mapping of two loci at 
5q35-qter and 5q31.Am J Hum Genet (2001); 
69:528-43. 

19. Lee CH, Han SH, Yoon BY, Lee YW. Mono-

stotic Paget’s disease of the tibia in Korea.Clin 
Rheumatol.(2004)Aug;23(4):381-2.Epud 
2004.

20. Lee GC, Sanchez-Sotelo J, Berry DJ. Total 
Knee Arthroplasty in Patients with Paget’s 
Disease of Bone at the Knee.J Arthroplasty. 
(2005) Sep;20(6):689-93.

21. Mayilvahanan N, Bose JC, Paraskumar M, 
Rajkumar G, Sivaseelam A, Jaheer H, Nata-
rajan S. Paget’s sarcoma:limb salvage by cus-
tom mega prosthesis: four case reports.J Or-
thop Surg(Hong Kong).(2004) Dec;12(2):243-
7.

22. Megas PD, Panagopoulos AM, Tsamandas 
AC, Lambiris EE. Femoral chondrosarcoma 
complicating Paget’s disease of bone. Ortho-
pedics (2004) Jan;27(1):63-4.

23. Meyers M, Singer F. Osteotomy for tibia vara 
in Paget’s disease under cover of calcitonin.J 
Bone Joint Surg(1978) 60:810-814.

24. Miller P, Brown J, Siris E, Hoseyni M, Axel-
rod D, Bekker P. A randomized,double-blind 
comparison of risedronate and etidronate in 
the treatment of Paget’s disease of bone.Pag-
et’s Risedronate/Etidronate Study Group.Am 
J Med (1999);106:513-520.

25. Monsell EM. The mechanism of hearing 
loss in Paget’s disease of bone.Laryngoscope. 
(2004) Apr;114(4):598-606.

26. Morales-Piga AA, Rey-Rey JS, Corres-Gon-
zales J, Garcia-Sagredo JM, Lopez-Abente 
G. Frequency and characteristics of familial 
aggregation in Paget disease of bone.J Bone 
Miner Res (1995); 10:663-670

27. Μπατακόιας Β, Σώμαλη Μ, Αβραμίδης Α. 
Νόσος Paget. Στο βιβλίο Α. Αβραμίδη: Eν-
δοκρινολογία, τόμ.β: Μεταβολικά νοσήματα 
των οστών. University studio press (2001) 
σελ. 576.

28. Nagant de Deuxchaisnes C, Devogelaer JP, 
Huaux JP, et al. New modes of administra-
tion of salmon calcitonin in Paget’s disease.
Nasal spray and supposity. Clin Orthops 
(1987)217:56-71. 

29. Ramos L, Santos JA, Devesa F, Del Pino J. 
Interlocking nailing with the Seidel nail in 



22 Ορθοπαιδική, 20, 3, 2007

fractures of the humeral diaphysis in Paget’s 
disease:a report on two cases.Acta Orthop 
Belg. (2004) Feb;70(1):64-8.

30. Reid IR, Miller P, Lyles K, Fraser W, Brown 
JP, Saidi Y, Mesenbrink P, Su G, Pak J, Zele-
nakas K, Luchi M, Richardson P, Hosking 
D. Comparison of a single infusion of zole-
dronic acid with risedronate for Paget’s dis-
ease.N Engl J Med.(2005)Sep 1;353(9):898-
908.

31. Rendina D, Mossetti G,Viceconti R, Sorren-
tino M, Nunziata V. Risedronate and pami-
dronate treatment in the clinical management 
of patients with severe Paget’s disease of bone 
and acquired resistance to bisphosphonates.
Clcif Tissue Int.(2004) Sep;75(3):189-96.

32. Roohi F, Mann D, Kula RW. Surgical man-
agement of hydrocephalic dementia in Paget’s 
disease of bone: the 6-year outcome of ventri-
culo-peritoneal shunting.Clin Neurol Neuro-
surg.(2005) Jun;107(4):325-8.

33. Schuh A, Zeiler G, Holzwarth U, Aigner T. 
Malignant fibrous histiocytoma at the site of a 
total hip arthroplasty.Clin Orthop Relat Res. 
(2004) Aug;(425):218-22.

34. Sieghart S. Osteitis deformans-Paget’s dis-
ease.Wien Med Wochenschr.(2004);154(5-6): 
97-101.

35. Singer FR. Paget’s disease of bone:possible 
viral basis.Trends Endocrinol Metab (1996)7: 
258-261.

36. Siris E, Ottman R, Flaster E, Kelsey JL. Fa-
milial aggregation of Paget’s disease of bone.J 

Bone Miner Res (1991);6:495-500.
37. Siris E, Weinstein RS, Altman R, et al. Com-

parative study of alendronate versus etidro-
nate for the treatment of Pget’s disease of  
bone. J Clin Endocrinol Metab(1996) 81:961-
967.

38. Sparks AB, Peterson SN, Marken J et al. 
Mutation screening of the TNFRSF11A gene 
encoding receptor activator of NF kappa 
B(RANK) in familial and sporadic Paget’s 
disease of bone and osteosarcoma.Calcif Tis-
sue Int (2001);68:151-5. 

39. Teufert KB, Linthicum F Jr. Paget’s disease 
and sensorineural hearing loss associated 
with spiral ligament degeneration. Otol Neu-
rotol. (2005) May;26(3):387-91.

40. Walsh JP, Ward LC, Stewart GO, Will RK, 
Criddle RA, Prince RL, Stuckey BG, Dhali-
wal SS, Bhagat CI, Retallck RW, Kent GN, 
Drury PJ, Vasikaran S, Gutteridge DH. 
A randomized clinical trial comparing oral 
alendronate and intravenous pamidronate 
for the treatment of Paget’s disease of bone.
Bone.(2004) Apr;34(4):747-54.

41. Wuyts W, Van Wesenbeeck L, Morales-
Piga A et al. Evaluation of the role of RANK 
and OPG genes in Paget’s disease of bone.
Bone(2001);28:104-7.

42. Zanglis A, Andreopoulos D, Zissimopoulos 
A, Baziotis N. Positive Tc-99m-MIBI scan in a 
patient with confirmed Paget’s disease of bone. 
Clin Nucl Med.(2005) May;30(5):363-4.



Περίληψη

Σκοπός: είναι η μελέτη των προτύπων πολυσυστηματικών κα-
κώσεων των κάτω άκρων που οδηγούν με μεγάλη πιθανότητα σε 
τραυματικούς ακρωτηριασμούς. Διερευνώνται οι μορφολογικές 
κανονικότητες και η πιθανή προγνωστική σημασία τους για παρό-
μοιας βαρύτητας και χαρακτηριστικών κακώσεις. 

Ασθενείς και μέθοδος: Από το Μάιο του 1987 έως τον Ιανουάριο 
2006 αντιμετωπίσαμε με διενέργεια άμεσου ή πρώιμου ακρωτηρια-
σμού 50 ασθενείς με 57 πολυσυστηματικές κακώσεις κάτω άκρων. 
Επρόκειτο για 44 άνδρες και 6 γυναίκες ηλικίας 16 έως 65 ετών 
χωρίς ιστορικό αποφρακτικής αγγειοπάθειας ή/και συστηματικής 
νόσου. Οι ασθενείς εντάχθηκαν σε μια από τις παρακάτω ομάδες: 
θερμικά εγκαύματα (4/57), βαριά σύνθλιψη και παγίδευση κάτω 
άκρου και ατελή ακρωτηριασμό (15/50 με 16 κακώσεις), κατάγ-
ματα μηριαίου με βλάβη μηριαίων αγγείων με αδύνατη ή/και ανε-
παρκή αντιμετώπιση της αγγειακής βλάβης (10/57), για τα οποία 
διενεργήθηκαν 9 υψηλοί μηριαίοι ακρωτηριασμοί και μια απεξάρ-
θρωση διά του ισχίου, εξαρθρήματα γόνατος (3/57) ενώ ένας έφε-
ρε διπλό εξάρθρημα γόνατος-ποδοκνημικής, κατάγματα κνήμης 
τύπου ΙΙΙ C (14/57) και κατάγματα-εξαρθρήματα γύρω από την 
ποδοκνημική και το πόδι (3/57). Οι ασθενείς κάθε ομάδας συγκρί-
θηκαν με 21 ασθενείς με παρόμοιες κακώσεις, όπου ευοδώθηκαν οι 
επανορθωτικές διαδικασίες από ένα σύνολο 321 κακώσεων με ίδια 
τοπογραφική εντόπιση και χαρακτηριστικά που περιλήφθηκαν σε 

Κακώσεις των κάτω άκρων 
που συνεπάγονται τραυματικό 
ακρωτηριασμό, σωστικό για τη 
ζωή των πασχόντων. 
Πολυετής εμπειρία από ένα Γενικό 
Νοσοκομείο

Ι. Μπισχινιώτης
Α. Γιανναράκης
Π. Μικάλεφ
Ν. Τζιρής
Ε. Μπαλαμπανίδου

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
 ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη

Λέξεις ευρετηρίου:   Πολυσυστηματικές κακώσεις κάτω άκρων, τραυμα-
τικοί ακρωτηριασμοί κάτω άκρων, αγγειακές κακώ-
σεις/επαναιμάτωση κάτω άκρων  



θεματικές σειρές και ανακοινώθηκαν ή/και δημοσι-
εύθηκαν από την ίδια ιατρική ομάδα. 

Αποτελέσματα. Οι ασθενείς της σειράς επεβίω-
σαν και παρακολουθούνται στενά για το υπόλοιπο 
της ζωής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς επανε-
ντάχθηκαν στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον με τα 
ίδια ή/και διαφορετικά καθήκοντα.

Συμπεράσματα. Οι παράγοντες που επιδρούν 
δραστικώς στη βιωσιμότητα του σκέλους μετά από 
πολυσυστηματική κάκωση έχουν σχέση με το χρό-
νο και την επάρκεια αντιμετώπισης, την πολυσυ-
στηματικότητα αλλά και την παραμονή μηχανικής 
και ιστικής αστάθειας στην περιοχή της κάκωσης.

Εισαγωγή
 
Οι βαριές πολυσυστηματικές κακώσεις των 

κάτω άκρων, παρά τις προόδους που έχουν υπάρ-
ξει στην Αγγειοχειρουργική, στην Πλαστική και 
Επανορθωτική Χειρουργική, στην Ορθοπαιδική 
και στην Ανάνηψη των Βαριά Πασχόντων εξα-
κολουθούν να προβληματίζουν και αποτελούν 
την κυριότερη αιτία διενέργειας σωστικών για τη 
ζωή των ασθενών ακρωτηριασμών, ιδιαίτερα επί 
νέων ατόμων (Lange et al, 1985, Bondurant et al 
1988, Baumgartner, 1990, Baumgartner και Baise 
1990, Roessler et al, 1991, Kornah 1996, Hertel 
et al, 1996, Jimenez, 2005). Μετά τον αρχικό εν-
θουσιασμό που προκάλεσαν οι πρόοδοι από την 
εφαρμογή των προόδων των ανωτέρω κλάδων 
στην καθημερνή πράξη κατά τη διάρκεια της δε-
καετίας του ’80 ακολούθησε σκεπτικισμός (Lange 
et al, 1985). Έτσι, στη διάρκεια της δεκαετίας του 
’90 εμφανίστηκαν συστήματα βαθμολόγησης της 
τοπικής βαρύτητας μιας πολυσυστηματικής κά-
κωσης σε άλλοτε άλλη σχέση με τη γενικευμένη 
επιβάρυνση του οργανισμού. Κατά το πρώτο ήμι-
συ της δεκαετίας του 2000, όμως, έχοντας υπό-
ψη τη δεδηλωμένη βούληση επιζώντων - πρώην 
βαριά πασχόντων με πολυσυστηματικές κακώ-
σεις κάτω άκρων - σχετικώς προς την προτίμησή 
τους για διατήρηση πολύ τραυματισμένων κάτω 
άκρων παρά τη μειωμένη λειτουργική αξία τους 
και παρά τα ανυπέρβλητα συνοδά προβλήματα 
που συνεπάγονται άλλαξαν τα δεδομένα και οι 

προτεραιότητες (Bosse et al 2000, Rueger, 2005). 
Πράγματι η προσκόλληση των ασθενών στα δια-
σωθέντα άκρα θέτει επί νέων βάσεων το πρόβλη-
μα. Εμφανίζονται παράμετροι που φαίνεται ότι 
αντιστρατεύονται τις από μακρού θεμελιωμένες 
αρχές αντιμετώπισης τραυματιών (life first). Η 
δεδηλωμένη βούληση των επιζώντων αλλά και 
των οικογενειών τους εμμέσως αλλά σαφώς θέτει 
θέμα νομιμοποίησης ανάληψης των επανορθωτι-
κών ενεργειών τόσο όσον αφορά στο Ίδρυμα που 
καλείται να αποδεχθεί τον ασθενή όσο και όσον 
αφορά στην επάρκεια των διατιθέμενων σε αυτό 
προσώπων, μέσων και υπηρεσιών που τάσσονται 
να τις αναλάβουν. Υπάρχει, επομένως ζήτημα ευ-
θύνης του σχεδιασμού παροχής υπηρεσιών αλλά 
και του ορισμού εμπλοκής υγειονομικών σχημα-
τισμών ικανών σε στελέχωση και διοικητική δομή 
απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους. 
Σκοπός της παρακάτω μελέτης είναι η αξιοποίηση 
των μορφολογικών κανονικοτήτων που διηγού-
νται τη βαρύτητα της κάκωσης και που απέρρευ-
σαν από την επί μακρά σειρά ετών ενασχόληση 
των ανακοινούντων με το θέμα. Η μελέτη δεν 
έχει ως στόχο την παροχή ενός νέου συστήματος 
βαθμολόγησης της βαρύτητας κακώσεων αλλά 
την αξιοποίηση της παρατήρησης ότι οι πολυσυ-
στηματικές κακώσεις εμφανίζουν συγκεκριμένες 
ομοιότητες που έχουν σχέση με τον τρόπο, με τον 
οποίο επισυμβαίνουν και την ένταση των δυνά-
μεων που τις προκαλούν. Είναι, επομένως πιθανό, 
αυτό σε μεγάλο βαθμό να καθορίζει και την πρό-
γνωσή τους, ιδιαίτερα όταν οι άλλοι παράγοντες, 
γενικοί και τοπικοί, όπως είναι ο χρόνος παρέ-
λευσης από το ατύχημα, η βαρύτητα και οι όροι 
αντιμετώπισης του shock, οι συνοδές κακώσεις 
ζωτικών οργάνων και οι μεταβολικές αντιδράσεις 
στις κακώσεις, είναι παραπλήσιοι.

Ασθενείς και μέθοδος

Από τον Μάιο του 1987 μέχρι τον Απρίλιο 2006 
(περίπου 20 έτη) αντιμετωπίσαμε 50 ασθενείς, επί 
των οποίων διενεργήθηκαν 57 μείζονες τραυμα-
τικοί ακρωτηριασμοί στα κάτω άκρα, δεδομένου 
ότι σε 7 ασθενείς έγιναν ακρωτηριασμοί σε αμφό-
τερα τα κάτω άκρα. Ως μείζονες ακρωτηριασμοί 
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νοούνται οι ακρωτηριασμοί από το επίπεδο των 
οπισθοταρσίων αρθρώσεων και άνω. Οι ασθενείς, 
εισήχθησαν απευθείας στο Ίδρυμά μας ή είχαν πα-
ραπεμφθεί σε μας από άλλα νομαρχιακά νοσοκο-
μεία του ευρύτερου χώρου μετά βραχεία νοσηλεία 
ως φέροντες πιθανές ή/και βέβαιες αγγειακές κα-
κώσεις. Επρόκειτο για 44 άνδρες και 6 γυναίκες 
ηλικίας από 16 έως 67 ετών. Ήταν άτομα ενεργά 
και κοινωνικώς αυτόνομα. Οι κακώσεις επήλθαν 
κατά πλειοψηφία κατά την κίνηση των ασθενών 
ως εποχουμένων (22/50), ως πεζών παρασυρ-
μένων (12/50) ή είχαν σχέση με συγκεκριμένες 
δραστηριότητες σχετικές με επαγγελματική μόνι-
μη ή περιστασιακή απασχόληση των πασχόντων 
αλλά και έξεις ή και τρόπους ζωής (14/50). Απο-
κλείστηκαν άτομα με συστηματικά νοσήματα και 
πολυσυστηματικές κακώσεις, υπερήλικες ασθε-
νείς (ηλικίας άνω των 67 ετών) αλλά και άτομα 
που έφεραν τραύματα από πυροβόλα όπλα. Τα 
εκτεταμένα βαθιά θερμικά εγκαύματα συμπερι-
λήφθηκαν στη σειρά αυτή λόγω των ομοιοτήτων 
που παρουσιάζουν κατά το χειρισμό τους με τις 
αντίστοιχες μηχανικές πολυσυστηματικές κακώ-
σεις. Πολύ συχνά, άλλωστε, σε μηχανικές πολυ-
συστηματικές κακώσεις συνυπάρχουν ή ακόμη 
και κυριαρχούν τα εγκαύματα τριβής. Δεν περιλή-
φθηκαν ηλεκτρικά εγκαύματα με ή χωρίς θερμικές 
βλάβες. 

Σε έναν ασθενή με τέλειο τραυματικό ακρωτη-
ριασμό από παγίδευση του σκέλους στα συλλη-
πτήρια στοιχεία σκαπτικού μηχανήματος επιχει-
ρήθηκε ανασυγκόλληση. Η προσπάθεια ανασυ-
γκόλλησης έγινε με ταυτόχρονη βράχυνση του 
μηριαίου στο επίπεδο του κατάγματος. Παρά τις 
προσπάθειες ο ασθενής υποβλήθηκε σε σωστικό 
ακρωτηριασμό και διαμόρφωση του κολοβώμα-
τος. Στους άλλους ασθενείς που έφεραν τέλειους 
ή ατελείς τραυματικούς ακρωτηριασμούς ή/και 
απεξαρθρώσεις διά των μεγάλων αρθρώσεων 
του κάτω άκρου μετερχόμασταν άμεσο σωστικό 
ακρωτηριασμό και διαμόρφωση κολοβώματος 
στο πλησιέστερο προς το επίπεδο του ακρωτηρι-
ασμού λειτουργικό ύψος. 

Γενικώς, με την εξαίρεση των τέλειων αλλά και 
ατελών ακρωτηριαστικών κακώσεων με ευρείες 
αποκολλήσεις μαλακών μορίων και ευρεία συμμε-

τοχή τριών από του τέσσερις βλαστικούς ιστούς/
όργανα στην κάκωση, οι κακώσεις αντιμετωπί-
ζονταν συνολικώς προς την κατεύθυνση της δια-
τήρησης του τραυματισμένου σκέλους. Ουδέποτε 
αναλήφθηκε φιλελευθέρως διενέργεια σωστικού 
ακρωτηριασμού σε πολυσυστηματική κάκωση σε 
εφαρμογή εξαντικειμενοποιημένων κριτηρίων με 
δεδομένα προκύπτοντα από εφαρμογή πρωτοκόλ-
λων ή συστημάτων βαθμολόγησης βαρύτητας.

Διενεργούνταν αναλόγως προς την αστάθεια 
που προέκυπτε μετά την επέλευση της κάκωσης 
συγκράτηση των οστικών ή/και αρθρικών στοι-
χείων με τη βοήθεια συσκευών εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης ή συμβατικών ενδομυελικών ήλων με 
ταυτόχρονη ελάχιστη συγκράτηση των αρθρικών 
στοιχείων και ακολουθούσε η αγγειοχειρουργική 
επέμβαση για την αποκατάσταση της αιμάτωσης 
του σκέλους. Κατά την αντιμετώπιση των τραυ-
μάτων ακολουθούνταν κατά προτίμηση ανοικτές 
τεχνικές ενώ κάθε άλλη συνακόλουθη επανορ-
θωτική ενέργεια αναβαλλόταν προκειμένου να 
διενεργηθεί σε δεύτερο χρόνο. Μετά τη διενέρ-
γεια των επεμβάσεων οι ασθενείς μεταφέρονταν 
σε ΜΕΘ και τελούσαν υπό στενή παρακολούθη-
ση τόσον όσον αφορά στην εξέλιξη της γενικής 
κατάστασής τους όσον και στη τοπική εξέλιξη 
των τραυματισμένων ιστών. Το σύνολο των δεδο-
μένων που απέρρεαν από την εξέλιξη του ασθε-
νούς επέβαλε την κατά προτεραιότητα διενέργεια 
ακρωτηριασμού πριν από την απειλή εγκατάστα-
σης του φαινόμενου της πολυοργανικής ανεπαρ-
κείας στην εκπνοή του συνδρόμου της γενικευμέ-
νης φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS).

Διακρίναμε έξη ομάδες – πρότυπα πολυσυστη-
ματικών κακώσεων, τα εξής:

α΄) Εκτεταμένες θερμικές κακώσεις των κάτω 
άκρων δηλαδή θερμικά και μηχανικά εγκαύματα, 

β΄) Βαριά σύνθλιψη ή παγίδευση του τραυμα-
τισμένου άκρου χωρίς δυνατότητα αναίμακτης 
απελευθέρωσης και τέλειοι ή σχεδόν τέλειοι 
ακρωτηριασμοί ή/και απεξαρθρώσεις, 

γ΄) Κατάγματα μηριαίου με βλάβη των τελικών 
μηριαίων αγγείων και ανεπιτυχή ή/και αδύνατη 
επαναιμάτωση,

δ΄) Πολυσυστηματικά ή/και παραμελημένα 
εξαρθρήματα γόνατος,
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ε΄) Ανοικτά κατάγματα κνήμης τύπου IIIC κατά 
Gustilo και

στ΄) Κατάγματα και κατάγματα εξαρθρήματα 
γύρω από την ποδοκνημική και το πόδι. 

Οι ασθενείς των παραπάνω ομάδων, όπου ήταν 
δυνατό, συγκρίθηκαν με ασθενείς που έφεραν πα-
ρόμοιες κακώσεις και κατά καιρούς περιελήφθη-
σαν σε κλινικές μελέτες αναδρομικού χαρακτήρα 
που ανακοινώθηκαν ή/και δημοσιεύθηκαν από 
την ίδια ιατρική ομάδα και από το ίδιο Ίδρυμα.

Αποτελέσματα 

Οι ασθενείς αυτής της σειράς ταξινομήθηκαν 
με βάση το αίτιο της κάκωσης που οδήγησε στον 
ακρωτηριασμό σε μια από τις παρακάτω ομάδες: 

1. Εκτεταμένα θερμικά εγκαύματα των κάτω 
άκρων (Εικ. 1). Πρόκειται για τρεις ασθενείς, 
επί των οποίων διενεργήθηκαν 3 ακρωτηριασμοί 
άνωθεν του γόνατος και μία απεξάρθρωση διά του 

ισχίου. Δύο από αυτούς κατά την εκδήλωση πυρ-
καγιάς ήταν αναίσθητοι με αποτέλεσμα να υπο-
στούν ο ένας εκτεταμένα εγκαύματα σε αμφότερα 
τα κάτω άκρα και ο άλλος στο ένα σκέλος και στο 
σύστοιχο άνω άκρο. Η τρίτη ασθενής παρασύρθη-
κε από βαρύ όχημα με αποτέλεσμα την απανθρά-
κωση του ενός σκέλους της συνεπεία εγκαύματα 
τριβής που αναπτύχθηκε κατά την εμπλοκή της 
στην κάκωση και τον πολυσυστηματικό τραυμα-
τισμό του άλλου περιλαμβανομένων και εγκαυ-
μάτων τριβής. Στους δύο πρώτους διενεργήθηκαν 
επείγοντες σωστικοί ακρωτηριασμοί άνωθεν του 
γόνατος των προσβεβλημένων κάτω άκρων. Στην 
τρίτη ασθενή έγινε διά του ισχίου απεξάρθρωση 
του απανθρακωμένου άκρου ενώ κάποια δερματι-
κά στοιχεία που διέφυγαν την απανθράκωση αξι-
οποιήθηκαν ως ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα 
για την κάλυψη δερματικών ελλειμμάτων του άλ-
λου σκέλους, όπου αναλήφθηκε και ολοκληρώ-
θηκε σειρά επανορθωτικών επεμβάσεων.

