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Περίληψη

Ο Ρώσος καθηγητής Ilizarov με τήν ευφυή συσκευή του ήρθε 
να διορθώσει τις ατέλειες και να επεκτείνει τη δυνατότητα των 
άλλων συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Επιχειρείται μία καταγραφή της πορείας της Μεθόδου του τα 
τελευταία 50 χρόνια στο εξωτερικό και, ειδικότερα, στην Ελλάδα 
από το 1987-88 μέχρι σήμερα. Τυχόν παραλείψεις στην αναδρομή 
αυτή έγιναν από άγνοια και θα συμπληρωθούν στο μέλλον.

Οι κλασσικές συσκευές εξωτερικής οστεοσυνθέσεως και επι-
μηκύνσεως είχαν περιορισμένες δυνατότητες σε ότι αφορά στην 
κάλυψη οστικών κενών ή στον ισοσκελισμό και επιπλέον η 
αποφόρτιση τόσο τού μέλους όσο και της περιοχής εφαρμογής 
των, προκαλούσε πολλά προβλήματα στην άμεση κινητοποίηση 
– φόρτιση αλλά και στην οστική μάζα και οστική αντοχή. Πάρα 
πολλά από αυτά τα προβλήματα βρήκαν τη λύση τους με τη χρή-
ση της συσκευής Ilizarov. 

Ο Καθηγητής Gavriil Abramovich Ilizarov υπήρξε Διευθυ-
ντής του Pan-Soviet Center for Traumatology and Rehabilitation 
Orthopaedics of Kurgan. Το Ινστιτούτο είναι γνωστό και ως 
“V.K.N.C-V.T.O.”και αντικατέστησε το παλαιό Ινστιτούτο “KNI-
IEKOT” στο Kurgan της Σιβηρίας, μία βιομηχανική πόλη 250000 
κατοίκων. Η μέθοδος παρουσιάστηκε το 1951 και έκτοτε έχει 
εφαρμοστεί σε εκατομμύρια ανθρώπων της πάλαι ποτέ Σοβιετι-
κής Ενώσης και σε όλο τον Κόσμο. 
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Η τεχνική είναι γνωστή ως οστεογένεση διά 
διατάσεως και στηρίζεται στη μηχανική πρόκλη-
ση παραγωγής οστίτη ιστού διά προοδευτικής 
απομακρύνσεως δύο οστικών επιφανειών και τη 
δημιουργία βιολογικής γέφυρας που προέρχεται 
από τοπική νέο-αγγείωση. Η περιοδική αξονική 
συμπίεση τού οστού είναι σημαντική για τη δια-
τήρηση τής οστικής μάζας και την οστική ανακα-
τασκευή.

Για 30 ολόκληρα χρόνια εφαρμόστηκε αποκλει-
στικά στη Σοβιετική Ένωση και μόλις το 1981 
πέρασε στον υπόλοιπο κόσμο και αφού ο Ilizarov 
πραγματοποίησε τις πρώτες του ανακοινώσεις 
στο 22ο Συνέδριο της Ιταλικής Ορθοπαιδικής 
Εταιρείας στο Bellagio.

Η πρώτη μου επαφή με τις κυκλοτερείς εξωτερι-
κές οστεοσυνθέσεις πρέπει να ήταν στο τέλος τής 
δεκαετίας του 70, σε διαφήμιση ορθοπαιδικού πε-
ριοδικού της αλλοδαπής. Ομολογώ ότι εντυπωσι-
άσθηκα από τις δυνατότητες της συσκευής, όπως 
αυτές τις μετέφρασε η φαντασία μου σε πράξη 
μέσα από μία φωτογραφία, με την επιθυμία του 
Ορθοπαιδικού να βρει διέξοδο σε τρέχοντα δισε-
πίλυτα προβλήματα. Περίπου την ίδια εποχή από 
μία παλιννοστήσασα Ορθοπαιδικό από την τότε 
Σοβιετική Ένωση ακούσαμε στην Πανεπιστημια-
κή Κλινική της Αθήνας, για πρώτη φορά, για τις 
δυνατότητες της συσκευής Ilizarov. 

Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Δημήτριος Πολυζώης, 
ανήσυχος ερευνητής, έκανε ένα βήμα παραπέρα και 
με ειδική άδεια – διότι, για το απολυταρχικό καθε-
στώς που επικρατούσε, αποτελούσε μυστικό τού 
Κράτους - επισκέφθηκε τη Σοβιετική Ένωση για να 
μελετήσει και να εκπαιδευτεί στη μέθοδο Ilizarov.

Οι πρώτες επιστημονικές συναντήσεις πάνω 
στη μέθοδο, στο δυτικό κόσμο, οργανώθηκαν 
στην Ιταλία το 1983, στην Ισπανία και στη Γαλλία, 
το 1985, ενώ στην Ελλάδα οι πρώτες ομιλίες από 
τον Ιταλό καθηγητή Cattaneo πάνω στη μέθοδο 
δόθηκαν στο Νοσοκομείο Υγεία το 1986. 

