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Περίληψη

Από το 1999 μεχρι το 2006, 16 παιδιά ηλικίας 3 εως 15 ετών (21 
κνήμες) με νόσο Blount (ραιβογονία) υποβλήθηκαν στην Kλινική 
μας σε χειρουργική διόρθωση της παραμόρφωσης της κνήμης με 
κυκλικά συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov. Η 
ακτινολογική ταξινόμηση έγινε προεγχειρητικά κατά Langenskiold. 
H παρακολούθηση κυμάνθηκε από 3 μήνες – 6 χρόνια. Η χειρουρ-
γική μέθοδος περιελάμβανε οστεοτομία περόνης με αφαίρεση 1cm 
αυτής, εφαρμογή συσκευής Ilizarov στην πάσχουσα κνήμη και 
εγκάρσια κεντρική οστεοτομία αυτής. Η στροφική παραμόρφωση 
της κνήμης διορθώνετο άμεσα διεγχειρητικά, ενώ η ραιβότητα και 
η πρόσθια γωνίωση μετεγχειρητικά σταδιακά υπό ακτινολογικό 
έλεγχο. Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε υπερδιόρθωση της παραμόρ-
φωσης για πρόληψη της πιθανότητας υποτροπής. Η κινητοποίηση 
των ασθενών άρχιζε την 3η μετεγχειρητική ημέρα με μερική φόρτι-
ση, ενώ η συσκευή αφαιρείτο στα εξωτερικά ιατρεία μετά την ακτι-
νολογική επιβεβαίωση της πώρωσης της οστεοτομίας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις επετεύχθη μετεγχειρητικά η επιθυμητή 
διόρθωση της παραμόρφωσης με πλήρη πώρωση της οστεοτομίας. 
Σε δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε μερική υποτροπή της, ενώ σε 
μία τρίτη διαπιστώθηκε μετεγχειρητικά ραιβογονία λογω άσηπτης 
νέκρωσης του έσω μηριαίου κονδύλου του γόνατος. Σε 10 περι-
πτώσεις παρατηρήθηκε επιπολής ερεθισμός των pin-sites που απο-
καταστάθηκε με από του στόματος αντιβίωση. Σε δύο περιπτώσεις 
παρατηρήθηκε παροδική πάρεση (Νευραπραξία) του περονιαίου 
νεύρου, η οποία αποκαταστάθηκε αυτόματα πλήρως.
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Η χρήση κυκλικών συστημάτων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov στη νόσο Blount εί-
ναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος, ικανο-
ποιητικά ανεκτή από τους μικρούς ασθενείς, που 
παρέχει τη δυνατότητα διόρθωσης της παραμόρ-
φωσης με μεγάλη ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα.