2. Βαριά σύνθλιψη ή παγίδευση του τραυματι-
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σμένου άκρου χωρίς δυνατότητα αναίμακτης απε-
λευθέρωσης και τέλειοι ή σχεδόν τέλειοι ακρωτη-
ριασμοί ή/και απεξαρθρώσεις (Εικ. 2). Πρόκειται 
για 8 ασθενείς, 4 θύματα τροχαίων ατυχημάτων 
και μάλιστα θύματα παράσυρσης από επερχόμενο 
όχημα, επί των οποίων διενεργήθηκαν 5 ακρωτηρι-
ασμοί κάτω από το γόνατο, δύο ασθενείς τα σκέλη 
των οποίων συνθλίφτηκαν από στοιχεία της καμπί-
νας του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, ένας ασθε-
νής θύμα ενεργοποίησης εκρηκτικού μηχανισμού 
παράνομης αλιείας και ένας ασθενής που παγιδεύ-
τηκε στα συλληπτήρια στοιχεία σκαπτικού μηχα-
νήματος. Στους ασθενείς αυτούς διενεργήθηκαν 
ακρωτηριασμοί άνωθεν του γόνατος ακολουθού-
μενοι από την κατάλληλη κατά περίπτωση διαμόρ-
φωση κολοβώματος. Μια προσπάθεια ανασυγκόλ-
λησης στο επίπεδο του γόνατος απέτυχε.

3. Κατάγματα μηριαίου με βλάβη των μηριαί-
ων αγγείων και ανεπιτυχή ή/και αδύνατη επα-
ναιμάτωση (Εικ. 3). Πρόκειται για 10 ασθενείς, 

οι οποίοι έφεραν ισάριθμα κατάγματα του μηρι-
αίου και βλάβη της επιπολής μηριαίας αρτηρίας 
ή/και φλέβας. Σε τρεις από τους ασθενείς αυτής 
της ομάδας διενεργήθηκε αναθεώρηση της επέμ-
βασης επαναιμάτωσης που είχε προηγηθεί, η 
οποία όμως κατά τις επόμενες ώρες ή/και ημέρες 
και παρά την αποκατάσταση της αιματικής ροής 
περιφερικώς, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα στο επίπεδο της ιστικής αιμάτωσης. 
Αποτέλεσμα τούτων ήταν να καταστεί αναγκαία 
η διενέργεια υψηλού μηριαίου ακρωτηριασμού.

4. Πολυσυστηματικά ή/και παραμελημένα 
εξαρθρήματα γόνατος (Εικ. 4). Στην ομάδα αυτή 
εμπίπτουν έξη ασθενείς. Οι κακώσεις αυτές αντι-
μετωπίστηκαν κατά κανόνα με καθυστέρηση και 
κατέληξαν σε απεξαρθρώσεις διά της άρθρωσης 
ή/και ακρωτηριασμούς άνωθεν του γόνατος. 

5. Ανοικτά κατάγματα κνήμης τύπου IIIC κατά 
Gustilo (Εικ. 5). Πρόκειται για τα ανοικτά εκείνα 
κατάγματα της κνήμης, στα οποία συνυπάρχει βλά-
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 Εικόνα 2. – Ατελής απεξάρθρωση διά της ποδοκνημικής άμφω - επανορθωτικές ενέργειες και ακρωτηριασμός 
παρά το βιώσιμο του σκέλους λόγω αδυναμίας ελέγχου λοίμωξης και υπαισθησίας πέλματος. 
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Εικόνα 3. – Ανεπαρκής αναστόμωση της επιπολής μηριαίας αρτηρίας επί κατάγματος της διάφυσης του μηριαίου 
- μηριαίος ακρωτηριασμός και διαμόρφωση κολοβώματος. 

Εικόνα 4. – Αγγειογραφική εικόνα οξείας αρτηριακής απόφραξης της ιγνυακής αρτηρίας επί βλάβης σκέλους
 δύο επιπέδων – γόνατος και ποδοκνημικής. 
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βη τελικών αγγείων, η αποκατάσταση της οποίας 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη της βιωσιμότη-
τας του σκέλους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμ-
βάνονται τα κατάγματα της κνήμης με βλάβη των 
αγγείων της περιοχής της γαστροκνημίας αλλά 
και ανοικτά κατάγματα με τελική αγγειακή βλάβη 
του σκέλους σε άλλο επίπεδο. Στους ασθενείς αυ-
τούς αναλήφθηκε επέμβαση επαναιμάτωσης. Οι 
διενεργηθείσες επεμβάσεις παρά την επιτυχία της 
επανόδου της αιματικής ροής περιφερικώς δεν 
κατέληξαν σε αποκατάσταση της ιστικής ισχαιμί-
ας και διάσωση του σκέλους. Η δυσμενής εξέλιξη 
ήταν επακόλουθο της αντικειμενικής βαρύτητας 
των τοπικών και γενικών επιβαρυντικών παραγό-
ντων, των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών 
αλλά και της σχετικής καθυστέρησης της επαναι-
μάτωσης. Στην ομάδα αυτή περιλήφθηκαν είκοσι 
ασθενείς - οι οκτώ από αυτούς έφεραν κακώσεις 
σε δύο επίπεδα ήτοι: επτά ταυτόχρονη παρουσία 
κάποιου κατάγματος του μηριαίου σε πολλαπλά 
επίπεδα και ένας έφερε και εξάρθρημα γόνατος. 

Στην ομάδα αυτή συνολικώς διενεργήθηκαν είκο-
σι έξη ακρωτηριασμοί. 

6. Κατάγματα και κατάγματα εξαρθρήματα 
γύρω από την ποδοκνημική και το πόδι (Εικ. 
6). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τρεις ασθενείς. 
Στον ένα από τους αυτούς διενεργήθηκε άμεσος 
ακρωτηριασμός. Ένας ασθενής με κάκωση διπλού 
επιπέδου στο επίπεδο της κνήμης και της ποδο-
κνημικής μετά μερική επαναιμάτωση κατέληξε 
σε μη ανατάξιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις του πρό-
σθιου και του μέσου ποδιού. Αντιμετωπίστηκε με 
οπισθοτάρσιο ακρωτηριασμό του ποδιού ακολου-
θούμενο από αρθροδεσία της ποδοκνημικής και 
της υπαστραγαλικής. Σε άλλον ασθενή με παρό-
μοια αμφοτερόπλευρα κατάγματα-εξαρθρήματα 
στο επίπεδο της κάτω μετάφυσης της κνήμης και 
της ποδοκνημικής, μετά επιτυχημένη αρχικώς 
επαναιμάτωση και μετά περίοδο ολίγων μηνών, 
διενεργήθηκε ετερόπλευρος τυπικός κνημιαίος 
ακρωτηριασμός. Ο ακρωτηριασμός επιλέχθηκε 
ως αναγκαία λύση, επειδή το τελικό αποτέλεσμα 

 Εικόνα 5. - Ανοικτό ΙΙΙC κάταγμα κνήμης μετά την επέμβαση επαναιμάτωσης και εξωτερική οστεοσύνθεση.
 Προϊούσα ισχαιμία παρά το αρχικό ελπιδοφόρο αποτέλεσμα. 
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ήταν απογοητευτικό τόσο για τον πάσχοντα όσο 
και για τους θεράποντες ιατρούς λόγω αδυναμίας 
ελέγχου χρόνιας λοίμωξης και κακού λειτουργι-
κού αποτελέσματος.

Η σύγκριση αποτελεσμάτων ήταν δυνατή προς 
τις παρακάτω ομάδες. Οι θερμικές κακώσεις συ-
γκρίθηκαν προς ισάριθμες ηλεκτρικές κακώσεις 
επί επιζώντων. Τα κατάγματα του μηριαίου με 
βλάβη των μηριαίων αγγείων συγκρίθηκαν με σει-
ρές ασθενών με υπερδιακονδύλια, μεσοδιαφυσια-
κά και υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου 
επί πολυτραυματιών και βαριά πασχόντων που 
αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εικοσα-
ετίας και ανακοινώθηκαν ή/και δημοσιεύτηκαν 
σε Ελληνικά και διεθνή Ιατρικά συνέδρια. Πρό-
κειται συνολικώς για 170 συνολικώς κατάγματα 
(ποσοστό επί του συνόλου των καταγμάτων του 
μηριαίου 5,90%). Τα πολυσυστηματικά ή/και πα-

ραμελημένα εξαρθρήματα του γόνατος συγκρίθη-
καν με δεκαπέντε συνολικώς παρόμοιες κακώσεις 
που πρόκειται να ανακοινωθούν το επόμενο φθι-
νόπωρο (λόγος επιτυχών επαναιματώσεων προς 
ακρωτηριασμούς 12/3). Τα ανοικτά ΙΙΙC κατάγ-
ματα της κνήμης συγκρίθηκαν με 84 συνολικώς 
κατάγματα με παρόμοια χαρακτηριστικά περι-
λαμβανομένων και των ασθενών όπου διενερ-
γήθηκαν ακρωτηριασμοί για ανεπιτυχείς επαναι-
ματώσεις (αναλογία επιτυχών επαναιματώσεων 
προς ακρωτηριασμούς 84/26). Τα κατάγματα και 
κατάγματα εξαρθρήματα γύρω από την ποδοκνη-
μική και το πόδι, συγκρίθηκαν με 46 ασθενείς με 
κακώσεις γύρω από την ποδοκνημική και το πόδι 
με κακώσεις μαλακών μορίων που δημοσιεύσαμε 
τον περασμένο χρόνο και με 15 ασθενείς με εξαρ-
θρήματα στο πόδι (αναλογία επιτυχών επαναιμα-
τώσεων προς ακρωτηριασμούς 3/61).

Εικόνα 6. – Κατάγματα εξαρθρήματα ποδοκνημικών άμφω με βλάβες των οπισθίων κνημιαίων αγγείων. 
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Συζήτηση

Η βασιζόμενη σε ενδείξεις διαδικασία εκτί-
μησης μιας πολυσυστηματικής κάκωσης ήταν 
εκείνη που δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης 
συστημάτων βαθμολόγησης της βαρύτητας μιας 
πολυσυστηματικής κάκωσης των κάτω άκρων 
(Lange et al 1985, Jimenez 2005, Rueger 2005). Τα 
σημαντικότερα και πιο διαδεδομένα συστήματα 
βαθμολόγησης της σοβαρότητας των τραυμά-
των των κάτω άκρων (scoring systems), είναι το 
Mangled Extremity Severity Score (M.E.S.S.), το 
Predictive Salvage Index (P.S.I.), το Limb Salvage 
Index (L.S.I.), το Nerve Injury, Ischaemia, Soft-
Tissue Injury, Skeletal Injury, Shock, and Age of 
Patient Score (N.I.S.S.S.A.) και το Hanover Frac-
ture Scale-97 (H.F.S.-97). Τα παραπάνω συστήμα-
τα βαθμολόγησης της βαρύτητας των κακώσεων 
(scoring systems) παρουσιάζουν διαφορές ως 
προς την ευαισθησία και την ειδικότητά ανάλογα 
με τον υπό μελέτη ασθενή και το είδος της κά-
κωσης που σπανίως λαμβάνεται υπόψη. Σε σύ-
γκριση με το M.E.S.S. score, το N.I.S.S.S.A. score, 
βρέθηκε ότι παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία 
(81.8% προς 63.6%) και είναι πιο συγκεκριμένο 
(92.3% αντί για 69.2%). Και τα δύο συστήματα, 
πάντως, είναι πολύ ακριβή στην πρόγνωση του 
ακρωτηριασμού. Το L.S.I. έχει καλύτερα αποτε-
λέσματα συγκριτικά με το M.E.S.S. και το P.S.I., 
όταν τα συστήματα βαθμολόγησης (scoring sys-
tems) εφαρμόζονται σε όλα τα είδη των τραυμα-
τισμένων άκρων και έχει, επίσης, καλύτερα απο-
τελέσματα από τα M.E.S.S., P.S.I., N.I.S.S.S.A. και 
H.F.S.-97, όταν υπολογίζονται μόνο τα τύπου III 
ανοιχτά κατάγματα της κνήμης. Οι διαφορές αυ-
τές, σχετίζονται με τη διαφορετική εστίαση στον 
τραυματισμό από τα διάφορα συστήματα και την 
ανατομική αποτίμηση της νευρικής βλάβης. Το 
H.F.S.-97 αποδείχθηκε πιο ακριβές σε σχέση με 
το M.E.S.S. και το N.I.S.S.S.A., όταν υπολογίζο-
νται μόνο τα IIIC ανοιχτά κατάγματα της κνήμης. 
Έτσι, το H.F.S.-97, είναι, μόνο, χρήσιμο στο να δι-
ακρίνει τα άκρα που θα υπομείνουν τον ακρωτη-
ριασμό, από τα άκρα που θα διασωθούν.

Το M.E.S.S., το N.I.S.S.S.A. και το H.F.S.-97 
βαθμολογούν ουσιαστικώς τα αποτελέσματα της 

αρχικής νευρολογικής εξέτασης, με την προϋπό-
θεση, ότι μία οξεία αισθητηριακή εξασθένηση, συ-
σχετίζεται με ελαττωμένη πιθανότητα σωτηρίας 
του βαριά τραυματισμένου σκέλους. Υποδηλούν, 
επίσης, ότι η αρχική εξέταση, είναι καθοριστική 
της τελικής έκβασης. Παρόλα αυτά η ισχαιμία, η 
πίεση, η τάση ή η συμπίεση μπορούν να προκα-
λέσουν παροδικό νευρολογικό τραυματισμό που 
δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί από το τελικό απο-
τέλεσμα και επομένως να βαρύνει με την ανίχνευ-
σή του κατά την αρχική εκτίμηση. Με τη χρήση 
του L.S.I., η νευρολογική βλάβη, βαθμολογείται 
σύμφωνα με τα ανατομικά νευρολογικά ευρήμα-
τα και μόνο.

Η έκθεση των αποτελεσμάτων ακρωτηριασμών 
στα κάτω άκρα δεν παύει να συνιστά το συνολι-
κό εξαγόμενο σειράς κλινικών εργασιών που δεν 
μπορεί παρά να είναι εκ των πραγμάτων αναδρο-
μικού χαρακτήρα. Οι εργασίες αυτές ανακοινώ-
θηκαν ή/και δημοσιεύθηκαν από την ομάδα των 
ανακοινούντων κατά τη διάρκεια των δύο τελευ-
ταίων δεκαετιών (Μπισχινιώτης και συν 1991, 
1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2004). 

Για την πρώτη κατηγορία των θερμικής αιτιολο-
γίας κακώσεων ήδη θέσαμε τα συγκριτικά δεδο-
μένα σε σχέση με τις αντίστοιχες από ηλεκτρικά 
εγκαύματα. Για τους ασθενείς της δεύτερης κατη-
γορίας τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκείνα 
των υποτροχαντηρίων καταγμάτων (αντιμετώπι-
ση με συστήματα ήλου πλάκας), των καταγμάτων 
της μηριαίας διάφυσης (αντιμετώπιση με συμπι-
εστική οστεοσύνθεση, συμβατικές ενδομυελικές 
ηλώσεις, συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε 
ασθενείς με ή χωρίς βλάβες των μηριαίων αγγεί-
ων) και με κατάγματα του κάτω πέρατος του μη-
ριαίου. Το ποσοστό ακρωτηριασμών σε ασθενείς 
της κατηγορίας των ανοικτών καταγμάτων της 
κνήμης σε συνδυασμό με κάταγμα του μηριαίου 
οστού ανεξαρτήτων του επιπέδου κατάγματος 
στο μηριαίο, συγκρίθηκαν προς τους ασθενείς με 
σύνδρομο κυμαινόμενου γόνατος σειράς ασθενών 
που έφεραν κατάγματα κνήμης και μηριαίου στο 
ίδιο σκέλος και σύνθετες οστεοσυνδεσμικές κα-
κώσεις γόνατος που αντιμετωπίσθηκαν με διαρ-
θρικά και περιαρθρικά πλαίσια εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης. Τα ανοικτά κατάγματα κνήμης IIIC 



32 Ορθοπαιδική, 20, 3, 2007

κατά Gustilo (1984) (Μπισχινιώτης και συν 1999 
– 2005) της ομάδας που κατέληξαν σε ακρωτη-
ριασμό σε συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτε-
λέσματα επί ασθενών, επί των οποίων έγιναν και 
πέτυχαν επανορθωτικές ενέργειες. Εξίσου επικίν-
δυνες όσον αφορά στη δυνατότητα διάσωσης του 
σκέλους είναι και τα κατάγματα της κνήμης της 
ομάδας IIIB κατά Gustilo (1984), δηλαδή κατάγ-
ματα συνοδευόμενα από εκτεταμένες αποκολ-
λήσεις μαλακών μορίων και απογύμνωση οστών 
αλλά και περιαρθρικών ιστών σε μεγάλη έκταση. 
Το ίδιο συμβαίνει και όταν μετά επιτυχή επαναι-
μάτωση μεγάλο μέρος μαλακών μορίων υπόκειται 
σε υπόστροφες ισχαιμικές εξεργασίες που κατα-
λήγουν σε νέκρωση και μετά την απομάκρυνση 
των νεκρωτικών στοιχείων έπεται η απογύμνωση 
οστών και περιαρθρικών ιστών. Κατά τη φάση της 
απογύμνωσης των σκληρών στοιχείων (οστών, 
περιαρθρικών ιστών και αρθρώσεων) και παρά 
την επιτυχημένη επαναιμάτωση, οι ασθενείς με 
αυτού του τύπου κακώσεις υπόκεινται σε μεγάλο 
κίνδυνο ακρωτηριασμού, επειδή είναι δυσχερής 
η ανάληψη επανορθωτικών ενεργειών και υπάρ-
χει πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου της λοίμωξης 
που θα κυριαρχήσει ούτως ή άλλως στην κλινι-
κή εικόνα. Οι ασθενείς αυτής της ομάδας αυτής 
με κακώσεις γύρω από το γόνατο συγκρίνονται 
με δεκαπέντε ασθενείς με πολυσυστηματικές κα-
κώσεις με κατάγματα-εξαρθρήματα του γόνατος 
που αντιμετωπίστηκαν με διαρθρικές και περιαρ-
θρικές συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης με 
άλλοτε άλλα λειτουργικά αποτελέσματα. Η αρ-
θρική συμμετοχή είναι ούτως ή άλλως δυσμενές 
στοιχείο και στην εξέλιξη μιας πολυσυστηματικής 
κάκωσης τόσον όσον αφορά στην πρόγνωση της 
θετικής έκβασης των προσπαθειών για τη διά-
σωση του βαριά τραυματισμένου σκέλους όσον 
και σε ότι αφορά το επίπεδο αποκατάστασής του 
(Gustilo et al 1984, 1987, 1990).

Τα συστήματα βαθμολόγησης της βαρύτητας 
χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα μειονεκτή-
ματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται σφάλματα της 
παρατήρησης, αποσιώπηση ή υποεκπροσώπηση 
κατά την παραμετροποίηση των απειλητικών για 
τη ζωή καταστάσεων, αποσιώπηση του επίπεδου 
ή επιπέδων της βλάβης, άγνοια του μηχανισμού 

της κάκωσης, δεν ασχολούνται με το προσδοκώ-
μενο αποτέλεσμα και υπάρχει πρόβλημα νομιμο-
ποίησης των ομάδων που θα αναλάβουν τις επα-
νορθωτικές διαδικασίες. Τα συστήματα έχουν δι-
αφορές στην ευαισθησία και την ειδικότητα αλλά 
δικαίωσαν τις επιμέρους προβλέψεις τους στους 
δικούς μας ασθενείς. 

Οι θερμικές κακώσεις έχουν δυσμενή πρόγνωση 
για τη βιωσιμότητα των άκρων αλλά ο σωστικός 
ακρωτηριασμός οδηγεί σε ευκολότερη ανάνη-
ψη του εγκαυματία. Οι τέλειοι ή σχεδόν τέλειοι 
ακρωτηριασμοί και οι βαριές συνθλίψεις και οι 
βαριές ανοικτές συνθλίψεις των κάτω άκρων δεν 
είναι δυνατό παρά να εμβάλλουν στη σκέψη του 
σωστικού ακρωτηριασμού και τα μόνα ερωτήματα 
που τίθενται είναι εκείνα του άριστου λειτουργι-
κού ύψους αλλά και της δυνατότητας βελτίωσης 
του κολοβώματος.

Τα κατάγματα του μηριαίου και ιδιαίτερα τα 
ανοικτά βαρύνονται για ένα ποσοστό που κυμαί-
νεται γύρω στο 10% για βλάβες της επιπολής μη-
ριαίας αρτηρίας. Στα εξαρθρήματα του γόνατος η 
αναλογία των ακρωτηριασμών ήταν ιδιαίτερα με-
γάλη, πιθανότατα επειδή ήταν ήδη παραμελημέ-
να ή εν πάσει περιπτώσει σε μεγάλο βαθμό είχαν 
τύχει ανεπαρκούς θεραπείας. Τα κατάγματα της 
κνήμης τύπου ΙΙΙC κατά Gustilo με αγγειακή βλά-
βη στο επίπεδο του κατάγματος ή πάνω από αυτό 
βαρύνονται επίσης με μεγάλα ποσοστά ακρω-
τηριασμών πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και 
από τα δικά μας ποσοστά. Οι πολυσυστηματικές 
κακώσεις στην ποδοκνημική και το πόδι εμφανί-
ζουν μεγάλη πολυμορφία. Τα δικά μας ποσοστά 
συγκρινόμενα με εκείνα της βιβλιογραφίας ήταν 
μάλλον μικρά. Άλλωστε, σε κακώσεις στο επίπε-
δο αυτό είναι εύκολο να μην είναι τελική η συνυ-
πάρχουσα αγγειακή βλάβη. 

Ανεξαρτήτως της χρήσης ή μη των συστημάτων 
βαθμολόγησης της βαρύτητας των κακώσεων, η 
μελέτη του προτύπου της πολυσυστηματικής κά-
κωσης του κάτω άκρου είναι μεγάλης σημασίας 
για την έναρξη, την επιλογή του είδους και της 
έκτασης επανορθωτικών χειρουργικών επεμβάσε-
ων. Οι κεντρικές και πολυεπίπεδες κακώσεις είναι 
φανερό ότι βαρύνονται με μεγαλύτερα ποσοστά 
ακρωτηριασμών σε σχέση προς τις περιφερικές 
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κακώσεις όπου η ιστική συμμετοχή δεν μπορεί να 
παρά να είναι πολύ μικρότερη. Η μελέτη των προ-
τύπων οδηγεί σε αξιοποίηση των κανονικοτήτων 
που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις μας και 
θέτουν απόλυτη ένδειξη διενέργειας σωστικού 
ακρωτηριασμού στις ακόλουθες καταστάσεις:

1.  Τέλειος ακρωτηριασμός τη στιγμή και στη 
σκηνή του ατυχήματος που οδηγεί σε μη βιώ-
σιμο αποκομμένο τμήμα. 

2.  Ανεπανόρθωτοι τραυματισμοί του ισχιακού 
ή/και οπίσθιου κνημιαίου νεύρου σε IIIC 
ανοιχτά κάταγμα της κνήμης

3.  Παρέλευση χρόνου θερμής ισχαιμίας πάνω 
από 6-8 ώρες

4.  IIIC κάταγμα της κνήμης σε συνδυασμό με 
κακώσεις που απειλούν τη ζωή shock (κατα-
πληξία), DIC (σύνδρομο διάχυτης ενδοαγ-
γειακής πήξης) ή ARDS (σύνδρομο αναπνευ-
στικής δυσχέρειας του ενήλικος).

Στις σχετικές ενδείξεις περιλαμβάνονται: 
1. I IIC κατά Gustilo ανοιχτό κάταγμα της κνή-

μης
2.  Κακώσεις σύνθλιψης του κάτω άκρου και του 

σύστοιχου άκρου ποδός και γενικώς οι κακώ-
σεις δύο ή περισσότερων επιπέδων ιδιαίτερα 
όταν αυτές επισυμβαίνουν διά των μεγάλων 
αρθρώσεων του κάτω άκρου. 

