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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 ια-
τρική 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 συ-
νοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 2. Ότι 
δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκληρη σε ελ-
ληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. Ότι έλαβαν 
γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγγραφείς, οι οποί-
οι και συνυπογράφουν την επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο και κρί-
νονται από τρεις ανεξάρτητους κριτές ειδικούς 
επί του θέματος.

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 ίδια 
έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον τίτ-
λο και τα ονόματα των συγγραφέων.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, με 
χρονολογική σειρά, ΑΠΑΡΑΙ ΤΗΤΑ περιλαμβάνουν 
το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος δημοσίευ-
σης σε παρένθεση και όχι αριθμητικές αναφορές. 
Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, αναφέρονται τα επώ-
νυμα 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. Οι αριθμοί από τό 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πά-
νω με ψηφία. Επἰσης ολογράφως γράφεται αριθ-
μός που βρίσκεται στην αρχή μιάς πρότασης. 

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 εξωτικό
 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

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 
διαφορά στην τιμή των ενδοδιαμερισματικών πιέσεων των διαμε-
ρισμάτων της κνήμης ανάμεσα σε 4 βασικές θέσεις της ποδοκνη-
μικής άρθρωσης: τη θέση «χαλάρωσης» της άρθρωσης, την πα-
θητική πελματιαία κάμψη, την παθητική ραχιαία κάμψη και την 
ουδέτερη θέση.

Μέθοδος: Το υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν ασθενείς οι 
οποίοι έπασχαν από συμπτώματα Συνδρόμου Χρόνιου Διαμερίσμα-
τος της κνήμης. Οι ενδοδιαμερισματικές πιέσεις καταγράφηκαν 
δυναμικά με τη χρήση καθετήρων συνδεδεμένων με κατάλληλο 
μετατροπέα πίεσης. Μετά την εισβίβαση των καθετήρων στα προς 
εξέταση διαμερίσματα της κνήμης αμφοτερόπλευρα, οι ενδοδιαμε-
ρισματικές πιέσεις καταγράφονταν δυναμικά με την ποδοκνημική 
σε θέση χαλάρωσης, παθητική πλήρη πελματιαία κάμψη, παθητι-
κή πλήρη ραχιαία κάμψη και τέλος στην ουδέτερη θέση.

16 ασθενείς πήραν μέρος στην μελέτη μας και καταγράψαμε τις 
πιέσεις σε 26 πρόσθια και 18 εν τω βάθει οπίσθια διαμερίσματα 
της κνήμης.

Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση απέδειξε ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική αύξηση (p<0,05) των ενδοδιαμερισματικών 
πιέσεων στην ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής, τόσο στο πρό-
σθιο, όσο και στο εν τω βάθει οπίσθιο διαμέρισμα της κνήμης. Δεν 

Η επίδραση της θέσης της ποδο-
κνημικής άρθρωσης στις ενδοδια-
μερισματικές πιέσεις της κνήμης

Τσίντζας Διονύσιος 1
Padhiar Nat 2

1.  Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
MSc Sports Exercise Medicine, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμφιλοχίας 

2.  Consultant Podiatrist, 
Honorary Senior Lecturer, 
Academic Department Sport 
and Exercise Medicine, Queen 
Mary University London.

Academic Department Sports and 
Exercise Medicine, Queen Mary 
University London.

Λέξεις κλειδιά:  Ενδοδιαμερισματική πίεση, Χρόνιο Σύνδρομο Διαμερίσμα-
τος, Οξύ Σύνδρομο Διαμερίσματος, Θέση Ποδοκνημικής.

Συντομεύσεις:  ΕΠ: Ενδοδιαμερισματική Πίεση, ΧΣΔ: Χρόνιο Σύνδρομο 
Διαμερίσματος, ΟΣΔ: Οξύ Σύνδρομο Διαμερίσματος. 



αποδείχθηκε καμία άλλη στατιστικά σημαντική δι-
αφορά σε οποιαδήποτε άλλη θέση της άρθρωσης. 
Οι μικρότερες τιμές των πιέσεων καταγράφηκαν 
στην θέση χαλάρωσης της άρθρωσης.

Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας 
πιθανόν να έχουν κλινική εφαρμογή στη συντηρη-
τική αγωγή του Χρόνιου Συνδρόμου Διαμερίσμα-
τος της κνήμης. Επιπλέον, καθώς επιβεβαιώνουν 
προγενέστερες μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθη-
καν σε υγιείς εθελοντές, θέτουν την πρόταση της 
ακινητοποίησης με γύψο σε ελαφρά πελματιαία 
κάμψη της ποδοκνημικής άρθρωσης για το χρονικό 
διάστημα των πρώτων λίγων ημερών σε ασθενείς 
οι οποίοι έχουν υποστεί κακώσεις των κάτω άκρων 
και ανήκουν στην ομάδα κινδύνου για εμφάνιση 
Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος της Κνήμης. 

Εισαγωγή

Ως σύνδρομο διαμερίσματος έχει ορισθεί « η κα-
τάσταση κατά την οποία η αυξημένη πίεση εντός 
ενός περιορισμένου ανατομικού χώρου θέτει σε 
κίνδυνο την κυκλοφορία και τη λειτουργία των 
ιστών που βρίσκονται εντός του χώρου αυτού» 
(Matsen FA III, Krugmire RB, 1978).

Το οξύ σύνδρομο διαμερίσματος εμφανίζεται 
συχνότερα μετά από κακώσεις της κνήμης ή του 
αντιβραχίου, μπορεί όμως να εντοπιστεί στο βρα-
χίονα, μηρό, άκρο πόδι, χέρι αλλά και κοιλιακή 
χώρα (Elliott K, Johnstone A, 2003). Περίπου το 
63% των ΟΣΔ αφορούν τα διαμερίσματα της κνή-
μης με κύρια αιτία τα κατάγματα της διάφυσης 
της κνήμης (40%) αλλά και κακώσεις μαλακών 
μορίων χωρίς την παρουσία κατάγματος (23%). Η 
συχνότητα εμφάνισης Συνδρόμου Διαμερίσματος 
μετά από κάταγμα διάφυσης κνήμης έχει αναφερ-
θεί από 1% μέχρι και 10%. Το πιο συχνά χρησιμο-
ποιηθέν κριτήριο για τη διάγνωση της κατάστα-
σης αυτής είναι η λεγόμενη «Δέλτα» (Δ) πίεση (η 
διαστολική δηλαδή πίεση μείον την ενδοδιαμερι-
σματική πίεση) η οποία πρέπει είναι μικρότερη ή 
ίση των 30mmHg (McQueen M, Court-Brown C, 
1996, Elliott K, Johnstone A, 2003, ).

Το χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος προκαλεί-
ται από παθολογικά αυξημένες ενδοδιαμερισμα-

τικές πιέσεις κατά τη διάρκεια της άσκησης ή 
και λίγο μετά από αυτήν (Clanton T, Solcher B, 
1994). Το πρώτο περιστατικό στη διεθνή βιβλι-
ογραφία περιγράφηκε το 1958 και αφορούσε σε 
έναν ποδοσφαιριστή με αμφοτερόπλευρο άλγος 
των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια της άσκησης 
(Mavor G, 1956). Το ΧΣΔ αποτελεί σαφώς μία 
«αθλητική» κάκωση, οφειλόμενη σχεδόν αποκλει-
στικά στην υπερβολική άσκηση (Barnes M, 1997). 
Τα πλέον παραδεκτά διαγνωστικά κριτήρια περι-
λαμβάνουν, ταυτόχρονα με την ύπαρξη της αντί-
στοιχης συμπτωματολογίας, τιμή της ΕΠ ηρεμίας 
προ της άσκησης >15mmHg και/ή τιμή της ΕΠ 1 
λεπτό μετά το πέρας της άσκησης >30mmHg ή 5 
λεπτά μετά την άσκηση >20 mmHg (Pedowitz R, 
Hargens A et al, 1990).

Οι βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με την 
επίδραση της θέσης της ποδοκνημικής άρθρωσης 
στις ενδοδιαμερισματικές πιέσεις της κνήμης εί-
ναι σποραδικές. Υπάρχουν ελάχιστες δημοσιευμέ-
νες μελέτες και όλες αφορούν σε υγιείς εθελοντές 
(Gershuni D, Yaru N et al, 1984, Jerosch J, 1989, 
Weiner G, Styf J et al, 1994).

Από ότι γνωρίζουμε η μελέτη μας είναι η μονα-
δική που περιλαμβάνει ασθενείς με συμπτωματο-
λογία ΧΣΔ. Εάν η υπόθεση ότι σε ορισμένες θέσεις 
της ποδοκνημικής υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά των ΕΠ των διαμερισμάτων της κνήμης 
επαληθευθεί, μπορούν να προταθούν περαιτέρω 
θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία του 
ΧΣΔ. Επιπλέον, σε συνδυασμό με προηγούμενες 
μελέτες σε υγιείς εθελοντές, θα μπορούν να γίνουν 
ορισμένες προτάσεις σε σχέση με τη θέση ακινη-
τοποίησης της ποδοκνημικής άρθρωσης εντός του 
μηροκνημοποδικού γύψινου επιδέσμου σε ασθε-
νείς που έχουν υποστεί κακώσεις της κνήμης.

Μέθοδος

Υλικό

Δεκαέξι ασθενείς, δέκα άνδρες και έξι γυναίκες 
πήραν μέρος στη μελέτη μας, κατά την οποία κα-
ταγράψαμε τις ΕΠ σε 28 πρόσθια και 14 εν τω βά-
θει οπίσθια διαμερίσματα κνήμης. Η μέση ηλικία 
ήταν 29,5 ± 9,1 έτη. Όλοι οι ασθενείς συμμετεί-
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χαν ενεργά σε διάφορα αθλήματα και όλοι τους 
εμφάνιζαν για αρκετό χρονικό διάστημα άλγος 
της κνήμης συμβατό με τη διάγνωση του ΧΣΔ. 
Όλοι οι συμμετέχοντες διάβασαν και υπέγραψαν 
δήλωση συγκατάθεσης. Η δήλωση συγκατάθε-
σης καθώς και όλο το πρωτόκολλο της εργασίας 
μας έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής Και 
Δεοντολογίας του Barts and the London Queen 
Mary University.

Υπολογισμός του εύρους κίνησης
    της ποδοκνημικής

Το πρώτο τμήμα της μελέτης μας περιελάμβα-
νε τον υπολογισμό του εύρους της κίνησης της 
ποδοκνημικής άρθρωσης του ασθενούς: με τον 
ασθενή ύπτιο στο εξεταστικό κρεβάτι και το γό-
νατο σε έκταση, χαράσσονταν μία ευθεία γραμμή 
στην έξω επιφάνεια της κνήμης η οποία ένωνε την 
κεφαλή της περόνης με το άκρο του έξω σφυρού. 
Το γωνιόμετρό μας, με το κέντρο του στο άκρο 
του έξω σφυρού, είχε το ένα του σκέλος σταθερό 
και παράλληλο με την παραπάνω ευθεία, ενώ το 
άλλο σκέλος κινούνταν και υπολόγιζε, κατ’ αρχάς 
την γωνία στην οποία η ποδοκνημική βρίσκονταν 
στην θέση χαλάρωσης και στη συνέχεια τη γωνία 
της πλήρους πελματιαίας και ραχιαίας κάμψης 
της άρθρωσης. 

Μέτρηση των Ενδοδιαμερισματικών Πιέσεων

Μετά την πραγματοποίηση των παραπάνω με-
τρήσεων, ακολουθούσε η τυπική εισαγωγή των 
καθετήρων μέτρησης των ΕΠ στα συμπτωματι-
κά διαμερίσματα της κνήμης, αμφοτερόπλευρα: 
Υπό άσηπτες συνθήκες και τοπική αναισθησία 
του δέρματος, ένας 17G καθετήρας εισάγονταν 
στο υπό μελέτη διαμέρισμα, μέσω του οποίου δια-
περνούσε ο καθετήρας μέτρησης της ΕΠ ο οποίος 
στο κεντρικό του άκρο συνδέονταν με έναν μετα-
τροπέα πίεσης Medex.

Το σημείο εισόδου για το εν τω βάθει οπίσθιο 
διαμέρισμα ήταν 12 εκατοστά κεντρικά του έσω 
σφυρού και 1,5 εκατοστά όπισθεν της οπίσθιας 
– έσω επιφάνειας της κνήμης. Για το πρόσθιο δια-
μέρισμα, το σημείο εισόδου ήταν 10 εκατοστά πε-
ριφερικά του κνημιαίου κυρτώματος και 1,5 εκα-

τοστά έξω της πρόσθιας επιφάνειας της κνήμης.
 Μετά την εισαγωγή των καθετήρων μέτρησης 

της ΕΠ, οι μετατροπείς πίεσης συνδεόταν με ηλε-
κτρονικό υπολογιστή ο οποίος είχε το απαραί-
τητο λογισμικό για τη δυναμική καταγραφή των 
ΕΠ, και η πρώτη ομάδα των μετρήσεων ήταν έτοι-
μη να ληφθεί.

Από τον ασθενή, ο οποίος βρισκόταν σε ύπτια 
θέση με τα γόνατα σε έκταση και την ποδοκνημι-
κή στη θέση χαλάρωσης ζητούνταν να παραμείνει 
όσο το δυνατόν χαλαρός μπορούσε και στη θέση 
αυτή αναμέναμε το ίχνος της ΕΠ που καταγρα-
φόταν στον υπολογιστή να φθάσει σε πλατό. Στο 
σημείο αυτό ακριβώς ρυθμίζαμε το «ίχνος» της πί-
εσης στην τιμή 0, έτσι ώστε όλες οι επόμενες με-
τρήσεις στις υπόλοιπες θέσεις της ποδοκνημικής 
να αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τη διαφορά της 
πίεσης (θετική ή αρνητική) από τη θέση χαλάρω-
σης της άρθρωσης. Στη συνέχεια, υπενθυμίζοντας 
στον ασθενή να παραμένει χαλαρός, ο ερευνητής 
τοποθετούσε αμφότερες τις αρθρώσεις σε πλήρη 
παθητική πελματιαία κάμψη, ανέμενε τις ενδείξεις 
της ΕΠ να φθάσουν σε πλατό και καταγράφονταν 
10 δεύτερα από αυτές ακριβώς τις ενδείξεις. Η 
ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούσε με τις αρ-
θρώσεις σε πλήρη παθητική ραχιαία κάμψη. Στο 
τελευταίο στάδιο, οι άκροι πόδες του ασθενούς 
τοποθετούνταν σε 2 ειδικά διαμορφωμένα πλαί-
σια τα οποία διατηρούσαν τις αρθρώσεις σε ορθή 
γωνία 90˚ και καταγράφονταν οι ΕΠ στην συγκε-
κριμένη – ουδέτερη θέση της άρθρωσης (Εικόνα 
1). 

Το πρώτο τμήμα της μελέτης διαρκούσε περί-
που 1 λεπτό. Στη συνέχεια ο ασθενής ακολουθού-
σε το τυπικό πρωτόκολλο δυναμικής μέτρησης 
των ΕΠ για να τεθεί η διάγνωση ΧΣΔ, δηλαδή 7 
κύκλοι επιτόπιου τροχάδην από 1 λεπτό ο κύκλος 
με ενδιάμεση ανάπαυση 30 δευτέρων μεταξύ κάθε 
κύκλου, και με δυναμική καταγραφή των ΕΠ σε 
όλη τη διάρκεια.

Μετά το πέρας του παραπάνω πρωτοκόλλου, 
το πρώτο τμήμα της μελέτης επαναλαμβάνονταν 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καταγράφοντας τις πι-
έσεις στις ίδιες ακριβώς θέσεις της ποδοκνημικής 
άρθρωσης, αφού βέβαια ο ασθενής είχε ήδη ασκη-
θεί. Η διάρκεια του τμήματος αυτού ήταν επίσης 
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περίπου 1 λεπτό, μετά το πέρας του οποίου οι κα-
θετήρες αφαιρούνταν, άσηπτες γάζες τοποθετού-
νταν στα σημεία εισόδου και ο ασθενής αναχω-
ρούσε με μόνη οδηγία την αποφυγή καταπόνησης 
των κάτω άκρων του το επόμενο διήμερο. 

Στατιστική ανάλυση

Τα συλλεχθέντα δεδομένα, το οποία ήταν σε 
μορφή δυναμικών ιχνών ΕΠ εισάγονταν σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια σκάνερ 
ScanMagic 600 CP (Hewllet Pacard, 1999), μεγε-
θύνονταν 3Χ και από τα μεγεθυσμένα ίχνη οι ΕΠ 
(στην πραγματικότητα οι διαφορές των ΕΠ από 

την θέση χαλάρωσης της ποδο-
κνημικής), ήταν σχετικά εύκολο 
να υπολογιστούν (Εικ.1).

Για τη στατιστικά ανάλυση των 
δεδομένων μας χρησιμοποιήθηκε 
το στατιστικό πακέτο MINITAB 
13.0 (MINITAB Inc 2000). Για να 
διαπιστώσουμε εάν τα δεδομένα 
μας ακολουθούσαν την κανονι-
κή κατανομή χρησιμοποιήθηκε 
το Colmogorov-Smirnov test. Η 
στατιστική ανάλυση των απο-
τελεσμάτων έγινε με τη χρήση 
του 1-sample Student’s t test, για 
τα δεδομένα που ακολουθούσαν 
την κανονική κατανομή, και του 
1-sample sign test για τα μη-πα-
ραμετρικά δεδομένα. Το επίπε-
δο σημαντικότητας ορίστηκε ως 
p<0,05.

Αποτελέσματα

Η μέση ηλικία των συμμετεχό-
ντων στην μελέτη ήταν 29,5 έτη 
(16–48, st=9,1). Συμμετείχαν 10 
άνδρες και 6 γυναίκες. Οι λεπτο-
μέρειές τους αναγράφονται στον 
Πίνακα Ι. συνολικά κατεγράφη-
σαν οι ΕΠ σε 28 πρόσθια και 14 
εν τω βάθει οπίσθια διαμερίσμα-
τα. Δεν υπήρξε καμία επιπλοκή 

ως αποτέλεσμα της εισόδου των καθετήρων στα 
διαμερίσματα, παρά μόνο μία μικρή δυσφορία 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στον Πίνακα ΙΙ αναγράφεται το εύρος της κίνη-
σης της ποδοκνημικής άρθρωσης των ασθενών. Η 
μέση πελματιαία κάμψη ήταν 2,4 μοίρες (±4,6), η 
μέση πελματιαία κάμψη ήταν 49,8 μοίρες (±9,6), 
και στην θέση χαλάρωσης η ποδοκνημική άρθρω-
ση βρισκόταν σε 35,4 (± 9,1) μοίρες πελματιαία 
κάμψης.

Οι παραπάνω τιμές είναι σύμφωνες με πρόσφα-
τες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες με το γόνατο 
σε έκταση η ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής εί-
ναι πέριξ των 0 μοιρών (Saxena A, Kim W).
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Εικόνα 1: Τα ίχνη των ΕΠ του ασθενούς Νο 5 (Πρόσθιο Διαμέρισμα). 
R: Θέση Χαλάρωσης της ποδοκνημικής άρθρωσης.

 Ρ: πελματιαία κάμψη. D: ραχιαία κάμψη. Ν: ουδέτερη θέση.
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Η σύνοψη των ΕΠ των ασθενών στις διαφορε-
τικές θέσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης (όπως 
αναφέραμε η ΕΠ στη θέση χαλάρωσης ρυθμιζό-
ταν στο 0 και ουσιαστικά πρόκειται για τις δια-
φορές της ΕΠ από τη θέση αυτή) περιγράφεται 
στους Πίνακες ΙΙΙ και ΙV. 

Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε 
απέδειξε ότι με την ποδοκνημική σε ραχιαία κάμ-
ψη υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση των ΕΠ 
τόσο στο πρόσθιο, όσο και στο εν τω βάθει οπί-
σθιο διαμέρισμα της κνήμης: 

+9,1mmHg (±10,6): p=0,001, διάστημα εμπι-
στοσύνης (2,9 – 10,5) προ της άσκησης και 
+9mmHg (±10,3): p=0,001, διάστημα εμπιστοσύ-
νης (3 – 10) μετά το πρωτόκολλο της άσκησης για 
το πρόσθιο διαμέρισμα. 

+6,4mmHg (±4,4): p=0,001, διάστημα εμπιστο-

σύνης (3,8 – 9) προ της άσκησης και +7,2mmHg 
(±4,3): p=0,001, διάστημα εμπιστοσύνης (4,7 
– 9,7) μετά το πρωτόκολλο της άσκησης για το εν 
τω βάθει οπίσθιο διαμέρισμα.

Στην ουδέτερη θέση (90˚) της ποδοκνημικής, 
διαπιστώθηκε επίσης αύξηση των ΕΠ (για παρά-
δειγμα στο πρόσθιο διαμέρισμα υπήρχε μέση αύ-
ξηση των ΕΠ κατά 2,4mmHg στην πρώτη φάση), 
αύξηση όμως η οποία δεν ήταν στατιστικά σημα-
ντική σύμφωνα με το Student t test (p>0,05 για 
όλες τις μεταβλητές). Παρόλα αυτά διαπιστώσαμε 
ότι σε 4 ασθενείς ιδιαίτερα σημαντικές αυξήσεις 
των ΕΠ ( Ασθενείς 4,5,10,16, Εικόνα ΙΙ).

Τέλος, στην πελματιαία κάμψη της ποδοκνημι-
κής, οι διαφορές των ΕΠ από τη θέση χαλάρωσης 
ήταν μικρές και μη σημαντικές στατιστικά (p> 
0,05) για όλες τις μεταβλητές. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

NO ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ  ΑΘΛΗΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

 1  27  Α ΡΑΓΚΜΠΙ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ
 2  32  Α ΚΡΙΚΕΤ ΠΡΟΣΘΙΟ
 3  36  Α ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ

 4  42  Γ ΧΟΚΕΪ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ

 5  38  Α ΚΑΝΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
 6  27  Γ ΚΑΝΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
 7  28  Α ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΟΣΘΙΟ

 8  26  Γ ΒΑΔΙΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ

 9  24  Α ΤΕΝΙΣ, ΣΚΟΥΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟ

 10  24  Α ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ

 11  27  Γ
ΔΡΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΙΟ

 12  19  Γ ΧΟΚΕΪ ΠΡΟΣΘΙΟ

 13  16  Α ΡΑΓΚΜΠΙ ΠΡΟΣΘΙΟ
 14  18  Γ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ
 15  48  Α ΓΚΟΛΦ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ
 16  40  Α ΒΑΔΙΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟ

Πίνακας Ι: Τα χαρακτηριστικά των ασθενών που συμμετείχαν στην μελέτη
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Συζήτηση

Ο Volkman, το 1872, σε μία παρουσίαση μιας 
περίπτωσης ρίκνωσης μυϊκών ομάδων του κάτω 
άκρου ανέφερε, πρώτος από όλους την πρόκληση 
ίσχαιμης νέκρωσης ιστών μετά από τραύμα (Von 
Volkman R, 1872). 

Ο Matsen το 1989 δημιούργησε ένα μοντέλο 
προκειμένου να ερμηνεύσει την εμφάνιση του ΟΣΔ 
(Matsen, FA, 1989): Το μοντέλο αυτό στηρίχθη-
κε στην παραδοχή ότι όταν η τοπική ροή αίματος 
αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ιστών 
αρχίζει η ισχαιμία. Με την αύξηση της πίεσης των 

ιστών η ενδοαυλική φλεβική πίεση εντός του δια-
μερίσματος αυξάνει. Η αύξηση της φλεβικής πίεσης 
μειώνει τη διαφορά της αρτηροφλεβώδους πίεσης 
με αποτέλεσμα την ελάττωση της ροής αίματος 
στους ιστούς του διαμερίσματος. Το αποτέλεσμα 
της μειωμένης φλεβικής παροχέτευσης προκαλεί 
επιπλέον αύξηση της ιστικής πίεσης και οίδημα 
των ιστών. Η λεμφική παροχέτευση αυξάνει για 
να προστατεύσει τους ιστούς από την αυξανόμενη 
ιστική πίεση, αλλά από τη στιγμή που φτάσει ένα 
ορισμένο επίπεδο, παραπέρα αύξηση της ενδοδια-
μερισματικής πίεσης προκαλεί παραμόρφωση και 
τελικά κατάρρευση των λεμφαγγείων. Μόνο στα 

ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΔΕΞΙ ΑΚΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΑΚΡΟ

NO ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ

 1 22 36 10 24 35 8
 2 25 40 8 24 40 6
 3 38 43 4 37 42 0
 4 50 56 7 50 60 3

 5 32 41 0 20 35 -2

 6 50 58 8 49 60 6
 7 35 45 -3 32 50 -5
 8 30 40 0 33 42 2

 9 42 47 4 30 40 7

 10 40 65 -4 35 60 0
 11 22 67 8 30 65 10
 12 48 55 -2 50 55 -5

 13 35 50 -3 35 50 -2

 14 30 62 5 30 60 7
 15 40 50 1 45 50 -1

 16 40 55 -2 30 40 4

M.Ο. 36,1 50,6 2,5 34,6 49 2,3

Πίνακας II: Το εύρος κίνησης της ποδοκνημικής άρθρωσης των συμμετεχόντων, σε μοίρες. 
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το γόνατο σε έκταση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ III
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΘΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΡΑΧΙΑΙΑ

1-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 3 4 8 -2 0 10
1-ΔΕΞΙ 6 -2 9 -2 1 4
2-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -2 9 22 1 8 6

2-ΔΕΞΙ 1 5 15 -2 -1 8

4-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -3 1 2 -4 -2 3
4-ΔΕΞΙ -1 24 30 1 15 26
5-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -1 8 10 1 -1 10

5-ΔΕΞΙ 0 11 7 2 0 4

6-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -2 -2 -4 0 -4 -1
6-ΔΕΞΙ -1 0 0 -2 -1 -1
7-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 2 -4 4 3 -5 3

7-ΔΕΞΙ 0 -8 2 -1 -6 0

8-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -1 -3 4 0 -2 3
8-ΔΕΞΙ 1 -6 2 2 -4 1
9-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 2 4 8 1 4 7

9-ΔΕΞΙ -1 0 15 -2 0 12

10-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -2 6 16 -3 5 13
10-ΔΕΞΙ 0 5 12 -1 4 13
11-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 8 0 6 8 1 8

11-ΔΕΞΙ 3 3 -2 1 -1 -8

12-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 1 6 1 4 24
12-ΔΕΞΙ 1 0 7 2 1 16
13-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -3 -4 1 -2 5 5

13-ΔΕΞΙ -3 1 11 0 2 0

14-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 1 2 0 0 3
14-ΔΕΞΙ 0 1 2 1 0 1
16-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 5 8 13 3 -1 10
16-ΔΕΞΙ 1 4 48 0 8 45

Πίνακας III: Οι τιμές της διαφοράς των ΕΠ σε mmHg από τη θέση χαλάρωσης για το πρόσθιο διαμέρισμα. Πρώτη 
Φάση: Οι τιμές πριν το πρωτόκολλο της άσκησης. Δεύτερη Φάση: Οι τιμές μετά το πρωτόκολλο της άσκησης.
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τελευταία στάδια του συνδρόμου διαμερίσματος 
η αρτηριακή ροή αίματος παραβλάπτεται σημα-
ντικά, και έτσι η συνεχιζόμενη ροή αίματος εντός 
του διαμερίσματος στα αρχικά στάδια του φαινο-
μένου επιδεινώνει το οίδημα (Elliott K., Johnstone 
A , 2003). 

Ο Gershuni το 1984 ήταν ο πρώτος που μελέτη-
σε την επίδραση της θέσης της ποδοκνημικής στις 
ΕΠ της κνήμης (Gershuni D, Yaru N et al, 1984) σε 
έξι υγιείς εθελοντές. Εισήγαγε καθετήρες μέτρησης 
πιέσεων και στα τέσσερα διαμερίσματα της κνή-
μη και υπολόγισε τις ΕΠ σε διάφορες θέσεις του 
γόνατος και της ποδοκνημικής. Με το γόνατο σε 
έκταση, στατιστικά σημαντικές αυξήσεις των πιέ-
σεων διαπιστώθηκε στο πρόσθιο διαμέρισμα κατά 
την παθητική ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής. 
Στο εν τω βάθει οπίσθιο διαμέρισμα, στατιστικά 
σημαντική αύξηση των ΕΠ διαπιστώθηκε επίσης 
κατά την παθητική ραχιαία κάμψη, ενώ αντίθετα, 

σημαντική μείωση των ΕΠ διαπιστώθηκε κατά την 
παθητική πελματιαία κάμψη. Τέλος, στο επιπολής 
οπίσθιο και έξω διαμέρισμα, σημαντική αύξηση 
των ΕΠ διαπιστώθηκε μόνο κατά την παθητική 
πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής.

Ο Jerosch το 1989 υπολόγισε τις ΕΠ στο πρό-
σθιο κνημιαίο διαμέρισμα σε 27 εθελοντές και δια-
πίστωσε ότι κατά τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνη-
μικής υπήρχε αύξηση των ΕΠ του πρόσθιου διαμε-
ρίσματος (Jerosch J, 1989) .

Δέκα χρόνια μετά τον Gershuni, ο Weiner πραγ-
ματοποίησε μία παρόμοια μελέτη, τοποθετώντας 
επιπλέον γύψινο επίδεσμο στο άκρο των εθελοντών 
του κατά το δεύτερο μέρος της μελέτης (Weiner G, 
Styf J et al, 1994). Καταγράφοντας τις ΕΠ σε 7 υγιείς 
εθελοντές, διαπίστωσε ότι οι ΕΠ στο πρόσθιο διαμέ-
ρισμα είχαν τη μικρότερη τιμή με την ποδοκνημική 
στη θέση χαλάρωσης ενώ στο εν τω βάθει οπίσθιο 
διαμέρισμα στην πελματιαία κάμψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 
ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΡΑΧΙΑΙΑ
1-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 8 13 -6 6 14
1-ΔΕΞΙ -1 2 5 8 10 12
3-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 6 15 2 7 13

3-ΔΕΞΙ -1 7 6 -3 5 5

4-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 4 -6 0 4 -5 -1
4-ΔΕΞΙ 6 -4 9 5 -3 10
8-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 -3 3 0 -4 5

8-ΔΕΞΙ 1 -6 9 2 -4 8

10-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 5 14 0 0 10 2
10-ΔΕΞΙ 2 3 7 -3 6 8

14-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 0 8 2 1 7

14-ΔΕΞΙ -1 0 2 -2 -1 3
15-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 -8 9 1 -6 10
15-ΔΕΞΙ -2 -4 4 -3 -5 5

Πίνακας IV: Οι τιμές της διαφοράς των ΕΠ σε mmHg από τη θέση χαλάρωσης για το εν τω βάθει οπίσθιο διαμέ-
ρισμα. Πρώτη Φάση: Οι τιμές πριν το πρωτόκολλο της άσκησης. Δεύτερη Φάση: Οι τιμές μετά το πρωτόκολλο της 

άσκησης.
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Από ότι γνωρίζουμε η μελέτη μας είναι η πρώτη 
στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία η οποία εξετάζει 
την επίδραση της θέσης της ποδοκνημικής στις 
ΕΠ των διαμερισμάτων της κνήμης σε ασθενείς οι 
οποία πάσχουν από συμπτωματολογία συμβατή με 
Χρόνιο Σύνδρομο Διαμερίσματος και όχι απλά σε 
υγιείς εθελοντές. 

Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν ότι τόσο 
στο πρόσθιο, όσο και στο εν τω βάθει οπίσθιο δια-
μέρισμα της κνήμης υπάρχει στατιστικά σημαντική 
αύξηση των ΕΠ κατά τη ραχιαία κάμψη της ποδο-
κνημικής, ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
αύξηση σε καμία άλλη θέση της άρθρωσης. Οι μι-
κρότερες τιμές των πιέσεων καταγράφηκαν στη 
θέση χαλάρωσης.

Τα ευρήματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στην 
διατύπωση ορισμένων σκέψεων σχετικά με την 
αντιμετώπιση του Χρόνιου Συνδρόμου Διαμερί-
σματος. Η βιβλιογραφία κυριαρχείται από αναφο-
ρές στη χειρουργική αντιμετώπιση της κατάστασης 
αυτής, με ελάχιστες αναφορές στη συντηρητική 
(Blackman P., Bradshow C, et al, 1994). Yπάρχουν 
φυσικά ορισμένοι συγγραφείς οι οποίοι αναφέ-
ρουν σχετικά καλά αποτελέσματα με χρήση συν-
δυασμών συντηρητικής θεραπείας (Hutchinson 
M, Ireland M 1994,).

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αυξήσεις των ΕΠ σε 
ορισμένους ασθενείς μπορεί να σχετίζονται με 
τον τύπο της άσκησης δηλαδή εμφανίζονται μόνο 

όταν ο αθλητής πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη 
άσκηση (Padhiar N., King JB 1996), και μια από 
τις αιτίες θα μπορούσε να είναι και η θέση της πο-
δοκνημικής του κατά τη διάρκεια της άσκησης. 
Βέβαια υπάρχουν και αναφορές του ότι η χρήση 
προσθετικών ορθοτικών αυξάνει τις ΕΠ της κνή-
μης (Padhiar N., King JB, 1998).

Το γεγονός ότι ορισμένες θέσεις της ποδοκνη-
μικής προκαλούν σημαντικές αυξήσεις ή μειώ-
σεις των ΕΠ της κνήμης, μπορεί να οδηγήσει στο 
σχεδιασμό μιας μελέτης για την κλινική εκτίμηση 
ορισμένων δράσεων που τροποποιούν τη θέση της 
ποδοκνημικής κατά τη διάρκεια της άθλησης (για 
παράδειγμα χρήση πελμάτων ανύψωσης της πτέρ-
νας, ή αποφυγή προπόνησης σε επικλινές δάπεδο. 

Τα ευρήματα της μελέτης μας, επιπλέον, μπορεί 
να οδηγήσουν στη διατύπωση προτάσεων σχετικά 
με την πρόληψη του Οξέος Συνδρόμου Διαμερί-
σματος μετά από κακώσεις της κνήμης. Τα κατάγ-
ματα της κνήμης αναφέρονται ως το πιο συχνό αί-
τιο ΟΣΔ. Περίπου το 40% όλων των περιπτώσεων 
ΟΣΔ εμφανίζονται μετά από κάταγμα της κνήμης, 
με τη συχνότητα εμφάνισης να κυμαίνεται από 1 
– 10% (Elliott K., Johnstone A, 2003). Το κάταγ-
μα μπορεί να εντοπίζεται στους κνημιαίους κον-
δύλους, τη διάφυση ή και την άπω μετάφυση και 
μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό. Οι ασθενείς σε 
υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση ΟΣΔ είναι νεαρά 
άτομα με κάταγμα της διάφυσης, ασθενείς με κά-

Εικόνα II: Η δυναμική καταγραφή των ΕΠ στο Πρόσθιο Διαμέρισμα του ασθενή Νο 4: Κατά την παθητική ραχιαία 
κάμψη (μαύρο βέλος) η ΕΠ είναι 30mmHg υψηλότερη από την ΕΠ στη θέση χαλάρωσης (μικρό βέλος). Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι ακόμα και στην ουδέτερη θέση της ποδοκνημικής (λευκό βέλος) οι ΕΠ 

είναι 25mmHg υψηλότερες από τη θέση χαλάρωσης.
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ταγμα των κνημιαίων κονδύλων από βία υψηλής 
ενέργειας, νεαρά άτομα με εκτεταμένες κακώσεις 
των μαλακών μορίων της κνήμης, αιμορραγική δι-
άθεση, υπόταση, εγκαύματα καθώς και ομόπλευ-
ρα κατάγματα τόσο της κνήμης όσο και του μη-
ρού (Turen C, Burgess A et al, 1985, McQueen M, 
Gaston P et al, 2000).

Η τυπική τοποθέτηση του ΜΚΠ/ΓΕ μετά από 
απαρεκτόπιστο ή με ελάχιστη παρεκτόπιση κά-
ταγμα τη κνήμης, αλλά και μετά από κακώσεις 
των μαλακών μορίων της κνήμης χωρίς κάταγμα, 
είναι από το άνω τμήμα του μηρού μέχρι τις κε-
φαλές των μεταταρσίων με την ποδοκνημική σε 
ορθή γωνία (ουδέτερη θέση) και το γόνατο σε ελα-
φριά κάμψη (Apley’s System of Orthopaedics and 
Fractures, 2001). 

Ο Saxena το 2003 σε μία ενδιαφέρουσα μελέτη 
κατέγραψε τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής 
σε 40 αθλητές χωρίς ιστορικό οποιασδήποτε κά-
κωσης της ποδοκνημικής με το γόνατο σε έκτα-
ση και σε κάμψη. Για το δεξί άκρο, η μέση ραχιαία 
κάμψη ήταν 0,35° (± 2,09) με το γόνατο σε έκταση 
και 4,88° (± 3,23) με το γόνατο σε κάμψη, ενώ για 
το αριστερό άκρο η μέση ραχιαία κάμψη ήταν -0,6° 
(± 2,2) με το γόνατο σε έκταση και 4,68° (± 3,33) 
με το γόνατο σε κάμψη (Saxena A, Kim W, 2003). 
Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι με το γόνατο σε 
έκταση, η ραχιαία κάμψη και η ουδέτερη θέση (0 
μοίρες) της ποδοκνημικής αποτελούν σχεδόν την 
ίδια θέση για ένα σημαντικά μεγάλο τμήμα του 
πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζοντας το 
ΓΕ στην «ουδέτερη» θέση με το γόνατο σε έκταση 
ή σε ελαφριά κάμψη, ουσιαστικά για τον πληθυ-
σμό αυτό βρισκόμαστε στα όρια της ραχιαίας κάμ-
ψης της άρθρωσής του.

Φαίνεται ότι η ακινητοποίηση της ποδοκνημικής 
με ΜΚΠ/ΓΕ σε κάποιο βαθμό πελματιαίας κάμ-
ψης προκαλεί την μικρότερη δυνατή αύξηση των 
ενδοδιαμερισματικών πιέσεων των διαμερισμάτων 
της κνήμης. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η ακι-
νητοποίηση της ποδοκνημικής σε πελματιαία κάμ-
ψη μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση παραμόρ-
φωσης σε ιπποποδία, γεγονός καταστροφικό για 
την μακροχρόνια αποκατάσταση του ασθενή μας 
(Bray T, 1985).