Eισαγωγή

Ο Walter Blount το 1937 (Blount 1937) όρισε 
τη βρεφική ραιβοκνημία (Infantile tibia vara) σαν 
μια εξελισσόμενη πάθηση του κεντρικού τμήμα-
τος της κνήμης που περιλαμβάνει τη μετάφυση, 
την επίφυση και τον αυξητικό χόνδρο (Physis) και 
προκαλεί επιδεινούμενη παραμόρφωση και μη 
αναστρέψιμες παθολογικές αλλοιώσεις. Ο ίδιος 
περιέγραψε τα ακτινολογικά ευρήματα της πάθη-
σης, ενώ ο Langenskiold περιέγραψε τις ιστοπα-
θολογικές αλλοιώσεις (Langenskiold and Riska 
1964, Langenskiold 1989) πιστοποιώντας διατα-
ραχή της ενδοχόνδρινης οστέωσης της οπισθίας 
έσω επιφάνειας της κεντρικής φύσης της κνήμης. 
Η αιτιολογία είναι άγνωστη. Πρώιμη βάδιση και 
έκκεντρα αυξημένα μηχανικά φορτία στoν αυξη-
τικό χόνδρο και το παρακείμενο οστούν πιθανό 
να παίζουν κάποιο ρόλο (Reinker 1999). Σύμφω-
να με την ηλικία εμφάνισης διακρίνονται 2 μορ-
φές της πάθησης. Η βρεφική (Infantile) νόσος 
Blount σε παιδιά ηλικίας < 3 ετών και η Εφηβι-
κή (Adolescent) σε παιδιά > 8 ετών. Το 1952 ο 
Langenskiold εισήγαγε ένα ευρύτατα αποδεκτό 
σύστημα ταξινόμησης της πάθησης (Langenskiold 
1952). Το σύστημα αυτό διακρίνει 6 στάδια με δι-
αδοχική επιδείνωση της γωνίωσης της έσω επιφά-
νειας του κεντρικού αυξητικού χόνδρου της κνή-
μης. Στο στάδιο VI το έσω τμήμα του αυξητικού 
χόνδρου είναι σχεδόν κάθετο με συνοδή πρώιμη 
σύγκλειση. Το στάδιο αυτό έχει τη χειρότερη πρό-
γνωση (Bathfield and Beighton 1978). Η πρώιμη 
χειρουργική θεραπεία σε ηλικία ≤ 4 ετών παίζει 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της αποκατάστα-
σης της φυσιολογικής ανάπτυξης. Στόχος είναι 
η αποκατάσταση της απόκλισης του μηχανικού 
άξονα του σκέλους σε στάδια Langenskiold < IV, 
ώστε να επιτευχθεί έμμεσα ομαλή κατανομή φορ-

τίων στην επιφάνεια του αυξητικού χόνδρου και 
ομαλή ανάπτυξη της έσω επιφανείας του (Greene 
1993, Schoenecher et al 1985). Έχουν περιγραφεί 
διάφοροι τρόποι κεντρικής διορθωτικής οστεοτο-
μίας βλαισότητος της κνήμης με συνοδό οστεο-
τομία περόνης (Schoenecher et al 1985, Johnston 
1990, Greene 1993). Σκοπός της εργασίας αυτής 
είναι η περιγραφή της χειρουργικής τεχνικής και η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διόρθωσης 
της παραμόρφωσης της κνήμης στη νόσο Blount 
σε παιδιά, με την εφαρμογή της τεχνικής Ilizarov. 

Υλικό – Μέθοδος
 

Από το 1999 μέχρι το 2006, 16 παιδιά ηλικίας 3 
εως 15 ετών (21 κνήμες) με νόσο Blount (5 εξ αυ-
τών με αμφοτερόπλευρη εντόπιση), υποβλήθηκαν 
στην Kλινική μας σε χειρουργική διόρθωση της 
παραμόρφωσης με κεντρική οστεοτομία κνήμης 
και εφαρμογή κυκλικών συστημάτων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov. H παρακολούθη-
ση κυμάνθηκε από 3 μήνες – 6 χρόνια. Η ταξι-
νόμηση της πάθησης κατά ηλικία ασθενών έγινε 
όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Ο προεγχει-
ρητικός έλεγχος περιελάμβανε λεπτομερή κλινική 
εκτίμηση του ασθενούς, ακτινογραφίες μηχανικού 
άξονα των κάτω άκρων, malalignement test (Paley 
and Tetsworth 1992) και υπολογισμό της μεταφυ-
σιοδιαφυσιακής γωνίας της πάσχουσας κνήμης 
(MDA). Η ακτινολογική ταξινόμηση έγινε προ-
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Infantile:    (Age ≤ 3 years)          9  Παιδιά
Adolescent:  (Age > 8 years)       7   »
Σύνολο:     16

  Langenskiold     ΙΙ      5   Κνήμες 
                     ΙΙΙ     9   Κνήμες
                      IV     6   Κνήμες
                       V     1   Κνήμη
Σύνολο:                          21  Κνήμες 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση ασθενών με νόσο Blount κατά 
ηλικία.

