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Περίληψη

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι  η παρουσίαση της εμπει-
ρίας μας από την πρώτη εφαρμογή μεταφυσιακών πλακών με 
ασφαλιζόμενες βίδες για την αντιμετώπιση ενδοαρθρικών και 
εξωαρθρικών καταγμάτων της κάτω μετάφυσης της κνήμης. 
Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με εκείνα της βιβλιογραφί-
ας καθώς και με αντίστοιχα με χρήση παλαιότερων τεχνικών 
οστεοσυνθέσεων.

Ασθενείς και μέθοδος. Από τον Ιανουάριο του 2009 μέ-
χρι τον Ιούνιο του 2010 αντιμετωπίστηκαν στο Ίδρυμά μας 13 
ασθενείς που έφεραν ισάριθμα ενδοαρθρικά κατάγματα της 
κάτω επίφυσης και μετάφυσης της κνήμης και της περόνης. 
Επρόκειτο για 7 άνδρες και 5 γυναίκες ηλικίας από 34 έως 65 
έτη. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά ΑΟ ως εξής: 8 στην 
ομάδα Α και 5 στην ομάδα C. Η ανάταξη ήταν ανοικτή, με 
ταυτόχρονη χρήση αλλομοσχευμάτων και συνοδεύονταν πά-
ντα από εσωτερική οστεοσύνθεση της περόνης.

Κατάγματα του περιφερικού 
πέρατος της κνήμης – αντιμε-
τώπιση με γεφυροποιητικές 
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Αποτελέσματα. Μετά την αποθεραπεία των 
ασθενών αυτής της σειράς παρατηρήθηκε μια 
μικρού βαθμού εν τω βάθει λοίμωξη που ελέγ-
χθηκε με συντηρητικά μέσα και ένα επανακά-
ταγμα επί νέου ασθενούς, που οφειλόταν σε 
οστεοπόρωση από ανενεργησία και αντιμετωπί-
στηκε με ανοικτή ανάταξη και νέα οστεοσύνθε-
ση. 

Συμπεράσματα. Η χειρουργική αντιμετώ-
πιση των ενδοαρθρικών και εξωαρθρικών κα-
ταγμάτων της κάτω μετάφυσης της κνήμης 
αποτελεί μέθοδο εκλογής για την πλειονότητα 
των περιπτώσεων ασθενών με τέτοια κατάγμα-
τα. Τα αποτελέσματα της θεραπείας κρίνονται 
ανώτερα συγκρινόμενα με εκείνα με εφαρμογή 
παλιότερων μεθόδων. Η ατραυματική εισαγωγή 
των υλικών είναι πιθανό ότι μπορεί να βελτιώσει 
ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα. 

Εισαγωγή 

Η θεραπεία των καταγμάτων του κάτω 
πέρατος της κνήμης με ή χωρίς ενδοαρθρική 
συμμετοχή συνδέεται με υψηλή συχνότητα 
επιπλοκών και αποτελεί θεραπευτική πρόκλη-
ση για τον ασχολούμενο με αυτά Ορθοπαιδικό, 
εφόσον αποτελούν δυσχερές και δυσεπίλυτο 
πρόβλημα επιδεχόμενο εναλλακτικές λύσεις 

(Anglen 1999, Collinge et al 2000, Blauth et 
al 2001). Οι θεραπευτικές επιλογές για την 
αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων περι-
λαμβάνουν τα υβριδικά συστήματα εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης, το συνδυασμό συσκευών 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης με ελαχίστη εσω-
τερική συγκράτηση των αρθρικών τεμαχίων, 
την παραδοσιακή ανοικτή ανάταξη και οστεο-
σύνθεση με συμβατικά οστεοσυνθετικά υλικά, 
την ελάχιστης παρέμβασης εσωτερική οστεο-

σύνθεση και κάποιες φορές τη δυνατότητα εν-
δομυελικής ήλωσης (Brumback και McCarvey 
1995, Risteniemi 2007). Παρόλο που η εξέλιξη 
στην ενδομυελική ήλωση έχει επεκτείνει τις εν-
δείξεις και έχει προσφέρει λύσεις στην αντιμε-
τώπιση αυτών των κακώσεων, τα τοπικά προ-
βλήματα που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή 
της είτε όσον αφορά στις δυσκολίες της ανά-
ταξης, στην εισαγωγή των περιφερικών ήλων 
εσωτερικής ασφάλισης ιδίως όταν συνδυάζο-
νται με ήλους συγκράτησης περιφερικών και 
μάλιστα αρθρικών τεμαχίων.