3.  Σημαντική απώλεια του οστού της κνήμης ή 
συνδυασμός σοβαρής κάκωσης του γόνατος 
ή/και της ποδοκνημικής. 

Συμπερασματικώς, κατά την αντιμετώπιση βα-
ριών πολυσυστηματικών κακώσεων των κάτω 
άκρων σημασία έχει η εξοικείωση των ιατρών με 
τα πρότυπα και τις προοπτικές αποκατάστασης 
των βαριά πασχόντων, η νομιμοποίηση του ιατρι-
κού περιβάλλοντος αλλά και του Ιδρύματος ως 
προς τη δυνατότητα ανάληψης επανορθωτικών 
ενεργειών, η διασφάλιση όλων των δεοντολογι-
κών προνοιών προς τούτο και η καλή ενημέρωση 
του ιατρικού προσωπικού πάνω στα νεότερα δε-
δομένα. 

Abstract

Limb injuries requiring salvage amputation – 
Twenty-year experience in a General Hospital. 

Bischiniotis I, Giannarakis A, Mikalef P, Tziris 
N, Balabanidou E.

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece.

Objective of this study is to identify injury pat-
terns to lower extremities, which may be the cause 
of a traumatic amputation. Certain morphological 
regularities and their prognostic importance are 
investigated and utilized in assessing same severity 
and personality injuries.

Patients and methods. From May 1987 to Janu-
ary 2006, 50 patients were admitted in our Insti-
tution with 57 multisystem lower extremities in-
juries. They were 44 men and 6 women, aged 16 
to 65 years without an obstructive vascular or sys-
temic disease history. They fell in one of the follow-
ing groups: thermal injuries (3/57), severe crush 
and/or entrapment (15/57, 16 injuries), femoral 
shaft fractures with blood vessel injuries and inad-
equate reperfusion (10/57) on which 9 high above 
knee amputations and one hip disarticulation were 
performed, knee dislocations (3/57) while one had 
double knee and ankle dislocation, type IIIC open 
tibial fractures and open fracture -dislocations 
around the ankle and the foot (3/57) one had both 
knee and ankle dislocation. Patients of each group 
were compared to 21 patients with similar injuries, 
in which reconstructive procedures were successful 
over a number of 321 injuries of same topography 
managed at the same time and included in series of 
consequent patients, which were analyzed and pre-
sented or published by the same medical group. 

Results. Patients of these series were the survi-
vors of the abovementioned patients’ groups and 
followed-up for the rest of their lives. Most of them 
were completely rehabilitated and rejoined same oc-
cupational state with the same or altered role.

Conclusions. Factors influencing the viability of 
severely injured lower limbs following multisystem 
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injury are related to the time of reperfusion and its 
efficiency, its multisystemity as well as the achieve-
ment of mechanical and tissue stability at the injury 
region. 

Key words:  Multisystem injuries of the lower limbs, 
traumatic amputations of the lower ex-
tremities, vascular injuries to the lower 
limbs. 
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Περίληψη

Σκοπός: Η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων αντι-
μετώπισης καταγμάτων κεφαλής κερκίδας και η ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας.

Υλικό και μέθοδος: 32 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική 
μας κατά το χρονικό διάστημα 1998-2004. Ο μέσος όρος ηλικί-
ας ήταν 42,5 έτη. 18 ήταν άνδρες και 14 γυναίκες. Η κατανομή 
των καταγμάτων έγινε σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Mason-
Johnston. 14 περιπτώσεις ήταν τύπου ΙΙ, 13 τύπου ΙΙΙ και 5 τύπου 
IV. 10 ασθενείς με κάταγμα τύπου ΙΙ αντιμετωπίστηκαν με ανοι-
κτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. 4 ασθενείς με κάταγ-
μα τύπου ΙΙ και 13 με κάταγμα τύπου ΙΙΙ αντιμετωπίστηκαν με 
αφαίρεση της κεφαλής της κερκίδας. Σε 5 ασθενείς με κάταγμα 
τύπου IV έγινε αντικατάσταση της κεφαλής κερκίδας με μεταλ-
λική πρόθεση.

Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος επανεξέτασης των ασθενών 
ήταν 2,5 έτη. Η αξιολόγηση των ασθενών έγινε σύμφωνα με τη 
μέθοδο αξιολόγησης κατά Weseley. Η πρώτη ομάδα ασθενών (κά-
ταγμα τύπου ΙΙ) εμφάνισε άριστα ή καλά αποτελέσματα στο 90% 
των περιπτώσεων. 71% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με 
αφαίρεση της κεφαλής της κερκίδας (κάταγμα τύπου ΙΙ και ΙΙΙ) 
εμφάνισαν άριστα ή καλά αποτελέσματα. Ένας ασθενής παρου-
σίασε πάρεση κερκιδικού νεύρου και ένας έκτοπη οστεοποίηση.  
60% των ασθενών με κάταγμα τύπου IV εμφάνισαν άριστα ή καλά 

Αποτελέσματα χειρουργικής 
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αποτελέσματα. Ένας ασθενής παρουσίασε πάρεση 
κερκιδικού.

Συμπεράσματα: Η ανοικτή ανάταξη – εσωτερική 
οστεοσύνθεση (ORIF) δίνει τα καλύτερα αποτελέ-
σματα όσον αφορά στη λειτουργικότητα του αγκώ-
να. Η αφαίρεση κεφαλής κερκίδας συνοδεύεται 
συχνά από επιπλοκές και θα πρέπει να αποτελεί 
λύση ανάγκης. Η πρώιμη αφαίρεση κεφαλής κερ-
κίδας δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την αφαί-
ρεσή της σε δεύτερο χρόνο. Η αντικατάσταση της 
κεφαλής με μεταλλική πρόθεση δίνει καλά αποτε-
λέσματα όσον αφορά στη σταθερότητα της άρθρω-
σης και τον πόνο και λιγότερο ικανοποιητικά όσον 
αφορά στην κινητικότητα του αγκώνα.

Εισαγωγή

Τα κατάγματα κεφαλής κερκίδας συνήθως προ-
καλούνται από πτώση πάνω στο χέρι που βρίσκε-
ται σε έκταση. Ο αγκώνας που βρίσκεται επίσης 
σε έκταση της στιγμή της κάκωσης, φέρεται σε 
θέση βλαισότητας (κερκιδική απόκλιση του αντι-
βραχίου) με αποτέλεσμα η κεφαλή της κερκίδας 
να συμπιεστεί πάνω στην αρθρική επιφάνεια του 
κονδύλου του βραχιονίου και να υποστεί κάταγμα 
(Συμεωνίδης 1984). Μερικές φορές η κεφαλή της 
κερκίδας μπορεί να υποστεί κάταγμα μετά από 
εφαρμογή δύναμης βλαισότητας στην άρθρωση 
του αγκώνα, και ο τραυματισμός αυτός μπορεί 
να συνοδεύεται και από κάταγμα του ωλεκράνου 
(Schatzker J and Tile M 1999). Πειραματικά, έχει 
βρεθεί ότι όταν ασκείται αξονική φόρτιση στην 
άρθρωση σε κάμψη από 35 έως 80 μοίρες, τότε 
η βλάβη που δημιουργείται είναι το κάταγμα της 
κεφαλής της κερκίδας (Amis AA and Miller JH 
1995).

Η άρθρωση μεταξύ της κεφαλής κερκίδας και 
του κονδύλου του βραχιονίου υφίσταται γενικά 
αξονική φόρτιση (O’Driscoll et al 2003). Η κεφα-
λή της κερκίδας δρα σαν δευτερεύον σταθεροποι-
ητής του έσω πλάγιου συνδέσμου σε φορτίσεις 
βλαισότητας (Morrey and An 1983, Hotchkiss 
and Weiland 1987, Morrey et al 1991) και μαζί 
με την κορωνοειδή απόφυση στηρίζουν τις αξο-
νικές φορτίσεις και παρέχουν ένα πρόσθιο αντέ-

ρεισμα που αντιστέκεται στο στροφικό οπίσθιο 
έξω υπεξάρθρημα του αγκώνα, σα δεύτερη ιδιό-
τητα (O’Driscoll et al 1991, Cohen and Hastings 
1997, Moorey 2000). Κατά τη διάρκεια έντονης 
δραστηριότητας, αξονικές δυνάμεις έως και του 
90% του σωματικού βάρους μπορούν αν μετα-
δοθούν στην άρθρωση της κεφαλής κερκίδας με 
τον κόνδυλο από τον πήχυ και το χέρι (Morrey 
et al 1988). Οι δυνάμεις στην άρθρωση αυτή είναι 
μεγαλύτερες στον πρηνισμό, πράγμα που επίσης 
συμβάλλει στην μικρή πρόσθια μετατόπιση της 
κεφαλής κερκίδας πάνω στο βραχιόνιο κόνδυλο 
(O’Driscoll et al 2003). Η κεφαλή της κερκίδας 
είναι ελαφρώς ελλειπτική στο σχήμα με μία λοξή 
κοιλότητα που αρθρώνεται με το βραχιόνιο κόν-
δυλο. Τόσο η κεφαλή όσο και ο αυχένας της κερ-
κίδας γωνιώνονται και εμφανίζουν μία λοξότητα 
σε σχέση με τη διάφυση. Το πρόσθιο έξω τριτημό-
ριο της επιφάνειας της κεφαλής στερείται παχέος 
και πυκνού αρθρικού χόνδρου και δυνατής υπο-
χόνδριας υποστήριξης, κάνοντας την περιοχή πιο 
ευάλωτη σε κάταγμα (O’Driscoll et al 2003).

Τα κατάγματα αυτά αποτελούν το 1,5 – 4% 
όλων των καταγμάτων (Odelberg-Johnsson 1924, 
Murray 1940, Watson-Jones 1941, Mason 1954, 
Conn and Wade 1961, Johnston 1962) και το 
33% των καταγμάτων στην περιοχή του αγκώνα 
στους ενήλικες (Mason 1954). Είναι τα πιο συχνά 
κατάγματα των ενηλίκων στην άρθρωση αυτή. 
Τα περισσότερα συμβαίνουν σε μεσήλικα άτομα 
ηλικίας 20-60 ετών με αναλογία γυναικών προς 
άνδρες 2:1 (Mason 1954, Morrey 2000). 

Υφίστανται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυα-
σμό με άλλα κατάγματα (πηχεοκαρπικής, άνω 
τριτημορίου ωλένης – ισοδύναμο Monteggia-, 
κορωνοειδούς απόφυσης, κονδύλου βραχιονίου, 
άπω τμήματος βραχιονίου) ή και κακώσεις μαλα-
κών μορίων (εξάρθρημα αγκώνα, κάκωση Essex-
Lopresti, ρήξη του έσω και έξω πλάγιου συνδέ-
σμου) (Davidson and Moseley 1993, Morrey 2000, 
Schmeling 2002 ). 

Η πρώτη προσπάθεια για την ταξινόμηση των 
καταγμάτων αυτών έγινε από το Speed, το 1924, 
ο οποίος υποστήριξε ότι βασίζεται σε δύο παρά-
γοντες, στο βαθμό της συμμετοχής της κεφαλής 
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της κερκίδας στο κάταγμα, αν δηλαδή αυτό είναι 
μικρό αποσπαστικό ή πλήρες, και στο βαθμό της 
παρεκτόπισης. Αργότερα, ο Mason (1954) πρό-
τεινε την πρώτη ταξινόμηση η οποία και έτυχε 
μεγάλης αποδοχής. Σύμφωνα μ’αυτήν τα κατάγ-
ματα ταξινομούνται σε τρεις τύπους, τον Ι όπου 
υπάρχει μικρό διαχωριστικό κάταγμα της κεφα-
λής ή του αυχένα χωρίς παρεκτόπιση, τον τύπο 
ΙΙ με κάταγμα της κεφαλής ή του αυχένα παρε-
κτοπισμένο και τον τύπο ΙΙΙ που αναφέρεται στα 
συντριπτικά κατάγματα της κεφαλής της κερκί-
δας. Η ταξινόμηση αυτή τροποποιήθηκε από τον 
Johnston (1962), ο οποίος πρόσθεσε τον τύπο 
ΙV, όπου υπάρχει οπίσθιο εξάρθρημα του αγκώ-
να, από τους Broberg και Moorrey (Broberg and 
Morrey 1986, Broberg and Morrey 1987, Morrey 
1995), οι οποίοι εκτίμησαν την επίδραση των συ-
νυπαρχόντων καταγμάτων και εξαρθρημάτων στη 
βλάβη της κεφαλής της κερκίδας και προσθέτουν 
συστάσεις για την αντιμετώπιση στον κάθε τύπο, 
και από τον Hotchkiss (Hotchkiss 1997, Hotchkiss 
2000) ο οποίος πρόσθεσε τα πλήρως παρεκτοπι-
σμένα κατάγματα τη κεφαλής κερκίδας στην τύ-
που ΙΙΙ κατά Mason κατηγορία, και συστήνει τη 
διατήρηση της κεφαλής όταν αυτή είναι ακέραια. 
Άλλο σύστημα ταξινόμησης είναι αυτό των Tile 
και Schatzker (Schatzker and Tile 1996) διακρίνει 
τα κατάγματα σε τύπου Ι, τα ρωγμώδη και σφηνο-
ειδή κατάγματα, τύπου ΙΙ, ενσφηνωμένα, και τύ-
που ΙΙΙ, τα συντριπτικά κατάγματα. Η περισσότε-
ρο αναλυτική και περιγραφική αλλά δύσκολη στη 
χρήση είναι αυτή της ΑΟ (Muller et al 1990).

Υλικό και μέθοδος

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των με-
σοπρόθεσμων αποτελεσμάτων της χειρουργικής 
αντιμετώπισης των καταγμάτων κεφαλής κερκί-
δας. Κατά το χρονικό διάστημα 1994 έως 2004 
αντιμετωπίσαμε χειρουργικά 32 ασθενείς με κά-
ταγμα κεφαλής κερκίδας, 18 άρρενες και 14 θή-
λυς. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 42,5 
έτη. Η κατάταξη των ασθενών έγινε σύμφωνα με 
την ταξινόμηση κατά Mason – Johnston. Έτσι το 
υλικό μας αποτελείται από 14 ασθενείς με κάταγ-
μα τύπου ΙΙ, 13 ασθενείς τύπου 13 και 5 ασθενείς 
τύπου ΙV (Πιν. 1).

Ταξινόμηση 

κατά Mason-

Johnston

ΙΙ ΙΙΙ ΙV

Αριθμός 

ασθενών

14 13 5

 Πίνακας 1. Ταξινόμηση των ασθενών
 κατά Mason-Johnston

Σε 10 ασθενείς με κάταγμα τύπου 2 έγινε ανοι-
κτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Σε 17 
ασθενείς (4 με κάταγμα τύπου 2 και 13 τύπου 3) 
αφαιρέθηκε η κεφαλή της κερκίδας. Στους 5 ασθε-
νείς με κάταγμα τύπου 4 η κεφαλή αντικαταστά-
θηκε με μεταλλική πρόθεση. Στους 28 ασθενείς η 
επέμβαση έγινε σε πρώτο χρόνο, με μέσο χρονικό 
διάστημα μετά την κάκωση τις 3,5 ημέρες. Ενώ σε 
4 ασθενείς (3 με κάταγμα τύπου 2 και έναν τύπου 
4) η επέμβαση έγινε σε δεύτερο χρόνο. 

Στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με ανοι-
κτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, έγινε 
προεγχειρητικά έλεγχος του εύρους κίνησης του 
αγκώνα κατόπιν ενδαρθρική έγχυσης τοπικού 
αναισθητικού. Χρησιμοποιήθηκε η προσπέλα-
ση Kocher και τοποθετήθηκαν δύο κοχλίες 2,0 ή 
2,7mm σε 9 περιπτώσεις και mini πλάκας 2.0mm 
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Εικόνα 1.  Ταξινόμηση κατά Mason-Johnston



σε μία περίπτωση. Μετεγχειρητικά τοποθετήθηκε 
βραχιονο – πηχεο – καρπικός γύψινος νάρθηκας 
ανάπαυσης στις 90 μοίρες για 3 εβδομάδες, ενώ η 
ενεργητική κινητοποίηση ξεκίνησε την 3η μετεγ-
χειρητική ημέρα. 

Στη δεύτερη ομάδα ασθενών έγινε εκτομή της 
κεφαλής κερκίδας πάνω από το κερκιδικό όγκωμα. 
Σε 3 ασθενείς η αφαίρεση έγινε σε δεύτερο χρόνο 
λόγω της αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής. 
Μετεγχειρητικά τοποθετήθηκε βραχιονο – πηχεο 
– καρπικός νάρθηκας για 10 ημέρες και ανάρτηση 
για 2 εβδομάδες, ενώ η έναρξη των ενεργητικών 
κινήσεων έγινε την 3η μετεγχειρητική ημέρα.           

Στην τρίτη ομάδα ασθενών η κεφαλή της κερ-
κίδας αντικαταστάθηκε με μεταλλική πρόθεση. 
Στη μία περίπτωση με εξάρθρημα του αγκώνα έγι-

νε ανάταξη του εξαρθρήματος και στη συνέχεια 
νευρολογικός και αγγειακός έλεγχος. Σε όλες τις 
περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε μεταλλική κεφαλή 
τιτανίου monoblock τύπου Swanson, αφού έγινε 
πρώτα έλεγχος της συνδεσμικής σταθερότητας. 
Σε μία περίπτωση έγινε συρραφή του ωλένιου 
πλάγιου συνδέσμου. Μετεγχειρητικά τοποθε-
τήθηκε βραχιονο – πηχεο – καρπικός νάρθηκας 
για 3 εβδομάδες και ξεκίνησε φυσιοθεραπεία με 
στόχο το πλήρες εύρος κίνησης σε 6 εβδομάδες 
μετεγχειρητικά. 

Αποτελέσματα 

Ο μέσος χρόνος επανεξέτασης των ασθενών 
είναι 2,5 έτη. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Weseley et 
al (J Trauma 1983), σύμφωνα με το οποίο οι ασθε-
νείς χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Στην πρώτη κα-
τηγορία είναι οι ασθενείς που εμφανίζουν άριστα 
αποτελέσματα στους οποίους παρατηρείται απώ-
λεια της έκτασης ή κάμψης του αγκώνα μικρότερη 
των 5 μοιρών, καθόλου απώλεια στον πρηνισμό 
και υπτιασμό και δεν αναφέρουν καθόλου πόνο. 
Στη δεύτερη κατηγορία, με καλά αποτελέσματα, 
ανήκουν οι ασθενείς με απώλεια στην κάμψη και 
έκταση μικρότερη των 20 μοιρών και καθόλου ή 
ελάχιστη απώλεια πρηνισμού και υπτιασμού, ενώ 
αναφέρουν ήπιο πόνο (με φυσιολογική δραστη-
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Εικόνα 2.  Προσπέλαση Kocher

Εικόνα 3, 4, 5 και 6.  Προ και μετεγχειρητικές εικόνες με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση



ριότητα και καθόλου αγωγή με παυσίπονα). Στην 
τρίτη κατηγορία, με μέτρια αποτελέσματα, ανή-
κουν οι ασθενείς με μία ελάχιστη κάμψη ή έκταση 
45 μοιρών, τουλάχιστον 50% πρηνισμού και υπτι-
ασμού και μέσης έντασης πόνο κατά τη διάρκεια ή 
κατόπιν δραστηριότητας. Στην τελευταία κατηγο-
ρία, με πτωχά αποτελέσματα, ανήκουν οι ασθενείς 
με μικρότερη από το 45% της φυσιολογικής κάμ-
ψης και έκτασης, 50% πρηνισμού και υπτιασμού 
και σοβαρό πόνο που εμφανίζεται κατά την ανά-
παυση και λαμβάνουν μόνιμα παυσίπονη αγωγή.

Στην πρώτη ομάδα ασθενών που αντιμετωπί-
στηκαν με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστε-
οσύνθεση τα αποτελέσματα ήταν άριστα ή καλά 
στο 90% των περιπτώσεων (Πιν. 2). Ο μέσος όρος 
απώλειας του εύρους κίνησης ήταν 8 μοίρες στην 
κάμψη-έκταση και 6 μοίρες στον πρηνισμό-υπτια-
σμό. Ο ένας ασθενής στον οποίο χρησιμοποιήθη-
κε mini plate ανέφερε μέτριας έντασης πόνο και 
επίσης παρατηρήθηκε περιορισμός στην έκταση 
και υπτιασμό. Η πλάκα αφαιρέθηκε στους 11 μή-
νες και σημειώθηκε βελτίωση των συμπτωμάτων. 
Ο μέσος όρος επιστροφής στην εργασία για όλους 
τους ασθενείς ήταν 6,5 εβδομάδες. 

Άριστα 6

Καλά 3

Μέτρια 1

Πτωχά -

Πίνακας 2. Αποτελέσματα εσωτερικής
 οστεοσύνθεσης κεφαλής κερκίδας

Στη δεύτερη ομάδα ασθενών (αφαίρεση της κε-
φαλής της κερκίδας) είχαμε άριστα ή καλά αποτε-
λέσματα στο 71% των ασθενών (πίνακας 3). Η μέση 
απώλεια εύρους κίνησης ήταν 13 μοίρες στην κάμ-
ψη - έκταση και 18 μοίρες στον πρηνισμό – υπτια-
σμό. 6 από τους 17 ασθενείς ανέφεραν ενοχλήματα 
από την σύστοιχη άρθρωση της πηχεο – καρπικής, 
4 μικρής και 2 μέτριας έντασης. Ο μέσος όρος της 
επιστροφής στην εργασία ήταν 13,4 εβδομάδες.
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Εικόνα 7, 8.  Κάταγμα κεφαλής κερκίδας τύπου ΙΙ

Εικόνα 9, 10.  Αφαίρεση κεφαλής κερκίδας
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Σε μία περίπτωση παρουσιάστηκε πάρεση κερ-
κιδικού νεύρου μετεγχειρητικά η οποία αποκατα-
στάθηκε 4 μήνες μετά. Ένας ασθενής παρουσίασε 
έκτοπη οστεοποίηση.

Άριστα 2

Καλά 10

Μέτρια 4

Πτωχά 1

Πίνακας 3. Αποτελέσματα αφαίρεσης
 κεφαλής κερκίδας

Στην τρίτη ομάδα ασθενών (αντικατάσταση της 
κεφαλής κερκίδας με μεταλλική πρόθεση) 3 από 
τους 5 ασθενείς είχαν άριστα ή καλά αποτελέσμα-
τα (πίνακας 4). Ο μέσος όρος της απώλειας του 
εύρους κίνησης ήταν 25 μοίρες για την κάμψη και 
έκταση και 19 μοίρες για τον πρηνισμό και υπτι-
ασμό. Σε καμία περίπτωση δεν παρατηρήθηκε 
υπολειπόμενη αστάθεια. Η επιστροφή στην ερ-
γασία ήταν κατά μέσο όρο 8,4 εβδομάδες. Σε μία 
περίπτωση στην οποία η χειρουργική αντιμετώπι-
ση έγινε καθυστερημένα (~1 έτος) εμφανίστηκε 
έντονη δυσκαμψία. Σε μία περίπτωση παρουσι-
άστηκε πάρεση του κερκιδικού νεύρου κατά τη 
διάρκεια της κάκωσης η οποία αποκαταστάθηκε 
5 μήνες μετά. 

 
Άριστα 1

Καλά 2

Μέτρια 1

Πτωχά 1

Πίνακας 4. Αποτελέσματα αντικατάστασης
 κεφαλής κερκίδας με μεταλλική πρόθεση

Εικόνα 11, 12.  Κάταγμα κεφαλής κερκίδας τύπου IV

Εικόνα 13. Χρήση μεταλλικής κεφαλής τιτανίου
 τύπου Swanson
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Συζήτηση  

Οι σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης των κα-
ταγμάτων της κεφαλής κερκίδας ανάλογα με την 
ταξινόμηση φαίνονται στον πίνακα 5 (Schatzker 
1999, Sharpe and Kunschner 2001, Schmeling 
2002, Crenshaw 2003, O’Driscoll et al 2003).