Πίνακας 2. Ταξινόμηση περιπτώσεων ακτινολογικά 
κατά Langenskiold



εγχειρητικά κατά Langenskiold (Πίνακας 2). Σε 
όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε προκατα-
σκευασμένη συσκευή Ilizarov με δύο ή τέσσερις 
δακτυλίους ανάλογα με την ηλικία και το σωματι-
κό βάρος του παιδιού και δύο αρθρώσεις (hinges) 
στο οβελιαίο επίπεδο κεντρικά (Εικόνες 1 και 2). 
Η χειρουργική μέθοδος περιελάμβανε κατ’ αρχήν 
οστεοτομία περόνης περίπου 10cm περιφερικά 
της άνω επίφυσης αυτής με αφαίρεση τμήματος 
1cm . Στη συνέχεια εγένετο διεκβολή του οδηγού 
διοστικού σύρματος κατ’ εφαπτομένη αμέσως πε-
ριφερικά του κεντρικού αυξητικού χόνδρου της 
κνήμης και εφαρμογή της συσκευής Ilizarov με 

τον περιφερικό δακτύλιο κάθετα στο μηχανικό 
άξονα της κνήμης. Το επίπεδο της οστεοτομίας της 
κνήμης ήταν αμέσως περιφερικότερα του κνημι-
αίου κυρτώματος προς αποφυγή βλάβης αυτού. Η 
οστεοτομία εκτελείτο με τυπική κορτικοτομή της 
κεντρικής μετάφυσης της κνήμης σύμφωνα με τη 
τεχνική Ilizarov. Η στροφική παραμόρφωση δι-
ορθώνετο διεγχειρητικά άμεσα, ενώ η ραιβότητα 
και η προσθία γωνίωση (procurvatum), μετεγχει-
ρητικά σταδιακά από τη 2η μετεγχειρητική ημέ-
ρα υπό επαναλαμβανόμενο ακτινολογικό έλεγχο 
μέχρι τη πλήρη αποκατάσταση του μηχανικού 
άξονα του σκέλους. Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε 
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Εικόνα 1 α,β: Κλινική και ακτινολογική προεγχειρητική εικόνα κοριτσιού 2,5 ετών με αμφοτερόπλευρη νόσο 
Blount. 

Εικόνα 1 γ,δ,ε,στ: Κλινικές και ακτινολογικές μετεγχειρητικές εικόνες της ιδίας περίπτωσης. 

1α
1β

1γ 1δ 1ε 1στ



υπερδιόρθωση της ραιβότητας 5o περίπου για 
πρόληψη της πιθανότητας υποτροπής (Εικόνες 
1δ,στ και 2δ). Σε μία περίπτωση έγινε ταυτόχρονη 
επιμήκυνση της πάσχουσας κνήμης με τη διαδικα-
σία της διατατικής οστεογένεσης. Σε περίπτωση 
αμφοτερόπλευρης παραμόρφωσης η διόρθωση 
της παραμόρφωσης εγένετο ανά σκέλος με μεσο-
διάστημα 6 περίπου μηνών. Η κινητοποίηση των 
ασθενών άρχιζε την 3η μετεγχειρητική ημέρα με 
μερική φόρτιση και σταδιακά με πλήρη (Εικόνες 
1γ,ε και 2γ), ενώ η συσκευή αφαιρείτο στα εξωτε-
ρικά ιατρεία μετά την ακτινολογική επιβεβαίωση 
της πώρωσης της οστεοτομίας. 

Αποτελέσματα

Η μεταφυσιοδιαφυσιακή γωνία (MDA) της πά-
σχουσας κνήμης κυμάνθηκε προεγχειρητικά από 
18°-33° (μέση τιμή 25,42°), ενώ μετεγχειρητικά 
από 0° – 12° (μέση τιμή 7,6°). Η διόρθωση της 
MDA κυμάνθηκε από 13° - 26° (μέση τιμή 17,8°) 
(Πίνακας 3).

Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε η επιθυμη-
τή διόρθωση της ραιβογονίας με πλήρη πώρωση 
της οστεοτομίας. Η συσκευή έγινε ικανοποιητικά 
αποδεκτή απο τους μικρούς ασθενείς. Σε όλες 
τις οστεοτομίες ακόμα και σε εκείνη που έγινε 
ταυτόχρονη επιμήκυνση η πώρωση ήταν ταχεία 
χωρίς προβλήματα. Δεν παρατηρήθηκαν προ-
βλήματα στη λειτουργικότητα των παρακείμενων 
αρθρώσεων. Η πλειοψηφία των ασθενών και των 
γονέων τους ήσαν ικανοποιημένοι από το τελικό 
κοσμητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα (Εικόνες 
1ζ,η και 2 ε,στ). Σε δύο περιπτώσεις παρατηρήθη-
κε μερική υποτροπή της παραμόρφωσης. Σε μια 
περίπτωση διαπιστώθηκε μετεγχειρητικά ραιβο-
γονία λόγω άσηπτης νέκρωσης του έσω μηριαίου 
κονδύλου του γόνατος.

Επιπλοκές

Σε 10 περιπτώσεις παρατηρήθηκε επιπολής 
ερεθισμός των pin-sites που αποκαταστάθηκε με 
από του στόματος αντιβίωση. Σε δύο περιπτώσεις 
παρατηρήθηκε παροδική πάρεση (Νευραπραξία) 
του περονιαίου νεύρου, η οποία αποκαταστάθηκε 
αυτόματα πλήρως σε διάστημα 2 μηνών.

Συζήτηση

Η διορθωτική κεντρική οστεοτομία της κνή-
μης έχει απόλυτη ένδειξη στη νόσο Blount εάν η 
ραιβογονία δεν έχει αποκατασταθεί αυτόματα ή 
συντηρητικά με κηδεμόνες μέχρι την ηλικία των 
4 ετών. Ομοίως σε παιδιά ηλικίας 2-3 ετών, όπου 
η εφαρμογή κηδεμόνα είναι πρακτικά δύσκολη ή 
έχουν αμφοτερόπλευρη εντόπιση (Johnston 1990, 
Greene 1993, Richards et al 1998). Ο ρόλος των 
κηδεμόνων σε πρώιμα στάδια ιδιαίτερα σε αμφο-
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Εικόνα 1 ε,ζ: Κλινική και ακτινολογική εικόνα της ιδίας 
περίπτωσης 5 χρόνια μετεγχειρητικά σε ηλικία 8 ετών.

1ε 1ζ

Προεγχειρητική MDA: 18°-33°  (μέση τιμή 25,42°)

Μετεγχειρητική MDA: 0° – 12° (μέση τιμή 7,6°)

Διόρθωση της MDA:  13° - 26° (μέση τιμή 17,8°).

Πίνακας 3. Ακτινολογικές μετρήσεις προεγχειρητικά 
και μετεγχειρητικά της μεταφυσιοδιαφυσιακής γωνίας 

(MDA) της πάσχουσας κνήμης.