Υλικό – Μέθοδος

Από τη 1-1-2009 έως τη 30-6-2010 αντιμε-
τωπίστηκαν στο Ίδρυμά μας 13 ασθενείς που 
έφεραν ισάριθμα ενδοαρθρικά κατάγματα της 
κάτω επίφυσης και μετάφυσης της κνήμης και 
της περόνης (εικ. 1).

Επρόκειτο για 7 άνδρες και 5 γυναίκες ηλι-
κίας από 34 έως 65 έτη. Τα κατάγματα με βάση 
την κατάταξη της ΑΟ ενέπιπταν στις ομάδες 
του πίνακα 1. Σε αμφίβολες περιπτώσεις με-
γάλης συντριβής της περιφερικής αρθρικής 
επιφάνειας της κνήμης διενεργούταν αξονική 
τομογραφία (εικ. 2)

Τα ίδια κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά 
Rüedi και Allgöwer σε κατηγορίες που φαίνο-
νται στον πίνακα 2. 

Τα κατάγματα αντιμετωπίστηκαν χειρουρ-
γικά είτε άμεσα είτε μετά 1-2 24ωρα. Διενερ-
γούταν ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση 
ενώ για τον έλεγχο της σχέσης των υλικών 
οστεοσύνθεσης με τις αρθρώσεις γινόταν ακτι-
νοσκοπικός έλεγχος με ενισχυτή εικόνας (εικ. 
3).
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Εικόνα 1. - Ενδοαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κνήμης περόνης

Εικόνα 2. - Διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας σε αμφίβολες περιπτώσεις συντριβής της περιφερι-
κής αρθρικής επιφάνειας της κνήμης
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Πίνακας 1
 

 4.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

Α 1 6 1

Β

C 3 1 1

Πίνακας 2. 
1 2 3

A 2 6

B

C 3 2

Εικόνα 3. - Ακτινοσκοπικός έλεγχος για τον διεγχειρητικό έλεγχο της ανάταξης
 και σωστής τοποθέτησης των υλικών οστεοσύνθεσης.
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Εικόνα 4.-  Μετεγχειρητική παρακολούθηση της πορείας της πώρωσης
 του κατάγματος  με διαδοχικούς ακτινολογικούς ελέγχους. 

Εικόνα 5. - Αντιμετώπιση της εν τω βάθει λοίμωξης με την τεχνική 
της τοπικής τοποθέτησης σφαιριδίων γενταμυκίνης.
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Για την οστεοσύνθεση χρησιμοποιήθηκαν 
μεταφυσιακές πλάκες χαμηλής επαφής κνή-
μης με ασφαλιζόμενες βίδες, βίδες φλοιού και 
σπογγώδους ουσίας κατά περίπτωση. Τα οστι-
κά κενά πληρούνταν με συντηρημένα αλλο-
μοσχεύματα όπως τρίμματα, φυλλίδια, κυβί-
δια και συμπληρωνόταν με ιξώδες σκεύασμα 
με αυξητικούς παράγοντες. Διενεργούταν πά-
ντοτε οστεοσύνθεση της περόνης με πλάκα 
ενός δευτέρου και κυρίως ενός τρίτου του κύ-
κλου με κλειδούμενες βίδες με ξεχωριστή προ-
σπέλαση και μέριμνα για τη διασφάλιση της βι-
ωσιμότητας της ιστικής γέφυρας που παρεμ-
βάλλεται μεταξύ των δύο προσπελάσεων. Σε 
δύο περιπτώσεις ασθενών με ρήξη της κάτω 
κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης τοποθετήθη-
κε βίδα συνδέσμωσης. Μετεγχειρητικά τοπο-
θετούνταν κατά περίπτωση κνημοποδικός ή 
μηροκνημοποδικός νάρθηκας που αφαιρού-
νταν κατά την τρίτη μετεγχειρητική εβδομά-
δα και ακολουθούσε κινητοποίηση των αρθρώ-
σεων. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε με-
τεγχειρητικά χημειοπροφύλαξη με αντιβιοτικά 
ευρέως φάσματος συνήθως αμπικιλίνη τέταρ-
της γενεάς σε συνδυασμό με αμινογλυκοσίδη 
και μετρονιδαζόλη ή κεφαλοσπορίνη δεύτερης 
γενεάς σε συνδυασμό με αμινογλυκοσίδη. Στη 
συνέχεια η κατάσταση παρακολουθούταν κατά 
εικοσαήμερα χρονικά διαστήματα ακτινολογι-
κώς και κλινικώς και ακολουθούσε μερική φόρ-
τιση κατά τη δέκατη ή δωδέκατη μετεγχειρητι-
κή εβδομάδα (εικ. 4).