Οι βασικές ενδείξεις για την ανοικτή ανάταξη 
και εσωτερική οστεοσύνθεση των καταγμάτων 
κεφαλής κερκίδας είναι το μηχανικό block στην 
κίνηση, η ύπαρξη οστικού τεμαχίου μεγαλύτερου 
του 1/3 της επιφάνειας της κεφαλής, η εμβύθιση 
ή η παρεκτόπιση μεγαλύτερη από 2-3 mm, το 
κάταγμα του άνω τριτημορίου της ωλένης και 
οι συνοδές συνδεσμικές κακώσεις (έσω πλάγι-
ος σύνδεσμος, έξω πλάγιος σύνδεσμος, κάκωση 
Essex-Lopresti). Οι επιλογές για τα υλικά οστεο-
σύνθεσης είναι οι ΑΟ κοχλίες και οι mini Τ πλά-

κες 2.7, 2.0 και 1.5mm, κοχλίες Herbert, βελόνες 
Kirsches και βιοδιασπώμενες βελόνες και κοχλί-
ες (Schatzker 1999, Sharpe and Kunschner 2001, 
Schmeling 2002, Crenshaw 2003, O’Driscoll et al 
2003). Οι King και συν (1991) αναφέρουν καλά 
αποτελέσματα στο 100% των ασθενών με κάταγ-
μα τύπου Ι και 33% σε κατάγματα τύπου ΙΙΙ, ενώ 
οι Ikeda και συν (2003) αναφέρουν 90% καλά ή 
άριστα αποτελέσματα με μίνι πλάκες σε κατάγμα-
τα κεφαλής κερκίδας χωρίς συνδεσμικές βλάβες 
και επίσης μικρού βαθμού περιορισμό κινήσεων 
στον υπτιασμό (μέσο όρο 10 μοίρες). 

Οι βασικές ενδείξεις για την αφαίρεση της κε-
φαλής κερκίδας είναι τα κατάγματα τύπου ΙΙ, 
όταν έχει αποτύχει η συντηρητική αγωγή ή η προ-
ηγηθείσα ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεο-
σύνθεση, και κατάγματα τύπου ΙΙΙ που είναι συ-
ντριπτικά και η ανοικτή ανάταξη και εσωτερική 

Mason I Συντηρητική

Mason II Συντηρητική

ORIF

Αφαίρεση κεφαλής

Αντικατάσταση με μεταλλική πρόθεση

Mason III Αφαίρεση κεφαλής

Αντικατάσταση με μεταλλική πρόθεση

ORIF

Mason IV Άμεση ανάταξη εξαρθρήματος

ORIF ή αντικατάσταση με μεταλλική πρόθεση

Αποκατάσταση συνδεσμικών βλαβών αν άρθρωση ασταθής

Πίνακας 5.  Μέθοδοι αντιμετώπισης των καταγμάτων της κεφαλής κερκίδας 
ανάλογα με την ταξινόμηση
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οστεοσύνθεση είναι αδύνατη. Βασική προϋπόθε-
ση είναι να μην υπάρχουν συνοδές συνδεσμικές 
κακώσεις ή κάταγμα άνω πέρατος της ωλένης. 
Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της πλήρους 
αφαίρεσης της κεφαλής είναι καλύτερα από τα 
αντίστοιχα της μερικής (Schatzker 1999, Sharpe 
and Kunschner 2001 , Schmeling 2002, Crenshaw 
2003, O’Driscoll et al 2003). Γενικά, υπάρχει αντι-
γνωμία στη διεθνή βιβλιογραφία για την αφαίρε-
ση της κεφαλής κερκίδας. Υπάρχουν εργασίες που 
αναφέρουν 77% καλά αποτελέσματα μετά από κα-
θυστερημένη εκτομή (Broberg and Morrey 1986) 
και 90% άριστα / καλά αποτελέσματα μετά από 
πρώιμη ή καθυστερημένη εκτομή της κεφαλής σε 
κατάγματα – εξαρθρήματα (Sanchez-Sotelo et al 
2000). Αντίθετα άλλοι αναφέρουν πόνο στο 66% 
των ασθενών και 100% απώλεια δύναμης σε πρώ-
ιμη εκτομή της κεφαλής (Ikeda και Oka 2000). Οι 
Herbertson et al κάνοντας follow up μετά από 18 
έτη σε 61 ασθενείς (39 εκ των οποίων με κάταγμα 
τύπου ΙΙ, 10 τύπου ΙΙΙ και 12 τύπου ΙV), βρήκαν 
άριστα ή καλά αποτελέσματα στο 90% των περι-
πτώσεων, ενώ οι ασθενείς με τύπου ΙV εμφάνισαν 
πτωχά αποτελέσματα (Herbertsson et al 2004). 
Πάντως, φάνηκε ότι εγγύς μετατόπιση της κερ-
κίδας προκαλεί επώδυνη σύστοιχη ΠΧΚ και η με-
τατόπιση μεγαλύτερη των 2-4mm προκαλεί πόνο 
στο ωλένιο τμήμα της ΠΧΚ (Sowa et al 1995).  

Η αντικατάσταση της κεφαλής κερκίδας εν-
δείκνυται σε κατάγματα τύπου ΙΙΙ με συνοδές 
συνδεσμικές βλάβες (κάκωση ωλένιου πλάγιου 
συνδέσμου, κάκωση Essex-Lopresti) και σε κα-
τάγματα τύπου ΙV, όταν είναι αδύνατη η ανοικτή 
ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση (Schatzker 
1999, Sharpe and Kunschner 2001, Schmeling 
2002, Crenshaw 2003, O’Driscoll et al 2003). Οι 
διαθέσιμες επιλογές είναι η μεταλλική πρόθε-
ση (monoblock ή bipolar), η πρόθεση σιλικόνης 
(η οποία βέβαια τείνει να εγκαταλειφθεί) και το 
αλλομόσχευμα κεφαλής κερκίδας το οποίο δεν 
έχει δώσει ακόμα ικανοποιητικά αποτελέσματα 
(Karlstad et al 2005). Γενικά φαίνεται ότι η αντι-
κατάσταση της κεφαλής της κερκίδας έχει δεχθεί 
ευνοϊκές κριτικές από τη βιβλιογραφία. Αναφέ-
ρεται, λοιπόν, ότι σε σύνθετα κατάγματα της κε-

φαλής κερκίδας η εσωτερική οστεοσύνθεση είναι 
επιρρεπής σε αποτυχία και ότι ο κακώσεις θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με πρώιμη αντικατά-
σταση της κεφαλής (Ring 2004). Έχουν αναφερθεί 
88% άριστα ή καλά αποτελέσματα σε μελέτη με 
25 ασθενών με κατάγματα τύπου ΙΙΙ και ΙV (Moro 
et al 2001), ενώ σε άλλη μελέτη αναφέρονται 81% 
άριστα ή καλά αποτελέσματα σε 16 ασθενείς με 
κατάγματα τύπου ΙΙΙ και αντιμετώπιση με πρόθε-
ση τιτανίου τύπου monoblock καθώς επίσης και 
ότι τα αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερα όταν 
η αντικατάσταση γίνεται σε α χρόνο (Bain et al 
2005). Από την άλλη πλευρά οι Schneeberger και 
συν (2004) αναφέρουν παραμονή της αστάθειας 
σε bipolar πρόθεση και επαναφορά της σταθερό-
τητας με την πρόθεση monoblock, σε ασθενείς 
με αύξηση της οπίσθιας εξωτερικής αστάθειας. 
Τέλος, άλλη εργασία (Pomianowski et al 2001) 
αναφέρουν ότι τόσο οι monoblock όσο και οι 
bipolar προθέσεις είναι το ίδιο αποτελεσματικές 
για τη σταθερότητα της άρθρωσης με ρήξη του 
έσω πλάγιου συνδέσμου. Βέβαια, η αρθροπλαστι-
κή από μόνη της δεν επαναφέρει τη σταθερότητα 
στον αγκώνα με συνδεσμική βλάβη (Beingessner 
et al 2004) και επίσης αξίζει να αναφερθεί και η 
μελέτη των Frankle et al (1999) όπου σε 21 κα-
τάγματα τύπου ΙV, 6 ασθενείς υπεβλήθησαν σε 
συρραφή του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου και σε 
3 τοποθετήθηκε εξωτερική οστεοσύνθεση.

Συμπερασματικά, η ανοικτή ανάταξη και εσω-
τερική οστεοσύνθεση (ORIF) δίνει τα καλύτερα 
αποτελέσματα όσον αφορά στη λειτουργικό-
τητα του αγκώνα. Η αφαίρεση της κεφαλής της 
κερκίδας συνοδεύεται συχνά από επιπλοκές και 
θα πρέπει να αποτελεί λύση ανάγκης. Η πρώιμη 
αφαίρεση της κεφαλής δίνει καλύτερα αποτελέ-
σματα από την αφαίρεση της σε δεύτερο χρόνο. 
Η αντικατάσταση της κεφαλής με μεταλλική 
πρόθεση δίνει καλά αποτελέσματα όσον αφορά 
στη σταθερότητα της άρθρωσης και τον πόνο και 
λιγότερο ικανοποιητικά όσον αφορά στην κινητι-
κότητα του αγκώνα.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την αντιμετώπιση 
των καταγμάτων της κεφαλής της κερκίδας είναι 
η άμεση λήψη της απόφασης, η προσπάθεια δια-
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τήρησης της κεφαλής, η αναγνώριση και αποκα-
τάσταση των συνοδών κακώσεων, ο συνδυασμός 
της διατήρησης της σταθερότητας της άρθρωσης 
αλλά και της πρώιμης κινητοποίησης και τελικός 
στόχος η καλή λειτουργικότητα.

Abstract 

Οutcomes of operative management of radial 
head fractures

Haftikis N, Tzaveas A, Gekas C, Vrettakos A, 
Antoniou K, Intzes D.

Orthopaedic Department, 2nd IKA-ETAM Hos-
pital “Panagia”, Thessaloniki

Purpose: The aim of this retrospective study is the 
presentation and analysis of the outcomes of surgi-
cally managed radial head fractures and review of 
the literature.

Material and method: 32 patients were treated in 
our Department between 1998 and 2004. The mean 
age was 42,5 years. The distribution of the patients 
was done according to Mason-Johnston classifica-
tion system. 14 cases were type II fractures, 13 type 
III and 5 type IV. 10 patients with type II fracture 
were treated with open reduction and internal fixa-
tion. 4 patients with type II and 13 with type III 
fracture underwent radial head excision. In the 5 
patients with type IV fracture radial head replace-
ment was done.

Results: The mean follow up was 2,5 years. Patient 
evaluation was done according to evaluation system 
of Weseley et al. Patients with type II fracture had 
excellent or good results in 90% of the cases. 71% 
of patients treated with radial head excision had 
excellent or good results. One patient had radial 
nerve palsy and one heterotopic ossification. 60% 
of patients who undergone radial head replacement 
had excellent or good results. One patient presented 
radial nerve palsy.

Conclusions: Open reduction and internal fixa-
tion is the ideal method of treatment, where it is 

feasible, and gives the best results in terms of func-
tion. Radial head excision is accompanied by 
complications, and it should not be the method of 
choice. Radial head replacement with metal pros-
thesis gives good results in stability but less satisfac-
tory function. 

Keywords:  radial head fractures, radial head excision, 
radial head replacement.
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Περίληψη

Κατά την περίοδο 1992-2003 νοσηλεύθηκαν 15 παιδιά με κα-
τάγματα επιφύσεων του κάτω πέρατος της κνήμης και περόνης. Η 
ηλικία τους κυμάνθηκε από 8-15 χρόνια με μ ο 11,4,ενώ υπερείχαν 
τα αγόρια και η δεξιά πλευρά εντόπισης, με κύρια αιτία τις πτώσεις. 
10 ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά και 5 χειρουργικά με 
κύρια υλικά συγκράτησης βελόνες και βίδες, ενώ για την κατάτα-
ξη χρησιμοποιήσαμε το σύστημα των Salter-Harris, όπου υπερεί-
χαν τα κατάγματα τύπου Ι & ΙV. Η παρακολούθηση των ασθενών 
κυμάνθηκε από 1 ως 10 χρόνια με μ.ο. τους 40 μήνες, ενώ 10/15 
ασθενείς ήταν σε σκελετική ωριμότητα κατά τον επανέλεγχο. Οι 
ασθενείς αξιολογήθηκαν κλινικά και ακτινολογικά σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο Ertl και το αποτέλεσμα υπήρξε γενικά ικανοποιητι-
κό με ελάχιστες επιπλοκές. Η διάγνωση αυτών των καταγμάτων 
απαιτεί υψηλό βαθμό υποψίας και γνώση της τρισδιάστατης ανα-
τομικής της περιφερικής επίφυσης της κνήμης. Τα κριτήρια της 
θεραπείας είναι ο τύπος του κατάγματος, η ενδαρθρική επέκταση, 
ο βαθμός παρεκτόπισης και οι μέθοδοι σταθεροποίησης (κλειστές 
η ανοικτές), κατά το δυνατό ατραυματικές.

Κατάγματα κάτω πέρατος
κνήμης-περόνης στα παιδιά

Κοσμάς Παπαγεωργίου
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Νίκος Μυλωνάς
Πάρις Άγιος

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
Ορθοπαιδική Kλινική Λέξεις ευρετηρίου: Κάταγμα, επιφυσιακή πλάκα, κάτω άκρο κνήμης.



Εισαγωγή

Τα κατάγματα -επιφυσιολισθήσεις του κάτω πέ-
ρατος κνήμης και περόνης, σε παιδιά και εφήβους 
αφορούν στο συζευκτικό χόνδρο, κυρίαρχη δομή 
του αναπτυσσόμενου σκελετού και εξ αιτίας αυ-
τού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς 
την αντιμετώπιση και τις επιπλοκές (Whitesides 
1977, Ogden 1982, Κling 1990). Tα κατάγμα-
τα αυτά αφορούν στο 11%- 20%, επί όλων των 
επιφυσιακών κακώσεων (Rogers 1982, Castelein 
2003), περιλαμβάνουν όλους τους τύπους, με 
υπεροχή των καταγμάτων τύπου ΙΙ κατά Salter-
Harris. Πολλές φορές υποδύονται διαστρέματα η 
συνυπάρχουν με σοβαρότερες κακώσεις και στις 
δυό περιπτώσεις διαφεύγουν της διάγνωσης. 

Από εμβιομηχανικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι 
στα παιδιά οι σύνδεσμοι της ποδοκνημικής είναι 
πολύ ισχυρότεροι των επιφύσεων και αυτό προδι-
αθέτει σε κακώσεις των τελευταίων. Οι συνήθεις 
δυνάμεις που ενοχοποιούνται είναι στροφικές 
και κατ’ εφαπτομένη (Shearing force), και μπο-
ρούν να προκαλέσουν ποικίλλου βαθμού βλάβη 
της επιφυσιακής πλάκας, μεταξύ 11 και 15 ετών 
(Castelein R 2003).

Ο Αitken (1965), από το 1936, επισημαίνει ότι 
σ΄ αυτές τις κακώσεις, οι συχνότερες επιπλοκές 
είναι οι παραμορφώσεις, ενώ το 1963 οι Salter & 
Harris ανακοινώνουν την κλασσική ταξινόμηση 
τους σε 5 τύπους. Από άποψη παθοφυσιολογί-
ας, εάν η επιφυσιακή πλάκα συγκλεισθεί πρώι-
μα η παραμόρφωση που θα προκύψει εξαρτάται 
από την εντόπιση, την έκταση και την ηλικία του 
παιδιού κατά την κάκωση, με δεδομένο ότι οι επι-
φύσεις της ποδοκνημικής είναι υπεύθυνες για το 
40-45% της ανάπτυξης της κνήμης και περόνης 
(Karrholm και συν 1981, Turec 1982, Bερέττας 
1990).

Στα κατάγματα αυτά, αιτία των παραμορφώ-
σεων είναι η πρώιμη τμηματική σύγκλειση της 
επίφυσης από νεοδημιουργούμενο οστούν, που 
πληρεί το κενό της παρεκτόπισης (Salter & Harris 
1963, Bright 1974, Langenskiold 1974, Peterson 
1981). Στην πλήρη πρώιμη σύγκλειση, το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι κάποιου βαθμού ανισοσκε-

λία, περισσότερο εμφανής, όσο πιο μικρό είναι το 
παιδί (Ogden 1982). Παρουσιάζουμε αναδρομική 
μελέτη με αυτά τα κατάγματα, συσχετίζοντας τον 
τύπο του κατάγματος και την ηλικία με την πρό-
γνωση και θεραπεία.

Υλικό -Μέθοδος

Κατά την περίοδο 1992 -2003, νοσηλεύθηκαν 15 
παιδιά με αυτή τη κάκωση, ηλικίας από 8-15 ετών 
και μο 11,4 χρόνια. Ήταν 10 αγόρια και 5 κορίτσια 
με υπεροχή της δεξιάς πλευράς εντόπισης (9/15) 
(πίνακας 1). Οι κύριες αιτίες ήταν οι πτώσεις και 
το τροχαίο ατύχημα (πίνακας 1), ενώ σύμφωνα 
με την κατάταξη Salter-Harris πιο συχνά ήταν τα 
κατάγματα τύπου IV & I (πίνακας 2). Κριτήριο 
χειρισμών ανάταξης ήταν η παρεκτόπιση άνω των 
2 mm στην προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογρα-
φία. Συντηρητική θεραπεία προτιμήθηκε σε 10 και 
χειρουργική σε 5. Τα ¾ των ασθενών αντιμετωπί-
σθηκαν τις πρώτες 10 ώρες από την κάκωση και 
σε 13/15 ασθενείς, οι χειρισμοί ανάταξης έγιναν με 
γενική αναισθησία, ανοικτά η κλειστά. Από τους 
10 ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά 
οι 2 είχαν κάταγμα τύπου Ι και ΙΙ χωρίς σοβαρή 
παρεκτόπιση και ακινητοποιήθηκαν σε ΚΠ/ΓΕ 
για 4/52. Οι υπόλοιποι 8 είχαν κατάγματα παρε-
κτοπισμένα, που ανατάχθηκαν με χειρισμό υπό 
νάρκωση και ήταν 3 τύπου Ι, 2 τύπου ΙΙ, 2 ΙΙΙ και 1 
τύπου ΙV, που ακινητοποιήθηκαν και ελέγχονταν 
για 2-3 εβδομάδες για υποτροπή της παρεκτόπι-
σης των. Χειρουργήθηκαν 5, με παρεκτοπισμένα 
και μη ανατάξιμα κατάγματα που ήταν 2 τύπου 
ΙΙΙ, 3 τύπου ΙV. Λόγω αδυναμίας χρήσης CT με 
τρισδιάστατη απεικόνηση (MPR), δεν κατέστη 
δυνατό να τεκμηριώσουμε τα κατάγματα τριών 
επιπέδων της σειράς μας. Τα υλικά που χρησιμο-
ποιήσαμε ήταν κατά κύριο λόγο ελεύθερες βίδες 
και βελόνες Kirschner, μακράν, κατά το δυνατό, 
της επίφυσης με ατραυματική τεχνική (εικόνες 
1,2,3,4,5,6). Ο επανέλεγχος των ασθενών περι-
λάμβανε κλινική και ακτινολογική αξιολόγηση 
από 3-4 μήνες ως 1 χρόνο, μετά την κάκωση. 
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Εικόνα 1: Προσθιοπίσθια ακτινογραφία αριστεράς ποδοκνημικής σε αγόρι 15 ετών. {Πτώση από ποδήλατο}. 
Κάταγμα κάτω επίφυσης κνήμης τύπου ΙΙΙ Salter –Harris

Εικόνα 2: Aξονική τομογραφία αριστεράς ποδοκνημικής. 
Διακρίνεται απόσπαση τμήματος της κάτω έσω μοίρας της κάτω επίφυσης της κνήμης.
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Εικόνα 3: Διεγχειρητική λήψη (ανοικτή ανάταξη). Προσπέλαση επι της προέχουσας κάτω μετάφυσης
 της κνήμης η οποία διακρίνεται στο κέντρο της τομής και ανάταξη με ήπιους χειρισμούς.

α

Εικόνα 4: Το παρεκτοπισμένο οστικό ενδαρθρικό τεμάχιο ανατάχθηκε ανατομικά και ακινητοποιήθηκε
 με 3 λεπτά Kirschner, που φαίνονται στο κέντρο της τομής.
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Εικόνα 5: Μετεγχειρητική ακτινογραφία,όπου διακρίνεται η ακριβής ανατομική ανάταξη
 του κατάγματος και η θέση των 3 βελονών ακινητοποίησης.

Εικόνα 6 : Ένα χρόνο μετά την κάκωση (οι βελόνες αφαιρέθηκαν 6/52 μετά το χειρουργείο), 
η ακτινολογική εικόνα είναι καλή, χωρίς παραμορφώσεις και συνδυάζεται ομοίως

 με πολύ καλό κλινικό απoτέλεσμα.
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Αποτελέσματα

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε σύμφω-
να με το τροποποιημένο πρωτόκολλο του Weber 
κατά Ertl  και συν (1988) με βάση βαθμολόγιο από 
0 ως 4, σε άριστα, καλά, μέτρια και πτωχά (πίνακας 
3). Κατά τον επανέλεγχο εκτιμήθηκε:

1) Η πρώιμη μερική επιφυσιακή σύγκλειση,
2) η πιθανή ανισοσκελία,
3) η έλλειψη αρθρικής επαλληλίας,
4) η  γωνιώδης παραμόρφωση σε οποιοδήποτε 

άξονα και
5) η κλινική επίπτωση (πόνος, δυσκαμψία κτλ).
 Ο χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης 

κυμάνθηκε από 1-10 χρόνια με μο 3 ½ χρόνια, 
ενώ 13 στους 15 ήταν σε σκελετική ωριμότητα 
κατά τον επανέλεγχο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 
ικανοποιητικό στο σύνολο των ασθενών, ακόμη 
και στους ασθενείς με γωνίωση και με ανισοσκε-
λία δεν υπήρξε σοβαρή κλινική επίπτωση. 