τερόπλευρη εντόπιση παραμένει αμφισβητήσιμος 
(Richards et al 1998). Στη δική μας σειρά κανένα 
παιδί δεν υποβλήθηκε σε αγωγή με κηδεμόνα 
προεγχειρητικά. Η οστεοτομία βλαισότητος πριν 
την ηλικία των 4 ετών (< Langenskiold III) παί-
ζει πρωτεύοντα ρόλο στην αποκατάσταση, φυσι-
ολογική ανάπτυξη και μορφολογία της έσω επι-
φάνειας της κεντρικής κνήμης. Καθυστερημένη 
παρέμβαση μετά την ηλικία αυτή αυξάνει τη πι-
θανότητα εμφάνισης παθολογικών αλλοιώσεων 
στην έσω επιφάνεια του κεντρικού αυξητικού χόν-
δρου (Ferriter and Shapiro 1987, Johnston 1990,  
Greene 1993). Και στις δυο περιπτώσεις της σει-
ράς μας, όπου διαπιστώθηκε μερική υποτροπή της 
παραμόρφωσης, η οστεοτομία έγινε σε ηλικία > 6 
ετών. Στις περιπτώσεις αυτές πιθανό να χρειασθεί 
επανάληψη της οστεοτομίας στο μέλλον. Η οστε-
οτομία της κνήμης μπορεί να γίνει με πολλούς 
τρόπους. Η ευθεία εγκάρσια κεντρική οστεοτομία 
βλαισότητος της κνήμης και η σταθεροποίηση 
των τμημάτων της με Κ – wires και γύψινο επίδε-
σμο είναι δημοφιλής και απλή μέθοδος. Η μικρή 
υπερδιόρθωση σε βλαισότητα και η επί τα εκτός 
παρεκτόπιση του περιφερικού τμήματος αυτής εί-
ναι επιθυμητή. Αυτό επιτρέπει ευθυγράμμιση του 
σκέλους στο μετωπιαίο επίπεδο και παρεκτοπίζει 
το μηχανικό άξονα του σκέλους επί τα εκτός του 
γόνατος, αποφορτίζοντας έτσι την έσω κεντρική 
επίφυση της κνήμης. Η εκτίμηση της διόρθωσης 
μπορεί να γινει με σύγκριση προεγχειρητικών 
και μετεγχειρητικών ακτινογραφιών ή με κλινι-
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Εικόνα 2 α,β:
Κλινική και ακτινολο-
γική προεγχειρητική 
εικόνα αγοριού 13 ετών 
με εφηβική Blount.

2α

2β

Εικόνα 2 γ,δ:
Κλινική και ακτινολογική 
μετεγχειρητική εικόνα 
της ιδίας περίπτωσης.

2γ

2δ

Εικόνα 2 ε,στ: Κλινική και ακτινολογική εικόνα της 
ιδίας περίπτωσης 2 χρόνια μετεγχεγχειρητικά σε ηλικία 

15 ετών.

2ε 2στ



κή σύγκριση με το υγιές σκέλος σε ετερόπλευ-
ρες παθήσεις (Schoenecker et al 1985, Johnston 
1990, Greene 1993). Βασικά μειονεκτήματα της 
μεθόδου είναι : α) Η αδυναμία άμεσης κινητοποί-
ησης μετεγχειρητικά με φόρτιση του σκέλους. β) 
Το υψηλό ποσοστό νευραγγειακών επιπλοκών 
και συνδρόμου διαμερίσματος (Schoenecker et al 
1985). γ) Η αδυναμία πλήρους και ακριβούς δι-
όρθωσης της παραμόρφωσης σε όλα τα επίπεδα. 
δ) Η δυσκολία εφαρμογής γύψινου επιδέσμου σε 
παχύσαρκα παιδιά με βραχύ ανάστημα.

 Η εφαρμογή μονόπλευρων συστημάτων εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης (Price et al 1995, Stanitski et 
al 1998) για σταθεροποίηση της κεντρικής οστεο-
τομίας της κνήμης παρέχει τη δυνατότητα άμεσης 
διόρθωσης της παραμόρφωσης σε όλα τα επίπεδα 
και είναι καλά αποδεκτή από τους μικρούς ασθε-
νείς οι οποίοι μπορούν να φορτίσουν το πάσχον 
σκέλος άμεσα. Οι Price et al (1995) αναφέρουν 
ικανοποιητική σταθερότητα της οστεοτομίας με 
μονόπλευρη συσκευή ακόμα και σε παχύσαρκους 
ασθενείς. Ομοίως οι Gaudinez and Adar 1996 και 
Stanitski et al 1998 χρησιμοποίησαν επιτυχώς το 
μονόπλευρο σύστημα Garsche clamp σε εφηβική 
Blount. To σύστημα Garsche παρέχει ικανοποιη-
τική σταθερότητα στην οστεοτομία και επιτρέπει 
μετεγχειρητικά διορθώσεις στο μετωπιαίο επίπε-
δο, ενώ παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης επιμή-
κυνσης. Μειονεκτεί όμως στον τομέα της σταδια-
κής διόρθωσης της παραμόρφωσης στο οβελιαίο 
επίπεδο καθώς επίσης και της αντίστοιχης στρο-
φικής. (Stanitski et al 1998).