Αποτελέσματα 

Οι ασθενείς αυτής της μικρής σειράς επιβί-
ωσαν των κακώσεών τους παρακολουθήθηκαν 
και παρακολουθούνται στενά σε όλη τη μετεγ-
χειρητική τους πορεία. Ένας ασθενής με δευτε-
ρογενές εκ των έσω ανοικτό κάταγμα pilon εμ-
φάνισε εν τω βάθει χαμηλής έντασης λοίμω-
ξη που αντιμετωπίστηκε αρχικώς με τοποθέτη-

ση σφαιριδίων γενταμυκίνης (gentamycin bead 
pouch technique) (εικ. 5).

Άλλος νεαρός άνδρας ασθενής εμφάνι-
σε επανακάταγμα της κνήμης στο άνω πέρας 
της μετάφυσης πιθανότατα ως αποτέλεσμα 
του φαινομένου της δευτεροπαθούς οστεοπό-
ρωσης από αποφόρτιση (stress shielding) και 
υπερβολικής άσκησης βίας για την υπάρχουσα 
μηχανική αντοχή της περιοχής (εικ. 6).

Αντιμετωπίστηκε με αφαίρεση των υλικών 
και νέα οστεοσύνθεση με μεγαλύτερη πλάκα 
και τοποθέτηση αλλομοσχευμάτων. Οι άλλοι 
ασθενείς εμφάνισαν ομαλή μετεγχειρητική πο-
ρεία αν και σε πολλούς από αυτούς εμφανίστη-
κε επίμονη παθητική υπεραιμία που αποκατα-
στάθηκε μετά παρέλευση αρκετών μηνών (εικ. 
7).

Δεν παρατηρήθηκαν μακροχρόνια δυσκαμ-
ψίες αρθρώσεων ακόμη και για τις μορφές εκεί-
νες των καταγμάτων με σημαντική ενδοαρθρι-
κή συμμετοχή. 

Συζήτηση 

Τα κατάγματα της κάτω μετάφυσης της κνή-
μης σαν ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα ανα-
γνωρίστηκαν από τον Destot το 1911 (Destot 
1911). Τα κατάγματα αυτά προκύπτουν συνή-
θως από κακώσεις υψηλής κινητικής ενέργει-
ας που είναι αντίστοιχη του βαθμού της κλι-
νικής βαρύτητάς τους (Anderson et al 2008). 
Τα κατάγματα της κατηγορίας αυτής είναι συ-
χνά δύσκολο να διακριθούν από τα αντίστοιχα 
της ποδοκνημικής (Taylor 2001). Η παλιότερη 
εμπειρία από την αντιμετώπιση αυτών κακώ-
σεων εμφανίζει έντονο σκεπτικισμό τόσο για 
τις συνοδές κακώσεις όσο και τις δευτεροπα-
θείς επιπλοκές μικροβιακής φλεγμονής και μη 
(Mast et al 1986, Teeny και Wiss 1993, Karas 
και Weiner 1994, Χριστοδούλου και συν 1994, 
Μπισχινιώτης και συν 1995, Shands et al 1999). 
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Εικόνα 6. - Επανακάταγμα της κνήμης λόγω του φαινομένου της οστεοπόρωσης
 από αποφόρτιση  (stress shielding). 