Πιο ειδικά στην ομάδα της συντηρητικής θερα-
πείας, όπου κυριαρχούν τα κατάγματα τύπου Ι & 
ΙΙ (7/10), παρατηρήθηκε παραμόρφωση 5-12ο, 2 
σε ραιβότητα και 2 σε βλαισότητα. Η ασθενής με 
12ο ραιβότητα, αναφέρει πόνο μετά κόπωση (ει-
κόνα, 7,8,9,10). Στα απομένοντα κατάγματα ΙΙΙ, 
IV η ανάταξη υπο γενική αναισθησία ήταν αποδε-
κτή και με δεδομένο ότι 2 στους 3 ήταν σε σκελε-
τική ωριμότητα κατά τον επανέλεγχο, δεν αναμέ-
νεται δυσμενής λειτουργική επίπτωση. Η ομάδα 
της χειρουργικής θεραπείας που αφορούσε κυρί-
ως κατάγματα ΙΙΙ, IV, έδωσε καλά αποτελέσματα 
με όλους τους ασθενείς σε σκελετική ωρiμότητα. 
Σε 3 αφαιρέθηκαν τα υλικά οστεοσύνθεσης, ένας 
είχε απορροφήσιμα υλικά (πλάκα – βίδες) και σε 
έναν παραμένουν οι αυλοφόρες βίδες 5 χρόνια 
μετά το χειρουργείο. Σε ένα ασθενή 15 ετών με 
κάταγμα IV, εμφανίσθηκε μετεγχειρητική φλεγ-
μονή, που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς, με χειρουρ-
γικούς καθαρισμούς και αφαίρεση των βελονών 

Πίνακας 2. Κατάταξη καταγμάτων κατά Salter-Harris, επί 15 ασθενών

4 2

4 5
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ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ                          ΒΑΘΜΟΙ

Καθόλου πόνος 0
Ελάχιστος πόνος με δραστηριότητα 1
Λίγος πόνος φυσιολογική δραστηριότητα 2
Πόνος μετά ορθοστασία 3
Πόνος στην ανάπαυση 4
 
Φυσιολογική βάδιση 0
Φυσιολογική βάδιση περιορισμός
    μετά από κοπιώδεις δραστηριότητες 1
Λίγη χωλότητα 2
Μερική αναπηρία 3
Ολική αναπηρία, αλλαγή εργασίας 4

Μπορεί να εκτελεί την εργασία του 0
Μπορεί να εκτελεί την εργασία του αλλά αδυνατεί
σε μερικές βαρείες δραστηριότητες 1
Εργάζεται φυσιολογικά με ελάχιστο περιορισμό
    των δραστηριοτήτων 2
Μερική αναπηρία 3
Ολική αναπηρία, αλλαγή εργασίας 4

Ανατομικά φυσιολογικές ακτινογραφίες 0
Ελάχιστες αλλοιώσεις, οστεόφυτα,
Ελάττωση  μεσαρθρίου διαστήματος έλλειψη αρθρ 1
Μέτριες αλλοιώσεις, συμπτωματικός 2
Σοβαρές αλλοιώσεις, συμπτωματικός 3

Πλήρης λειτουργικότητα, ομότιμα
     αμφοτεροπλεύρως 0
Απώλεια κίνησης 10% 1
Απώλεια κίνησης > 10%. αλλά ραχιαία έκταση 2
Κίνηση > 10  αλλά ραχιαία έκταση 95° 3
Δύσκαμπτη άρθρωση 4

Ραιβότητα ή βλαισότητα   >  4ο  1
Βράχυνση > 8 mm  1
Εξωτερική στροφή > 10ο 1

1. ΠΟΝΟΣ

2. ΒΑΔΙΣΗ

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
     ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

6. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Πίνακας. 3: Κλίμακα Βαθμολόγησης κατά ΕRTL,και συν. 1988
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Εικόνα: 7. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία αριστεράς ποδοκνημικής (πτώση κατά τη βάδιση), σε κορασίδα 14 ετών. 
Κάταγμα τύπου ΙΙ Salter -Harris, διακρίνεται μεγάλο οστικό τεμάχιο της μετάφυσης των Τhurston-Holland}.

Eικόνα 8: Προσθιοπίσθια ακτινογραφία ποδοκνημικής με ακινητοποίηση σε ΠΚ/ΓΕ. 
Άμεση ανατομική κλειστή ανάταξη υπο γενική αναισθησία, με πολύ καλό αποτέλεσμα.
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Εικόνα 9: Προσθιοπίσθια ακτινογραφία της ποδοκνημικής 6 μήνες μετά την κάκωση.
Παρατηρείται τμηματική σύγκλειση της έσω -κεντρικής μοίρας της επίφυσης της κνήμης. 

Εικόνα 10: 4 χρόνια μετά την κάκωση , στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία της ποδοκνημικής , παρατηρείται 
γωνίωση -παραμόρφωση βλαισότητας 12ο ,συνεπεία της μερικής πρώιμης σύγκλεισης της επίφυσης. (Ενδεικτικό 

της παραμόρφωσης η λοξή φορά της γραμμής του Harris Hynes& O΄ brien 1988) . Η ανωτέρω παραμόρφωση δεν 
έχει κλινική επίπτωση, η ασθενής εργάζεται και κάνει αθλητισμό.
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Kirchsner 3 μήνες μετά το χειρουργείο. Κατά τον 
επανέλεγχο παρουσιάζει χρόνιο οίδημα, με δυ-
σκαμψία, πόνο ήπιο και ανισοσκελία 1εκ. Όλοι 
οι ασθενείς επανήλθαν σε πλήρη δραστηριότητα, 
ενώ οι μονοσήμαντες διαταραχές δεν φαίνεται να 
επηρεάζουν το τελικό καλό αποτέλεσμα. 

Συζήτηση

Οι κακώσεις του συζευκτικού χόνδρου αφο-
ρούν το 15% των κακώσεων των μακρών οστών 
και συμβαίνουν κατά την περίοδο της ραγδαίας 
σκελετικής ανάπτυξης, με υπεροχή των αγοριών 
(Salter & Harris 1963, Ogden 1982). O Spiegel 
και συν 1978, σε μια σειρά 237 παιδιών με αυτό 
το κάταγμα, με βάση τον τύπο και σχετικά με την 
πρόγνωση, κατέταξαν σε 3 κατηγορίες: 

1) Χαμηλού κινδύνου, 2) Yψηλού κινδύνου, 3) Με 
απροσδιόριστη πρόγνωση. Βάση αυτής της κατά-
ταξης ήταν η κλασσική ταξινόμηση Salter -Harris, 
δεδομένης της μεγάλης προγνωστικής αξίας της.

Α) Ομάδα χαμηλού κινδύνου: αφορά σε κατάγ-
ματα τύπου Ι και ΙΙ περόνης, Ι, ΙΙΙ IV κνήμης, με 
παρεκτόπιση μικρότερη των 2 mm. Δεν υπάρχει 
ομοφωνία ως προς τη θεραπεία και τις επιπλοκές. 
Οι Weber & Sussen 1980, δεν διστάζουν να  χει-
ρουργούν, οι Spiegel και συν (1978), αναφέρουν 
επιπλοκές 5,9%,ενώ ο Dias (1983), αναφέρει με-
ρική σύγκλειση με συντηρητική θεραπεία. Η άπο-
ψη αυτή παραμένει διαχρονικά ισχυρή καθώς την 
ασπάζεται και ο Castelein (2003) και που θεωρεί 
την παρεκτόπιση του κατάγματος καθοριστικό 
κριτήριο του τύπου της θεραπείας. Στη δική μας 
σειρά οι ομοειδείς κακώσεις αντιμετωπίσθηκαν 
συντηρητικά, ενώ 3 είχαν παραμόρφωση ραιβό-
τητας 4-8ο. Πιθανολογήθηκε κάκωση της επιφυ-
σιακής πλάκας την ώρα του ατυχήματος ή ιατρο-
γενείς βίαιοι χειρισμοί. 

Β) Την ομάδα υψηλού κινδύνου αποτέλεσαν τα 
κατάγματα τύπου ΙΙΙ &IV, τα κατάγματα Tilaux 
και τριών επιπέδων, σε παρεκτόπιση. Για τις κακώ-
σεις αυτές φαίνεται πως η χειρουργική θεραπεία 
είναι η μέθοδος εκλογής και μόνο η ακριβής ανα-
τομική ανάταξη αποτρέπει την πρώιμη σύγκλειση 
και τις άλλες ανεπιθύμητες γωνιώδεις παραμορ-

φώσεις. Και για αυτές τις κακώσεις η προσπάθεια 
κλειστής ανάταξης συνιστάται, όμως η ανατομική 
ανάταξη δεν είναι πάντα εφικτή. Οι Μπαλαλής 
και συν (1998), σε μια σειρά 52 ασθενών, αναφέ-
ρουν επιτυχή κλειστή ανάταξη σε ποσοστό 38%. 
Η ανοικτή ανάταξη πρέπει να επιχειρείται με ήπι-
ους χειρισμούς, προσπέλαση πάνω στην προέ-
χουσα μετάφυση, με χρήση μικρού όγκου υλικών 
(Kirschner-βίδες), που κατά το δυνατό δεν πρέπει 
να περνούν την επιφυσιακή πλάκα. Σε παιδιά κο-
ντά στη σκελετική ωριμότητα μπορεί να υπάρξει 
συνδυασμός μικρής ανοικτής μεθόδου (Minimal 
invasive technique), με αρθροσκόπηση της ποδο-
κνημικής (Whipple και συν 1993).

Στα κατάγματα 3 επιπέδων η απλή ακτινογρα-
φία δεν είναι επαρκής για τη διάγνωση και τον 
προεγχειρητικό σχεδιασμό και απαιτείται η βοή-
θεια της αξονικής τομογραφίας (Karrholm και συν 
1981, Turec 1982). Για τα δύσκολα αυτά κατάγμα-
τα μια παρεκτόπιση 2 mm και άνω σε φορτιζό-
μενη επιφάνεια, μπορεί να προκαλέσει πόνο και 
μελλοντική μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα και 
ίσως δεν είναι υπερβολή να τονισθεί η απαιτού-
μενη εμπειρία του χειρουργού και η χρήση διπλής 
προσπέλασης προσθίας -οπισθίας κατά τη χει-
ρουργική θεραπεία (Ertl και συν 1988) Στη σειρά 
μας, η προσπάθεια κλειστής ανάταξης αποτέλεσε 
τον κανόνα, που την πετύχαμε σε 2/8 ασθενείς 
της ομάδος. Αν και ο μικρός αριθμός των ασθε-
νών που χειρουργήσαμε δεν επιτρέπει συναγωγή 
συμπερασμάτων, μπορούμε να επισημάνουμε, ότι 
ακολουθήσαμε τις αρχές της ατραυματικής τεχνι-
κής, με χρήση λεπτών υλικών, που εξασφάλιζαν 
σταθερή και ακριβή ανατομική ανάταξη, με τελικό 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Γ) Στις κακώσεις με απροσδιόριστη πρόγνω-
ση, που είναι οι τύπου II S-H, γιατί επιπλοκές 
παρατηρούνται και στις παρεκτοπισμένες αλλά 
και στις απαρεκτόπιστες και ίσως πιο συχνά απ’ 
ότι στις ΙΙΙ & IV (Speigel και συν 1978). Και οι 
δύο ασθενείς της δικής μας σειράς (ΙΙ S-H ) είχαν 
παραμόρφωση ραιβότηττος, εκ των οποίων η μία 
σοβαρή (>12ο ), παρά την ακριβή ανάταξη που πε-
τύχαμε με συντηρητική θεραπεία. Η κλινική επί-
πτωση όμως παραδόξως ήταν αμελητέα 4 χρόνια 
μετά την κάκωση και σε σκελετική ωριμότητα.
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Συμπεράσματα

1. Τα κατάγματα της περιοχής της ποδοκνημι-
κής στα παιδιά απαιτούν υψηλό βαθμό υποψίας, 
γιατι μπορεί να διαφύγουν ως διαστρέματα. 

2. Η ανατομική ανάταξη για τα κατάγματα της 
ποδοκνημικής είναι ο κανόνας στους τύπους Ι & 
ΙΙ και αυτό επιτυγχάνεται με χειρισμούς,υπό γενι-
κή αναισθησία.

3. Η χειρουργική θεραπεία επιφυλάσσεται για 
κατάγματα ΙΙΙ, IV, και 3 επιπέδων, όπου πρέπει να 
τηρούνται οι αρχές θεραπείας των ενδαρθρικών 
καταγμάτων. 

4. Τα κριτήρια της ανάταξης γι’ αυτά τα κατάγ-
ματα είναι πλέον αυστηρά, μια και είναι κοντά σε 
άρθρωση, με λίγους βαθμούς ελευθερίας (Salter & 
Harris 1963, Κling 1990, Castelein 2003).

5. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα κατάγματα 
αυτά «πάνε καλά» και ότι η οστική ανακατασκευή 
«διορθώνει τα πάντα», συγκαλύπτοντας αστοχίες 
της θεραπευτικής αγωγής (Cambell 1980, Θεο-
δώρου 1993).

6. Σε κακώσεις των συζευκτικών χόνδρων, 
απαγορεύονται οι βίαιοι χειρισμοί ανάταξης, η 
χειρουργική τεχνική πρέπει να κατά το δυνατόν 
ατραυματική, ενώ τα υλικά οστεοσύνθεσης πρέπει 
να μην είναι ογκώδη και να μη τους διαπερνούν.

7. Ο σύγχρονος ορθοπαιδικός πρέπει να συνδυ-
άσει τις νέες τεχνικές απεικόνισης με τις νεότερες 
χειρουργικές τεχνικές - υλικά οστεοσύνθεσης με 
την οστική ανακατασκευή, όχι ως πρόφαση εφη-
συχασμού, αλλά για το καλλίτερο δυνατό απο-
τέλεσμα σε σχέση με την ηλικία και το τύπο του 
κατάγματος.

Abstract

Fractures of distal end of shin-pin in the children

Kosmas Papageorgiou, Ioannis Papageorgiou, 
Nikos Milonas, Paris Agios.

Orthopaedic Department
Drama General Hospital

During the period of 1992-2003 we treated 15 
children aged 8 to 15 with fractures of the distal 
tibial and fibular physes. The lesion was mainly lo-
cated at right side, mostly in boys and falls were the 
main cause. 10 patients were treated non surgically 
and 5 surgically with Kirschner wires and screws as 
material of stabilization. For their classification we 
used the system of Salter-Harris, with main types I 
& IV. 

The follow-up was 1 to 10 years, though 10 pa-
tients were at skeletal maturity. Patients were ex-
amined clinically and radiologically, according to 
Ertl criteria and results were generally satisfactory 
with minimal complications. The diagnosis of these 
fractures requires an index of suspicion and knowl-
edge of three dimentional anatomy of the distal 
tibial growth plate. The treatment of these fractures 
depends on the type of lesion, the intra-articular 
involvement, the degree of the fracture fragments. 
Atraumatic stabilization is usually required with 
open and close methods. 

Keywords: fracture, growth plate, tibia.
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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας 
στην αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης κνήμης με ασφαλιζόμε-
νη ενδομυελική ήλωση. Στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 1998-
Δεκεμβρίου 2006 αντιμετωπίσαμε 121 ασθενείς με κάταγμα διάφυ-
σης κνήμης. Εξαιρέθηκαν τα κατάγματα που αντιμετωπίστηκαν με 
εξωτερική οστεοσύνθεση και ήλο Mαrchetti. Από αυτούς 87 ήταν 
άνδρες και 34 γυναίκες . Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 32 χρόνια (18-
61). Είχαμε 78 κατάγματα δεξιού σκέλους και 43 αριστερού. Σύμ-
φωνα με την ταξινόμηση της ΑΟ είχαμε 42 κατάγματα τύπου Α 
69 κατάγματα τύπου Β και 10 κατάγματα τύπου C. Πέντε κατάγ-
ματα ήταν ανοικτά, 3 Grade I και 2 Grade II κατά Gustillo. Όλα 
αντιμετωπίστηκαν με ασφαλιζόμενο ενδομυελικό ήλο, 94 με ήλο 
τύπου GK,17 με ήλο της ΑΟ και 10 με ήλο της Orthofix. Κλειστή 
ήλωση επετεύχθη σε 117 ασθενείς. Η παρακολούθηση διήρκησε 
από 0. 5 ως 9. 5 έτη. Είχαμε 2 διεγχειρητικά κατάγματα, 2 παρέσεις 
περονιαίου, μια επιπολής φλεγμονή, μια ατροφία τετρακεφάλου, 8 
γοναλγίες, μια πώρωση σε πλημμελή θέση και μια καθυστερημένη 
πώρωση με θραύση βιδών που τελικά οδήγησε σε πώρωση. Είχα-
με 2 επανεγχειρήσεις. Θεωρούμε ότι η ασφαλιζόμενη ενδομυελική 
ήλωση με γλυφανισμό είναι η μέθοδος εκλογής για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης. 

          
       

Αντιμετώπιση καταγμάτων
διάφυσης κνήμης με ασφαλιζό-
μενη ενδομυελική ήλωση   

(1)Σ.Παράσχου
(1)Α.Καρανικόλας,
(1)Η.Αναστασόπουλος
(2)Θ.Βασιλακάκος,
(2)Α.Παπαπάνος
(2)Ι.Αλεξόπουλος
(2)Ν.Ρούσσης

(1)Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική
   - Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
(2)Ορθοπαιδική Κλινική
   -Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου

Λέξεις ευρετηρίου:  κατάγματα διάφυσης κνήμης, ενδομυελική ή-
λωση



Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης 
της κνήμης στη διάρκεια του χρόνου πέρασε από 
πολλά στάδια. Αρχικά υποστηρίχτηκε η συντη-
ρητική αντιμετώπιση με γύψο που είχε υποστη-
ρικτές μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν (Oni et 
al 1988, Sarmiento et al 1989). Μετά τη σκυτάλη 
έλαβε η σταθερή οστεοσύνθεση με πλάκα και βί-
δες που έτυχε μεγάλης αποδοχής τη δεκαετία του 
80 γιατί ελάττωσε τη νόσο του γύψου, δηλαδή το 
σύνδρομο διαμερίσματος, το σύνδρομο Sudeck, 
την εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα και τη βλάβη 
των μαλακών μορίων (Algower και Perren 1980). 
Τέλος ήρθε η σειρά του ασφαλιζόμενου ενδομυ-
ελικού ήλου ο οποίος ήταν η εξέλιξη του ήλου 
Kuntcher από τους μαθητές του, Klemm, Gross 
και Kempf. Η δυνατότητα ασφάλισής του τόσο 
κεντρικά όσο και περιφερικά επέκτεινε τη χρήση 
του και σε συντριπτικά κατάγματα ή κατάγματα 

με παρασχίδα (πεταλούδα) δηλαδή τύπου Β και 
C κατά ΑΟ γιατί έχει τη δυνατότητα διατήρησης 
του μήκους και αυξάνει τη στροφική και αξονική 
σταθερότητα (Klemm 1986, Anastopoulos 1993). 

Υλικό-Μέθοδος

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 1998-
Δεκεμβρίου 2006 αντιμετωπίσθηκαν 121 ασθε-
νείς με κάταγμα διάφυσης κνήμης με τη χρήση 
ασφαλιζόμενου ήλου με γλυφανισμό. Από αυτούς 
87 ήταν άνδρες και 34 γυναίκες. Ο μέσος όρος 
ηλικίας ήταν 32 έτη(18-71). Είχαμε 78 κατάγμα-
τα δεξιού σκέλους και 43 αριστερού. Σύμφωνα 
με την ταξινόμηση της ΑΟ είχαμε 42 κατάγματα 
τύπου Α, 69 τύπου Β και 10 κατάγματα τύπου C. 
Πέντε κατάγματα ήταν ανοικτά 3 Grade I και 2 
Grade II κατά Gustillo. Όλα αντιμετωπίστηκαν 
με ασφαλιζόμενο ενδομυελικό ήλο. Εξ αυτών 94 
αντιμετωπίστηκαν με ήλο τύπου GK, 17 με ήλο 
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Εικόνα 1: Πλαγιοπλάγιες ακτινογραφίες καταγμάτων κνήμης που αντιμετωπίστηκαν με ενδομυελική ήλωση.
α.Παρατηρούνται οι δύο περιφερικές βίδες εκτός οπής.

β.Παρατηρούμε την κεντρική από τις δύο περιφερικές βίδες εκτός οπής.

α β
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Εικόνα 2:
α.Κάταγματα κνήμης στα όρια μέσου και κάτω τρι-

τημορίου.

β.Διεγχειρητικό κάταγμα στο όριο άνω και μέσου τρι-
τημορίου κνήμης από λάθος εισαγωγή ήλου τυπου ΑΟ.

γ.Διεγχειρητικό ρωγμώδες κάταγμα από λάθος εισα-
γωγή ήλου τύπου G-K.

α β

γ
δ



τύπου ΑΟ και 14 με ήλο τύπου Orthofix. Κλει-
στή δίοδος του οδηγού διά του κατάγματος επε-
τεύχθη σε 117 ασθενείς, ενώ σε όλους έγινε γλυ-
φανισμός. Στατική ήλωση πραγματοποιήθηκε σε 
79 κατάγματα(69 τύπου Β και 10 τύπου C κατά 
ΑΟ) ενώ δυναμική στα 42 κατάγματα τύπου Α 
κατά ΑΟ. Τοποθετήθηκαν 217 κεντρικές βίδες με 
σκόπευτρο όλες με επιτυχία και 175 περιφερικές 
με τη free hand τεχνική από τις οποίες οι 3 ήταν 
εκτός οπής (εικ. 1). Ο αριθμός προσπαθειών των 
περιφερικών βιδών ήταν 4 φορές (2-7) για κάθε 
βίδα. Δεν χρησιμοποιήθηκε παροχέτευση σε κα-
νένα ασθενή. Ο μέσος όρος χειρουργείου ήταν 
53 λεπτά (45-76). Κατά την παρακολούθηση 0. 5 
- 9 έτη παρατηρήσαμε 2 διεγχειρητικά κατάγμα-
τα (εικ. 2) που πωρώθηκαν επιτυχώς, 2 παρέσεις 
περονιαίου, πιθανώς από βίαιους χειρισμούς, που 
αποκαταστάθηκαν στις 25 μέρες πλήρως, μια επι-
πολής φλεγμονή στο σημείο εισόδου του ήλου, 
μια ατροφία τετρακεφάλου, μια πώρωση σε πλημ-
μελή θέση (εικ. 3), μια καθυστερημένη πώρωση 
με θραύση βιδών με, ευτυχώς, αίσιο αποτέλεσμα 
πώρωσης σε 6 μήνες (εικ. 4) και 8 γοναλγίες, οι 
δύο λόγω προβολής του άκρου του ήλου (εικ. 5). 
Δεν παρατηρήθηκε καμία εν τω βάθει φλεγμονή, 
σηπτική ψευδάρθρωση, ψευδάρθρωση ή θραύση 
του ήλου ενώ δεν είχαμε κανένα σύνδρομο δια-
μερίσματος. Επανεγχειρίσθηκαν 2 ασθενείς για 
αφαίρεση του ήλου που προεξείχε και προκα-
λούσε γοναλγία. Το αποτέλεσμα ήταν άριστο και 
πολύ καλό σε 112 ασθενείς, καλό σε 2 ασθενείς 
με γοναλγία λόγω προεξοχής του άνω άκρου του 
ήλου (εξαφάνιση αυτής μετά την αφαίρεση του 
ήλου), πτωχό σε έναν ασθενή με την ατροφία του 
τετρακεφάλου και μέτριο σε 6 ασθενείς (5 με ανε-
ξήγητη γοναλγία και μία με την πώρωση σε πλημ-
μελή θέση). 

Συζήτηση 

Η ενδομυελική ήλωση τα τελευταία χρόνια κέρ-
δισε έδαφος στην αντιμετώπιση των καταγμάτων 
της διάφυσης της κνήμης. Υπερτερεί της αντιμε-
τώπισης με γύψο διότι έχει γρηγορότερο χρόνο 
πώρωσης, άμεση φόρτιση, μικρότερο ποσοστό 

ψευδάρθρωσης και πώρωσης σε πλημμελή θέση 
(Bone et al 1997, Karladanie et al 2000). Πλεονε-
κτεί δε ο ήλος και σε σχέση με την πλάκα λόγω 
μικρότερου αριθμού επιπλοκών και επανεγχειρή-
σεων (Bhandari et al 1999). Ο ενδομυελικός ήλος 
δρα σαν εσωτερικός νάρθηκας. Χαρακτηριστικά 
που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του εί-
ναι η διάμετρός του, η γωνίωσή του, η εγκάρσια 
διατομή του, η ελαστικότητά του, το μήκος του, ο 
γλυφανισμός και η σωστή ασφάλισή του(Bong et 
al 2007). Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για το εάν 
χρειάζεται γλυφανισμός στα κλειστά κατάγμα-
τα. Οι υποστηρικτές του γλυφανισμού θεωρούν 
ότι τα προϊόντα του γλυφανισμού δρουν ως μό-
σχευμα και ότι η καταστροφή της αιμάτωσης του 
ενδόστεου δεν είναι αρνητικός παράγοντας γιατί 
αντιρροπείται εξωοστικά και περιοστικά και απο-
καθίσταται σε 2 εβδομάδες (Cole 1996,Schemitsch 
et al 1996). Υπάρχουν και οι πολέμιοι του γλυ-
φανισμού που αναφέρουν καλά ή σχετικά καλά 
αποτελέσματα χωρίς γλυφανισμό (Greitbaker et 
al 1998, Young et Toplise 2007). Σε συγκριτικές 
μελέτες φάνηκε ότι η ενδομυελική ήλωση με γλυ-
φανισμό αν όχι ανώτερη είναι τουλάχιστον ισά-
ξια με αυτήν χωρίς γλυφανισμό ως προς το χρόνο 
πώρωσης, τον αριθμό ψευδαρθρώσεων, καθυστε-
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ρημένων πωρώσεων και του ποσοστού πώρωσης 
σε πλημμελή θέση και θεωρείται από τους περισ-
σότερους θεραπεία επιλογής για τα κλειστά κα-
τάγματα διάφυσης της κνήμης (Finkemeier et al 
2000, Larsen et al 2004). Με μεγαλύτερο σκεπτι-
κισμό αντιμετωπίστηκε η χρήση ασφαλιζόμενου 
ήλου, και δη με γλυφανισμό, στα ανοικτά κατάγ-
ματα. Επιθετικοί χειρουργοί αντιμετώπισαν τα 
ανοικτά κατάγματα τύπου Ι και ΙΙ κατά Gustillo 
με ενδομυελικό ήλο χωρίς γλυφανισμό με καλά 

αποτελέσματα (Garcia-Lopez et al 1998, Darder-
Garcia et al 1998, Joshi et al 2004, Muller 1998). 