Η εφαρμογή του κυκλικού συστήματος εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov με τα διοστικά 
σύρματα και τους ρυθμιστικούς κοχλίες παρέχει 
τη δυνατότητα σταδιακής διόρθωσης της παρα-
μόρφωσης σε όλα τα επίπεδα μειώνοντας σημα-
ντικά τις νευραγγειακές επιπλοκές, ενώ επιτρέπει 
ακριβέστατες ρυθμίσεις της ευθυγράμμισης του 
σκέλους σε όλους του άξονες. Οι ρυθμίσεις αυτές 
μπορούν να γίνουν από τον ίδιο τον ασθενή χω-
ρίς γενική αναισθησία . Στα πλεονεκτήματα της 
μεθόδου περιλαμβάνονται η σταθερή οστεοσύν-
θεση, η βελτιωμένη κινητικότητα του ασθενούς 
και η δυνατότητα εφαρμογής σε παχύσαρκους 
ασθενείς με βαρειές σύνθετες παραμορφώσεις. 

Το πιο σημαντικό όμως πλεονέκτημα είναι η δυ-
νατότητα κλινικής και ακτινολογικής εκτίμησης 
της ευθυγράμμισης του σκέλους σε λειτουργική 
ορθία θέση και η δυνατότητα ακριβούς, άμεσης 
ή σταδιακής διόρθωσης όλων των πιθανών πα-
ραμορφώσεων της κνήμης στη νόσο Blount που 
περιλαμβάνουν τη ραιβότητα και προσθία γωνί-
ωση (procurvatum) της κεντρικής κνήμης, την 
έσω συστροφή της διάφυσης και τη πιθανή περι-
φερική βλαισότητα (Coogan et al 1996, Stanitski 
et al 1997, Gordon and Schoenecker 2000). Σε 
περίπτωση συνυπάρχουσας βράχυνσης της κνή-
μης παρέχεται και η δυνατότητα ταυτόχρονης 
επιμήκυνσης. Έτσι λοιπόν το σύνολο των συνο-
δών παραμορφώσεων της νόσου Blount δύναται 
να αποκατασταθεί με μια μόνο χειρουργική δια-
δικασία. Στη δική μας σειρά επιλέχθηκε η άμεση 
διεγχειρητική διόρθωση της στροφικής παραμόρ-
φωσης της κνήμης με σκοπό την απλούστευση 
των μετεγχειρητικών ρυθμίσεων που αφορούσαν 
στη σταδιακή διόρθωση της κεντρικής ραιβότη-
τας και της συνυπάρχουσας προσθίας γωνίωσης. 
Η άμεση διόρθωση της στροφικής παραμόρφω-
σης πιθανό σχετίζεται με τις 2 περιπτώσεις πα-
ροδικής νευραπραξίας του περονιαίου νεύρου. 
Οι Stanitski et al 1997 και οι Coogan et al 1996 
εφήρμοσαν τα κυκλικά συστήματα Ilizarov για δι-
όρθωση των παραμορφώσεων σε εφηβικού τύπου 
νόσο Blount. Παρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέ-
σματα με ελάχιστες επιπλοκές. Στη δική μας σειρά 
τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια στο σύνολο των 
περιπτώσεων μας με νόσο Blount, όπως προκύ-
πτει από τη τελική κλινική εικόνα των ασθενών 
μας και από τις προεγχειρητικές και μετεγχειρητι-
κές ακτινολογικές μετρήσεις της MDA. 