Η λύση στα παραπάνω μπορεί να βρίσκεται κά-
που στο ενδιάμεσο: καθώς το οξύ σύνδρομο δια-
μερίσματος εμφανίζεται από τις πρώτες ώρες μέχρι 
τι πρώτες λίγες ημέρες μετά την κάκωση (Tornetta 
P 3rd, Templeman D, 1997), πιστεύουμε ότι μία 
λογική πρόταση είναι η ακινητοποίηση του κάτω 
άκρου για το άμεσο μετά τον τραυματισμό χρονι-
κό διάστημα (τις πρώτες 72 ώρες για παράδειγμα) 
σε ΜΚΠ/ΓΕ με την ποδοκνημική σε κάποιο βαθμό 
πελματιαίας κάμψης. Στη συνέχεια, αφού περάσει 
η παραπάνω κρίσιμη περίοδος, μπορούμε να τρο-
ποποιήσουμε τον ΓΕ με την άρθρωση στην ουδέτε-
ρη θέση. Με τον τρόπο αυτό, μειώνουμε τις πιθα-
νότητες ανάπτυξης οξέος συνδρόμου διαμερίσμα-
τος, και βέβαια αποφεύγουμε την παραμόρφωση 
σε ιπποποδία.

Συμπέρασμα

Κατά την πραγματοποίηση μιας κλινικής μελέ-
της, ο προβληματισμός σε σχέση με τη στατιστική 
και την κλινική σημασία πρέπει να απασχολήσουν 
ιδιαίτερα τους ερευνητές. Η κλινική σημασία ενός 
ευρήματος είναι το κατά πόσο το εύρημα αυτό εί-
ναι κλινικά σημαντικό ώστε να επιβάλει την αλλα-
γή μιας κλινικής πρακτικής. 

Τα ευρήματά μας σε σχέση με την επίδραση της 
θέσης της ποδοκνημικής στις ενδοδιαμερισματι-
κές πιέσεις των διαμερισμάτων της κνήμης απέδει-
ξαν στατιστικά σημαντικές αυξήσεις των πιέσεων 
κατά τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής, αλλά 
επιπλέον, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να δείχνουν 
κλινικά σημαντικές αυξήσεις των πιέσεων και κατά 
την ουδέτερη θέση της άρθρωσης.
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Abstract

The influence of ankle position on the intra-
compartmental pressures of the leg
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London.

Objective: The purpose of this study was to find out 
if there is any difference on the intracompartmental 
pressures of the leg compartments between four po-
sitions of the ankle joint: relaxed-resting position, 
passive plantar flexion, neutral position and passive 
dorsi flexion.

Methods: The subjects were patients suffering 
from symptoms of chronic exertional compartment 
syndrome. Intracompartmental pressures were 
monitored with the use of slit catheters connected 
to pressure transducers. After the insertion of the 
slit catheters in the involved compartments of both 
legs, intracompartmental pressures were monitored 
dynamically in the relaxed-resting position of the 
ankle joint, in full passive plantar flexion, full pas-
sive dorsi flexion and finally in the neutral position 
of the ankle joint. Sixteen patients took part in our 
study and we measured the pressures in 28 anterior 
and 14 deep posterior compartments.

Results: Statistical analysis showed that there is 
statistical significant increase (p<0,05) of the intra-
compartmental pressures in the dorsi flexed position 
in both the anterior and the deep posterior com-
partments. No other statistical significant increases 
have been found in any other positions of the ankle. 
The lowest values of the pressures were noted in the 
relaxed-resting position.

Conclusion: The results of this study might have 

clinical implications in the conservative treatment 
of Chronic exertional compartment syndrome. 
Also, being in agreement with previous studies con-
ducted in healthy volunteers, these results might 
propose cast immobilization in some degrees of 
plantar flexion for the first few days in patients hav-
ing sustained leg injuries and being at risk of acute 
compartment syndrome.
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Περίληψη

Οι επιλογές για την αντιμετώπιση των καταγμάτων κνημιαίων 
κονδύλων (κνημιαίου plateau) είναι πολλές και τα αποτελέσματα 
εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες. Η χρήση της αρθροσκό-
πησης, με τα δεδομένα πλεονεκτήματά της, έχει βελτιώσει σημα-
ντικά τα αποτελέσματα στη θεραπεία των καταγμάτων αυτών. Ο 
σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθούν τα αποτελέ-
σματα της αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης ανάταξης και οστεο-
σύνθεσης των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων.
Δεκαεννιά ασθενείς με ισάριθμα κατάγματα κνημιαίου plateau, 
αντιμετωπίστηκαν με αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη οστεοσύν-
θεση, και παρακολουθήθηκαν μετεγχειρητικά κατά μέσο όρο για 
21,3 μήνες (10-52 μήνες). Όλα τα κατάγματα ταξινομήθηκαν με 
βάση την ταξινόμηση κατά Schatzker. Δεν αποκλείστηκε κανένας 
τύπος κατάγματος από την αρθροσκοπική τεχνική ανάταξης.
Υπό αρθροσκοπική καθοδήγηση, τα κατάγματα ανατάχθηκαν και 
οι συνοδές ενδαρθρικές βλάβες αντιμετωπίσθηκαν κατάλληλα. 
Χρησιμοποιήθηκαν ελεύθερες βίδες σπογγώδους οστού με ροδέ-
λες, πλάκες υποστήριξης και σε μία περίπτωση σύστημα εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης. Μετεγχειρητικά, ενθαρρύνθηκαν η άμεση 
κινητοποίηση και οι παθητικές κινήσεις της άρθρωσης. Τοποθετή-
θηκε λειτουργικός νάρθηκας για την εξασφάλιση σταθερότητας, 
ενώ δεν επιτρεπόταν η φόρτιση για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες.

Για την εκτίμηση των κλινικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιήθηκαν το Lysholm score και το Knee Society Scoring 
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System. Σύμφωνα με αυτά, 10 ασθενείς (52,6%) 
επανέκτησαν πλήρη συμμετρική κινητικότητα 
και θεωρήθηκαν ως πολύ καλά αποτελέσματα, 8 
(42,1%) ως καλά ενώ σε μία περίπτωση (5,3%) το 
αποτέλεσμα κρίθηκε πτωχό. 
Με βάση τα ικανοποιητικά μεσοπρόθεσμα κλινικά 
αποτελεσμάτα, η αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη 
οστεοσύνθεση αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελε-
σματική στην αντιμετώπιση των καταγμάτων των 
κνημιαίων κονδύλων.

Εισαγωγή

Παρότι αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% του 
συνόλου των καταγμάτων (Hohl, 1992), τα κα-
τάγματα του κνημιαίου plateau είναι από τις πιο 
«απαιτητικές», όσον αφορά στην αντιμετώπισή 
τους, ενδαρθρικές κακώσεις. Η ανατομική απο-
κατάσταση των αρθρικών επιφανειών με σταθε-
ρή εσωτερική οστεοσύνθεση, που θα επιτρέπει 
άμεση κινητοποίηση της άρθρωσης, θεωρείται 
σημαντική για την επίτευξη ενός καλού λειτουρ-
γικού αποτελέσματος. Αναφορικά με τη μέθοδο 
της αντιμετώπισης, η αντιπαράθεση συνεχίζει να 
υπάρχει και έχουν αναφερθεί διάφορα ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα με την εφαρμογή τόσο συντη-
ρητικών όσο και χειρουργικών μεθόδων (Hohl, 
1967; Gossling and Peterson, 1979; Blokker, et al, 
1984; Lansinger et al., 1986; DeCoster, et al, 1988;  
Koval et al., 1992; Mallik, et al., 1992, Egol et al., 
2004;). Κλασσικά, η τυπική χειρουργική προσπέ-
λαση με αρθροτομή επιτυγχάνει ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα. Οι αρχές της χειρουργικής αυτής 
αντιμετώπισης περιλαμβάνουν την αποκόλληση 
και ανύψωση του μηνίσκου, την αποκατάσταση 
των ενδαρθρικών τεμαχίων που έχουν συμπιε-
στεί, την υποστήριξη της αρθρικής επιφάνειας με 
την πλήρωση με μοσχεύματα του οστικού ελλείμ-
ματος στη μετάφυση και τη σταθερή εσωτερική 
οστεοσύνθεση. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται 
σήμερα ολοένα και περισσότερο με τη χρήση της 
αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης τεχνικής. 

Η τεχνική αυτή εμφανίζει διάφορα πλεονεκτή-
ματα έναντι της συμβατικής ανοιχτής ανάταξης 
και οστεοσύνθεσης που πραγματοποιείται μέσω 
αρθροτομής (πίνακας 1). Eπιτρέπει κυρίως την 

άριστη απεικόνιση των αρθρικών επιφανειών και 
την επιβεβαίωση της ακριβούς ανάταξης. Οι μι-
κρότερες χειρουργικές τομές οδηγούν πιθανότατα 
σε μειωμένα ποσοστά μετεγχειρητικής δυσκαμψί-
ας και νοσηρότητας που συχνά συνοδεύουν την 
αρθροτομή. Κατά συνέπεια συμβάλουν στη καθυ-
στέρηση εμφάνισης μετατραυματικής αρθρίτιδας. 
Επιπλέον, η αρθροσκοπική προσπέλαση διατηρεί 
την επικάλυψη των μαλακών μορίων της άνω 
επίφυσης της κνήμης, μειώνοντας δυνητικά τον 
κίνδυνο επιμόλυνσης. Η αρθροσκόπηση, επίσης, 
επιτρέπει την ταυτόχρονη διάγνωση και αντιμε-
τώπιση των συνοδών χόνδρινων, μηνισκικών και 
συνδεσμικών βλαβών, οι οποίες συναντώνται σε 
ποσοστό έως και 50% των ασθενών με κατάγματα 
του κνημιαίου plateau ( Reiner, 1982, Bennett and 
Browner, 1994;). 

–   Διευκολύνει την απεικόνιση των αρθρικών 
επιφανειών

–	 Επιβεβαιώνει την ακριβή ανάταξη

–	 Περιορίζει την αποκόλληση των μαλακών 
μορίων

–	 Μειώνει τη μετεγχειρητική δυσκαμψία και 
νοσηρότητα που συχνά ακολουθούν την 
αρθροτομή

–	 Επιτρέπει την εκτίμηση και αποκατάσταση 
των συνοδών βλαβών των μαλακών

          μορίων
–	 Διατηρεί την επικάλυψη με μαλακά μόρια 

του άνω τμήματος της κνήμης και δυνητικά 
περιορίζει τον κίνδυνο μόλυνσης

Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής  απο-
κατάστασης των καταγμάτων του κνημιαίου plateau

Μηχανισμός κάκωσης. Τα κατάγματα του κνημι-
αίου plateau είναι αποτέλεσμα της άσκησης αξονι-
κών δυνάμεων στο γόνατο σε συνδυασμό με διαφό-
ρου βαθμού δυνάμεις ραιβότητας ή, συνηθέστερα, 
βλαισότητας (Buchko and Johnson, 1996). Ο μηχα-
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νισμός της κάκωσης περιλαμβάνει τόσο τα υψηλής 
ενέργειας τραύματα, όπως τροχαία ατυχήματα, όσο 
και τις αθλητικές κακώσεις. Οι ασθενείς συνήθως 
προσέρχονται με έντονη ενδαρθρική συλλογή και 
είναι ανίκανοι να περπατήσουν. Η παρακέντηση 
του γόνατος αποκαλύπτει αίμαρθρο με σωματίδια 
λίπους. Το κάτω άκρο μπορεί να εμφανίζεται σε 
έξω στροφή. Συχνά η ευαισθησία εντοπίζεται στην 
εξωτερική πλευρά της άνω κνημιαίας επίφυσης με 
διαφορετικού βαθμού ευαισθησία στην εσωτερική 
πλευρά κατά μήκος του έσω πλαγίου συνδέσμου. 
Σημεία ή συμπτώματα συνδρόμου διαμερίσματος ή 
νευρο-αγγειακής βλάβης θα πρέπει να αξιολογού-
νται. Η εκτίμηση της συνδεσμικής σταθερότητας 
είναι σημαντική για τη σωστή συνολική αξιολόγη-
ση της κάκωσης. Ωστόσο, αυτό συνήθως επιτυγχά-
νεται καλύτερα στη χειρουργική αίθουσα υπό αναι-
σθησία (πίνακας 2). 

–	 Αδυναμία βάδισης

–	 Έντονη ενδαρθρική συλλογή
         (αίμαρθρο με σωματίδια λίπους)
–	 Παραμόρφωση σε βλαισότητα

–	 Νευρο-αγγειακό δίκτυο: ακέραιο ή 
         τραυματισμένο 
–	 Συνδεσμική ακεραιότητα: σταθερό
          ή ασταθές γόνατο

Πίνακας 2. Κλινικά ευρήματα σε κατάγματα κνημιαίου 
plateau

Ταξινόμηση. Η σωστή ταξινόμηση του κατάγ-
ματος είναι σημαντική για τον καθορισμό της χει-
ρουργικής τακτικής. Η ταξινόμηση κατά Schatzker 
είναι εξαιρετικά χρήσιμη χάρη στη απλότητά της 
και στην εξοικείωση των περισσότερων Ορθοπαι-
δικών με αυτή (Schatzker, et al., 1979).

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να πα-
ρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εμπειρίας μας 
στην αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη ανάταξη και 
οστεοσύνθεση των καταγμάτων των κνημιαίων 
κονδύλων.

Υλικό - Μέθοδος

Πραγματοποιήσαμε αρθροσκοπικά υποβοη-
θούμενη οστεοσύνθεση σε 19 κατάγματα κνημι-
αίου plateau σε 19 ασθενείς από το 2003 έως και 
το 2006. Επρόκειτο για 12 άνδρες και 7 γυναίκες. 
Έντεκα εξ αυτών έφεραν κάταγμα στο δεξιό γόνα-
το και 8 στο αριστερό. Ο μέσος όρος ηλικίας κατά 
την επέμβαση ήταν 43,6 έτη (από 27 έως 68) και η 
μέση διάρκεια της παρακολούθησης ήταν 21,3 μή-
νες (10-52 μήνες). Σε 11 περιπτώσεις οι κακώσεις 
είχαν επέλθει συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, σε 
7 περιπτώσεις επρόκειτο για εργατικό ατύχημα, 
ενώ μία περίπτωση αφορούσε σε κάκωση κατά 
τη διάρκεια χιονοδρομίας. Η ταξινόμηση κατά 
Schatzker χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση 
του τύπου του κατάγματος. Παράγοντες που συ-
νεκτιμήθηκαν για τον καθορισμό της ανάγκης για 
χειρουργική αντιμετώπιση ήταν η ασυνέχεια της 
αρθρικής επιφάνειας, η παρεκτόπιση, η διαταρα-
χή του άξονα και η αστάθεια (Ali, et al., 2002). Οι 
ενδείξεις για την αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη 
χειρουργική αντιμετώπιση αρχικά περιλάμβαναν 
κατάγματα τύπου Ι έως ΙΙΙ κατά Schatzker με εν-
δαρθρική καθίζηση μεγαλύτερη από 3mm ή με 
απόσπαση του κνημιαίου κονδύλου μεγαλύτερη 
από 5mm. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιήσαμε επί-
σης την αρθροσκόπηση σε κατάγματα τύπου IV-
VΙ παράλληλα με τις κλασσικές ανοικτές τεχνικές 
ακόμη και με εξωτερική ή υβριδική οστεοσύνθεση 
(Buchko and Johnson, 1996) (πίνακας 3).

Τύπος 
κατάγματος 

κατά Schatzker

Αριθμός καταγμάτων
 (% αναλογία)

I 5 (26,3)

ΙΙ 5 (26,3)

III 4 (21)

IV 3 (15,8)

V
VI

1 (5,3)
1 (5,3)

Πίνακας 3. Ταξινόμηση του τύπου των καταγμάτων 
κατά Schatzker  
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Χειρουργική τεχνική. Το μέσο διάστημα από 
την κάκωση έως την επέμβαση ήταν 3,1 ημέρες 
(από 1 έως 6 ημέρες). Οι ασθενείς τοποθετούνται 
σε ύπτια θέση στο χειρουργικό τραπέζι. Πριν την 
επέμβαση πραγματοποιείται πλήρης εξέταση του 
γόνατος υπό αναισθησία. Στο σκέλος τοποθε-
τείται ίσχαιμος περίδεση. Η πρόσθια-έσω και η 
πρόσθια-έξω παρεπιγονατιδικές πόρτες χρησιμο-
ποιούνται για την είσοδο του αρθροσκοπίου και 
των εργαλείων εργασίας. Η αρθροσκόπηση επι-
τρέπει αρχικά  τον καθαρισμό της άρθρωσης από 
το αιμάτωμα και την αφαίρεση των ελεύθερων 
σωμάτων. Οι δομές των μαλακών μορίων ελέγχο-
νται στη συνέχεια και αξιολογούνται οι συνυπάρ-
χουσες ενδαρθρικές βλάβες. Η χειρουργική τομή 
πραγματοποιείται στην πλευρά του κατάγματος 
(και στην έσω πλευρά για κατάγματα τύπου V 
και VI) σε έκταση ανάλογη του τύπου και του 
μεγέθους του κατάγματος. Η κνημιαία μετάφυση 
αποκαλύπτεται προσεκτικά, αποφεύγοντας την 
αρθροτομή, και η αποκόλληση του περιοστέου 
περιορίζεται στο ελάχιστο. Το τεμάχιο του οστού 
που έχει υποστεί καθίζηση εντοπίζεται με τη βο-
ήθεια μιας οδηγού βελόνης που χρησιμοποιείται 
στη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου και μια βελόνη Kirchner εισάγεται διά 
της μετάφυσης στο κέντρο αυτού του τεμαχίου. 
Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ακριβή διάνοιξη 
του φλοιικού παραθύρου μέσω του οποίου το υπο-
χόνδριο οστούν και η αρθρική επιφάνεια μπορούν 
να ανυψωθούν. Το σχηματιζόμενο οστικό έλλειμ-

μα πληρώνεται, στη συνέχεια, είτε με μεμονωμένα 
λαγόνια αυτομοσχεύματα είτε σε συνδυασμό με 
αλλομοσχεύματα, ενώ το κνημιαίο plateau ανα-
τάσσεται υπό άμεση όραση, δια του αρθροσκο-
πίου, πριν την οστεοσύνθεση (εικόνα 1). Τα απο-
σπασμένα οστικά τεμάχια ανατάσσονται είτε με 
άμεση πίεση με αρθροσκοπικά εργαλεία, είτε με 
τη βοήθεια λαβίδας ανατάξεως. Χρησιμοποιούμε 
ελεύθερες βίδες σπογγώδους οστού με ή χωρίς 
ροδέλες και πλάκες υποστήριξης (εικόνα 2). Στις 
περιπτώσεις αμφοτερόπλευρων καταγμάτων των 
κονδύλων χρησιμοποιούνται διακαταγματικές 
βίδες για τη σταθεροποίηση μεγάλων τεμαχίων, 
διπλές πλάκες υποστήριξης και σε μία περίπτωση 
τοποθετήθηκε σύστημα εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης τύπου Ilizarov. Σε δεκατέσσερις ασθενείς 
(73,7%) τοποθετήθηκε οστικό αλλομόσχευμα 
ενώ σε πέντε (26,3%) λαγόνιο αυτομόσχευμα. 