Συγκριτικές μελέτες μεταξύ ήλου χωρίς γλυφα-
νισμό και εξωτερικής οστεοσύνθεσης στα ανοι-
κτά κατάγματα κνήμης έδειξαν ότι οι δύο μέθοδοι 
είναι ισοδύναμες ως προς τα ποσοστά της φλεγ-
μονής και της πώρωσης σε πλημμελή θέση ενώ ο 
ήλος έχει μικρότερο ποσοστό ψευδαρθρώσεων 
και επανεγχειρήσεων και ετσι υποστηρίχτηκε η 
χρήση ενδομυελικού ήλου χωρίς γλυφανισμό στα 
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Εικόνα 3:
α.Κλινική εικόνα δεξιάς κνήμης πωρωθείσας σε πλημμελή θέση.

β.Προσθιοπίσθια ακτινογραφία και λεπτομέρειες αυτής.
 Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει παραλληλότητα μεταξύ κεντρικών και πειριφερικών βιδών.

γ.Πλαγιοπλάγια ακτινογραφία και εδώ παρατηρούμε την έλλειψη παραλληλότητας
 μεταξύ κεντρικών και περιφερικών βιδών.

β

γ
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Εικόνα 4:α.Προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια ακτινογραφία κατάγματος κνήμης τύπου Β κατά ΑΟ που αντιμετω-
πίστηκε με στατική ενδομυελική ήλωση. β. 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά θραύση της κεντρικής βίδας λόγω πρόωρης 
φόρτισης και λόγω του ότι δεν είχαν τοποθετηθεί 4 βίδες (2+2).γ.2 χρόνια μετεγχειρητικά πώρωση και θραύση και 

των δύο βιδών.Το κάταγμα παρουσίασε καθυστερημένη πώρωση (Πλήρης πώρωση στους 6 μήνες).

α

β γ
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ανοικτά κατάγματα κνήμης (Schundl-Maier et al 
1997, Alberts et al 1999, Shannon et al 2002). 

Τολμηρότεροι χειρουργοί χρησιμοποίησαν και 
ήλο με γλυφανισμό σε ανοικτά κατάγματα της 
κνήμης τύπου Ι-ΙΙΙΑ κατά Gustillo με καλά απο-
τελέσματα (Djahungirl et al 2006). Συγκριτικά οι 
ήλοι με γλυφανισμό σε σχέση με αυτούς χωρίς γλυ-
φανισμό για τα ανοικτά κατάγματα κνήμης τύπου 
Ι-ΙΙΙΑ κατά Gustillo ηταν ισοδύναμοι ως προς το 
ποσοστό φλεγμονής το χρόνο πώρωσης,το ποσο-
στό ψευδάρθρωσης, τον αριθμό επανεγχειρήσεων 
και το λειτουργικό αποτέλεσμα με τους χωρίς 
γλυφανισμό ήλους να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 
θραύσης βιδών (Keating et al 1997, Finkcmeier et 
al 2000, Larsen et al 2004). Καλά αποτελέσματα 
σε ανοικτά κατάγματα τύπου ΙΙΙΒ είχε η χρήση 
ήλου χώρις γλυφανισμό συγκρίσιμα με αυτά της 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Trpper et al 1999). 
Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι για τα κλει-
στά κατάγματα κνήμης και τα ανοικτά Ι-ΙΙΙΑ κατά 
Gustillo η ενδεδειγμένη μέθοδος θεραπείας είναι 
η ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση με γλυφανι-

σμό ενώ για τα ΙΙΙΒ ή ΕΗ χωρίς γλυφανισμό ή η 
εξωτερική οστεοσύνθεση. Η τεχνική είναι απαι-
τητική και πρέπει να ακολουθείται τομή δια του 
επιγονατιδικού, σημείο εισόδου 1. 5-2cm κάτω 
από την άρθρωση ή επί τα εντός του κνημιαίου 
κυρτώματος, τοποθέτηση οδηγού, γλυφανισμός, 
τοποθέτηση ήλου κατάλληλης διαμέτρου (1-1. 
5mm μικρότερη από αυτής του γλυφάνου) και 
σωστού μήκους. Για τα κατάγματα τύπου Α κατά 
ΑΟ συνιστάται δυναμική ήλωση, ενώ για τα τύ-
που Β και C στατική. Δεν έχει σημασία εάν φτά-
σουμε στο οστούν της κνήμης δια του επιγονατι-
δικού ή επί τα εντός αυτού (Samuelson et al 2002, 
Altaasen et al 2002). Το μήκος του ήλου υπολογί-
ζεται μετρώντας συγκριτικά το τμήμα του οδηγού 
έξω από τον αυλό με ένα οδηγό ίδιου μήκους ή 
με προεγχειρητικό έλεγχο (France et al 2006). Η 
τοποθέτηση των περιφερικών βιδών μπορεί να γί-
νει με ειδικό σκόπευτρο αν και πολλοί προτιμούν 
τη free hand τεχνική (Krettek et al 1996 και 1998, 
Wang et al 2006). Χρήση μοσχεύματος συνιστά-
ται στα ανοικτά κατάγματα ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ κατά 
Gustillo (Swiontokwski et al 2006). Η γοναλγία 
μετά την ήλωση δεν έχει αιτιολογηθεί πλήρως. 
Ενοχοποιήθηκαν κατά καιρούς η προβολή του 
ήλου που ερεθίζει τον επιγονατιδικό τένοντα,η 
δια του επιγονατιδικού είσοδος του ήλου αν και 
έχει παρατηρηθεί πόνος και σε είσοδο του ήλου 
επί τα εντός του επιγονατιδικού και η νεαρή ηλι-
κία, το ζήτημα παραμένει υπό συζήτηση (Court 
Brown et al 1997, Toivanen et al 2002, Valsto et 
al 2005, Bhattacharyya et al 2006). Η πώρωση σε 
πλημμελή θέση εξαρτάται είτε από την κακή δι-
εγχειρητική ανάταξη, λόγω κακής τοποθέτησης 
οδηγού-ήλου είτε από τη μετεγχειρητική απώ-
λεια της ανάταξης λόγω αστάθειας. Παράγοντες 
που επηρεάζουν την πώρωση του κατάγματος και 
μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδάρθρωση είναι το 
κάπνισμα η βλάβη των μαλακών μορίων (κατα-
στροφή αιμάτωσης) η συντριπτικότητα του κα-
τάγματος η διάσταση του κατάγματος πάνω από 
3mm (κακή διεγχειρητική ανάταξη) και η αστά-
θεια λόγω αποτυχίας περιφερικών βιδών (Harvey 
et al 2002, Drosos et al 2006, Brinker et O Connor 
2007). H αφαίρεση του ήλου πρέπει να γίνεται 2 

Εικόνα 5: Πλαγιοπλάγια ακτινογραφία .Παρατηρού-
με προβολή του άνω άκρου του ήλου που ερεθίζει τον 

επιγονατιδικό τένοντα και προκαλεί πρόσθια γοναλγία.
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χρόνια μετεγχειρητικά όταν υπάρχουν ενοχλήμα-
τα και όχι νωρίτερα σαν επέμβαση ρουτίνας γιατί 
έχουν παρατηρηθεί κατάγματα κνήμης κατά την 
αφαίρεση ήλου (Takakuwa et al 1997, Jones και 
Schmeling 1999, Boerger et al 1999, Gosling et 
al 2005). Το σύνδρομο διαμερίσματος είναι σπά-
νιο και φαίνεται να σχετίζεται με το γλυφανισμό. 
Σε μια μεγάλη σειρά 625 καταγμάτων κνήμης 
αντιμετωπισθέντων με ΕΗ με γλυφανισμό πα-
ρατηρήθηκαν 17 περιπτώσεις με σύνδρομο δια-
μερίσματος. Η έγκαιρη αντιμετώπιση (διάνοιξη 
διαμερισμάτων) εντός 12 ωρών έδωσε τα καλύ-
τερα αποτελέσματα ενώ καθυστέρηση πέρα των 
24 ωρών είχε δραματικά αποτελέσματα (Mullet et 
al 2001). Σπανιότατα έχουν περιγραφεί επιπλοκές 
από κακή τεχνική όπως τραυματισμός περονιαίου 
νεύρου από πίεση κεντρικής βίδας, ψευδοανεύρυ-
σμα της πρόσθιας κνήμιαιας αρτηριας από κακή 
τοποθέτηση κεντρικής βίδας και είσοδος του 
οδηγού στον αστράγαλο (Farus et Johnson 2002, 
Inamdar et al 2005, Drosos et al 2006). Εμείς εί-
χαμε 2 διεγχειρητικά κατάγματα άνω τριτημορίου 
λόγω κακής τοποθέτησης του ήλου.

Συμπερασματικά θεωρούμε ότι η ασφαλιζόμενη 
ενδομυελική ήλωση με γλυφανισμό είναι η μέθο-
δος εκλογής για την αντιμετώπιση καταγμάτων 
διάφυσης κνήμης. Η σωστή χρήση αυτής βάσει 
των ενδείξεων και η σωστά και με θρησκευτική 
ευλάβεια τηρούμενη απαιτητική χειρουργική τε-
χνική αποζημιώνουν τόσο τον ασθενή όσο και το 
θεράποντα ιατρό με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.  

Abstract
 
Treatment of diaphyseal tibial fractures with in-
terlocking intramedullary nailing

(1)Paraschou S.,(1)Karanikolas A.,(1)Anastasopoulos 
H. (2)Vasilakos Th.,(2)Papapanos A.,(2)Alexopoulos 
S.,(2)Roussis N. 

(1)Α΄ Orthopeadic Clinic-Kilkis General Hospital
(2)Orthopeadic Clinic-Agrinio General Hospital 

We want to present our experience in treatment 
of tibial fractures with interlocking intramedul-
lary nails. From January 1998 to December 2006 
we treated 121 patients with tibial diaphyseal frac-
ture with interlocking intramedullary nailing. 87 of 
them were males and 34 females. Mean age was 32 
years (18-71). We had 78 fractures of the right tibia 
and 43 of the left one. According to AO classifica-
tion we had 42 fractures of type A,69 of type B and 
10 of type C. We had 5 open fractures 2 Grade I 
and 3 Grade II according to Gustillo classification. 
We used GK nail in 94 patients, AO nail in 17 pa-
tients and Orthofix nail in 10 patients. We achieved 
closed insertion of the guide in 117 patients. Dur-
ing 4 years follow up(0. 5-9years) we observed 1 su-
perficial infection,1 quadriceps atrophy,8 anterior 
knee pain,1 malunion and one patient with broken 
screws(delay union). We had 2 reoperations. We 
think that reamed interlocking intramedullary nail-
ing is the treatment of choice for tibial diaphyseal 
fractures.

Key words:  fractures of tibial diaphysis, intramedullary 
nailing
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Περίληψη

Οι κατακλίσεις είναι μία κοινή επιπλοκή κυρίως των χρόνια κα-
τακεκλιμένων ασθενών. Ορίζεται σαν εντοπισμένη βλάβη του δέρ-
ματος και των υποκειμένων ιστών που προκαλείται από συνεχή 
πίεση, διάτμηση,τριβή ή και συνδυασμό των παραπάνω.

Η επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και 
των συγγενών τους είναι πολύ μεγάλη, ενώ και η οικονομική επι-
βάρυνση της πολιτείας είναι σημαντική.

Την τελευταία εξαετία χειρουργήθηκαν 50 κατακλίσεις 3ου και 
4ου σταδίου σε 31 ασθενείς. Οι κατακλίσεις εντοπίζονταν στην ιε-
ροκοκκυγική χώρα (19), στο ισχιακό κύρτωμα (11), στους τροχα-
ντήρες (13) και στις πτέρνες (5). Η μέθοδος αποκατάστασης των 
κατακλίσεων επιλέχθηκε ανάλογα την ανατομική τους θέση και 
το στάδιο τους. Οι κρημνοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν όλοι αξο-
νικής αγγείωσης: α) διατιτραινουσών αρτηριών β)μυικός κρημνός 
του ισχνού προσαγωγού γ)ο τείνων την πλατεία περιτονία δ) ανά-
στροφος νευροπεριτονοδερματικός κρημνός της γαστροκνημίας.

Τα αποτελέσματα κρίθηκαν πολύ καλά. Η επιλογή των κρημνών 
αξονικής αγγείωσης και η συνέπεια των ασθενών στις μετεγχειρη-
τικές οδηγίες είναι οι σημαντικότεροι λόγοι επιτυχίας της αποκα-
τάστασης των κατακλίσεων και της μη υποτροπής τους.

Κατακλίσεις – επιλογή τεχνικών
πλαστικής αποκατάστασης

Μουρατίδης Α.
Αντωνίου Κ.

Πλαστική χειρουργική
Ορθοπαιδική Κλινική
Β΄ Νοσοκομείου ΙΚΑ 
Θεσσαλονίκης Λέξεις ευρετηρίου: κατακλίσεις, πλαστική.  



Εισαγωγή

Κατακλίσεις είναι εντοπισμένες ισχαιμικές νε- 
κρώσεις του δέρματος και των υποκείμενων 
ιστών, συνεπεία άσκησης πίεσης (compression) ή 
και τριβής (friction/shear).

Αίτια

• Η παρατεταμένη ακινησία μετά από ατύχημα 
– ασθένεια - νάρκωση κτλ. και η σταδιακή ισχαι-
μία στις φορτίζουσες περιοχές.

Παθογένεια κατακλίσεων: 
• Εξωτερική πίεση στά τριχοειδή 
• Φλεγμονή (ούρα, κόπρανα, εκκρίσεις)
• Iσχαιμία
• Nέκρωση
Συνήθεις εντοπίσεις των κατακλίσεων είναι σε 

περιοχές όπου υπάρχουν οστικές προεξοχές: Ινια-
κή χώρα-ιεροκοκκυγική –ισχιακό κύρτωμα- τρο-
χαντήρες –πτέρνες. 

Το χαρακτηριστικό στις νεκρώσεις αυτές είναι 
ότι η διάμετρος της βλάβης των υποκειμένων 
ιστών είναι μεγαλύτερη της δερματικής βλάβης.
Ήτοι η δερματική βλάβη μοιάζει με η κορυφή πα-
γόβουνου που έχει σχήμα κώνου.

Οι κατακλίσεις ανάλογα με το βάθος της ιστι-
κής βλάβης κατατάσσονται σε στάδια: 

Κατάταξη κατακλίσεων σε βαθμούς ανάλογα με 
το βάθος της ιστικής βλάβης (Daniel)

Bαθμός Ι. Ερύθημα δέρματος.
Βαθμός ΙΙ. Επιπολής εξέλκωση του δέρματος με συμ-

μετοχή του χορίου χωρίς καταστροφή.
Βαθμός ΙΙΙ. Νέκρωση μέχρι και τον υποδόριο ιστό.
Βαθμός ΙV. Εξέλκωση με συμμετοχή υποδορίου περι-

τονιών, μυών χωρίς προσβολή των οστών.
Βαθμός V. Βαθύ έλκος με συμμετοχή οστών ή αρ-

θρώσεων, ενδεχομένως και επικοινωνία 
με όργανα της πυέλου (ορθό, κόλπος, 
κ.λ.π.).

Υλικό-Μέθοδος

Στο διάστημα 2000-2006 αντιμετωπίσθηκαν 50 
κατακλίσεις 3ου και 4ου σταδίου σε 31 ασθενείς. 
Πέντε από αυτούς είχαν 3 κατακλίσεις, εννιά εί-
χαν 2 κατακλίσεις και δέκα επτά 1 κατάκλιση.

Οι κατακλίσεις εντοπίζονταν:
α) Ιεροκοκκυγική χώρα (19), διαστάσεων (10-

17Χ12-15) cm.
 β) Ισχιακό κύρτωμα (11), διαστάσεων (8-12Χ10-

13) cm.
γ) Τροχαντήρες (13), διαστάσεων (11-15Χ12-20) 

cm.
 δ) Πτέρνα (5), διαστάσεων (6-8Χ10-12) cm.

Οι ασθενείς ήταν 19 άνδρες και 12 γυναίκες, 
ηλικίας 31 έως και 68 ετών.
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Κώνος κάκωσης
(Danserau-Conway 
1964)

Eικόνα 1:

Κοκκιοποιημέ-

νη κατάκλιση 

ιεροκοκκυγικής 

χώρας. 

Εικόνα2: 

Κατακλίσεις στην 

ιεροκοκκυγική, αρι-

στερό γλουτό, δεξιό 

τροχαντήρα (επάνω).

Κατάκλιση στο δεξιό 

ισχιακό κύρτωμα 
(κάτω).



Οι κατακλίσεις είχαν προκληθεί λόγω: 
α) Πολύωρων χειρουργικών επεμβάσεων και αντί-

στοιχης πολυήμερης νοσηλείας (7). 
β) Νοσηλείας με καταστολή σε ΜΕΘ (9).
γ) Παραπληγικοί και τετραπληγικοί ασθενείς (15).

Η επιλογή της μεθόδου αντιμετώπισης των κα-
τακλίσεων καθορίσθηκε: 
1)  Από το στάδιο της με βάση τις διεθνώς χρησι-

μοποιούμενες κλίμακες σταδιοποίησης (βάθος 
καταστροφής των ιστών – ανάλογα με την: κα-
τάσταση του έλκους κατάκλισης, βαθμός κοκ-
κιοποίησης).

2)  Από την περιοχή εντόπισης του έλκους κατά-
κλισης.

3) Από τις διαστάσεις της κατάκλισης.
4) Τις ενδείξεις τοπικής λοίμωξης.
5)  Την ύπαρξη συριγγίων η σπηλαίων κάτω από 

το υγιές δέρμα.
6)  Την ποιότητα του περιβάλλοντος το έλκος 

δέρματος.
 Πραγματοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις 

επιμελής χειρουργικός καθαρισμός με απόξεση 
όταν χρειάσθηκε και των οστικών προεξοχών.

Οι κρημνοί που προτιμήθηκαν και χρησιμοποι-
ήθηκαν για την κάλυψη των κατακλίσεων ήταν οι 
ακόλουθοι: 

Στην ιεροκοκκυγική χώρα: 
α)  Περιτονοδερματικοί (στροφικοί-μεταθετικοί), 

(2).
β)  Οριζόντιος οσφυικός (διτιτραίνοντα αγγεία), 

(6).
γ)  Νησιδωτός κρημνός των διατιτραινουσών των 

άνω γλουτιαίων αγγείων (11).
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Εικόνα 3: 
Κατακλίσεις 3ου και 4ου 
σταδίου στο ισχιακό 
κύρτωμα και ιεροκοκ-
κυγική χώρα (επάνω)
και στον τροχαντήρα) 
και την πτέρνα (κάτω).

Eικόνα 4: Κατάκλιση 4ου σταδίου ιεροκοκκυγικής χώρας 
– οριζόντιος οσφυικός κρημνός



Στο ισχιακό κύρτωμα: 
α)  Νησιδωτός κρημνός των διατιτραινουσών των 

κάτω γλουτιαίων αγγείων 
β)  Μυικός – μυοδερματικός κρημνός του ισχνού 

προσαγωγού (2).
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Εικόνα 5: Κατακλίσεις ιεροκοκκυγικής χώρας –Χρήση 
κρημνών διατιτραινουσών των άνω γλουτιαίων αγγείων 

(V-Υ). 

Εικόνα 6:  Α) Κρημνός διατιτραινουσών των κάτω γλουτι-
αίων αγγείων (V-Υ) για κάλυψη κατάκλισης ισχιακού.
Β) Μυοδερματικός κρημνός του ισχνού προσαγωγού 

α

β



 Στους τροχαντήρες:  α) Ο μυοδερματικός κρη-
μνός του τείνοντα την πλατεία περιτονία (στροφι-
κός – μεταθετικός), (13).

 

 Στην πτέρνα:  α) Ανάστροφοι νευροπεριτονοδερ-
ματικοί της γαστροκνημίας (μισχωτοί-νησιδωτοί), 
(5).

79Ορθοπαιδική, 20, 3, 2007

Εικόνα 7:  Μυοδερματικοί κρημνοί του τείνοντα την 
πλατεία περιτονία – κάλυψη μεγάλων κατακλίσεων 4ου 

σταδίου ( ΑΡ) και ( ΔΕ) τροχαντήρα

α

β

Εικόνα 8:  Κατάκλιση πτέρνας 3ου σταδίου – Ανάστρο-
φος νευροπερίτονοδερματικός κρημνός των

 γαστροκνήμιων αγγείων
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Μετεγχειρητικά:

Η παροχέτευση αρνητικής πίεσης αφαιρείται 
μετά τουλάχιστον μία εβδομάδα και η φόρτιση 
του κρημνού εκτελείται σταδιακά μετά τον ένα 
μήνα από την επέμβαση. Η συνέπεια των ασθε-
νών στην εφαρμογή των μετεγχειρητικών οδη-
γιών είναι ο απαραίτητος παράγοντας για τη μη 
υποτροπή των κατακλίσεων.

Αποτελέσματα
 
Η επιβίωση των κρημνών και κατ’επέκταση η 

θεραπεία των κατακλίσεων ήταν πολύ ικανοποι-
ητική. Παρατηρήθηκαν 5 διασπάσεις τραύματος 
μικρής έκτασης και 3 επίσης μικρής έκτασης νε-
κρώσεις κρημνών, όπως φαίνεται στον πίνακα, 
που επουλώθηκαν κατά δεύτερο σκοπό. Επίσης 
παρατηρήθηκαν 3 συλλογές που παροχετεύτηκαν 
επιτυχώς.

Ανατομική θέση Κρημνοί Διάσπαση 
τραύματος

Επιφανειακή      
νέκρωση 

  Συλλογή

Ιεροκοκκυγική α) Διατιτραίνοντα αγγεία
β) περιτονοδερματικοί

        ++
        +

  
           +

        +

Ισχιακό κύρτωμα α) Διατιτραίνοντα κάτω 
     γλουτιαία
β) ισχνός προσαγωγός

        ++          +

Τροχαντήρες Τείνων την πλατεία περιτονία                     +           +

Πτέρνα Νευροπεριτονοδερματικός             +

Εικόνα 9: Α) Μικρή διάσπαση τραύματος σε περιτονοδερματικό κρημνό που επουλώθηκε κατά δεύτερο σκοπό. Β) Επιφανειακή 
νέκρωση μεγάλου μυοδερματικού κρημνού του τείνοντα την πλατεία περιτονία,επουλώθηκε κατά δεύτερο σκοπό. 
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Συζήτηση

Οι κατακλίσεις αποτελούν ένα πολύ σοβαρό 
πρόβλημα στην καθημερινή ιατρική πράξη με ση-
μαντικές ψυχοκοινωνικές και οικονομικές προε-
κτάσεις για τους ασθενείς και μεγάλη οικονομική 
επιβάρυνση για την πολιτεία.

 Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται η γνώση των μέ-
τρων πρόληψης ήτοι:

1)  Μείωση της πίεσης στην περιοχή: Ειδικά 
στρώματα –επικαλύμματα –κρεβάτια

2) Αποφυγή τριβής και διάτμησης
3) Αποφυγή διαβροχής της περιοχής 
4)  Δέρμα στεγνό και καθαρό χωρίς να ξηραίνε-

ται (ειδικές αλοιφές ) 
5) Ατομική υγιεινή-καθαριότητα
6) Φυσιοθεραπεία-Κινησιοθεραπεία
Καλή θρέψη του ασθενούς (κατάλληλο διαιτο-

λόγιο-χρήση συμπληρωμάτων όπως γλυκόζη, βι-
ταμίνες, πρωτεΐνες).

 Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των κατα-
κλίσεων πριν την πλαστική αποκατάστασή τους, 
πρέπει να φροντίζονται ιδιαιτέρως: 

• Δ ιατήρηση κατάλληλης υγρασίας στην περιο-
χή του έλκους. 

• Α πομάκρυνση του εξιδρώματος με τη χρήση 
κατάλληλων επιθεμάτων (υδροκολλοειδή).

• Ε πιτάχυνση επουλωτικής διαδικασίας (επου-
λωτικές αλοιφές)

• Π ροστασία του νεοσχηματισθέντος ιστού.
   Ατραυματικές αλλαγές
• Καθαρισμός των νεκρωμάτων 
• Κοκκιοποίηση του έλκους
Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία μας επέτρε-

ψε να χρησιμοποιήσουμε δύο καινούργιες μεθό-
δους για να επιταχύνουμε την κοκκιοποίηση του 
έλκους κατάκλισης με πολύ καλά αποτελέσματα: 
α) Τους αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες του 
αίματος και β) τη χρήση αρνητικής πίεσης (VAC) 
επί του έλκους. Οι μέθοδοι αυτοί βοηθούν στην 
νεοαγγειογέννεση,στην ενεργοποίηση του κολ-
λαγόνου, στην απομάκρυνση του εξιδρώματος 
και, γενικώς, επιταχύνουν την επουλωτική διαδι-
κασία του έλκους της κατάκλισης.

Οι κυριότεροι λόγοι της χειρουργικής αποκατά-
στασης των κατακλίσεων 3ου και 4ου σταδίου είναι: 

Η ελάττωση της απώλειας υγρών και πρωτεϊνών 
από το έλκος

• Η πρόληψη εξάπλωσης της φλεγμονής που 
συχνά καταλήγει σε τοπική οστεομυελίτιδα των 
υποκειμένων οστών ή και γενικευμένη σήψη.

• Η συντόμευση του χρόνου θεραπείας και 
ελάττωση των εξόδων της νοσηλείας

• Η διευκόλυνση στη φροντίδα του ασθενή 
Άλλοι παράγοντες που συνεκτιμώνται στην 

απόφαση για χειρουργική θεραπεία είναι:
• Tοπική κατάσταση δερματικού έλκους 
• Γενική κατάσταση του δέρματος 
• Θρέψη και γενική κατάσταση του ασθενούς 

(αιματοκρίτης, λευκώματα κτλ)
• Εμπειρία του χειρουργού
• Εκτίμηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων
Συνεργασία του ασθενούς και η ηλικία του
Από την εμπειρία μας στη χειρουργική θερα-

πεία των κατακλίσεων και τη διεθνή βιβλιογρα-
φία, φαίνεται ότι η επιλογή του κρημνού των 
διατιτραινουσών των άνω και κάτω γλουτιαίων 
αγγείων είναι η καλλίτερη επιλογή για την ιερο-
κοκκυγική και ισχιακή χώρα αντιστοίχως, ενώ ο 
μυοδερματικός κρημνός του τείνοντα την πλα-
τεία περιτονία έχει καλλίτερα αποτελέσματα στη 
τροχαντήρια περιοχή. Στην περιοχή της πτέρνας, 
εάν το επιτρέπει η αγγείωση της κνήμης, ο ανά-
στροφος νησιδωτός της γαστροκνημίας είναι η 
καλλίτερη επιλογή.

Abstract

Decubitus ulcerations
Choise of therapy methods

Mouratidis An., Antoniou K.

Decubitus ulcerations are a common complica-
tion mainly in chronic bedridden patients. It can be 
defined as the ulcers of the skin and underlying tis-
sues caused by prolonged pressure over the affected 
area, shear forces, friction or and a combination of 
the previous mentioned.

The last six years we have performed 50 opera-
tions in Stage III and Stage IV ulcers in 31 patients. 



82 Ορθοπαιδική, 20, 3, 2007

The ulcerations had been located in the sacrococcy-
geal area (19), ischial tuberosity (11), trochanterics 
(13) and heels (5).

The choice of treatment was defined by the ana-
tomical location and their Stage. The tissue flaps 
which were used were all containing their own 
blood supply: a) perforator-based fasciocutaneous 
flap b) muscular flaps from the gracilis adduction 
c) myocutaneous tensor fascia lata flap d) neurofas-
ciocutaneous flap of sural artery.

The results were very good. The selections of tissue 
flaps as well as the punctuality of the patients in the 
postoperative instructions are the most important 
factors in the treatment of the decubitus ulcers with 
no signs of recidivations. 

Kew words: decubitus ulcers.
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Oι επιστημονικές συναντήσεις συμβάλουν ση-
μαντικά όχι μόνο στη βελτίωση του επιπέδου των 
γνώσεων αυτών που συμμετέχουν, αλλά και στη 
δημιουργία και την ανάπτυξη διαπροσωπικών ή 
ακόμη και οικογενειακών φιλικών σχέσεων.  Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για Συνέδρια ή Σεμινάρια από κοι-
νού με συναδέλφους άλλης εθνικότητας, οπότε το 
κοινωνικό μέρος της εκδήλωσης είναι εξίσου σημα-
ντικό με το επιστημονικό. 

Με το σκεπτικό αυτό πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στη Σμύρνη το 1995 μία ανεπίση-
μη επιστημονική συνάντηση μεταξύ Ελλήνων 
και Τούρκων Καθηγητών Ορθοπαιδικής, η οποία 
πράγματι έβαλε τις βάσεις για το «θεσμό» των Ελ-
ληνοτουρκικών Διαπανεπιστημιακών Ορθοπαιδι-
κών Συνεδρίων που ακολούθησαν.

Αποδείχθηκε στην πορεία ότι  Έλληνες και Τούρ-
κοι Ορθοπαιδικοί έχουμε πολλά κοινά  που μας 
ενώνουν.  Πολύ περισσότερα πάντως από αυτά που 
ίσως μας απομακρύνουν.  Αυτά είναι, εκτός από τα 
κοινά επιστημονικά ενδιαφέροντα, οι κοινές εμπει-

ρίες στη μουσική, στα αρώματα, στις γεύσεις και, 
ίσως – ίσως, στην εκδηλωτικότητα του μεσογεια-
κού χαρακτήρα μας. 

Ακολούθησαν τα επόμενα Συνέδρια: Το δεύτερο 
στα Ιωάννινα (1997), το τρίτο στη Σμύρνη (2000), 
το τέταρτο στην Αλεξανδρούπολη (2002), το πέ-
μπτο στην Προύσα (2005), που «έδεσαν» ακόμη 
περισσότερο Έλληνες και Τούρκους Ορθοπαιδι-
κούς και ανέβασαν το επίπεδο των Συνεδρίων. 

Πριν λίγες μέρες (30 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρί-
ου) πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Capsis στη 
Θεσσαλονίκη το 6ο ΕλληνοΤουρκικό Διαπανεπι-
στημιακό Ορθοπαιδικό Συνέδριο που διοργάνωσε 
η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη εκ-
δήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ελλάδας.  Ήταν μία πολύ πετυχη-
μένη εκδήλωση με μαζική συμμετοχή τόσο από την 
Τουρκική (ήρθαν οδικά με δύο λεωφορεία και ήταν 
μαζί με τα συνοδά μέλη συνολικά 110 άτομα), όσο 
και από την Ελληνική πλευρά.

Σχόλιο



Το επιστημονικό πρόγραμμα άρχισε την Πέμπτη 
30 Αυγούστου στις 5 μ.μ. με παρουσίαση δέκα προ-
φορικών ανακοινώσεων, δύο διαλέξεων και ενός 
ωριαίου δορυφορικού συμποσίου που αφορούσε 
στις αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος.

Ακολούθησε η επίσημη έναρξη που περιλάμβανε 
δύο εξαιρετικού ενδιαφέροντος διαλέξεις.  Η πρώ-
τη από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κ. Ανα-
στάσιο Μάνθο, ήταν σχετική με το ήθος που πρέπει 
να διέπει την άσκηση της Ιατρικής, όταν μάλιστα 
αυτή ασκείται από ακαδημαϊκούς λειτουργούς. 

Η δεύτερη από τον Καθηγητή Ορθοπαιδικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτη Σουκάκο 
που αναφέρθηκε στη χαρτογραφία της Ελλάδος, 
της Ευρώπης και των μεσογειακών χωρών, ιδωμέ-
νη όχι μόνο από την πλευρά της γεωγραφικής απο-
τύπωσης των χωρών, αλλά και από κοινωνικο-πο-
λιτικο-οικονομική και καλλιτεχνική οπτική γωνία. 

Η επίσημη έναρξη συμπληρώθηκε με δεξίωση 
στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου σε ιδιαί-
τερα χαλαρή ατμόσφαιρα. 

Την επόμενη ημέρα (31 Αυγούστου 2007) το 
πρωί συνεχίσθηκε το αμιγώς επιστημονικό πρό-
γραμμα, ένα πρόγραμμα «σφιχτό» χρονικά και 
μεστό επιστημονικά, που πραγματοποιήθηκε κατά 
γράμμα και χωρίς καθυστερήσεις. Οι συνεδρίες 
που ακολούθησαν περιλάμβαναν διαλέξεις σχετι-
κές με κατάγματα των άνω άκρων, όπως και πα-
θήσεις ψυχράς Ορθοπαιδικής.  Μεταξύ των διαλέ-
ξεων υπήρξαν σχετικές με μεταφορά δακτύλων με 
μικροχειρουργική τεχνική, όπως και μεταμόσχευση 
χεριού. 

Ακολούθησαν διαλέξεις σχετικές με την αντιμε-
τώπιση κακώσεων και παθήσεων του ισχίου ενώ 
οι μεσημβρινές διαλέξεις αφορούσαν στην Ορθο-
παιδική έρευνα, σε γενικά ορθοπαιδικά θέματα και 
στο πόδι. 

Το πρόγραμμα της επόμενης μέρας (1 Σεπτεμ-
βρίου 2007) που άρχισε και πάλι στις 8:30π.μ. με 
διαλέξεις σχετικές με την έρευνα στην Ορθοπαι-
δική περιλάμβανε τρεις συνεδρίες σχετικές με τις 
παθήσεις του ισχίου με ιδιαίτερη έμφαση στην ολι-
κή αρθροπλαστική σε ιδιαίτερα προβληματικές πε-

ριπτώσεις όπως υψηλά συγγενή εξαρθρήματα και 
επανεγχειρήσεις.

Τέλος οι τρεις απογευματινές συνεδρίες αναφέρ-
θηκαν στο γόνατο (με ιδιαίτερη έμφαση στην αρ-
θροπλαστική και τις αρθροσκοπήσεις), στη σπον-
δυλική στήλη και στην αντιμετώπιση των όγκων 
των οστών. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 80 περίπου διαλέ-
ξεις και παρουσιάσθηκαν 10 προφορικές εργασίες, 
μέσα στα χρονικά πλαίσια του προγράμματος. 

Το κοινωνικό πρόγραμμα περιλάμβανε, εκτός 
από τη δεξίωση υποδοχής της πρώτης ημέρας, την 
επίσκεψη των φιλοξενημένων στους χώρους του 
συγκροτήματος Mediterranean Cosmos για χαλά-
ρωση και αγορές, το γύρο της Θεσσαλονίκης με 
επίσκεψη των σημαντικότερων μνημείων και το 
επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε με πλήρη 
επιτυχία στο συγκρότημα Polis. 

Την Κυριακή το πρωί οι Τούρκοι συνάδελφοι με 
τις οικογένειές τους αναχώρησαν έχοντας, όπως οι 
ίδιοι έλεγαν, τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο από 
την πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και από το Συ-
νέδριο.

Να συγχαρούμε τους βασικούς διοργανωτές του 
6ου ΕλληνοΤουρκικού Διαπανεπιστημιακού Συνε-
δρίου που από ελληνικής πλευράς ήταν ο Πρόεδρός 
του Καθηγητής Γεώργιος Καπετάνος, ο Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητής Ιωάννης 
Κύρκος και φυσικά τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό κ. 
Χουσεϊν Μπεκήρ από τις Σάππες Κομοτηνής που 
ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Ελλήνων και 
Τούρκων και η συμβολή του ήταν σημαντικότατη.   
Τέτοιες εκδηλώσεις όχι μόνο προβάλλουν επιστη-
μονικά τη χώρα μας διεθνώς αλλά συμβάλλουν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη των φιλικών δεσμών 
με τους γείτονές μας. 

Δημοσιεύουμε περιλήψεις των προφορικών ερ-
γασιών που ανακοινώθηκαν και περιμένουμε και 
τα πλήρη κείμενα. 

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Δ.Ι. 
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Metacarpal Fractures fixation with absorbable 
implants.

P. Givissis, K. Ditsios, S. Stavridis, D. Kapoutsis, 
A. Christodoulou, J. Pournaras. 

1st Orthopaedic Department of Aristotle Uni-
versity, G. Papanikolaou General Hospital, 
Thessaloniki, Greece.

Purpose of the study: Mid-term evaluation of 
the use of bioabsorbable plates and screws for in-
ternal fixation of metacarpal fractures. Material-
Methods: From 15/12/2004 until 16/03/2007 a to-
tal of 12 fractures in 10 patients (7 male, 3 female; 
mean age 36.5 y, range 18-75 y) were treated with 
the Inion® OTPSTM Biodegradable Mini Plating 
System. 9 patients (10 fractures) were available 
for follow-up (mean 17.4 months, range 6 to 32). 
Patients were examined radiologically to evalu-
ate fracture healing, and clinically by completing 
the DASH-score and a visual analog scale for pain 
assessment. Grip strength, finger strength and 
range of motion of metacarpo-phalangeal and in-

terphalangeal joints were also measured. Results: 
Fracture healing occurred uneventfully in all 
patients. The mean DASH-score result was 15.6 
points (range 0 to 48) and the visual pain scale 
displayed a mean value of 13 (range 0 to 60). Grip 
strength loss of more than 20% of the affected 
limb compared to the healthy one was recorded 
in 2 older patients, while finger strength displayed 
no difference. Significant reduction of metacarpo-
phalangeal range of motion was recorded in one 
elderly patient. However, a foreign body reaction 
occurred in 4 of our patients exceeding 12 months 
of F.U. All of them required reoperation and the 
intraoperative findings were formation of a yel-
lowish abscess and a different level implant re-
sorption. Histological examination confirmed the 
diagnosis of aseptic inflammation, while obtained 
cultures were negative. Conclusion: Although 
internal fixation of metacarpal fractures by us-
ing absorbable plates and screws is a satisfactory 
alternative fixation method, regarding the union 
rate, the problem of late foreign body reaction is 
a significant drawback that invalidates the major 
theoretical advantage of bioabsorbable plates -
namely the avoidance of a second operation for 
implant removal.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Thumb hypoplasia & aplasia based on a novel 
classification.

E.V. Papadogeorgou, P.N. Soucacos. 

1st Orthopaedic Department, University of Ath-
ens School of Medicine, General Hospital of 
Athens ”KAT”.

The congenital differences of the thumb, that 
have as their main characteristic it’ s hypoplasia or 
aplasia, are very important, since they deprive the 
child of the unique in human species function of 
opposition. It has been proven that loss of the use 
of a thumb, whether from trauma or congenital 
causes, is estimated as 40% loss in hand function 
whereas loss of a long or index finger is only a 20% 
loss in function to the hand.

Besides thumb hypoplasia or aplasia that occurs 
in isolation, and which is recently considered to 
be part of the radial longitudinal deficiency se-
quence (radial club hand), there are other congen-
ital differences in which the thumb is hypoplastic 
or aplastic or there is deficiency of the 1st web 
space and incapability of opposition. Such anom-
alies are bifid thumb, triphalangeal thumb in the 
form of “five fingered hand”, mirror hand where 
there are many hypoplastic digits in the place of 
the thumb, syndactyly between thumb and index, 
symbrachydactyly, the atypical form of cleft hand 
in which the radial digits are attached together, 
the constriction ring syndrome that concerns the 
thumb and generalized abnormalities and syn-
dromes as Apert syndrome, Poland syndrome, 
Holt-Oram syndrome and arthrogryposis. 

In our effort to classify the 110 patients of our 
series according to the modified Blauth classifica-
tion we realized that 41% of them could not be 
included in any category. Thus we created a new 
classification system based on the well known 

IFSSH classification system for the congenital 
anomalies of the upper limb, in which we man-
aged to include all of our hypoplastic thumb cases. 
The novel classification system is the following:

A.Failure of formation / Undergrowth
Ia: Minimal thumb hypoplasia
Ib: Brachydactyly
II: Smaller and less stable thumb with 1st web 

insufficiency, MP joint instability, thenar emi-
nence muscle hypoplasia and laxity of the ulnar 
collateral ligament

IIIa: Same as in type II, plus extensive intrinsic 
and extrinsic musculotendinous deficiencies with 
intact CMC joint

IIIb: In addition to IIIa abnormalities, absent 1st 
CMC joint

IV: Floating thumb
V: Absent thumb
B.Failure of differenciation
I: Syndactyly
II: Brachydactyly
III: Cleft hand
C.Dublication
I: Bifid thumb
II: Triphalangeal thumb
III: Mirror hand
D.Constriction ring syndrome
E. Generalized skeletal anomalies / syndromes
Apert syndrome, Poland syndrome, Holt-Oram 

syndrome, arthrogryposis 
It has been observed that the only category of the 

IFSSH system that doesn’t concern the hypoplastic 
thumb is the overgrouth category.  

As far as management is concerned, multiple 
surgical interventions were used in cases that there 
was such indication and parental consent, such as 
1st web space deepening, opponensplasty using 
the abductor digiti quinti or the flexor digitorum 
superficialis of the ring finger, lengthening of the 
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metacarpal or the phalanx by using distraction 
osteogenesis, non vascularized phalangeal trans-
fers from a toe or bone allografts, microvascular 
free toe transfer and index pollicization. In most 
of the cases the result was very good, in terms of 
function and cosmesis, in the opinion of both the 
patient’s environment and the surgeon. 

Our classification provides better understand-
ing of thumb hypoplasia and includes the vast 
majority of the cases. It also follows the generally 
accepted therapeutical guidelines while making 
them more clear. In the future it is possible that 
the management options will be modified, mainly 
with the evolution of genetic engineering. Until 
then it is crucial to use a common classification 
system and management guidelines that will in-
clude the whole of the congenital differences that 
concern the hypoplasia or aplasia of the most im-
portant human digit, the thumb.

When and how unstable pelvic fractures cause 
death in polytrauma patients?

V. Assantis, E. Balabanidou, N. Tziris, P. Mi-
kalef, A. Giannarakis, I. Bischiniotis. 

AHEPA University Hospital, Thessaloniki,
   Greece.

Objective of this retrospective study is to identi-
fy the contribution of unstable pelvic fractures in 
causing death in polytrauma patients since there 
is controversy in the literature. Despite recent 
progress in diagnosis and therapeutic modalities, 
pelvic fractures remain associated with high mor-
tality.

Patients and Methods: In the 1987 – 2006 pe-
riod in our Institution and from the same doctors, 
eighty critically ill polytrauma patients with hae-

modynamically and mechanically unstable pelvic 
fractures were followed-up. Elderly and systemic 
ill were excluded. The patients aged from 17-53 
years. Pelvic fractures classified five of anteropos-
terior compression, thirteen of lateral compression 
and five of vertical shear types. Anterior external 
fixation was the mainstay in management followed 
by posterior stabilization in grossly vertical shear 
fractures. Internal fixation was performed only in 
displaced fractures of the acetabulum. 

Results: Twenty-three patients died 5-34 days 
post-injury despite measures taken. Deaths were 
related to hypovolemic shock due to massive 
blood and fluid loss, fracture fixation, and elective 
embolization of bleeding vessels in anteroposteri-
or compression injuries (18/23), thromboembolic 
complications noticed in lateral compression and 
vertical shear injuries (3/23), and septic complica-
tions (2/23), in anteroposterior and lateral com-
pression injury. 

Conclusions: Unstable pelvic fractures when 
dealing with polytrauma patients still remain 
major life threat since they are not supposed to 
be lethal alone, but in association to other major 
coexisting injuries. Judging from these little series 
it is realized that even not associated to other ma-
jor system injuries death from an unstable pelvic 
fracture may occur in association to blood loss, 
thromboembolic and septic complications.

Problem fractures of the proximal epiphysis and 
metaphysis of the humerus in thepolytrauma. 
Management by non prosthetic replacement.

I.S. Bischiniotis, V. Assantis, E. Balabanidou, A. 
Giannarakis, P. Mikalef, A. Aidonopoulos.  

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece.
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Objective of this retrospective study is presen-
tation of the results of treatment of proximal hu-
meral fractures in polytrauma and high risk pa-
tients managed by means of internal or external 
fixation. An investigation on the treatment options 
without prosthetic replacement is discussed. 

Patients and Methods. From January 1992 to 
December 1996 (5 years) ten polytrauma and/or 
high risk patients suffering equal complex frac-
tures of the proximal humerus were managed 
by the same medical group. These patients were 
young ones running the reproductive phase of 
their lives aged from 19 to 48 years, while eight of 
them were aged from 18 to 27 years. They suffered 
severe head (3/10) and thoraco - abdominal inju-
ries, vascular injuries of the axillary and brachial 
artery while three of them had gunshot wounds 
associated with them. The fractures were classified 
after AO (1.1 proximal humerus) as B.2.3 (7/10), 
Β.3.3 (1/10), and C.2.3 (1/10). Four patients were 
managed by means of internal fixation, three by 
plate (tibial condyle figure of “T’ or “Γ” without 
soft tissue detachment (LISS technique) and a 
conventional Rush rod was inserted. In the re-
maining a unilateral skeletal external fixation de-
vice was mounted and retained up to the healing 
of the fractures. 

Results. In all patients bone healing was 
achieved and patients were followed up for more 
than ten years. In one patient ischemic changes of 
the head of the humerus were noticed and conse-
quent artropathy without sound clinical findings.

Conclusion. The trend towards retaining and 
fixation of complex fractures of the proximal hu-
merus with possible deprivation of the blood sup-
ply to the humeral head is effaceable if non trau-
matic techniques are to be used.

Hip stability in proximal femur massive endo-
prosthetic reconstruction

T.P. Kormas, D. Arapoglu, E. Giakoumakis, T. Ka-
rinos, G. Vatikiotis, K. Doudoulakis, D. Lekkas. 

Department of Orthopedic Surgery and Oncol-
ogy, St. Savvas Hospital, Athens, Greece.

PURPOSE OF THE STUDY: To assess a tech-
nique used to restore the muscles and the function 
in proximal femur massive reconstructions for tu-
mours and its impact in hip joint stability.

MATERIAL - METHODS: We treated seven-
teen patients with large proximal femur osseous 
tumours with excision and complex reconstruc-
tion; the so-called Hardinge’s or Smith-Petersen 
surgical approach was used. Hip abductors were 
detached from insertion sites on greater trochan-
ter and proximal femur was excised altogether 
with a muscle cuff within ontologically safe sur-
gical margins. The bone defect was reconstructed 
with proximal femur massive endoprosthesis. We 
selected prosthesis of the proper dimensions in 
order to resist longitudinal traction, the femoral 
component was placed in neutral rotation, the ac-
etabulum cup in increased anteversion and finally 
the hip joint stability was checked. The suture of 
the remaining muscles aimed in facilitating scar 
tissue formation in proper sites in order to restore 
function while offering adequate coverage of the 
prosthesis and protection from deep infection as 
well. The gluteus medius was attached with strong 
sutures on fascia lata by its insertion.