Σε παραμελημένες περιπτώσεις ή σε υποτρο-
πές της πάθησης (Langenskiold V και VI) η αρ-
χιτεκτονική της κεντρικής επίφυσης της κνήμης 
παρουσιάζει βαρειές παραμορφώσεις. Η κεντρική 
ραιβότητα της κνήμης χαρακτηρίζεται από εκσε-
σημασμένη καθίζηση του έσω τμήματος της επί-
φυσης και συνδεσμική χαλάρωση (Langenskiold 
1989). Η προτεινόμενη θεραπεία εκλογής είναι ο 
συνδυασμός ανύψωσης της έσω κνημιαίας επί-
φυσης με οστεοτομία αποκατάστασης του μη-
χανικού άξονα και ταυτόχρονη επιμήκυνση αν 
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η βλάβη είναι ετερόπλευρη (Schoenecker et al 
1992). Από τούς ασθενείς μας μόνο ένα κορίτσι 
ταξινομήθηκε Langenskiold V με συνοδό ανισο-
σκελία. Στη περίπτωση αυτή, επειδή η καθίζηση 
της έσω κεντρικής επίφυσης της κνήμης δεν ήταν 
εκσεσημασμένη και η ασθενής ήταν πλησίον της 
σκελετικής ωριμότητας επιλέχθηκε η τεχνική της 
διορθωτικής οστεοτομίας με συσκευή Ilizarov και 
ταυτόχρονη επιμήκυνση της τάξεως των 2,5 cm 
με πολύ ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσμα.

Συμπέρασμα

Η διόρθωση της σύνθετης παραμόρφωσης του 
κεντρικού τμήματος της κνήμης στη νοσο Blount 
με κεντρική οστεοτομία αυτής και χρήση κυκλι-
κών συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύ-
που Ilizarov είναι ασφαλής και αποτελεσματική 
μέθοδος. Είναι ικανοποιητικά ανεκτή από τους 
μικρούς ασθενείς προσφέροντας το πλεονέκτη-
μα της άμεσης μετεγχειρητικής κινητοποίησης με 
φόρτιση του σκέλους ενώ παρέχει τη δυνατότητα 
διόρθωσης της παραμόρφωσης με μέγιστη ακρί-
βεια σε όλα τα επίπεδα είτε άμεσα διεγχειρητικά, 
είτε σταδιακά μετεγχειρητικά.

Abstract

Correction of proximan tibial deformity with 
Ilizarov technique in Blount’ s disease

J. Anastasopoulos, S. Kolovos, E. Aretaki, G. 
Matsinos, E. Karanikas

From 1999 till 2006 16 children aged 3-15 years 
(21 knees) with Blount’s disease (genu varum), un-
derwent in our Department surgical repair of the 
deformity using Ilizarov circular external fixation 
systems. The radiological classification preopera-
tively was made according to Langeskiold. The fol-
low up ranged from 3 months to 6 years. The surgi-
cal method included initially fibular osteotomy and 
removal of a segment of 1cm. The rotational defor-
mity was corrected acutely intraoperatively, while 
the varus element gradually under radiological 
control postoperatively. In all cases overcorrection 

was made to anticipate the possibility of recurrence. 
Mobilization was commencing on the 3d postopera-
tive day with partial weight bearing while the ap-
paratus was removed in outpatients clinic after the 
confirmation of osteotomy’s healing.

In all cases the desired correction of the tibial de-
formity was achieved postoperatively with complete 
healing of the osteotomy. In two cases partial recur-
rence of the deformity was noticed while in a third 
case genu varum deformity was identified postop-
eratively because of avascular necrosis of the me-
dial femoral condyle .In 10 cases superficial pin sites 
infection was noticed which settled down by per-os 
antibiotics. In two cases transient paresis (neura-
praxia) of the peroneal nerve was noticed which 
recovered completely spontaneously. 