Συνοδές κακώσεις. Οι συνοδές ενδαρθρικές 
βλάβες αντιμετωπίσθηκαν με την κατάλληλη 
αλληλουχία μετά την οστεοσύνθεση του κατάγ-
ματος. Οι ρήξεις των μηνίσκων συρράφθηκαν 
ανεξάρτητα με τη ηλικία του ασθενούς καθώς 
θεωρήθηκε ότι οι πιθανότητες επούλωσης ήταν 
μεγάλες, εφόσον εντοπίζονταν στην κόκκινη-
κόκκινη ή στην κόκκινη-λευκή ζώνη. Άμεση απο-
κατάσταση των ρήξεων του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου (ΠΧΣ) δεν επιχειρήθηκε. Κατάγματα 
των κνημιαίων επαρμάτων που συνδυάζονταν με 
αυτά του κνημιαίου plateau ανατάσσονταν και 
σταθεροποιούνταν άμεσα, όταν ήταν ασταθή.
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Εικόνα 1. Αρθροσκοπική εικόνα πριν (α) και μετά (β) την ανάταξη κατάγματος έξω κνημιαίου κονδύλου. 



Δέκα από τους 19 ασθενείς (52,6%) έφεραν συ-
νυπάρχουσες ενδαρθρικές βλάβες (πίνακας 4). 
Ρήξη ή αποκόλληση του μηνίσκου βρέθηκε σε 7 
ασθενείς (36,8%). Ο έσω μηνίσκος έφερε βλάβη 
σε 2 γόνατα και ο έξω σε 5. Σε 3 περιπτώσεις έγινε 
συρραφή του μηνίσκου ενώ σε 4 μερική μηνισκε-
κτομή. Κακώσεις των συνδέσμων διαπιστώθηκαν 
σε 7 γόνατα, και περιλάμβαναν 3 μερικές ρήξεις 
του ΠΧΣ, μία πλήρη ρήξη αυτού, μία μερική ρήξη 
του ΕΠΣ, ένα συνδυασμό μερικής ρήξης του ΠΧΣ 
και του ΕΠΣ και μία περίπτωση ανεπάρκειας του 
ΠΧΣ λόγω κατάγματος του κνημιαίου επάρμα-
τος. Το κάταγμα αυτό οστεοσυντέθηκε με χρήση 
βίδας με ροδέλα. 

Συνοδές ενδαρθρικές 
βλάβες (τύπος)

Αριθμός (% αναλογία)

ü	Ρήξη έξω μηνίσκου 5 (26,3)

ü	Ρήξη έσω μηνίσκου 2 (10,5)

ü	Μερική ρήξη ΠΧΣ 3 (15,8)

ü	Πλήρης ρήξη ΠΧΣ 1 (5,3)

ü	Κάκωση έσω 
πλαγίου συνδέσμου 
(ΕΠΣ)

1 (5,3)

ü	Κάκωση έσω 
πλαγίου + ΠΧΣ

1 (5,3)

ü	Ανεπάρκεια ΠΧΣ 
λόγω κατάγματος 
του κνημιαίου 
επάρματος

1 (5,3)

Πίνακας 4. Συνοδές ενδαρθρικές βλάβες 

Άμεσα μετεγχειρητικά εφαρμοζόταν συστημα-
τική παγοθεραπεία, τοποθέτηση λειτουργικού 
νάρθηκα και κινητοποίηση (κυρίως παθητικές κι-
νήσεις). Ο λειτουργικός νάρθηκας παρείχε σταθε-
ρότητα (εκτός της περίπτωσης με την εξωτερική 
οστεοσύνθεση), ενώ στους ασθενείς δεν επετρά-
πηκε η πλήρης φόρτιση για τουλάχιστον οκτώ 
εβδομάδες (μ.ο. 3 μήνες μετεγχειρητικά).

Το Lyscholm score και το Knee Society Scoring 
System χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των 
κλινικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων. Αποτε-
λέσματα μεταξύ 85-100 και 160-200 αντίστοιχα τα-
ξινομήθηκαν ως άριστα, μεταξύ 70-84 και 120-160 
ως καλά, από 60-69 και 100-120 ως μέτρια ενώ κάθε 
αποτέλεσμα κάτω του 60 ή του 100 αντίστοιχα θε-
ωρήθηκε πτωχό. Η ακτινολογική παρακολούθηση 
γινόταν συστηματικά με απλές ακτινογραφίες και 
των δύο γονάτων σε όρθια θέση. 

Αποτελέσματα
 
 Με βάση το Lysholm score και το Knee Society 

Scoring System, 10 ασθενείς (52,6%) ανέκτησαν 
πλήρη συμμετρική κίνηση και θεωρήθηκαν ως 
άριστα ή πολύ καλά αποτελέσματα, οκτώ ασθε-
νείς (42,1%) ταξινομήθηκαν ως καλά και μία 
περίπτωση (5,3%) θεωρήθηκε ως πτωχή έκβαση 
(τύπου IV κατά Schatzker). Δεκαεπτά ασθενείς 
(89,5%) δεν ένιωθαν πόνο κατά τη βάδιση, ένας 
(5,3%) ανέφερε ήπιο πόνο και ένας ακόμη μέτριο 
πόνο στη βάδιση. Όλοι οι ασθενείς εμφάνιζαν 
καλό έως άριστο εύρος κίνησης (κατά μ.ο. 1,5 με 
130ο). Δεκαέξι ασθενείς (84,2%) ανέφεραν ότι εί-
χαν επιστρέψει κανονικά στην εργασία τους ενώ 
δεκατέσσερις (73,7%) ήταν σε θέση να επιστρέ-
ψουν στο προηγούμενο επίπεδο δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένης και της αθλητικής. 

Ακτινολογική εκτίμηση. Και τα 19 κατάγματα 
είχαν πωρωθεί. Ο μέσος χρόνος έως την πώρωση 
ήταν δώδεκα εβδομάδες (από 11 έως 14 εβδομά-
δες). Η προεγχειρητική καθίζηση του κατάγματος 
ήταν κατά μ.ο. 8mm (από 6 έως 18mm). Στον τε-
λικό επανέλεγχο, η καθίζηση έφθανε κατά μ.ο. το 
1mm (0-4mm). Καμία περίπτωση σοβαρής αρθρί-
τιδας με εξάλειψη του μεσαρθρίου ή καταστροφή 
της αρθρικής επιφάνειας δεν παρατηρήθηκε.

Επιπλοκές. Δύο ασθενείς εμφάνισαν επιπλο-
κές: ο ένας είχε πόνο λόγω των τοποθετηθέντων 
υλικών τα οποία χρειάστηκε να αφαιρεθούν, ενώ 
ο άλλος ανέπτυξε επιφανειακή λοίμωξη, η οποία 
υποχώρησε μετά την κατάλληλη αντιμικροβιακή 
αγωγή. Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές που να 
σχετίζονται άμεσα με τη αρθροσκόπηση σε κανέ-
να από τους 19 ασθενείς.
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Εικόνα 2. Χρήση ελευθέρων βιδών σπογγώδους οστού με ή χωρίς ροδέλες (α και β) και  πλακών υποστήριξης 
(buttress plates) (γ) για την οστεοσύνθεση των καταγμάτων.
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Συζήτηση

Η ιδανική θεραπεία για τα κατάγματα του κνημι-
αίου plateau είναι η ανατομική ανάταξη με σταθερή 
οστεοσύνθεση. Οι αρθροσκοπικά υποβοηθούμενες 
τεχνικές μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικές στην αποκατάσταση της ανατομίας της άνω 
μετάφυσης της κνήμης με περιορισμένη επεμβα-
τικότητα. Είναι σημαντικό να προλαμβάνεται η 
αστάθεια λόγω συνδεσμικής χαλάρωσης ή υπολειμ-
ματικής οστικής συνέχειας. Αρκετές πρόσφατες με-
λέτες στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζουν την 
αρθροσκοπική αντιμετώπιση των καταγμάτων του 
κνημιαίου plateau (Itokazu and Matsunaga, 1993; 
Muezzinoglu, et al., 1995, Bernfeld, et al., 1996; 
Buchko and Johnson, 1996;). Οι αρθροσκοπικές τε-
χνικές έχουν παρουσιάσει αξιόλογα βραχυπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Οι Fowble και συνεργάτες συνέκρι-
ναν την αρθροσκοπική αποκατάσταση επιλεγμένων 
καταγμάτων κνημιαίου plateau με την παραδοσιακή 
ανοικτή τεχνική. Στη δική τους σειρά, οι ασθενείς 
που αντιμετωπίστηκαν αρθροσκοπικά είχαν καλύ-
τερα αποτελέσματα σε σχέση με τη διάρκεια της 
νοσηλείας, το χρόνο μέχρι την πλήρη φόρτιση και 
την ανατομική ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας. 
Επεσήμαναν μάλιστα ότι η αρθροσκοπικά υποβοη-
θούμενη τεχνική θα έπρεπε να θεωρείται η μέθοδος 
εκλογής για την αντιμετώπιση επιλεγμένων τέτοι-
ων καταγμάτων (Fowble, et al., 1993).  Η δική μας 
μελέτη παρουσιάζει ανάλογα βραχυπρόθεσμα απο-
τελέσματα, παρόλο που πρόκειται για αναδρομική 
μελέτη μιας μικρής σειράς ασθενών.  

Η αρθροσκόπηση έχει διπλό ρόλο στην 
αντιμετώπιση των καταγμάτων των κνημιαίων 
κονδύλων. Πρώτον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως διαγνωστικό εργαλείο για την εκτίμηση του 
βαθμού της βλάβης των μηνίσκων, των χιαστών 
συνδέσμων και του αρθρικού χόνδρου. Δεύτερον, 
μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εν-
δαρθρικής παθολογίας. Παραδείγματα αυτού θα 
μπορούσαν να είναι η αφαίρεση των χόνδρινων 
συντριμμάτων και του αιματώματος με την έκ-
πλυση της άρθρωσης, η μηνισκεκτομή ή η συρ-
ραφή του μηνίσκου και η ακριβής ανάταξη της 
συμπιεσμένης αρθρικής επιφάνειας. 

Στην αρθροτομή, η χειρουργική διάνοιξη 

με την εκτεταμένη αποκόλληση μαλακών μορίων 
είναι απαραίτητη. Η αποκόλληση του μηνίσκου 
είναι απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις ώστε 
να εξασφαλιστεί η προσπέλαση στην άρθρωση. 
Σε παλαιότερη μελέτη αναφέρεται ότι σε 7 από 
τους 19 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με ανοι-
κτή ανάταξη καταγμάτων κνημιαίου plateau, το 
πρόσθιο κέρας του έξω μηνίσκου αφαιρέθηκε για 
καλύτερη επισκόπηση του κατάγματος (Perry et 
al., 1984). Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει στο 
σχηματισμό συμφύσεων, δυσκαμψία της άρθρω-
σης, αυξημένο πόνο, ελάττωση της ιδιοδεκτικό-
τητας και πιθανόν σε επιπλοκές από το τραύμα. 

Αντίθετα, η αρθροσκοπική προσέγγιση 
μπορεί να επιτύχει καλύτερη ορατότητα με ελά-
χιστη διατομή μαλακών μορίων. Αυτό δίνει τη 
δυνατότητα για περισσότερο ανατομική αποκα-
τάσταση της αρθρικής επιφάνειας, ταχύτερη και 
πληρέστερη ανάκτηση του εύρους κίνησης και μι-
κρότερη διάρκεια νοσηλείας συγκριτικά με ανοι-
κτές τεχνικές. Αναφέρεται ότι οι ασθενείς τους 
που αντιμετωπίστηκαν αρθροσκοπικά χρειάσθη-
καν λιγότερα μοσχεύματα και μπόρεσαν να βα-
δίσουν με πλήρη φόρτιση ταχύτερα από αυτούς 
που αντιμετωπίστηκαν με την ανοικτή μέθοδο 
(Fowble, et al., 1993). Και οι δικοί μας ασθενείς 
είχαν αρκετά ταχύτερη κινητοποίηση. 

Οι Scheerlinck και συνεργάτες ανέφεραν ότι 
το 28,9% από 38 ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν 
αρθροσκοπικά εμφάνισε οστεοαρθριτικές αλλοι-
ώσεις σε ένα μέσο διάστημα παρακολούθησης 5 
ετών (Scheerlinck et al., 1998). Αυτή η επίπτωση 
εκφυλιστικών αλλοιώσεων είναι μικρότερη από 
ότι σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ανοικτή 
οστεοσύνθεση (Honkonen, 1995).  Στη δική μας 
σειρά δεν παρατηρήσαμε σημαντικές οστεοαρ-
θριτικές βλάβες, θα πρέπει να σημειώσουμε όμως 
ότι είχαμε μικρό χρόνο μετεγχειρητικής παρακο-
λούθησης (μ.ο. 16,3 μήνες).

Η ακριβής διάγνωση και αντιμετώπιση των 
συνοδών ενδαρθρικών βλαβών των μαλακών 
μορίων είναι ευχερέστερη στα πλαίσια της αρ-
θροσκοπικά υποβοηθούμενης αντιμετώπισης. Οι 
περιφερικές ρήξεις των μηνίσκων συρράπτονται 
όταν είναι ασταθείς. Κατάγματα των κνημιαίων 
επαρμάτων που συνδυάζονται με αυτά του κνη-
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μιαίου plateau μπορούν αρθροσκοπικά να ανα-
ταχθούν και να σταθεροποιηθούν εφόσον είναι 
παρεκτοπισμένα ή ασταθή. Συνδεσμοπλαστική 
του ΠΧΣ σε πρώτο χρόνο δεν θα πρέπει να επιχει-
ρείται καθώς προσθέτει σημαντική επιπρόσθετη 
κάκωση σε ένα γόνατο που έχει ήδη τραυματιστεί, 
με αυξημένο τον κίνδυνο για αρθροΐνωση. Η απο-
κατάσταση της ρήξης του ΠΧΣ πραγματοποιείται 
σε δεύτερο χρόνο και εφόσον ο ασθενής έχει υπο-
λειπόμενη αστάθεια μετά την επέμβαση. 

Έχουν, ωστόσο, αναφερθεί αρκετά μειονε-
κτήματα στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με 
την αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη τεχνική. Αυτά 
περιλαμβάνουν τον παρατεταμένο χειρουργικό 
χρόνο, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να οδη-
γήσει σε εν τω βάθει μόλυνση, φλεβοθρόμβωση 
και έξοδο υγρού στα μαλακά μόρια, με πιθανό συ-
νεπακόλουθο σύνδρομο διαμερίσματος (Belanger 
and Fadale, 1997; Scheerlinck et al., 1998). Η προ-
σεκτική επισκόπηση του άκρου για σημεία εξόδου 
υγρού από την άρθρωση στη γαστροκνημία είναι 
απαραίτητη. Εντούτοις, η δική μας εμπειρία δεν 
κατέγραψε καμία από τις παραπάνω επιπλοκές. 

Αρχικά, εφαρμόσαμε τη μέθοδο σε επιλεγμέ-
να κατάγματα (κυρίως τύπων Ι-ΙΙΙ κατά Schatzker). 
Καθώς αποκτούσαμε μεγαλύτερη εμπειρία, επε-
κτείναμε την εφαρμογή της σε περισσότερο σοβα-
ρές κακώσεις. Ωστόσο, αναφέρεται σε μελέτες ότι 
ασθενείς με πολύ παρεκτοπισμένα κατάγματα δεν 
αποτελούν καλούς υποψήφιους για αρθροσκοπικά 
υποβοηθούμενη επέμβαση (Itokazu and Matsunaga, 
1993; Scheerlinck et al., 1998, Egol et al., 2004). Κα-
τάγματα του ενός κονδύλου εμφανίζουν καλύτερα 
αποτελέσματα από κατάγματα και των δύο κον-
δύλων. Οι Scheerlinck και συν ανέφεραν ότι 83,9% 
των καταγμάτων του ενός κονδύλου είχαν άριστη 
έκβαση σε σύγκριση με το 57,1% των αμφοτερό-
πλευρων καταγμάτων των κονδύλων (Scheerlinck 
et al., 1998). Παρόλα αυτά, η αρθροσκόπηση θα 
μπορούσε να έχει ρόλο και σε αυτά τα ενδαρθρικά 
κατάγματα.

Συμπέρασμα

Τα κατάγματα του κνημιαίου plateau, παρό-
τι δεν συναντώνται συχνά, καλύπτουν ένα μεγά-

λο εύρος κακώσεων και απαιτούν ενδελεχή εκτί-
μηση και προσεκτική αντιμετώπιση. Με τη αρωγή 
της αρθροσκόπησης, καταφέραμε να επιτύχουμε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, με ταχύτερη ανάρ-
ρωση και λιγότερες επιπλοκές. Δεδομένων των 
καλών μας κλινικών αποτελεσμάτων, θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι η αρθροσκοπικά υποβοηθού-
μενη οστεοσύνθεση αποδεικνύεται ιδιαίτερα επι-
τυχής στην αποκατάσταση των καταγμάτων του 
κνημιαίου plateau. 

Abstract

Arthroscopically assisted osteosynthesis
  for tibial plateau fractures

M. Iosifidis, A. Tsarouhas, D. Kotzamitelos, S. 
Traios, G. Giantsis

Orthopaedic Department, Naoussa
    G.H., Greece

Options for management of tibial condyles (tibial 
plateau) fractures are many, and the outcome is de-
pended on several factors. The use of arthroscopy, 
with its inherent advantages, has greatly improved 
the results of tibial plateau fractures treatment.

The purpose of this study was to evaluate the re-
sults of arthroscopically assisted reduction and os-
teosynthesis of tibial plateau fractures. 

Nineteen patients with 19 fractures were oper-
ated using arthroscopically assisted fixation, with a 
mean follow-up of 21.3 months (10-52 months). All 
fractures were evaluated according to the Schatzker 
classification, and we used the arthroscopy without 
excluding any specific fracture type.

Under arthroscopic guidance, the fractures were 
reduced and associated intra-articular lesions 
were addressed appropriately. Free cancellous bone 
screws with washers, buttress plates and once a 
system of external fixation were used. Postopera-
tively, immediate mobilization and passive motion 
was encouraged. A functional knee brace provided 
stability and the patients were not allowed to bear 
weight for at least eight weeks.
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The Lysholm score and the Knee Society Scoring 
System were used to evaluate the clinical and func-
tional outcome. According to these rates 10 (52.6%) 
patients regaining full symmetric motion and con-
sidered as excellent or very good results, 8 (42.1%) 
receiving a good rating, and one (5.3%) considered 
as poor result. 

Given the good clinical results, arthroscopically 
assisted osteosynthesis has been shown to be highly 
efficient in the treatment of tibial plateau fractures. 

Key words:  tibial condyles fractures-arthroscopy-
osteosynthesis
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Περίληψη

Θέλουμε να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας με τη χρήση ημι-
αρθροπλαστικής διπλής κίνησης στην αντιμετώπιση υποκεφα-
λικών καταγμάτων μηριαίου. Στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος 
1998-Δεκέμβριος 2006, αντιμετωπίσαμε 467 ασθενείς με υποκε-
φαλικό κάταγμα μηριαίου.Από αυτούς οι 149 ήταν άνδρες και 318 
γυναίκες.

Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 77 έτη (70-91).Είχαμε 256 κατάγμα-
τα δεξιού σκέλους και 211 αριστερού. Σύμφωνα με την ταξινόμη-
ση κατά Garden είχαμε 69 κατάγματα τύπου Ι, 105 τύπου ΙΙ, 161 
τύπου ΙΙΙ και 132 τύπου ΙV. Στο άμεσο μετεγχειρητικό διάστημα 
των 11 ημερών που έμειναν στην Κλινική παρατηρήσαμε τις εξής 
επιπλοκές: ένα διεγχειρητικό κάταγμα, μία πάρεση ισχιακού, 2 
θανάτους 3 τρία εξαρθρήματα, δύο ουρολοιμώξεις, 3 εν τω βάθει 
φλεβοθρομβώσεις και μία πνευμονία.Κατά τη διάρκεια της παρα-
κολούθησης (μέσος όρος 4.5 έτη, 254 ασθενείς) παρατηρήσαμε 4 
έκτοπες οστεοποιήσεις, 3 αρθροκαταδύσεις, μία επιπολής λοίμωξη, 
μία εν τω βάθει λοίμωξη, 5 άσηπτες χαλαρώσεις, 2 εξαρθρήματα, 
ένα διαχωρισμό των τμημάτων της πρόθεσης και ένα περιπροθετικό 
κάταγμα. Δεν παρατηρήθηκαν άσηπτες χαλαρώσεις ή θραύση του 
στυλεού. Αντιμετωπίσαμε τα εξαρθρήματα με κλειστή ανάταξη, το 
διαχωρισμό με ανοικτή, το περιπροθετικό κάταγμα με εσωτερική 
οστεοσύνθεση (πλάκα- βίδες),τις αρθροκαταδύσεις με αναθεώρη-
ση χρησιμοποιώντας ολική αρθροπλαστική και τις άσηπτες χαλα-
ρώσεις με αναθεώρηση χρησιμοποιώντας ολική αρθροπλαστική ή 

Αποτελέσματα αντιμετώπισης 
υποκεφαλικών καταγμάτων μη-
ριαίου με ημιολική αρθροπλα-
στική διπλής κίνησης
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εκ νέου ημιολική αρθροπλαστική διπλής κίνησης.
Θεωρούμε ότι η ημιολική αρθροπλαστική διπλής 
κίνησης είναι μια από τις μεθόδους επιλογής για 
το υποκεφαλικό κάταγμα του μηριαίου σε ασθενείς 
άνω των 70 ετών.Η σωστή χειρουργική τεχνική και 
η σχολαστική μετεγχειρητική παρακολούθηση 
ελαττώνουν τον αριθμό των επιπλοκών.
  
Εισαγωγή

Τα υποκεφαλικά κατάγματα του μηριαίου με 
την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης γίνονται 
ολοένα και συχνότερα χωρίς όμως να υπερτερούν 
των διατροχαντηρίων. Το αίτιο στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία είναι πτώση κατά τη βάδιση 
(ηλικιωμένοι), ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό γύρω 
στο 5% συμβαίνει σε νεότερα άτομα μετά από 
δράση βίας υψηλής ενέργειας (Iorio et al 2001).

Η κυριότερη και η πιο ευρέως χρησιμοποιού-
μενη ταξινόμηση για τα υποκεφαλικά κατάγματα 
είναι αυτή του Garden που τα χωρίζει σε 4 τύπους 
( ατελή, τέλεια απαρεκτόπιστα,με μικρή παρεκτό-
πιση και συντριβή του οπίσθιου έσω φλοιού,με 
μεγάλη παρεκτόπιση και συντριβή του οπίσθιου 
έσω φλοιού). Κατά την κλινική εικόνα υπάρχει 
πόνος ηρεμίας, οι κινήσεις του ισχίου παθητικές 
και ενεργητικές είναι επώδυνες και περιορισμέ-
νες, το σκέλος είναι σε έξω στροφή και υπάρχει 
συνήθως αδυναμία βάδισης. Προσοχή διότι ασθε-
νής με απαρεκτόπιστο κάταγμα ενσφηνωμένο σε 
βλαισότητα μπορεί πιθανώς να βαδίσει με μια 
σχετική ευχέρεια και να δημιουργηθεί η λανθα-
σμένη εντύπωση ότι πρόκειται για μια απλή κά-
κωση ισχίου. Πρέπει λοιπόν ο Ορθοπαιδικός επί 
υποψίας κατάγματος να εξαντλεί όλα τα διαγνω-
στικά μέσα που έχει στη φαρέτρα του (CT,MRI). 
Η αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών είναι 
κατά κανόνα η χειρουργική, εκτός από ασθενείς 
με βαρειά κατάσταση υγείας, ή με αδυναμία βάδι-
σης προ του κατάγματος και συνίσταται είτε στην 
οστεοσύνθεση της κεφαλής ή στην αντικατάστα-
ση αυτής.

Υλικό-Μέθοδος

Κατά τη χρονική περίοδο 1998-2006 αντιμε-

τωπίστηκαν με ημιολική αρθροπλαστική διπλής 
κίνησης για υποκεφαλικό κάταγμα μηριαίου 467 
ασθενείς ηλικίας 70-91 ετών (μ.o. 77ετών). Από 
αυτούς 149 ήταν άνδρες και 318 γυναίκες. 256 
ασθενείς είχαν κάταγμα δεξιού σκέλους και 211 
του αριστερού. Σύμφωνα με την ταξινόμηση 
Garden είχαμε 69 κατάγματα τύπου Ι, 105 τύπου 
ΙΙ, 161 τύπου ΙΙΙ και 132 τύπου ΙV. Η ανάλυση του 
χρόνου που έγιναν τα κατάγματα έδειξε έξαρση 
την άνοιξη και το καλοκαίρι. Όλοι οι ασθενείς χει-
ρουργήθηκαν με οπίσθια τομή Μoore ενώ χρήση 
τσιμέντου έγινε σε 163 ασθενείς (υπέργηροι με 
οστεοπόρωση). Το τσιμέντο ήταν χαμηλής γλοι-
ότητας με γενταμυκίνη αναμεμιγμένο σε κενό αέ-
ρος.

Ο χρόνος χειρουργείου ήταν 40-75΄ (μ.ο 61΄). 
Η απώλεια αίματος διεγχειρητικά ανήλθε σε 275 
ml (150-650) ανά ασθενή γεγονός που δεν οδή-
γησε σε αυξημένη ανάγκη μετάγγισης. Ο χρόνος 
παραμoνης στο Νοσοκομείο ήταν 11 ημέρες μέχρι 
να βγουν τα ράμματα και να μάθει ο ασθενής να 
βαδίζει με περιπατητήρα τύπου Π (κινητοποίηση 
και αφαίρεση παροχέτευσης τη 2η μέρα). Όλοι οι 
ασθενείς έλαβαν αντιπηκτική αγωγή για 30 μέρες 
και αντιβίωση για 3 μέρες.

Η παρακολούθηση έγινε βάσει πρωτοκόλλου 
στον 1.5, 3ο, 6ο, και 12ο μήνα μετεγχειρητικά και 
μετά κάθε χρόνο. Έλαβαν μέρος 254 ασθενείς. Εί-
χαμε 87 θανάτους οι 65 το πρώτο 6μηνο ενώ 126 
ασθενείς δεν προσήλθαν.

Παρατηρήσαμε διεγχειρητικά ένα κάταγμα 
μείζονα τροχαντήρα (εικ. 1), στο συγκεκριμένο 
ασθενή συνεστήθη φόρτιση μετά το 2ο μήνα με 
επιτυχή πώρωση, και μία πάρεση ισχιακού (πε-
ρονιαίο-πτώση άκρου ποδός) το οποίο επανήλθε 
πλήρως μετά από 7 μήνες. Κατά το διάστημα των 
11 ημερών παραμονής στο Νοσοκομείο παρατη-
ρήσαμε 2 θανάτους, 3 εξαρθρήματα που αντιμετω-
πίστηκαν με κλειστή ανάταξη, 2 ουρολοιμώξεις, 3 
εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδες και μία πνευμονία. 
Κατά την παρακολούθηση 0.5-9 χρόνια (μ.ο 4 
χρόνια) παρουσιάστηκαν 4 έκτοπες οστεοποιή-
σεις (2 Brooker I και 2 Brooker ΙΙ) χωρίς ιδιαίτερα 
κλινικά ενοχλήματα, 3 αρθροκαταδύσεις, μία επι-
πολής λοίμωξη, μία εν τω βάθει λοίμωξη, 5 άση-
πτες χαλαρώσεις, ένα περιπροθετικό κάταγμα, 
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2 εξαρθρήματα και ένας διαχωρισμός των τμη-
μάτων της ημιολικής. Δεν παρατηρήθηκε καμία 
σηπτική χαλάρωση ούτε θραύση στυλεού. Οι επι-
πολής και εν τω βάθει λοιμώξεις αντιμετωπίστη-
καν με αντιβίωση, βάσει καλλιέργειας και αντιβι-
ογράμματος, επιτυχώς. Οι τρεις αρθροκαταδύσεις 
με αναθεώρηση της ημιολικής χρησιμοποιώντας 
ολική αρθροπλαστική (εικ. 2). Το περιπροθετικό 
κάταγμα αντιμετωπίστηκε με εσωτερική οστεο-
σύνθεση (πλάκα-βίδες) λόγω του ότι δεν υπήρχε 
χαλάρωση της πρόθεσης (εικ. 3). Οι ασθενείς με 
άσηπτη χαλάρωση υποβλήθηκαν σε αναθεώρηση 
της ημιολικής 2 με ολική αρθροπλαστική και 3 εκ 
νέου με ημιολική αρθροπλαστική διπλής κίνησης 
(εικ. 4 και 5). Τα δύο εξαρθρήματα με κλειστή 
ανάταξη και ο διαχωρισμός με ανοικτή ανάταξη 
(εικ. 6). Είχαμε 10 επανεγχειρήσεις, ποσοστό 4%. 
Τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα ήταν ικανοποι-
ητικά (εξαφάνιση πόνου, καλή κίνηση και βάδιση) 
ενώ το Harris Hip Score ήταν 73,5 (52-95). Θε-
ωρούμε ότι η ημιολική αρθροπλαστική είναι μια 
από τις μεθόδους επιλογής για την αντιμετώπιση 
υποκεφαλικών καταγμάτων μηριαίου σε ηλικιω-
μένους ασθενείς. Η σωστή τήρηση των κανόνων 

της αντισηψίας και της χειρουργικής τεχνικής 
καθώς και η σχολαστική μετεγχερητική φροντίδα 
και παρακολούθηση ελαττώνουν το ποσοστό επι-
πλοκών που, εάν και εφόσον συμβούν, μπορούν 
να αντιμετωπισθούν επιτυχώς.

 
Συζήτηση

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η θεραπεία των 
υποκεφαλικών καταγμάτων του μηριαίου για 
ασθενείς μέχρι 70-75 ετών είναι η εσωτερική 
οστεοσύνθεση με κοχλίες (Lichtblau 2000, Toh 
et al 2004) συνεκτιμώντας πάντα τη βιολογική 
ηλικία και το προσδόκιμο επιβίωσης. Για τις με-
γαλύτερες ηλικίες έχουν περιγραφεί πολλά είδη 
αντιμετώπισης με κοινό στοιχείο των περισοτέ-
ρων την αντικατάσταση της κεφαλής. Μερικοί 
συγγραφείς θεωρούν ότι για τα Garden I και ΙΙ σε 
ασθενείς άνω των 70 (απαρεκτόπιστα υποκεφα-
λικά) η κοχλίωση είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος. 
Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι η ηλικία και η κακή 
συνήθως γενική κατάσταση της υγείας των ατό-
μων αυτών συντελούν στην παρεκτόπιση του κα-
τάγματος και την εμφάνιση επιπλοκών συνιστώ-
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Εικόνα 1α. προσθιοπίσθια προεγχειρητική και β. 
μετεγχειρητική ακτινογραφία αριστερού ισχίου. 

Παρατηρείται το διεγχειρητικό κάταγμα του μείζονα 
τροχαντήρα που αντιμετωπίστηκε με καθυστέρηση 

φόρτισης.

α β
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Εικόνα 2.
 
α.  Αρθροκατάδυση διπολικής 

ημιαρθροπλαστικής 5 χρόνια 
μετεγχειρητικά. 

β.  τα τμήματα της διπολικής 
ημιαρθροπλαστικής.

γ.  Αναθεώρηση με ολική 
αρθροπλαστική ισχίου με 
τσιμέντο.
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ντας για τα κατάγματα αυτά την αντικατάσταση 
της κεφαλής (Pryor and Williams 1989, Hulberg 
and Pollen 1997, Hundson et al 1998). Σε μελέτη 
του Bjorgul and Reikerus (2006) φαίνεται ότι η 
κοχλίωση στα παρεκτοπισμένα κατάγματα των 
υπερηλίκων (Garden III και IV) έχει το ίδιο πο-
σοστό θνησιμότητας στο 1ο έτος αλλά μεγαλύτε-
ρο αριθμό επιπλοκών και επανεγχειρήσεων από 
την ημιολική αρθροπλαστική. Σε μία μετανάλυση 
140 εργασιών από το 1989-2002 των Bandhari et 
al (2003) φαίνεται ότι ενώ η κοχλίωση σε σχέση 
με την αντικατάσταση της κεφαλής έχει μικρό-
τερο χρόνο χειρουργείου, μικρότερη απώλεια 
αίματος, μικρότερο χρόνο παραμονής στο Νο-
σοκομείο, μικρότερο ποσοστό φλεγμονών και 
θνησιμότητα έχει ισοδύναμο λειτουργικό αποτέ-
λεσμα και ανακούφιση από τον πόνο και μεγα-
λύτερο αριθμό επιπλοκών και επανεγχειρήσεων. 
Φαίνεται λοιπόν ότι στα ηλικιωμένα άτομα εί-
ναι αναγκαία η αντικατάσταση της κεφαλής. Οι 
προτάσεις όμως για τον τύπο της πρόθεσης είναι 
ποικίλλες. Άλλοι συνιστούν την ημιολική αρθρο-
πλαστική διπλής κίνησης, άλλοι τη μονοπολική 
ημιαρθροπλαστική και άλλοι την ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου. Η ημιολική αρθροπλαστική δι-
πλής κίνησης με τσιμέντο υποστηρίζεται ως η εν-
δεδειγμένη θεραπεία για ασθενείς μέχρι 80 ετών 
(Lo et al 1994, Hadukewych et al 2002, Parker 

and Gurusuay 2004). Υπάρχουν όμως και καλά 
αποτελέσματα με τη χρήση ημιολικών χωρίς τσι-
μέντο ή με επικάλυψη υδροξυαπατίτη (Berwaju 
et al 2004, Chunjran et al 2006). Η χρήση της ολι-
κής αρθροπλαστικής ισχίου ενώ έχει μεγαλύτερο 
χρόνο χειρουργείου, μεγαλύτερη απώλεια αίμα-
τος και ίσως μεγαλύτερο αριθμό εξαρθρημάτων 
έχει μικρότερο αριθμό επιπλοκών, επανεγχει-
ρήσεων και καλύτερη λειτουργικό αποτέλεσμα 
με αποτέλεσμα να είναι τελικά οικονομικότερη 
λύση μακροπρόθεσμα σε σχέση με τη διπολική.
Συνιστάται σε δραστήριους ασθενείς με καλή κα-
τάσταση υγείας ή όταν έχει χειρουργηθεί το άλλο 
ισχίο ή όταν το κάταγμα έχει επέλθει σε έδαφος 
οστεοαρθρίτιδας, ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή 
νόσου του Paget (Iorin et al 2001, Smeleicher et al 
2003, Keating et al 2006, Biomfeldt et al 2007).Η 
μονοπολική modular ημιαρθροπλαστική υστερεί 
σε αποτελέσματα σε σχέση με την ημιολική αρ-
θροπλαστική διπλής κίνησης και προτείνεται για 
ασθενείς άνω των 80 ετών (Malhota 1995, Shah 
et al 2002, Jun et al 2004, Kenrora et al 2004).
Υπάρχουν όμως και θιασώτες της μονοπολικής 
modular ημιαρθροπλαστικής που υποστηρί-
ζουν τη χρήση της γιατί θεωρουν ότι έχει τα ίδια 
αποτελέσματα με τη διπολική και είναι πιο φθη-
νή (Carnel et al 1998, Ong et al 2002, Raia et al 
2003). Οι μονοπολικές ημιολικές ενός τμήματος 

Εικόνα 3α. Περιπροθετικό κάταγμα επί εδάφους ημιολικής αρθροπλαστικής διπλής κίνησης.
β. Εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα-βίδες.

β

α
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Εικόνα 4. α. Άσηπτη χαλάρωση ημιαρθροπλαστικής διπλής κίνησης με τσιμέντο 7 χρόνια μετεγχειρητικά.
 β. Αναθεώρηση με ολική αρθροπλαστική υβριδικού τύπου (τσιμέντο στην κοτύλη, στυλεός χωρίς τσιμέντο). 

Παρατηρούμε το οστικό παράθυρο που διανοίχθηκε για την αφαίρεση του στυλεού και τον καθαρισμό του τσιμέντου.

α

β
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Εικόνα 5. α. Άσηπτη χαλάρωση διπολικής ημιαρθροπλαστικής χωρίς τσιμέντο 5.5 χρόνια μετεγχειρητικά.
β. Αναθεώρηση με διπολική ημιολική αρθροπλαστική με τσιμέντο. Παρατηρούμε την οστεοτομία του τροχαντήρος 

που έγινε για την αφαίρεση του στυλεού.

α

β
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(Moore and Thompson) σιγά σιγά αποσύρονται 
λόγω αρκετά μεγάλου ποσοστού διάβρωσης της 
κοτύλης και χαλάρωσης (Ιντζές και συν 1994). 
Οι επιπλοκές αυτές δεν είναι τόσο συνηθισμένες 
στη διπολική ημιαρθροπλαστική (Lausten et al 
1987). Η συχνότερη είναι το εξάρθρημα 1.1-5% 
(Barnel et al 1998, Varley et al 2004, Sierra et al 
2006). Έχουν αναφερθεί και σπανιότερες επιπλο-
κές όπως βλάβη μηριαίας αρτηρίας και φλέβας 
(Hu et al 2005) και διαχωρισμός των τμημάτων 
της διπολικής ημιαρθροπλαστικής, είτε μετά από 
προσπάθεια κλειστής ανάταξης εξαρθρήματος 
αυτής ή αυτόματα λόγω τριβής, φθοράς και πα-
ραμόρφωσης του από πολυαιθυλενίου δακτυλίου 
ασφάλισης της πρόθεσης (Lonhignu et Boissier 
1997, Hasegawa et al 2004, Georgiou et al 2006). 
Συνήθως η διπολική λειτουργεί ως μονοπολική 
μετά την πάροδο διαστήματος περίπου 12 μηνών 
(Veruerne 1983, Pillips1987).

Abstract

Results of Bipolar hemiarthroplasty in subcapi-
tal femoral fractures.

Paraschou S., Karanikolas A., Anastasopoulos 
H., Papapanos Α., Alexopoulos J., Roussis N.

Α΄ Orthopeadic Department-Kilkis General Hospital
Orthopeadic Deparment-Agrinio General Hospital

From January 1999 to November 2006 we had 
467 patients with subcapital hip fracture who were 
treated with bipolar hip hemiarthroplasty.318 of 
them were female and 149 males. Mean age was 
77,5 years (70-91).We had 256 right fractures and 
24 left fractures.

According to Garden’s classification we had 69 
fractures of type I,105 of type II,165 of type III and 
132 of type IV. In short term complications we ob-
served 2 deaths, one intraoperative fracture, 3 dislo-
cations, 2 urinary infections,3 deep venous throm-
boses, one pneumonitis and one sciatic nerve palsy. 
In long term complications we had (follow up 0.5-
9 years 254 patients) 4 ectopic ossifications, 3 ac-
etabulum protrusions, one superficial infection, one 
deep infection, 5 aseptic loosenings, one peripros-
thetic fracture, 2 dislocations and one dislocation-
separation.We did not observe septic loosenings, or 
broken stem. We treated the dislocation with closed 

Εικόνα 6α. Εξάρθρημα διπολικής ημιαρθροπλαστικής 3 χρόνια μετεγχειρητικά μετά από πτώση.
β. Ανεπιτυχής προσπάθεια κλειστής ανάταξης που κατέληξε σε διαχωρισμό .