SUMMARY OF THE RESULTS: Partial weight 
- bearing was permitted in a week if the patient 
had grade II hip abduction and good control of 
hip rotation; full weight bearing was permitted af-
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ter scar tissue was developed, in about six weeks. 
Hip joint was stable in all cases. There was none 
dislocation or signs of hip joint instability.

CONCLUSIONS: Proximal femur excision and 
reconstruction with massive endoprosthesis may 
lead to hip joint instability and dislocation due to 
detachment and excision of large muscle masses. 
The surgeon has to stabilize the hip and restore 
function. This is achieved with proper endopros-
thesis selection and position; scar tissue formation 
helps as it holds the prosthesis firmly in its place.

Proximal femur angiographic mapping in com-
plex surgery for bone tumours.

T.P. Kormas, E. Giakoumakis, D. Arapoglu, T. Ka-
rinos, G. Vatikiotis, K. Doudoulakis, D. Lekkas. 

Department of Orthopedic Surgery and Oncol-
ogy, St. Savvas Hospital, Athens, Greece.

PURPOSE OF THE STUDY: This study focuses 
on the risks of hemorrhage during limb salvage 
surgery. We studied the anatomy of the vessels 
of the hip and proximal femur and we suggest a 
method to prevent uncontrollable intraoperative 
bleeding.  

MATERIAL - METHODS: We did preopera-
tive angiograms in 19 patients who had proximal 
femur excision and complex reconstruction with 
massive endoprosthesis. The investigation con-
centrated on mapping the vessels of the affected 
area in order to prevent critical intraoperative 
hemorrhage. We studied the arterial, capillary, 
and vein phases of the angiograms.

SUMMARY OF THE RESULTS: The proximal 
femur is supplied with blood mainly from the me-
dial side of the bone, by three circumflex branches 
of the deep femoral artery. The capillary phase 
showed various amount of vascularity depending 

on the histological type of the lesion. Usually there 
are five small veins also located medially but not 
corresponding to certain arteries. These finding 
led us to decide to start the excision phase from 
the medial side of the bone. First, before any other 
surgical action, we ligate the main vessels in order 
to gain full control of any intraoperative bleed-
ing. Following this maneuver, the tumour and the 
whole hip and proximal femur are removed en 
block without any significant blood loss.

CONCLUSION: Any pathology of the hip ex-
tended to the shaft of the femur can be treated 
with excision of a large segment of bone and sur-
rounding soft tissue. These lesions have the risk 
of massive bleeding, especially if the lesions have 
rich vascularity. It is of great importance for the 
bleeding prevention and control to recognize and 
ligate the vessels that supply the tumour and the 
bone from its medial side.

Bone infections that resemble bone tumours.

T.P. Kormas, D. Arapoglu, E. Giakoumakis, T. Ka-
rinos, G. Vatikiotis, K. Doudoulakis, D. Lekkas. 

Department of Orthopedic Surgery and Oncol-
ogy, St. Savvas Hospital, Athens, Greece.

PURPOSE OF THE STUDY: We present 24 cas-
es of infections of bone and joints that presented 
initially with a clinical picture of a bone tumour 
and we discuss the differential diagnosis between 
those two completely different conditions.

MATERIAL - METHODS: We treated 24 pa-
tients with an acute infection of a bone or a joint. 
All they were referred to us by other units because 
they were thought to be sarcomas. Usually, there 
was a painful growth and osteolysis; the clinical 
picture was no typical. The patients had biopsy 
and histology, as well as direct microscopic exam-



ination of the samples for bacteria and cultures for 
aerobic and anaerobic bacteria and investigations 
for brucellosis. They were investigated for fungal 
and TB infections with PCR. A few selected cases 
had tests for hydatid cyst and HIV. The joint fluid 
was examined under polarized light for uric acid 
crystals.

SUMMARY OF THE RESULTS: Lab tests found 
6 cases with tuberculosis of bone, 9 cases with 
staphylococcal osteomyelitis. 3 hydatids, 3 HIV, 1 
infected TKA, 1 knee gout, 1 osteomyelitis due to 
plaster pressure and 1 spinal brucellosis. The le-
sions affected spine, sacrum, femur, knee and hu-
merus.

CONCLUSION: The clinical picture of infec-
tions of the skeleton may be subtle and atypical 
but the prognosis is often too bad if they don’t re-
ceive proper treatment immediately. High index 
of suspicion, biopsy, swab cultures and appropri-
ate diagnostic investigations help to establish the 
diagnosis in order to select and apply the proper 
treatment on time.

Mechanical properties of two antibiotic-loaded 
acrylic bone cement.

K.S. Anagnostidis1, N. Michailidis2, G. Mesom-
eris2, K.-D. Bouzakis2, J.M. Kirkos1, G.A. Ka-
petanos1.

1: 3rd Ortopaedic Department, Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki, ‘‘Papageorgiou’’ Gen-
eral Hospital, Thessaloniki, Greece.
2: Laboratory for Machine Tools and Manufac-
turing Engineering, Mechanical Engineering 
Department, Aristotle University of Thessalon-
iki, Greece.

Aim: The purpose of the present study was to 

determine the mechanical properties of Palacos 
R+G cement (containing gentamicin) mixed with: 
i) powdered vancomycin or teicoplanin, ii) aque-
ous solution of vancomycin or teicoplanin.

Material and methods: Five groups of ten ce-
ments specimens were prepared. Group I (control 
group) consisting of Palacos-R+G cement samples 
(contained 0.5g of gentamicin sulphate). Group II 
consisting of Palacos-R+G cement mixed with 1g 
of finely powdered vancomycin. Group III con-
tained 400mg powdered teicoplanin. Group IV 
cement samples contained aqueous solution of 
vancomycin and Group V contained aqueous so-
lution of teicoplanin. All cement specimens were 
prepared using vacuum mixing technique. In or-
der to examine the mechanical properties of the 
specimens, impact and compression tests were ap-
plied. The impact test is a well-established method 
for the characterization of materials’ fatigue prop-
erties, as well as of creep behavior determination 
in case of porous materials. 

Results: The compression tests showed that the 
specimens from Group III (containing 400mg of 
teicoplanin) had overall better mechanical prop-
erties, having approximately 10% higher Young’s 
modulus in comparison with specimens from 
Group II (containing vancomycin). Yield strength 
had no significant difference between the three 
groups. The impact test revealed a corresponding 
tendency, with the specimens containing 400mg 
of teicoplanin having the smaller impression (in-
creased fatigue strength) when compared with 
specimens from the other groups.

With regards to samples from Groups IV and 
V (aqueous solutions of antibiotics) mechani-
cal properties were significant deteriorated in 
comparison with cement samples from the other 
groups. 

Conclusions: The experimental data showed 
that the addition of 400mg teicoplanin in Palacos 
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R+G bone cement had better mechanical prop-
erties compared with addition of 1g vancomycin 
with gentamicin.

Aqueous solutions of antibiotics must not be 
added to the bone cement because they dramati-
cally impair mechanical properties of the cement. 

Effectiveness and safety of kyphoplasty under 
local anesthesia. 

V. Lykomitros, K.S. Anagnostidis, A. Konstan-
tinidis, M. Potoupnis, J.M. Kirkos, G.A. Ka-
petanos.

3rd Ortopaedic Department, Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki, ‘‘Papageorgiou’’ General 
Hospital, Thessaloniki, Greece.

Aim: The purpose of the study was the evalua-
tion of the early results of kyphoplasty under local 
anaesthesia for spinal fractures and other indica-
tions in our department during the last year. 

Patients and Methods: 55 patients (125 levels) 
unterwent kyphoplasty in one (1) to five (5) levels 
per patient. Indications were recent osteoporotic 
fractures in 41 patients (99 levels), acute traumatic 
spinal fractures in 5 patients (5 levels), metastatic 
osteolytic lesions in 9 patients (17 levels).

Bilateral transpedicular approach (two balloons) 
was used in lumbar and lower thoracic spine and 
simple transpedicular or extrapedicular approach 
(one balloon) in upper thoracic. All patients un-
derwent the procedure under local anesthesia and 
simple C-arm control.

Visual Analogue Pain Scale and Oswestry Disabil-
ity Index were evaluated pre- and postoperatively in 
6 weeks, 3 months, 6 and 12 months after.

Results: All patients were mobilized immedi-
ately postoperatively without any cast. There was 
marked improvement of pain (VAS and reduction 

of opiate-base analgesics) immediately postopera-
tively. ODI was also improved 56% in tree months. 
Six months postoperatively all patients stopped 
opiates, returned to previous activities of daily liv-
ing. There were no serious complications. In three 
patients during the trocar insertion through the 
skin, they felt ache and pins and needles at the 
lower limb which they mentioned and which im-
proved immediately by changing the approach.

Conclusions: Kyphoplasty under local anesthe-
sia is an aggressive but rewarding treatment for 
osteoporotic and osteolytic lesions. It is easier and 
time saving procedure which markedly improves 
pain and mobility. The continuous communica-
tion and neurological evaluation of the patient 
due to the local anesthesia helps avoiding major 
complications.

Quality control of auto transfused blood in pa-
tients after total knee replacement relationship 
to the 2,3 DPG levels. 

G. Ioannidis1, K.S. Anagnostidis1, S. Efremi-
dou2, I. Korantzis2, G.A. Kapetanos1.

1. 3rd Ortopaedic Department, Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki, ‘‘Papageorgiou’’ Gen-
eral Hospital, Thessaloniki, Greece.
2. Hematology Department, ‘‘Papageorgiou’’ 
General Hospital, Thessaloniki, Greece.

AIM: Blood salvage and reinfusion  after opera-
tion can reduce the need of homologous transfu-
sion. The purpose of this study was to evaluate the 
function of the red cells using a salvaged drain 
blood system in patients after Total Knee Replace-
ment.

PATIENTS AND METHODS: 30 patients ( 19 
females and 11 males ) with an average of  69 years 
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old( 59-77) ,who underwent TKR  due to osteo-
arthritis were studied prospectively. We used a 
reinfusion drain system to all of them. The full 
blood count before and after the operation (6 and 
24 hours), the total blood loss, the amount of re-
infused blood, were reported. We checked the 2,3 
DPG levels in blood samples which received from 
the patient  and the collection bag of the reinfu-
sion system, 6 hours post surgery. The samples 
were collected in ice-cooled heparinized test 
tubes. Because the 2,3 DPG content changes rap-
idly after collection deproteinization was carried 
out immediately, using perchloric acid (0,6M) and 

potassium carbonate(2,5M) The 2,3 DPG content 
was measured using a spectrophotometric assay 
kit.

RESULTS: Hemoglobin and 2,3 DPG concentra-
tions were similar in samples from patients blood 
and reinfusion system. Reinfusion blood was 
489ml (200-1000), no allergic reactions were re-
port and needs for allogenic blood were reduced. 
CONCLUSIONS: Function integrity of the drain 
blood red cells is not affected, making the use of 
a reinfusion system in patients who underwent a 
TKR save and effective.
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Pubic symphysis divergence after natural far-
rowing 

I. Thanasas 1, K. Boursiani 2, E. Papakonstanti-
nou 1, N. Polizos 1, G. Arvanitis 1, S. Kravvaritis 
1, H. Dritsas 1, A. Fouka 1

1. Obstetric - Gynecological Clinic, General 
Hospital of Lamia
2. Radiologist

Introduction: The bone divergence in the pubic 
symphysis to that extend as to cause heavy clinical 
pathognomy is rarely noticed after a vaginal far-
rowing. Case description: The case presentation 
concerns a primiparous pregnant woman, age 29, 
who was admitted in our clinic, on the 40th week 
of her pregnancy with delivery symptoms. The 
anamnesis and the obstetric history has no patho-
gnomic meaning. The lab control is normal. After 
an intensified farrowing she gave birth vaginally 
with Bier suction cup due to the fact that the ex-
pulsion phase was longer than normal. She gave 
birth to a baby boy, alive, weighting 3120 gr. Since 
day one of her puerperium she felt weakness in 

getting up and walking. She had also a stressful 
pain during the pubic symphysis palpation. The 
pelvis radiographic inspection showed a medium 
degree pubic symphysis divergence. After a con-
servative treatment with a special belt and pain-
killers an gradual improvement was noticed. Four 
months later the symptoms were fully receded. At 
that period of time the patient was under regular 
monitoring in concert with an orthopedic. Dis-
cussion: During pregnancy under the impact of 
hormonal and bio-motorical factors many chang-
es are observed in the joints and mainly in the 
pelvis joints in shape of loosening.1 The diagnosis 
confirmation is conducted with the radiographic 
inspection of the joint.2 Usually the conservative 
and pathognomic treatment secures in most cases 
the perfect prognosis with a symptom recession 
in approximately six weeks.3 Bibliography: 1. Da-
vidson MR. Examining separated symphysis pu-
bis. J Nurse Midwifery 1996; 41(3): 259 – 262. 2. 
Dundar RP, Ries AM. Puerperal diastasis of the 
pubic symphysis. A case report. J Reprod Med 
2002; 47(7): 581 – 583. 3. Albert H, Godskesen 
M, Westeegaard J. Prognosis in four syndromes of 
pregnancy – related pelvic pain. Acta Obstet Gy-
necol Scand 2001; 80(6): 505 – 510.
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Large symptomatic Tarlov cysts. Report of a 
case

K. Boursiani, S. Periphanos, I. Thanasas, E. 
Alexiou, P. Argiri 

Department of Radiology, “Koutlimpanio & Tri-
antaphilio’” General Hospital, Larisa, Greece.

INTRODUCTION: Sacral meningeal cysts, first 
described by Tarlov in 1938, are extradural CSF 
collections involving the posterior sacral and coc-
cygeal nerve root sheaths containing nerve fibers. 
PURPOSE: To review the imaging MR findings in 
a case of large multiple symptomatic Tarlov cysts. 
METHODS AND MATERIAL: 50 years old fe-
male referred to our department suffering from 
pelvic pain, vesical and vaginal discomfort, and 
bilateral leg weakness lower back pain. She was 
submitted to MRI examination. Examination was 
performed using a 1T Philips MR NT Scanner ob-
taining sagittal T2WI , axial and sagittal pre and 
post contrast T1WI, axial STIR sequences. RE-
SULTS: MR imaging revealed multiple bilateral 
cystic-type lesions isotense to CSF to all sequenc-
es in the sacrum. Some of the lesions because of 
their large size (diameter ~5 cm) urged anterior 
and pressed vagina and bladder. CONCLUSION: 
MRI is the method of choice in detecting and di-
agnosing Tarlov cysts. MRI also is necessary be-
fore further surgery treatment as it can definite 
the precise size, location and the relationship with 
the nerve root sheath of the cyst.

Cervical corpectomy for spinal cord compres-
sion caused by trauma or cervical spondylotic 
myelopathy. Review of nine cases

V. Valadakis, N. Syrmos, S. Stauropoulos, K. 
Grigoriou, C. Dimakis

Department of Neurosurgery, Venizeleion 
General Hospital of Heraklion Crete

Aim: The presentation of nine patients who 
underwent cervical corpectomy over the last two 
years.Three cases suffered cervical spondylotic 
myelopathy (CSM) and six spinal cord compres-
sion following severe cervical spine injury.

Material and methods: Nine patients in total. 
In the first group were included patients with my-
elopathic symptoms, two males and one female 
and the age ranged in between 69 and 78 years. In 
the second group 6 tetraplegic patients all males 
with cervical spine fractures were treated with 
corpectomy. Two were transferred in the A&E de-
partment following RTA and four had a fall. The 
average age was 27 years (18-36 years).All the pa-
tients underwent single or two level corpectomy, 
fusion, and spinal reconstruction that involved 
the placement of titanium cage filled with bone-
graft. In each patient, the spine was reinforced 
with anterior cervical plates. One patient under-
went supplemental posterior spinal fusion. One 
case developed pulmonary embolism and one had 
CSF leak. Fusion rate, segmental lordosis, and disc 
height were assessed by roentgenography. Three-
dimensional reconstructions of CT scan were 
used to confirm fusion evidence. 

Results: Postoperatively early mobilization was 
permitted with a Philadelphia collar. All the pa-
tients who underwent anterior cervical corpec-
tomy for myelopathy had significant neurologi-
cal improvement. Regarding the cervical trauma 
group five had improvement in the power in the 
upper limbs and one remained tetraplegic requir-
ing permanent tracheostomy.

Conclusion: CC is a feasible procedure for ante-
rior decompression and fusion, with safety, com-
plete decompression, and high fusion rate, as long 
as indicative patients are selected. In our opinion 
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the neurological improvement is not correlated 
with the reversal of or decrease in the intramedul-
lary high-intensity signal change after surgery.

Is there any place for percutaneous placement 
of humeral half-pins in external fixation of the 
elbow? Anatomic considerations regarding the 
radial nerve  

P. Stavlas ¹, E. Samoladas ²

1. Department of Orthopaedic Surgery, Aarhus 
University Hospital, Aarhus, Denmark
 
2. 1st Department of Orthopaedic Surgery, Ar-
istotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 
Greece

Purpose: Iatrogenic radial nerve injury is a po-
tentially harmful complication following the ap-
plication of half-pins of elbow external fixator in 
the shaft of the humerus. The aim of this study 
was: a) to delineate the course of the radial nerve 
in the lateral humerus regarding easily identifiable 
anatomic (osseous) landmarks, establishing the 
“danger area” and b) to test if there is any place for 
percutaneous placement of the pins.

Material and methods: Twelve (12) fresh hu-
man upper extremities with a mean age of 68 
years (range, 61-83) were used for this study. In 
every specimen the lateral epicondyle, the deltoid 
tuberosity and the lateral acromion were identi-
fied by palpation. In the area of the deltoid tuber-
osity (which represents the area of deltoid inser-
tion) a 4mm half-pin was applied. Following this, 
the acromion - lateral epicondyle distance and the 
half-pin - lateral epicondyle distance were mea-
sured. Using the lateral humerus approach that 
was introduced by Mills et al. the radial nerve was 

exposed. The point where the nerve turn from 
the posterior surface of the humerus to the lateral 
surface of the humerus, the point where the nerve 
pierced the lateral intermuscular septum and the 
point where the nerve turn from the lateral sur-
face of the humerus to the anterior surface of the 
humerus were identified and their distance from 
the lateral epicondyle was measured. Finally, the 
nearest distance of the nerve from the half-pin 
was measured, too.

Results: The mean distance of the half-pin from 
the lateral epicondyle was 17.2±1.4cm, represent-
ing constantly the location of the deltoid tuber-
osity in the middle (50%±2.5%) of the acromion 
- lateral epicondyle distance. The latter was mea-
sured at 34.0±2.7cm. The radial nerve pierced the 
lateral intermuscular septum in a mean distance 
of 14.3±1.5cm from the lateral epicondyle. The 
course of the nerve at the lateral surface of the hu-
merus was in a mean distance of 9 to 15cm (±1.3) 
from the lateral epicondyle, which is the “danger 
area”. The nearest mean distance of the nerve from 
the half-pin was 2.0±1.4cm. In every specimen the 
nerve was intact, without any lesion caused during 
pin insertion. Conclusion: Deltoid tuberosity is a 
reliable anatomic landmark for safe placement of 
half-pins in the humerus. If palpation is not fea-
sible, the pins can be applied with safety proximal 
to the middle of acromion – lateral epicondyle 
distance. Even though percutaneous half-pins 
placement seems safe, it is recommended that 
they should always be placed after open approach 
as radial nerve injury cannot be excluded.

Established Volkmann contracture of the fore-
arm: A case report of surgical treatment 

I. Sarris1, K.S. Anagnostidis1, E. Demiri2, E. 
Kessidis1, G.A. Kapetanos1
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1. 3rd Orthopaedic Department, Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki, “Papageorgiou” General 
Hospital, Thessaloniki, Greece.
2. Department of Plastic Surgery, Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki, “Papageorgiou” General 
Hospital, Thessaloniki, Greece.

Introduction: Volkmann ischemic contracture 
is a serious complication of forearm and elbow 
fractures leading to typical malformation. Treat-
ment of established Volkmann contracture it is 
particularly demanding.  

Case report: A 17-year-old man was admitted to 
our hospital with established Volkmann contrac-
ture (90o wrist flexion, metacarpophalangeal joint 
extension, and grasping inability). Seven months 
earlier he had sustained a radial shaft fracture, rib 
fractures and head injury after a severe road traffic 
accident. . Due to the multiple and severe injuries, 
the patient was transferred to the intensive care 
unit. Radial shaft fracture had been treated by in-
tramedullary nail Rush. Postoperatively there was 
an increased intracompartmental  pressure lead-
ing to forearm fasciotomy. His forearm skin had 
become necrotic, followed by surgical debride-
ment and coverage with skin graft. By the time 
contracture had developed on the forearm.

We decided surgical treatment for the established 
Volkmann contracture. Scar tissue was removed 
from the forearm, flexor carpi radialis was excised 
and the proximal origin of flexor muscles was re-
leased from the medial epicondyle,. The range of 
movement was not significantly increased and so 
we performed muscle-sliding procedure at the 
musculotendinous junction following by passive 
lengthening of the flexor muscles 3 to 4 cm. Re-
lease from the forearm bones was also performed. 
An ulnar level vascularized skin graft was selected 
to cover the defect on the forearm that occurred 
after the muscle-sliding operation. 

Patient had an excellent functional outcome. A 
year later, the patient had full range of motion and 
he had returned to his prefracture function.

Conclusions: Surgical treatment of Volkmann 
contracture is a difficult and demanding proce-
dure often requiring the close cooperation be-
tween orthopaedic and plastic surgeons. In spe-
cialized centers this cooperation may result in 
excellent functional outcomes.

Inferior dislocation of the proximal tibiofibular 
joint: A new type of dislocation with poor prog-
nosis

A.P. Nikolaides, K.S. Anagnostidis, V.K. Makris, 
J.M. Kirkos, G.A. Kapetanos 

3rd Orthopaedic Department, Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki “Papageorgiou” General 
Hospital, Thessaloniki

Introduction: Dislocation of the proximal tib-
iofibular joint is a rare injury. In the literature, dis-
locations in this joint have been classified in 1959 
by Harrisson and Hindenach and later in 1974 by 
Ogden as subluxation only (type I), anterolateral 
(type II), posteromedial (type III), and superior 
(type IV). These classifications did not include 
inferior dislocation of the proximal tibiofibular 
joint. 

Case report: A 34-year-old man was involved 
in a severe motorcycle accident. He was presented 
to the emergency department with the following 
lesions:  open fracture of the left fibular head with 
inferior dislocation of the proximal tibiofibular 
joint, avulsion of the fibular collateral ligament 
from the head of the fibula, fracture of the shaft 
of the fibula, posterior fracture-subluxation of the 
left ankle with fracture of the posterior margin of 
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the tibia, traction and compression of the perone-
us communis and tibialis nerves, traction without 
rupture of the popliteal artery. Open reduction and 
internal fixation of the fractures was performed, 
under general anesthesia. Plate fixation was used 
for fibular shaft fracture and K-wires for ankle and 
fibular head fracture. Fibular collateral ligament 
was stabilized with wire. Few hours later the pa-
tient developed leg compartment syndrome and 
underwent faciotomies of all the compartments in 
the leg. An above knee non-weight-bearing cast 
was applied for 6 weeks. This was replaced by a 
drop-foot brace. During the postoperative period, 
the patient developed a polymicrobial infection 
and osteomyelitis, requiring surgical debride-
ments and resection of the proximal half of the 
fibula and prolonged antibiotic therapy.   

At the 12-month follow-up ankle fractures were 
clinically and radiographically united, all wounds 
were healed and patient was able to walk without 
crutches. However, there was a lateral instability of 
the knee (laxity of the fibular collateral ligament), 
a decreased muscle strength in extension of the 
foot and the toes, and a diminished sensation over 
the dorsal aspect of the foot causing minor restric-
tion in activities of daily living. 

Conclusions: Classifications of proximal tib-
iofibular dislocations did not include inferior 
dislocation. We suggest the inclusion of inferior 
dislocation as fifth type of proximal tibiofibular 
dislocation. This type of dislocation has different 
mechanism (traction injury), is associated with 
neurovascular injuries and has usually bad prog-
nosis.  
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