The use of circular Ilizarov external fixation sys-
tems In Blount’s disease is a safe and efficient meth-
od well tolerable from the little patients which pro-
vide the ability of correction of the deformity with 
great accuracy in all planes.

Key words: Blount’ disease, Ilizarov, genu varum.

Βιβλιογραφία

1. Bathfield CA, Beighton PH. Blount’s disease, a 
review of etiological factors in 110 patients. 
Clin Orthop Rel Res 1978;135:29-33.

2. Blount WP. Tibia vara, osteochondrosis defor-
mans tibiae. J Bone Joint Surg 1937;19:1-29.

3. Coogan PG, Fox JA, Fitch RD. Treatment of ad-
olescent Blount disease with the circular ex-
ternal fixation device and distraction osteo-
genesis. J Pediatr Orthop 1996;16:450-454.

4. Ferriter P, Shapiro F. Infantile tibia vara: factors 
affecting outcome following proximal tibial 
osteotomy. J Pediatr Orthop 1987;7:1-7.

5. Gaudinez R, Adar U. Use of Orthofix T-garche 
fixator in late-onset tibia vara. J Pediatr Or-
thop 1996;16;455-460.

6. Gordon JE, Schoenecker PL. Results of a com-
prehensive approach of adolescent Blount’s 
disease utilizing external fixation. POSNA 
Annual Meeting, paper No. 55;May 2, 2000, 
Vancouver, British Columbia, Canada. 



34 Ορθοπαιδική, 19, 3, 2006

7. Green WB. Inantile tibia vara . J Bone Joint Surg 
Am 1993; 75:130-143.

8. Johnston CE II. Infantile tibia vara. Clin Orthop 
Rel Res 1990; 255:13-18.

9. Langenskiold A, Riska EB. Tibia vara. A survey 
of seventy - one cases. J Bone Joint Surg Am 
1964;46:1405-1420.

10. Langenskiold A. Tibia vara (osteochondrosis 
deformans tibiae). A survey of 23 cases. Acta 
Chir Scan 1952;103:1-22.

11. Langenskiold A. Tibia vara a critical review. 
Clin Orthop Rel Res 1989;246:195-207.

12. Paley D, Tetsworth K. Mechanical axis devia-
tion of the lower limbs: Preoperative planning 
of uniapical angular deformities of the tibia 
and femur. Clin Orthop 1992; 280: 48-64.

13. Price CT, Scott DS, Greenberg DA. Dy-
namic axial external fixation in the surgi-
cal treatment of tibia vara. J Pediatr Orthop 
1995;15:236-243.

14. Reinker K. Etiology of Blount’s disease. POS-

NA 28th Annual Meeting, May 16, 1999, Or-
lando, Florida.

15. Richards BS, Katz DE, Sims JB. Effectiveness 
of brace treatment in early infantile Blount’s 
disease. J Pediatr Orthop 1998;18:374-380. 

16. Schoenecker PL, Johnston R, Rich MM, et al. 
Elevation of the medial plateau of the tibia in 
the treatment of Blount disease. J Bone Joint 
Surg Am 1992;74:351-358.

17. Schoenecker PL, Meade WC, Pierron RL, et al. 
Blount’s disease: a retrospective review and 
recommendations for treatment. J Pediatr 
Orthop 1985;5:181-186. 

18. Stanitski DF, Srivastava P, Stanitski CL. Cor-
rection of proximal tibial deformities in ado-
lescents with the T-garches external fixator. J 
Pediatr Orthop 1998;18:512-517.

19. Stanitski DF, Dahl MT, Louie K, et al. Man-
agement of late-onset tibia vara in the obese 
patient by using circular external fixation. J 
Pediatr Orthop 1997;17;691-694.