γ. Ανοικτή ανάταξη των τμημάτων της ημιαρθροπλαστικής. 

βα γ
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reduction,the separation-dislocation with open re-
duction, the periprosthetic fracture with internal 
fixation (plate-screws),the acetabulum protrusions 
with hip arthroplasty and the aseptic loosenings 
with total hip arthroplasty or with new bipolar 
hemiarthroplasty. We conclude that the bipolar 
hemiarthroplasty is one of the methods of choice for 
subcapital fractures in old patients over 70 years old. 
The appropriate surgical technique and meticulous 
postoperative care reduce the complications rate.

Key words:  subcapital femoral fractures, bipolar hemi-
arthroplasty of the tip.
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Περίληψη

Σκοπός: Ο όρος «ατυχής τριάδα» του αγκώνα εισήχθη πριν έν-
δεκα έτη για να δηλώσει τη συνύπαρξη κατάγματος της κορωνο-
ειδούς απόφυσης και της κεφαλής της κερκίδας στα οπίσθια εξαρ-
θρήματα του αγκώνα. Σκοπός της παρακάτω αναδρομικής μελέ-
της να καταδειχθεί η πορεία αυτής και των ισοδύναμων προς αυτή 
βαριών κακώσεων, οι τρόποι αντιμετώπισης και τα αποτελέσματα 
που επιτεύχθηκαν.

Ασθενείς και μέθοδος: Από τον Ιανουάριο 1987 μέχρι το Δεκέμ-
βριο 2006, εισήχθησαν στο Ίδρυμά μας 15 βαριά πάσχοντες με ισά-
ριθμα οπίσθια εξαρθρήματα αγκώνα συνοδευόμενα από κατάγμα-
τα της κεφαλής κερκίδας και της κορωνοειδούς απόφυσης. Επρό-
κειτο για 14 άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας από 19 έως 63 ετών, 
θύματα τροχαίων ατυχημάτων (13/15), πτώσης από μεγάλο ύψος 
(1/15) και εργατικού ατυχήματος (1/15). Συνυπήρχαν βαριές κρα-
νιοεγκεφαλικές ή/και κρανιοπροσωπικές κακώσεις και κακώσεις 
του θωρακικού κύτους. Οι κακώσεις ήταν ανοικτές με διαφόρους 
βαθμούς συμμετοχής μαλακών μορίων ενώ σε τρεις ασθενείς συ-
νυπήρχαν κατάγματα των παρακονδυλίου - παρατροχιλίου απο-
φύσεων και σε άλλους τρεις πολυεπίπεδες αγγειακές κακώσεις. 
Αντιμετωπίστηκαν με ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση των 
επιμέρους κακώσεων, συρραφή των ρακών του έσω πλαγίου συν-
δέσμου ενώ σε τρεις ασθενείς η μεγάλη αστάθεια και οι μεγάλες 
αποκολλήσεις επέβαλαν την εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης αγκώνα. 

Τα ισοδύναμα της ατυχούς τρι-
άδας του αγκώνα και η αντιμε-
τώπισή τους. Εμπειρία 20 ετών. 

Β. Ασσάντης
Γ. Αρεάλης
Π. Μικάλεφ
Ν. Τζιρής
Ι. Στ. Μπισχινιώτης 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
 ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Λέξεις ευρετηρίου:  Εξαρθρήματα αγκώνα, συνδεσμικές κακώσεις αγκώ-
να, αστάθεια αγκώνα, ατυχής τριάδα αγκώνα



Αποτελέσματα: Δύο ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
πρώιμο ακρωτηριασμό λόγω βαριάς ισχαιμίας 
παρά την αρχικώς επιτυχή επαναιμάτωση. Από 
τους αρτιμελείς, με διαφόρους βαθμούς δυσκαμψί-
ας του αγκώνα, οι πέντε χρειάστηκαν συμπληρω-
ματικές επεμβάσεις για κάλυψη των ελλειμμάτων 
των μαλακών μορίων ή/και της δυσκαμψίας του 
αγκώνα. Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν διαφόρων 
βαθμών ετερότοπη οστεοποίηση. 

Συμπεράσματα: Η ατυχής τριάδα του αγκώνα 
είναι κατάσταση δυσχερής στην αντιμετώπιση. 
Συχνά το κάταγμα των βραχιονίων κονδύλων και 
επικονδύλων μεγαλώνει την αστάθεια και τις πι-
θανότητες εμφάνισης επιπλοκών. Η παρουσία αυ-
τών των καταγμάτων καθορίζει και άλλους ισοδύ-
ναμους τύπους της κάκωσης. 

Εισαγωγή

Ο όρος «ατυχής τριάδα» του αγκώνα εισήχθη 
από τον Hotchkiss το 1996 (Hotchkiss, 1996) για 
να περιγραφεί το οπίσθιο εξάρθρημα του αγκώνα 
που συνοδεύεται από κάταγμα της κεφαλής της 
κερκίδας και της κορωνοειδούς απόφυσης του 
ωλεκράνου. Ονομάστηκε ατυχής ή τρομερή τριά-
δα ο συνδυασμός αυτός, επειδή τα αποτελέσματα 
που λαμβάνονταν από την αντιμετώπισή του ήταν 
φτωχά ακολουθούμενα από πρώιμη αρθροπάθεια, 
αστάθεια, ετερότοπη οστεοποίηση ή/και δυσκαμ-
ψία του αγκώνα λόγω της μακράς περιόδου ακι-
νητοποίησης (Broberg και Morrey 1987, Josefsson 
et al 1989, Cobb και Morrey 1995, Hotchkiss, 1996, 
Heim 1998, O’ Driscol et al 2000). Οι δυσκολίες που 
αναφύονται κατά την αντιμετώπιση της ατυχούς 
τριάδας του αγκώνα εκκινούν από την ανεπάρκεια 
σχετικών αναφορών στη βιβλιογραφία τόσο για τις 
προτεινόμενες προτεραιότητες και πρακτικές αντι-
μετώπισης όσο για τις προτεινόμενες επιμέρους 
τεχνικές. Από τετραετίας έχουν αρχίσει να αναφαί-
νονται μελέτες που επωνύμως αναφέρονται στην 
κάκωση (Pugh και McKee 2002), αλλά και παραλ-
λαγές της κάκωσης υπό τη μορφή ενδιαφερουσών 
περιπτώσεων ασθενών (Alonso et al 2002, Seijas 
et al 2005). Σκοπός της παρακάτω μελέτης είναι η 
αναδρομική παρουσίαση περιπτώσεων ασθενών 
με χαρακτηριστικά που μπορεί να θεωρηθούν ότι 

εμπίπτουν στην ατυχή τριάδα του αγκώνα και η 
αναγνώριση παραλλαγών που δεν έχουν ειδικώς 
περιγραφεί.

Ασθενείς και μέθοδος

Από τον Ιανουάριο 1987 μέχρι το Δεκέμβριο 
2006, εισήχθησαν στο Ίδρυμά μας και αντιμετωπί-
στηκαν από την ίδια ιατρική ομάδα 15 βαριά πά-
σχοντες με ισάριθμα οπίσθια ανοικτά εξαρθρήμα-
τα αγκώνα συνοδευόμενα από κατάγματα της κε-
φαλής κερκίδας και της κορωνοειδούς απόφυσης. 
Επρόκειτο για 14 άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας 
από 19 έως 63 ετών. Οι ασθενείς στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία διακομίστηκαν από Νομαρχιακά 
ή άλλα Περιφερειακά Νοσοκομεία ως φέροντες 
πιθανή ή/και βέβαιη αγγειακή βλάβη ή ως βαριά 
πάσχοντες προς νοσηλεία σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας. 

Οι ασθενείς ήταν θύματα τροχαίων ατυχημάτων 
(13/15), πτώσης από μεγάλο ύψος (1/15) και ερ-
γατικού ατυχήματος (1/15). Συνυπήρχαν βαριές 
κρανιοεγκεφαλικές ή/και κρανιοπροσωπικές κα-
κώσεις (9/15) και κακώσεις του θωρακικού κύτους 
(8/15). Πέντε από τους ασθενείς έφεραν σημαντι-
κά κατάγματα του περιφερικού σκελετού όπως 
δύο με αμφοτερόπλευρα κατάγματα διαφύσεων 
μηριαίων και άλλος με ετερόπλευρο κάταγμα μη-
ριαίου και πολυσυστηματική κάκωση κνήμης που 
χρειάστηκε επειγόντως σωστικό ακρωτηριασμό. 
Άλλοι δύο έφεραν πολυσυστηματικές κακώσεις 
στο επίπεδο της κνήμης όπου αναλήφθηκαν και 
ευοδώθηκαν επανορθωτικού χαρακτήρα ενέργει-
ες. Οι κακώσεις που εξετάζονται σε πέντε ασθε-
νείς, συνυπήρχαν με κατάγματα του καρπού, του 
αντιβραχίου ή/και του βραχιονίου ενώ σε έναν 
ασθενή παρατηρήθηκε στην πάσχουσα πλευρά 
και βαριά κάκωση του βραχιονίου πλέγματος. Οι 
κακώσεις αυτής της σειράς ήταν ανοικτές (Εικ. 1) 
με διαφόρους βαθμούς συμμετοχής μαλακών μο-
ρίων, ενώ σε τρεις ασθενείς συνυπήρχαν κατάγμα-
τα των παρακονδυλίου - παρατροχιλίου αποφύ-
σεων και σε άλλους τρεις πολυεπίπεδες αγγειακές 
κακώσεις της βραχιονίου, της κερκιδικής και της 
ωλενίου αρτηρίας αλλά και της κερκιδικής και 
της ωλένιας παράπλευρης αρτηρίας.

46 Ορθοπαιδική, 20, 4, 2007



47Ορθοπαιδική, 20, 4, 2007

Εικόνα 1.- Ανοικτό εξάρθρημα του αγκώνα με κάταγμα της κορωνοειδούς απόφυσης,
 κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας και ρήξη της βραχιονίου αρτηρίας. 

Εικόνα 2.- Ανοικτό εξάρθρημα του αγκώνα με κάταγμα της κορωνοειδούς απόφυσης και συντριπτικό κάταγμα της 
κεφαλής της κερκίδας.



Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με ανοικτή ανά-
ταξη και οστεοσύνθεση των επιμέρους κακώσεων, 
συρραφή των ρακών του έσω πλαγίου συνδέσμου 
(Εικ. 2) ενώ σε τρεις ασθενείς η μεγάλη αστάθεια 
και οι μεγάλες αποκολλήσεις επέβαλαν την εφαρ-
μογή συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης του 
αγκώνα (Εικ. 3). Η μεγάλη αστάθεια, η αδυναμία 
επικέντρωσης του αγκώνα κατά τις επανορθω-
τικές διαδικασίες, οι εκτεταμένες αποκολλήσεις 
των μαλακών μορίων, ιδιαίτερα του έξω χείλους 
του αγκώνα και η συνύπαρξη εγκαυμάτων τριβής 
ή/και μεγάλα ελλείμματα των μαλακών μορίων 
επέβαλαν την εφαρμογή πλαισίων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης.

Κατά την αντιμετώπιση των ασθενών αυτής της 
σειράς, ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάστηκαν στις 
τρεις περιπτώσεις που μαζί με τις τυπικές βλάβες 
της ατυχούς τριάδας συνυπήρχαν και κατάγματα 
του βραχιονίου κονδύλου ή της παρακονδυλίου 
απόφυσης (4 ασθενείς) και της τροχιλίας ή της 
παρατροχιλίου απόφυσης (δύο ασθενείς) (Εικ. 4). 

Αποτελέσματα

Οι ασθενείς που περιγράφουμε επιβίωσαν από τις 
κακώσεις τους μετά από δύσκολη μετατραυματική 

περίοδο, στην οποία περιλαμβάνεται και νοσηλεία 
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που κυμάνθηκε 
από επτά έως είκοσι έξι ημέρες. Όπως είναι φυσι-
κό η μακρά παραμονή των ασθενών σε κρίσιμη κα-
τάσταση μετά από τον τραυματισμό τους και την 
άμεση μετά από αυτόν περίοδο αλλά και η ανάγκη 
επίλυσης άλλων περισσότερο σοβαρών προβλημά-
των και κρίσιμων για τη διάσωση της ζωή τους δυ-
σχέραναν την καλύτερη αντιμετώπιση της κάκωσης 
του αγκώνα.

Δύο ασθενείς υποβλήθηκαν σε πρώιμο ακρωτη-
ριασμό λόγω βαριάς ισχαιμίας, παρά την αρχικώς 
φαινομένη επιτυχή επαναιμάτωση. Από τους αρ-
τιμελείς, με διαφόρους βαθμούς δυσκαμψίας του 
αγκώνα, πέντε χρειάστηκαν συμπληρωματικές 
επεμβάσεις για κάλυψη των ελλειμμάτων των μα-
λακών μορίων ή/και της δυσκαμψίας του αγκώνα. 
Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν διαφόρων βαθμών 
ετερότοπη οστεοποίηση. Σε δύο ασθενείς διενερ-
γήθηκαν επεμβάσεις αρθροπλαστικής διέκπρισης 
του αγκώνα, με αποτέλεσμα την πρόσκτηση ικα-
νού λειτουργικού εύρους κινητικότητας της άρ-
θρωσης.

 
Συζήτηση
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Εικόνα 3.- Απογαντωτική κάκωση άνω άκρου με χαρακτηριστικά ατυχούς τριάδας του αγκώνα 
- ρόλος της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.



Η πρώτη αίσθηση για τη διαφορετική ταυτότη-
τα της ατυχούς τριάδας του αγκώνα ως διακριτής 
νοσολογικής οντότητας μπορούμε να πούμε ότι 
προκύπτει από τη διαπίστωση κατά την ανάλυση 
της μελέτης των Reagan και Morrey (Reagan και 
Reagan 1989) ότι τα τύπου ΙΙ κατάγματα της κο-

ρωνοειδούς απόφυσης παρουσίαζαν τα χειρότερα 
αποτελέσματα θεραπείας, όταν συνυπήρχαν με κά-
ταγμα της κεφαλής της κερκίδας και αστάθεια του 
αγκώνα. Ακόμη χειρότερα ήταν τα αποτελέσματα 
με τα κατάγματα τύπου ΙΙΙ, όπου η μακρά ακινη-
τοποίηση καθιστούσε αναπόφευκτη τη μετατραυ-
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Εικόνα 4.- Εξάρθρημα του αγκώνα με κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας
 και κατάγματα των βραχιονίων κονδύλων.

Εικόνα 5. – Οι δυναμικές κολώνες της άρθρωσης του αγκώνα κατά την ατυχή τριάδα. 



50 Ορθοπαιδική, 20, 4, 2007

ματική δυσκαμψία και την αστάθεια. Κατέστη έτσι 
φανερό ότι, προκειμένου για εξαρθρήματα αυτής 
της κατηγορίας όχι μόνο δεν είναι δυνατή η συντη-
ρητική αντιμετώπισή τους αν αποτελεί ζητούμενο ο 
περιορισμός των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθε-
σμων επιπλοκών, αλλά και η χειρουργική αντιμετώ-
πιση παρουσιάζει ανυπέρβλητες δυσκολίες. 

Υπάρχει διχογνωμία για τη φύση του κατάγματος 
της κορωνοειδούς απόφυσης στην ατυχή τριάδα 
του αγκώνα. Παλαιότερα τα κατάγματα θεωρού-
νταν αποσπαστικά, ως ακολουθούντα την απόσπα-
ση της πρόσθιας μοίρας του θυλάκου της άρθρωσης 
του αγκώνα και του βραχιονίου μυός. Παρά ταύτα η 
κορυφή της κορωνοειδούς απόφυσης είναι αμιγώς 
ενδοαρθρικός σχηματισμός, όπως κατέδειξε η αρ-
θροσκοπική διερεύνησή του, στερούμενη παντελώς 
προσφύσεων μαλακών μορίων. Είναι, λοιπόν, πολύ 
πιο πιθανό το κάταγμα της κορωνοειδούς απόφυ-
σης να προκύπτει ως αποτέλεσμα δράσης διατμη-
τικών καταπονήσεων ως προς το διαμήκη άξονα 
της άρθρωσης του αγκώνα, καθώς αυτός ωθείται 
προς το ανένδοτο κάτω πέρας του βραχιονίου κατά 
την προς τα πίσω παρεκτόπιση των κεντρικών πε-
ράτων της κερκίδας και της ωλένης (Mason 1954, 
Linscheid και Wheeler 1965, Ring et al 2002). Η 
παρουσία και μόνο, επομένως, του κατάγματος της 
κορωνοειδούς απόφυσης συνιστά μείζον σημείο 
μηχανικής αστάθειας του αγκώνα    

Το 1998 ο Heim (Heim 1998) περίγραψε την 
εμπειρία της ΑΟ/ASIF σε συνδυασμένα κατάγμα-
τα της κερκίδας και της ωλένης στην περιοχή του 
αγκώνα. Αποδείχθηκε ότι, προκειμένου περί κατάγ-
ματος της κεφαλής της κερκίδας συνδυαζόμενο με 
κάταγμα της κορωνοειδούς απόφυσης η αντιμετώ-
πιση ακολουθούνταν από πτωχά αποτελέσματα με 
κυριότερο χαρακτηριστικό την αστάθεια. 

Η σωστικού χαρακτήρα αντιμετώπιση της ατυ-
χούς τριάδας του αγκώνα είναι δύσκολη και η συμ-
βατική θεραπεία αποτυγχάνει συνήθως στο να κι-
νητοποιηθεί ταχέως η άρθρωση και να αποτραπούν 
οι επιπλοκές. Οι McKee και συν (McKee et al 1998) 
και οι Cobb και Morrey (Cobb και Morrey 1995) κα-
τέληξαν στο ότι είναι πιθανό να αποτύχει η αρχική 
θεραπεία ενός ασταθούς εξαρθρήματος του αγκώ-
να με τα χαρακτηριστικά της ατυχούς τριάδας. Εί-
ναι πιθανό η εφαρμογή πλαισίων εξωτερικής οστε-

οσύνθεσης να βοηθά στην επίτευξη μιας συγκεντρι-
κής ανάταξης και να προστατεύει κατά την κρίσιμη 
αρχική περίοδο τις επιμέρους οστεοσυνθέσεις των 
κατεαγότων στοιχείων (Broberg και Morrey 1987, 
McKee et al 1998).