Εικόνα 7. - Ακτινολογική εικόνα της πώρωσης μετά παρέλευση έτους.
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Είναι πολύ συντηρητική στις εγχειρητικές επι-
λογές της και εύκολα εισηγείται μικτές – υβρι-
δικές μεθόδους εσωτερικής και ταυτόχρονα 
εξωτερικής συγκράτησης των κακώσεων.

 Η σύγχρονη εποχή στη χειρουργική 
αντιμετώπιση των καταγμάτων της κάτω μετά-
φυσης της κνήμης άρχισε με τις κλειδούμενες 
πλάκες ελάχιστης χειρουργικής επιβάρυνσης 
και χαμηλής επαφής (Perren 2002, Kirjavainen 
και Lindahl 2006, Pai et al 2007, Hong Gao et al 
2009). Τα νεότερα υλικά είναι καλύτερα λόγω 
της χρήσης νέων ευγενών κραμάτων για την 
κατασκευή τους και της λογικής της συγκράτη-
σης που επιτυγχάνεται με αυτά, η οποία στην 
πραγματικότητα αποτελεί μια εσωτερική/εξω-
τερική οστεοσύνθεση λόγω της ασφάλισης των 
κοχλιών. Τα πλεονεκτήματα μεγιστοποιούνται, 
όταν για την εισαγωγή των πλακών δεν γίνεται 
ανοικτή ανάταξη αλλά προωθούνται κλειστά 
και υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο ολοκληρώνεται 
με την εισαγωγή των κοχλιών σε διάφορα ύψη 
κατά τις ανάγκες της οστεοσύνθεσης.

Η πώρωση που παρατηρήσαμε ήταν πρωτο-
γενής με ακτινολογικά κριτήρια με ενσωμάτω-
ση των μοσχευμάτων. Συγκρινόμενα τα αποτε-
λέσματα με τα αποτελέσματα από ανάλογη σει-
ρά που εξεικονίζει παλιότερη δική μας εμπειρία, 
τα αποτελέσματα κρίνονται κατά πολύ ανώτε-
ρα αν και δεν πρόκειται για απολύτως ίδιας βα-
ρύτητας περιπτώσεις ασθενών (Μπισχινιώτης 
και συν 1995). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δυ-
νατότητα ατραυματικής εισαγωγής των υλικών 
οστεοσύνθεσης μπορεί να βελτιώσει ακόμη πε-
ρισσότερο τα αποτελέσματα. 

Abstract 

Fractures of the distal tibia metaphysis – 
management by means of locked bridging 
distal metaphyseal tibial plates. 

Goulas V, Assantis V, Dracos A, Maliongas G, 
Bischiniotis I. 

From the Orthopaedic Department of Ko-
zani General Hospital – “Mamatseion” 

Head: Dr Ioannis St Bischiniotis, MD. 

Objective of this retrospective study is the pre-
sentation of our experience from application of 
the newer fixation methods by means of low con-
tact metaphyseal plates with self locking screws. 
Our results are compared to the respective in the 
recent and past literature and to our older expe-
rience from after applying conventional internal 
and external fixation methods. 

Patients and Methods. From the beginning 
of 2009 to June 30th, 2010, thirteen patients with 
equal numbered distal metaphyseal tibial and 
fibular fractures were admitted in our institu-
tion. They were seven men and five women aged 
thirty-four to sixty-five years. Fractures of these 
series were classified after AO and Rüedi and All-
göwer eight as belonging in group A and five in 
group C. An open reduction followed by internal 
fixation was undertaken of the distal tibia and 
fibula and bone loss was managed by means of 
inserting various types of allografts. 

Results. In the after treatment of the patients 
of these series a low grade deep infection was no-
ticed managed by conservative means and a re-
fracture due to stress shielding osteoporosis. The 
latter was managed by a new operation and frac-
ture refixation with a longer plate.

Conclusions. The management of intraar-
ticular and extaarticular distal metaphyseal 
fractures of the tibia and fibula by means of lock-
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ing low contact metaphyseal bridging plates is a 
method of choice. Comparing the results to the 
respective ones obtained by applying older fixa-
tion methods seem to be superior. Certainly the 
results have the best if closed techniques are to 
be used. 

Key words:  Distal metaphyseal tibial and fibular 
fractures, Pilon fractures,Locked 
metaphyseal tibial plates 
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