Την άνοιξη του 1987 οι πρώτοι Έλληνες Ορθοπαι-
δικοί πήγαν στο Lecco της Ιταλίας, και ο συντάκτης 
του παρόντος άρθρου το Φθινόπωρο του ίδιου χρό-
νου, ενώ είχα ήδη εφαρμόσει τη συσκευή σε απλές 
ψευδαρθρώσεις της κνήμης. Πρακτικά η μέθοδος 
εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 1988. Σύμφωνα 

με το βιβλίο “Operative Principles of Ilizarov”, του 
A.S.A.M.I. Group, με Editors: Bianchi-Maiocchi & J. 
Aronson 1991, με τα στοιχεία του 1987, 5 Έλληνες 
Ορθοπαιδικοί χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο.

Ομιλία με θέμα τις δυνατότητες της Ilizarov 
στην αντιμετώπιση της ανισοσκελίας έδωσε ο συ-
νάδελφος κ. Κ. Θεοδωρίδης στο περιφερικό σεμι-
νάριο της ΕΕΧΟΤ στη Νάουσα το 1989.

Στην Αθήνα η μέθοδος εφαρμόστηκε στην Πα-
νεπιστημιακή Κλινική από το 1987, στην αντιμε-
τώπιση επιπεπλεγμένων ή συντριπτικών καταγ-
μάτων, ψευδαρθρώσεων, επιμηκύνσεων καθώς και 
στην αντιμετώπιση συγγενούς ψευδαρθρώσεως 
της κνήμης. Επίσης εφαρμόστηκε και για επιμή-
κυνση με διάταση του συζευτικού χόνδρου.

Την ίδια περίπου εποχή στην Α' Ορθοπαιδική Κλι-
νική στο ΚΑΤ, χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα του 
κ. Πολυζώη, και εφαρμόστηκε στην αντιμετώπιση 
επιπεπλεγμένων ή συντριπτικών καταγμάτων, ψευ-
δαρθρώσεων, επιμηκύνσεων καθώς και για μεταφο-
ρά οστού για την κάλυψη οστικών κενών. 

Ο κ. Δ. Πολυζώης και ο υπογράφων οργάνωσαν 
το πρώτο σεμινάριο διατατικής οστεογενέσεως 
στην ΕΕΧΟΤ το 1991. Επίσης από τους ίδιους και 
τους συνεργάτες τους έγιναν οι πρώτες Ελληνικές 
ανακοινώσεις στο 10ο συνέδριο της EFORT στο 
Παρίσι το 1993, το 1995 δημοσιεύτηκαν οι πρώτες 
εργασίες στο Acta Orthop. Hellenica, ενώ το 1997 
δημοσιεύτηκε η 1η διεθνής ανακοίνωση, προερ-
χόμενη από την Ελλάδα. 

Παράλληλα η μέθοδος αναπτύχθηκε στην Παι-
δοορθοπαιδική Κλινική τού “Αγία Σοφία” από τον 
κ. Γ. Πιστεύο.

Η μέθοδος άρχισε να εφαρμόζεται στη Πανε-
πιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Πατρών, υπό 
την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Ηλ. Λαμπίρη με 
επικεφαλής το συνάδελφο κ. Ν. Βανδώρο από το 
1989-90, και έκτοτε η πετυχημένη δραστηριότη-
τα περιλαμβάνει, εκπαιδευτικές συναντήσεις με 3 
σεμινάρια καθώς και 2 Ελληνικές δημοσιεύσεις, 4 
ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις και 11 δημοσιεύσεις 
σε πρακτικά συνεδρίων. 

Η μέθοδος άρχισε να εφαρμόζεται στην Α' Ορ-
θοπαιδική Πανεπιστημιακή Κλινική Θεσσαλονί-
κης, από το 1993, με επικεφαλής το συνάδελφο 
κ. Ιπποκράτη Χατζώκο υπό τη διεύθυνση των κα-
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θηγητών κ. Παν. Συμεωνίδη και Ι. Πουρνάρα, με 
οργάνωση 2 Πανελληνίων σεμιναρίων με διεθνή 
συμμετοχή, 9 Ελληνικών και 3 δημοσιεύσεων σε 
διεθνή περιοδικά και περισσότερες από 23 ανα-
κοινώσεις και 25 διαλέξεις σε Ελληνικά και Διε-
θνή συνέδρια και Σεμινάρια .

Η παραπάνω βραχεία αναφορά της μεθόδου 
Ilizarov στην Ελλάδα βασίζεται σε στοιχεία του 
προσωπικού μου αρχείου. Είναι πλέον ή βέβαιο 
ότι υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες δεν έγιναν 
από πρόθεση αλλά από άγνοια. Κάθε επιπλέον 
πληροφορία είναι ευπρόσδεκτη και θα βοηθήσει 
στην ορθή αποτύπωση των γεγονότων και συ-
μπλήρωση της ατελούς πρώτης απόπειρας κατα-
γραφής των.

Abstract

Short review of the Ilizarov method in Greece

Papachristou G.

Professor Ilizarov with his brilliant method cor-
rected defects and extented the possibilities of the 
external osteosynthesis.

A historical review is attempted of the Ilizarov 
method throught the last 50 years and especially in 
Greece from 1987-88 untill today.

Any mistakes are due to ignorance and in future 
shall be completed.

Key words:  Method Ilizarov, external ostosynthesis, 
historical review.
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