Η αντιμετώπιση της ατυχούς τριάδας του αγκώ-
να σε πολυοργανικούς ασθενείς παρουσιάζει ακόμη 
μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είναι, άλλωστε, φυ-
σικό. Η μεγάλη συζήτηση που έγινε για τη φύση του 
κατάγματος της κορωνοειδούς απόφυσης έχει ήδη 
εκτεθεί. Είναι το αποτέλεσμα διατμητικών δυνάμε-
ων ασκούμενων κατά το διαμήκη άξονα της άρθρω-
σης (Amis και Miller 1995, Neill Cage et al 1995) 
(Εικ. 4). Η συνέχιση της επενέργειας των διατμητι-
κών καταπονήσεων σε συνδυασμό με τις γωνιακές 
καταπονήσεις στην ίδια περιοχή προαναγγέλλουν 
την εικόνα των ισοδυνάμων παραλλαγών της κά-
κωσης. Αυτές προκύπτουν από άσκηση βίας στα 
μορφώματα του κάτω πέρατος του βραχιονίου, πα-
ράγοντας τους αντίστοιχους συνδυασμούς που πε-
ριγράφονται ως μεμονωμένες περιπτώσεις. Για την 
κατανόηση της γέννησης των ισοδυνάμων αυτών, 
χρήσιμη είναι η θεώρηση της άρθρωσης του αγκώ-
να ως ενός δυναμικού αθροίσματος τεσσάρων κο-
λωνών. Μιας πρόσθιας που σχηματίζεται από την 
κορωνοειδή απόφυση, τον πρόσθιο βραχιόνιο μυ 
και την πρόσθια μοίρα του ινώδους θυλάκου της 
κατ’ αγκώνα άρθρωσης, μιας έσω που σχηματίζεται 
από τον έσω πλάγιο σύνδεσμο και την κορωνοειδή 
απόφυση, μιας έξω που σχηματίζεται από την κε-
φαλή της κερκίδας, την παρακονδύλια απόφυση 
και τον έξω πλάγιο σύνδεσμο και μιας οπίσθιας 
που σχηματίζεται από το ωλέκρανο, τον τρικέφα-
λο βραχιόνιο μυ και την οπίσθια μοίρα του ινώδους 
θυλάκου της άρθρωσης (Alonso et al 2002).

Οι οστικοί σχηματισμοί της άρθρωσης του αγκώ-
να δεικνύουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα στο εύ-
ρος των 120ο και τούτο αποδίδεται στην καλύτερη 
δυνατή αντιστοιχία των αρθρικών επιφανειών. Η 
κεφαλή της κερκίδας στη θέση αυτή δρα ως πρω-
ταρχικό σταθεροποιητικό στοιχείο, όταν η πρόσθια 
μοίρα του θυλάκου είναι ανέπαφη (Morrey et al 
1979, O’ Driscoll et al 1991, Morrey 1993). Περι-
γράφηκαν, έτσι, τα διάφορα στάδια βαρύτητας της 
συνδεσμικής φάσης της κάκωσης. Το δεύτερο στά-
διο περιλαμβάνει την αρθρική συμμετοχή του κάτω 
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πέρατος του βραχιονίου, όπως ήδη αναφέρθηκε. 
Συμπερασματικώς, η ατυχής τριάδα του αγκώνα 

είναι κατάσταση δυσχερής ως προς την αντιμε-
τώπιση. Συχνά το κάταγμα των βραχιονίων κον-
δύλων και επικονδύλων μεγαλώνει όχι μόνο την 
αστάθεια της κάκωσης αλλά και τις πιθανότητες 
εμφάνισης επιπλοκών. Η παρουσία των καταγμά-
των του κονδύλου και της τροχιλίας, αλλά και της 
παρακονδυλίου και παρατροχιλίου απόφυσης, 
καθορίζει τους άλλους ισοδύναμους τύπους της 
κάκωσης. 

Abstract

Terrible triad of the elbow equivalents 
Twenty years of experience.

Assantis V., Arealis G., Mikalef P., Tziris N., 
Bischiniotis I. St.

AHEPA University Hospital Thessaloniki, 
Greece

Objective. Since the term “terrible triad of the el-
bow” refers to the posterior dislocation of the elbow 
in the presence of fractured radial head and coro-
noid process the objective of this retrospective study 
is to define this injury and its equivalents through 
a long period of time before and after its identifica-
tion. 

Patients and methods. From January 1987 to 
December 2006, fifteen polytrauma patients were 
admitted in our Institution with posterior elbow 
dislocation associated with fracture of the head of 
the radius and coronoid process. They were fourteen 
men and one woman aged 19 to 63 years, traffic 
accident (13/15), fall from heights (1/15) and occu-
pational injury (1/15) victims. Severe head injuries 
were present and/or maxillofacial injuries as well 
as thoracic cage injuries in all patients. All injuries 
were open ones with various degrees of soft tissue 
damage while in three patients there were also frac-
tures of the lateral and or medial condyles and/or 
epicondyles and in other three multilevel vascular 
injuries. Patients of these series were managed in 

emergency basis by open reduction followed by 
minimal internal fixation of the fractured struc-
tures, medial collateral ligamentous residue repair, 
while in three patients gross elbow instability and 
soft tissue avulsion dictated the application of an 
external skeletal fixation device. 

Results. Two patients were amputated because 
of severe ischemic changes despite initial successful 
revascularization. In the rest of patients several de-
grees of instability were noticed and in five of them 
various re-operations were necessary for soft tissue 
defects management and post traumatic stiffness. 
All patients showed various types of heterotopic os-
sification of the elbow.

Conclusions. Terrible elbow triad is a difficult 
condition to deal with its mechanical instability. 
Besides its typical composition, fractured humeral 
condyles increase post traumatic elbow instability 
and complications rate. The latter ones determine 
additional equivalent types of this injury. 

Key words:  Elbow dislocations, Ligamentous injuries 
of the elbow, Elbow instability, Elbow ter-
rible triad
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Περίληψη

Η οσφυαλγία αποτελεί σήμερα ένα σοβαρό κοινωνικο-οικονομι-
κό πρόβλημα έτσι η αντιμετώπισή της αποτελεί επιτακτική ανά-
γκη. Η επισκληρίδιος έγχυση κορτικοστεροειδών περιγράφηκε για 
πρώτη φορά το 1901 για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας και 
από τότε η τεχνική συνεχίζει να βελτιώνεται, να διαφοροποιείται, 
αλλά και να διχάζει τις γνώμες των ειδικών. Η παρούσα μελέτη 
επιδιώκει να καθορίσει εάν η επισκληρίδιος έγχυση σε ασθενείς με 
δισκοκήλη θα μειώσει τον πόνο, θα βελτιώσει την ισορροπία και 
εάν θα μεταβάλει τις μηχανικές πιέσεις που ασκούνται στα πέλμα-
τα των ασθενών. Δείγμα από 13 ασθενείς, 8 άντρες και 5 γυναίκες 
(μέσο όρο ηλικίας 58.5 έτη), με οσφυαλγία λόγω δισκοκήλης, δια-
πιστωμένης με αξονική τομογραφία, υποβλήθηκε σε επισκληρίδιο 
έγχυση με κορτικοστεροειδή. Αξιολογήθηκε ο πόνος σύμφωνα με 
την κλίμακα VAS και με τη βοήθεια πελματογράφου έγινε στατική 
και δυναμική ανάλυση των μηχανικών πιέσεων του πέλματος και 
ανάλυση της ισορροπίας πριν και 8 ώρες μετά την έγχυση. Από τα 
αποτελέσματα προέκυψε, σημαντική μείωση του πόνου (p<.001), 
δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στην ισορροπία (p=.864), όπως 
επίσης δε βρέθηκε σημαντική διαφορά στις μηχανικές πιέσεις που 
ασκούνται στα πέλματα των ασθενών (p=.613). Συμπερασματικά 
μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου δικαίως δι-
χάζουν τη γνώμη της επιστημονικής κοινότητας και ότι χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα για τον καθορισμό των ενδείξεων που θα την 
κάνουν αποτελεσματικότερη.

Ανάλυση μηχανικών πιέσεων πέλ-
ματος σε ασθενείς με κήλη μεσο-
σπονδυλίου δίσκου της ΟΜΣΣ, 
πριν και μετά από επισκληρίδιο 
έγχυση κορτικοστεροειδών
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Εισαγωγή

Η οσφυοϊσχιαλγία εξακολουθεί να αποτελεί 
στις μέρες μας ένα σοβαρό κοινωνικο-οικονομι-
κό πρόβλημα (Koes, Scholten, Mens, & Bouter, 
1995). Στις Ηνωμένες Πολιτείες η οσφυαλγία εί-
ναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα υγείας και 
αποτελεί την κύρια αιτία φυσικής ανικανότητας 
σε άτομα κάτω των 45 ετών και απουσίας από την 
εργασία με χαμένες εργατοώρες και υψηλό κό-
στος θεραπείας (Deyo & Weinstein, 2001).

Στο 97% των περιπτώσεων τα αίτια είναι μη-
χανικά (Deyo & Weinstein, 2001). Σκοπός της 
επισκληριδίου εγχύσεως κορτικοστεροειδών δεν 
είναι να θεραπεύσει τις ανατομικές ανωμαλίες, 
αλλά να βελτιώσει τα συμπτώματα με αποτέλε-
σμα ο ασθενής να έχει γρήγορη αποθεραπεία και 
επιστροφή στην καθημερινή του ζωή (Hession, 
Stanczak, Davis, & Choi, 2004).

Στην πλειονότητα τους τα δημοσιευμένα άρθρα 
υποστηρίζουν πως οι επισκληρίδιες εγχύσεις πα-
ρέχουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο και πε-
ριορίζουν έτσι τη νοσηλεία των ασθενών στο Νο-
σοκομείο (Abram, 1999; Banaszkiewicz, Kader, & 
Wardlaw, 2003;).

Από την άλλη υπάρχουν μελέτες που παρου-
σιάζουν τα μειονεκτήματα και τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες της μεθόδου που φαίνεται να είναι πα-
ροδικές. Ο κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές είναι 
χαμηλός (Derby, Lee, Kim, Chen, & Seo, 2004).

Η μέθοδος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 
1901 για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας. Από 
τότε η τεχνική συνεχίζει να βελτιώνεται αλλά και 
να διαφοροποιείται (Hession, Stanczak, Davis, 
& Choi, 2004). Υπάρχουν πολλές μελέτες για 
τα αποτελέσματα της μεθόδου, όμως καμία δεν 
αναφέρεται στις εμβιομηχανικές μεταβολές που 
συμβαίνουν μετά από μία επισκληρίδιο έγχυση. 
Πιθανόν οι μεταβολές αυτές να μπορούσαν να 
αποτελέσουν ένα αντικειμενικό δείκτη αξιολόγη-
σης της αποτελεσματικότητας της μεθόδου και 
σύγκρισής της με άλλες.

Μεθοδολογία

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να καθο-

ρίσει εάν η επισκληρίδιος έγχυση κορτικοστερο-
ειδών σε ασθενείς με οσφυϊκή δισκοκήλη 

Α. θα μειώσει το επίπεδο του πόνου, 
Β. θα βελτιώσει τα εμβιομηχανικά χαρακτηρι-

στικά της βάδισης και της ισορροπίας.(Giakas, 
Baltzopoulos et al. 1996)

Εγκρίσεις: Για την πραγματοποίηση της εργα-
σίας αυτής δόθηκε έγκριση από την Επιτροπή Βι-
οηθικής και Δεοντολογίας για Πραγματοποίηση 
Ερευνητικής Εργασίας, του ΤΕΦΑΑ του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας και από την επιστημονική 
επιτροπή του Γ.Ν.Νάουσας.

Εγκαταστάσεις: Χρησιμοποιήθηκαν οι εγκατα-
στάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας και 
συγκεκριμένα ο χώρος του Φυσικοθεραπευτηρίου 
όπου βρισκόταν ο πελματογράφος για τις μετρή-
σεις, το χειρουργείο όπου έγιναν οι επισκληρίδιες 
εγχύσεις, καθώς και η Ορθοπαιδική Κλινική όπου 
φιλοξενήθηκαν οι ασθενείς. 

Εξοπλισμός: Πελματογράφος Comex Α.Ε – (50 
Hz). 

Κριτήρια συμμετοχής: Ασθενείς και των δύο 
φύλων, ενήλικες, με οξεία επιμένουσα οσφυοϊσχι-
αλγία διάρκειας από 1 έως 6 μήνες, λόγω κήλης 
μεσοσπονδύλιου δίσκου, τεκμηριωμένη με αξονι-
κή ή μαγνητική τομογραφία. 

Κριτήρια αποκλεισμού: Ασθενείς με οσφυο-
ϊσχιαλγία άλλης αιτιολογίας εκτός δισκοκήλης, 
ανήλικοι ασθενείς, ασθενείς με σακχαρώδη δια-
βήτη, με διαταραχές πηκτικότητας του αίματος ή 
με άλλες συνοδές παθολογικές καταστάσεις που 
πιθανόν να τους δυσκόλευαν στο περπάτημα.

 Εθελοντές: Κατά τη διάρκεια 3 φθινοπωρινών 
μηνών του 2006, αντιμετωπίστηκαν 67 ασθενείς 
με οσφυαλγία διαφόρου αιτιολογίας. Από αυτούς 
μόνο 13 πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στη 
μελέτη. Επρόκειτο για 8 άντρες και 5 γυναίκες 
(58.46 ± 13.11 έτη). Και οι 13 υπέφεραν από 1 έως 
6 μήνες από επιμένουσα οσφυοϊσχιαλγία λόγω 
δισκοκήλης, διαπιστωμένης με αξονική τομογρα-
φία. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 13 υγιή άτο-
μα, 7 άντρες και 6 γυναίκες, ηλικίας (50.02 ± 20.66 
έτη).Οι δοκιμαζόμενοι ενημερώθηκαν πλήρως 
γύρω από τις απαιτήσεις και τους κινδύνους της 
μελέτης πριν δώσουν τη γραπτή τους συναίνεση.

Αρχικά πάρθηκε σύντομο ιατρικό ιστορικό και 
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αξιολογήθηκε ο πόνος με την κλίμακα VAS (Visu-
al Analogue Scale) (Boogaerts, Vanacker, Seidel, 
Albert, & Bardiau, 2000; Hawksley, 2000; Staes, 
Stappaerts, Vertommen, & Nuyens, 2000). Έγι-
νε πελματογράφημα σε δύο φάσεις. Στην πρώτη 
φάση έγινε στατική ανάλυση, δηλαδή ο ασθενής 
ήταν όρθιος και ακίνητος πάνω στον πελματο-
γράφο (εικόνα 1 και 2). Στη δεύτερη φάση έγινε 
δυναμική ανάλυση, δηλαδή ο ασθενής περπάτησε 
πάνω στον πελματογράφο και έτσι καταγράφη-
καν οι πιέσεις που ασκήθηκαν στα πέλματα κατά 
τη βάδιση (εικόνα 3 και 4). Για τη δυναμική ανά-
λυση έκαναν σύνολο τρία βήματα με το αριστερό 
και τρία με το δεξί πόδι. Ακολούθησε η έγχυση 

στο χειρουργείο από ειδικό αναισθησιολόγο. Με 
το τέλος της εγχύσεως οι ασθενείς παρακολου-
θήθηκαν για μία ώρα σε χώρο υψηλής φροντίδας 
και ακολούθως για επτά περίπου ώρες στην Ορ-
θοπαιδική Κλινική για προληπτικούς λόγους. Στη 
συνέχεια ακολουθήθηκε πάλι η ίδια διαδικασία 
των μετρήσεων. Δηλαδή εκτίμηση του πόνου και 
νέο στατικό και δυναμικό πελματογράφημα. 

Η τεχνική

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσπέλασης του 
επισκληρίδιου χώρου. Για τη διεξαγωγή της μελέ-
της χρησιμοποιήθηκε η ουραία προσπέλαση με τον 
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Εικόνα 3 (δυναμικό πελματογράφημα) Εικόνα 4 (δυναμική ανάλυση)

Εικόνα 1 (στατικό πελματογράφημα) Εικόνα 2 (στατική ανάλυση)



ασθενή σε πλάγια θέση. Τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες 
ασηψίας και αντισηψίας. Καθαρισμός με αντισηπτι-
κό διάλυμα της περιοχής εισόδου της βελόνας και 
ικανής έκτασης γύρω από αυτήν (εικόνα 5). Κάλυ-
ψη της περιοχής με αποστειρωμένα πανιά, αφήνο-
ντας ελεύθερο το πεδίο μας (εικόνα 6).

Με το δείκτη του δεξιού χεριού ψηλαφούμε την 
κορυφή του κόκκυγα. Στη συνέχεια με τον αντί-
χειρα του ίδιου χεριού, ενώ ο δείκτης παραμένει 
ακίνητος, προχωρούμε προς τα πάνω ψηλαφώ-
ντας πιεστικά το δέρμα και τα υποκείμενα οστά, 
ώστε να αισθανθούμε τα δύο ιερά κέρατα. Στο 
σημείο που είναι ο δείκτης του δεξιού χεριού το-
ποθετούμε το δείκτη του αριστερού χεριού μόνι-
μα. Με το δεξί χέρι παίρνουμε βελόνα Νο 22G και 
την τοποθετούμε αρχικά σε γωνία 45ο με το δέρ-
μα και την προωθούμε (εικόνα 7). Όταν συναντή-

σουμε οστό, αλλάζουμε κλίση έτσι ώστε η βελόνα 
να γίνει παράλληλη με το δέρμα. Τότε την προω-
θούμε σε απόσταση 2-4 εκ. και αισθανόμαστε την 
αντίσταση όταν διαπερνάμε τους συνδέσμους. 
Η αρνητική πίεση του επισκληρίδιου χώρου επι-
βεβαιώνει ότι είμαστε στο σωστό χώρο.(Ogoke 
2000) Τότε γίνεται η έγχυση του φαρμακευτικού 
διαλύματος (εικόνα 8).

Το φαρμακευτικό μας σχήμα αποτελείται από:

1. 6mg ροπιβακαΐνης (τοπικό αναισθητικό), 
2. 2mg βηταμεθαζόνης (στεροειδές),
3. 2mg ντεξαμεθαζόνης (στεροειδές) 
4. 2mg μορφίνης (οπιοειδές), 
αναμιγνύονται σε ποσότητα φυσιολογικού ορού 

ώστε να σχηματίζεται 30-40ml διαλύματος.
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Εικόνα 5 Καθαρισμός της περιοχής με αντισηπτικό Εικόνα 6 Τοποθέτηση αποστειρωμένων πανιών

Εικόνα 7 Τοποθέτηση της βελόνας Νο 22 Εικόνα 8 Έγχυση φαρμακευτικού διαλύματος



Στατιστική ανάλυση: Χρησιμοποιήθηκε paired 
t-test για τη σύγκριση των διαφορών πριν και 
μετά την έγχυση και independent-samples t-test, 
για τη σύγκριση με τα υγιή άτομα με το στατιστι-
κό πρόγραμμα SPSS.

Αποτελέσματα: Η έρευνα εξελίχθηκε ομαλά 
χωρίς επιπλοκές. Από τα αποτελέσματα φάνηκε 
στατιστικά σημαντική μείωση του πόνο, t(12) = 
9.05, p<.001. (Σχεδιάγραμμα 1). 

Στο στατικό πελματογράφημα εξετάσαμε τις 
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Σχεδιάγραμμα 1  Πόνος (Κλίμακα VAS)

Σχεδιάγραμμα 2 Μέση πίεση (Kpa)

Σχεδιάγραμμα 3 Μέση επιφάνεια (cm^2)
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Σχεδιάγραμμα 4  Σταμπιλομετρία

ακόλουθες παραμέτρους πριν και μετά την έγχυ-
ση: Μέση πίεση που ασκήθηκε στο αριστερό και 
δεξί πέλμα των ασθενών, (σχεδιάγραμμα 2), Μέση 
επιφάνεια επαφής αριστερού και δεξιού πέλματος, 
(σχεδιάγραμμα 3), Ισορροπία, (μέση επιφάνεια 
κίνησης του κέντρο πίεσης) στο αριστερό πέλ-
μα, στο δεξί και συνολικά (Σχεδιάγραμμα 4). Δεν 
υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (p>.05). 

Τα υγιή άτομα είχαν καλύτερη ισορροπία από 
τους ασθενείς με στατιστικά σημαντικό τρόπο 
(p<.05).

Από τις δυναμικές αναλύσεις εξετάστηκαν οι 
ακόλουθες παράμετροι: Η διάρκεια των φάσε-
ων στήριξης, η μέση πίεση και η επιφάνεια επα-
φής του πέλματος στις τέσσερις φάσεις στήριξης 
[φάση αντίδρασης επιβάρυνσης του εδάφους (ει-
κόνα 9), μέση φάση στήριξης (εικόνα 10), τελική 
φάση (εικόνα 11) και φάση πρoαιώρησης (εικόνα 
12)], για το αριστερό (πίνακας 1) και το δεξί πόδι 
ξεχωριστά (πίνακας 2). Ο μέσος χρόνος στήριξης 
κάθε ποδιού κατά τη βάδιση, η μέση πίεση που 
ασκήθηκε στα πέλματα κατά τη βάδιση η μέγιστη 
πίεση που ασκήθηκε στον οπίσθιο πόδα και η μέ-
γιστη πίεση που ασκήθηκε στον πρόσθιο πόδα. 
Από τα αποτελέσματα δεν προέκυψε καμία στα-
τιστική διαφορά (p>.05). 

Σε σχέση με τα υγιή άτομα βρέθηκε σημαντική 
διαφορά στη διάρκεια των φάσεων στήριξης μόνο 
του αριστερού ποδός και πριν (πίνακας 3) και μετά 
την έγχυση (πίνακας 4). Και στις δύο περιπτώσεις 
τα φυσιολογικά άτομα ήταν ταχύτερα των ασθε-
νών λόγω μικρότερου χρόνου στήριξης σε όλες 
τις φάσεις (p<.05). Δεν φάνηκε να συμβαίνει το 

ίδιο και με το δεξί πόδι που πριν την έγχυση δεν 
υπήρχε σημαντική διαφορά σε σχέση με το δεξί 
πόδι των υγιών ατόμων (πίνακας 5), ενώ μετά την 
έγχυση υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά με 
αύξηση του χρόνου(επιβράδυνση) των φάσεων 
στήριξης κατά τη βάδιση (πίνακας 6).

Συζήτηση

Όπως αναμέναμε υπήρξε μεγάλη και άμεση βελ-
τίωση στον πόνο (p<.001). Αυτό το αποτέλεσμα 
συμφωνεί απόλυτα και με τη διεθνή βιβλιογρα-
φία. Οι ασθενείς αισθάνθηκαν μεγάλη ανακούφι-
ση από το άμεσο αποτέλεσμα. (Deyo & Weinstein, 
2001; Ergin, 2005). 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στην κατανομή των πιέσεων στα πέλματα (p>.05). 
Οι ασθενείς με οσφυοϊσχιαλγία, κάνουν ανταλγι-
κή σκολίωση, με αποτέλεσμα να αποσυμπιέζουν 
τη ρίζα του νεύρου που πιέζεται από τη δισκοκή-
λη (Suk, Lee et al. 2001). Η ανταλγική αυτή σκο-
λίωση μας έκανε να υποθέσουμε αρχικά ότι δη-
μιουργεί μία παθολογική κατανομή των πιέσεων 
στα πέλματα, η οποία με την άρση του πόνου θα 
διορθωνόταν με συνέπεια να έχουμε εμφανείς δι-
αφορές στο στατικό πελματογράφημα (Simoneau, 
Mercier et al. 2006). Για το αποτέλεσμα αυτό, δώ-
σαμε την εξήγηση ότι παράλληλα με την ανταλγι-
κή σκολίωση, ο οργανισμός ενεργοποιεί πιθανόν 
και άλλους μηχανισμούς που αντιρροπούν την 
κατανομή των πιέσεων στα πέλματα. Ίσως αλλα-
γή της θέσης των άνω άκρων, της κεφαλής, ή ακό-
μα κάποια πιθανή «αντι-ανταλγική» σκολίωση σε 
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άλλο ύψος της σπονδυλικής στήλης.
Επίσης από τα αποτελέσματα διαφάνηκε μία 

τάση μείωσης της πίεσης στα πέλματα με αύξηση 
της επιφάνειας επαφής πιθανόν λόγω της λύσης 
του μυϊκού σπασμού που προκαλείται από τον 
πόνο.

Η υπόθεση μας ότι με την μείωση του πόνου θα 
είχαμε βελτίωση στην ισορροπία δεν επαληθεύ-
θηκε. Η ισορροπία όμως στον άνθρωπο αποτελεί 
μία σύνθετη διαδικασία που δεν μπορεί αξιόπιστα 
να αξιολογηθεί μόνο με τη στατική σταμπιλομε-
τρία (Henry, Hitt et al. 2006).

Τα αποτελέσματα των δυναμικών αναλύσεων 
δεν ήταν αναμενόμενα. Περιμέναμε ελάττωση 
του χρόνου των φάσεων στήριξης λόγω αύξη-
σης της ταχύτητας βάδισης(Ayis, Ebrahim et al. 

2007), όμως φαίνεται ότι το σώμα δεν πρόλαβε να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ίσως θα ήταν 
χρήσιμη η επανάληψη των μετρήσεων σε άλλο 
χρόνο.

Μειονέκτημα της εργασίας είναι το μικρό δείγ-
μα ασθενών, το βραχυπρόθεσμο follow up, και ο 
μη έλεγχος των αποτελεσμάτων με έγχυση διαλύ-
ματος φυσιολογικού ορού σε μία ομάδα ασθενών 
για φαινόμενα placebo. 

Συμπεράσματα

Η επισκληρίδιος έγχυση κορτικοστεροειδών, 
μετά από τη μεγάλη εξέλιξη και πρόοδο, που είχε 
όλα αυτά τα χρόνια από τότε που πρωτοπαρουσι-
άστηκε, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα δυ-

Εικόνα 9 (φάση αντίδρασης επιβάρυνσης εδάφους)

Εικόνα 10 (μέση φάση στήριξης)
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Ζεύγη παραμέτρων που εξετάστηκαν πριν και μετά 

την έγχυση για το αριστερό πόδι μόνο

Mean pre Mean

Post

T score Sig. 2 tailed

Διάρκεια 1ης φάσης στήριξης 

Διάρκεια 2ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 3ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 4ης φάσης στήριξης

Μέση πίεση 1ης φάσης

Μέση επιφάνεια 1ης φάσης

Μέση πίεση 2ης φάσης

Μέση επιφάνεια 2ης φάσης

Μέση πίεση 3ης φάσης 

Μέση επιφάνεια 3ης φάσης 

Μέση πίεση 4ης φάσης 

Μέση επιφάνεια 4ης φάσης

Μέση διάρκεια στήριξης αρ. ποδός

Μέση πίεση που ασκήθηκε σε ολόκληρο το πέλμα

Μέγιστη πίεση οπίσθιου πόδα

Μέγιστη πίεση πρόσθιου πόδα

173.51

337.02

337.02

173.51

100.32

75.15

98.87

101.76

111.73

108.46

123.01

58.84

1050

166.47

465.45

547.86

179.80

349.03

326.27

190.63

93.46

79.15

96.89

104.15

107.43

112.69

130.93

59.07

1057

163.37

482.49

534.01

-.630

-.619

.423

-1.318

.426

-1.028

.226

-.715

.663

-1.611

-1.163

-.067

-.96

.354

-.330

737

.540

.548

.540

.212

.677

.324

.825

.488

.520

.133

.268

.948

.925

.730

.747

.475

Πίνακας 1    
Δυναμικό πελματογράφημα αριστερού ποδός ασθενών

Eικόνα 11. Τελική φάση στήριξης.
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Ζεύγη παραμέτρων που εξετάστηκαν πριν και

 μετά την έγχυση για το δεξί πόδι μόνο

Mean

Pre

Mean

Post

T score Sig.

 2 tailed
Διάρκεια 1ης φάσης στήριξης 

Διάρκεια 2ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 3ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 4ης φάσης στήριξης

Μέση πίεση 1ης φάσης

Μέση επιφάνεια 1ης φάσης

Μέση πίεση 2ης φάσης

Μέση επιφάνεια 2ης φάσης

Μέση πίεση 3ης φάσης 

Μέση επιφάνεια 3ης φάσης 

Μέση πίεση 4ης φάσης 

Μέση επιφάνεια 4ης φάσης

Μέση διάρκεια στήριξης δεξιού ποδός

Μέση πίεση που ασκήθηκε σε ολόκληρο το πέλμα

Μέγιστη πίεση οπίσθιου πόδα

Μέγιστη πίεση πρόσθιου πόδα

177.59

343.13

343.44

177.20

101.889

75.61

113.26

98.07

117.31

110.23

121.43

58.30

1078

170.85

514.54

527.96

178.63

346.75

346.75

178.63

92.17

79.46

95.91

105.61

110.01

111.15

113.43

58.92

1050

157.82

487.27

528.86

-.058

-.102

-.093

-.079

.867

-1.140

2.156

-1.853

.899

-.343

1.199

-.178

.304

1.924

.908

-.062

.955

.921

.927

.939

.403

.277

.052

.089

.386

.737

.254

.862

.766

.078

.382

.952

Πίνακας 2
Δυναμικό πελματογράφημα δεξιού ποδός ασθενών

Eικόνα 12. Φάση προαιώρησης
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Πίνακας 3
Δυναμικό πελματογράφημα αριστερού ποδός ασθενών σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα πριν την έγχυση

Ζεύγη παραμέτρων που εξετάστηκαν πριν την έγχυση 

για το αριστερό πόδι μόνο

Mean

Patients

Mean 

healthy

T 

score

Sig. 2 

tailed

Διάρκεια 1ης φάσης στήριξης 

Διάρκεια 2ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 3ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 4ης φάσης στήριξης

173.51

337.02

337.02

173.51

136.65

265.26

265.26

136.65

2.479

2.486

2.486

2.479

.21

.20

.20

.21

Πίνακας 4
Δυναμικό πελματογράφημα αριστερού ποδός ασθενών σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα μετά την έγχυση

Ζεύγη παραμέτρων που εξετάστηκαν μετά την έγχυση για 

το αριστερό πόδι μόνο

Mean

patients

Mean 

healthy

T 

score

Sig. 2 

tailed

Διάρκεια 1ης φάσης στήριξης 

Διάρκεια 2ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 3ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 4ης φάσης στήριξης

179.80

349.03

326.27

190.63

136.65

265.26

265.26

136.65

2.876

2.876

1.725

3.181

.008

.008

.97

.004

νατό όπλο στα χέρια της σύγχρονης ιατρικής, για 
την αντιμετώπιση πολλών επώδυνων συνδρόμων 
όπως είναι και η οσφυϊκή δισκοκήλη. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία υπάρχουν άπειρα άρθρα σχετικά με 
το αντικείμενο, όμως δεν υπάρχουν μελέτες που 
να εξετάζουν το θέμα από την άποψη της μηχα-
νικής. Θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει 
περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο αριθμό ασθε-
νών, για τις μηχανικές μεταβολές που συμβαίνουν 
σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα μετά από επι-
σκληρίδιο έγχυση και την σύγκριση τους με άλ-
λες θεραπευτικές μεθόδους. Η εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων είναι δυσχερής λόγω των περιο-
ρισμών της μελέτης. 

Abstract

Analysis of the plantar mechanical pressures on 
patients with lumbar P.I.D. before and after epi-
dural injection of corticosteroids.

Antoniou K., Clepousniotis E., Giakas G., Xeno-
poulos K., Tzaveas Al, Ioannou A., Intzes D.

Orthopaedic Clinic 2nd Hospital IKA
Thessaloniki

Today, low back pain constitutes a serious socio-
economic problem so its confrontation is essential. 
The epidural infusion of corticosteroids was initially 
described in 1901 for the treatment of lumbago and 
by then the technique continues to be improved, be 
differentiated, and also divides experts’ opinion in 
two. The aim of the present study was to determine 
whether the epidural infusion in patients with disk 
herniation will decrease the pain, improve the bal-
ance and alter the mechanical pressures which are 
applied on the patients’ plantars. Participants were 
13 patients, 8 men and 5 women (mean age 58.5 
years), with low back pain, due to disk herniation 
confirmed by CT scan, who treated with epidural 
infusion of corticosteroids. The pain was evaluated 
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according to VAS scale and with the use of a plantar 
pressure platform we had static and dynamic anal-
ysis of plantar pressures and balance analysis before 
the infusion and 8 hours later. From the results of 
the analysis we found, significant decrease of pain 
(p<.001), but we didn’t find significant difference 
either in balance (p=.864), nor in the mechanical 
pressures that are applied in the patients’ plantars 
(p=.613). In conclusion, it can be support that the 
results of this method fairly divide the opinion of the 
scientific community and further research is neces-
sary to determine the indications in order to make 
it more efficient.

Key words:  kinetics, kinematics, plantar pressure 
platform
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Ζεύγη παραμέτρων που εξετάστηκαν πριν την έγχυση 

για το δεξί πόδι μόνο

Mean

patients

Mean 

healthy

T 

score

Sig. 2 

tailed
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Διάρκεια 4ης φάσης στήριξης

177.59

343.13

343.44

177.20

138.35

268.56

268.56

138.35

1.470

1.421

1.430

1.447

.155

.168
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Ζεύγη παραμέτρων που εξετάστηκαν μετά την έγχυση για 

το δεξί πόδι μόνο

Mean

patients

Mean 

healthy

T 

score

Sig. 2 

tailed

Διάρκεια 1ης φάσης στήριξης 

Διάρκεια 2ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 3ης φάσης στήριξης

Διάρκεια 4ης φάσης στήριξης
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346.75

346.75

178.63

138.35

268.56

268.56

138.35
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2.269

2.269
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.033
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O1
ΦΛΟΙΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ
 
Σ.Γαλανάκος, Ι.Παπακώστας, Ν. Κουρής, Β. Νι-
κολαΐδης, Β.Πολυζώης

Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»
 
Εισαγωγή: η αποκατάσταση κυκλοτερών οστι-
κών ελλειμάτων μέσω διατατικής οστεογένεσης 
έχει συγκεκριμένες ενδείξεις στην κλινική πράξη. 
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου αρκεί η τμημα-
τική αφαίρεση φλοιοσπογγώδους περιοχής ώστε 
η κάλυψη του κενού που προκύπτει να επιτυγ-
χάνεται με μεταφορά αντίστοιχου οστικού τμή-
ματος. Σκοπός της μελέτης: η παρακολούθηση 
των κλινικών, ακτινολογικών και λειτουργικών 
αποτελεσμάτων στις περιπτώσεις τμηματικών 
οστικών ελλειμάτων οι οποίες αποκαθίστανται 
με φλοιϊκή μεταφορά Υλικό και μέθοδος : τη 
χρονική περίοδο 2003 – 2005 στην Κλινική μας 
αντιμετωπίστηκαν 5 περιπτώσεις στις οποίες 
απαιτήθηκε φλοιϊκή μεταφορά. Οι ασθενείς ήταν 
ηλικίας από 19 έως 52 ετών και ο μέσος χρόνος 
παρακολούθησης ήταν 2 έτη (8 έως 30 μήνες). 
Δύο περιπτώσεις αφορούσαν σε υποξεία - χρό-

νια οστεομυελίτιδα στην περιοχή της μετάφυσης 
της κνήμης και τρία καλοήθη εξεργασία. Σε όλες 
τις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε εξαίρεση της 
βλάβης επί υγιούς ιστού και το κενό που προέκυ-
ψε μέσου μήκους 2 εκατοστών (1 έως 3 εκατοστά) 
αποκαταστάθηκε με οστεομεταφορά φλοιώδους 
τμήματος με χρήση κυκλικού πλαισίου εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης (Ilizarov). Το μεταφερόμενο οστό 
συνδέθηκε με half pins και η φόρτιση του σκέλους 
ήταν άμεση. Αποτελέσματα: σε όλους τους ασθε-
νείς επιτεύχθηκε πλήρης κάλυψη του ελλέιματος 
που ανάλογα της περίπτωσης το χρονικό διάστη-
μα που απαιτήθηκε κυμάνθηκε από 4 έως 6 μήνες 
όπου και αφαιρέθηκε η εξωτερική οστεοσύνθεση. 
Σε μία περίπτωση χρειάστηκε επανεπέμβαση για 
τοποθέτηση αυτομοσχεύματος στην περιοχή του 
docking λόγω καθυστερημένης πώρωσης. Συ-
μπεράσματα: η μέθοδος της φλοιϊκής οστεομε-
ταφοράς αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική 
λύση για την κάλυψη αντίστοιχων ελλειμάτων. 
Το οστικό τμήμα που χρησιμοποιείται μπορεί να 
προσαρμοστεί είτε σε half pins είτε σε διασταυ-
ρούμενα σύρματα Ilizarov. Κέρδος αποτελεί το 
γεγονός της ύπαρξης οστικού υποστρώματος που 
λειτουργεί σαν καθοδηγητικός φορέας μειώνο-
ντας στο ελάχιστο, δυσάρεστα συμβάματα όπως 
αυτά της παρεκκλίνουσας μεταφοράς. 
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O2
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ HALF 
PINS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ-
ΛΕΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΝΗΜΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 
ΜΕ ΟΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 
Β.Νικολαΐδης, Σ. Γαλανάκος, Ν. Κουρής, Β. Πο-
λυζώης, Ι. Παπακώστας

Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»
 
Εισαγωγή: ενώ η αποκατάσταση των οστικών 
ελλειμάτων αποτελεί από μόνη της ουσιώδες ζή-
τημα για τη λειτουργικότητα του άκρου, η συνύ-
παρξη ένδειας του αντίστοιχου φακέλου των μα-
λακών μορίων κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη 
για ορθή αντιμετώπιση των συμπλόκων αυτών 
βλαβών Σκοπός της μελέτης: η κάλυψη δερμα-
τικών ελλειμάτων στην κνήμη χρησιμοποιώντας 
την στρατηγική τοποθέτηση half pins παράλληλα 
με την αποκατάσταση οστικού ελλείματος. Υλι-
κό και μέθοδος: τη χρονική περίοδο 2004 – 2005 
στην κλινική μας αντιμετωπίστηκαν 10 περιπτώ-
σεις με μεγάλο οστικό έλλειμα κνήμης σε συνδυ-
ασμό με έλλειμα φακέλου μαλακών μορίων αντί-
στοιχα. Οι ασθενείς ήταν ηλικίας από 22 έως 48 
ετών και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 2 
έτη (10 έως 30 μήνες). Πρόκειται για περιπτώσεις 
χρόνιας οστεομυελίτιδας- σηπτικής ψευδάρθρω-
σης στις οποίες μετά το χειρουργικό καθαρισμό 
υπήρχε ανάγκη οστικής μεταφοράς για τη κάλυψη 
του οστικού ελλείματος. Επίσης κατά τον καθαρι-
σμό δημιουργήθηκε έλλειμα μαλακών μορίων είτε 
λόγω της αφαίρεσης συριγγίων, είτε λόγω αδυνα-
μίας σύγκλεισης του τραύματος λόγω τάσης, είτε 
δευτερογενώς έπειτα από νέκρωση του δέρματος 

λόγω πτωχής αιμάτωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις 
εφαρμόστηκε κυκλικό σύστημα εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα ώστε 
half pins να τοποθετηθούν με τέτοια διάταξη στην 
περιοχή του δέρματος που προορίζεται για μετα-
φορά, προκειμένου η κάλυψη οστού και φακέλου 
μαλακών μορίων να γίνεται παράλληλα. Αποτε-
λέσματα : σε όλους τους ασθενείς επιτελέστηκε 
η απρόσκοπτη αποκατάσταση του ελλείματος 
χωρίς να προκύψουν σημεία φλεγμονής. Σε όλες 
τις περιπτώσεις απαιτήθηκε δεύτερη χειρουργική 
επέμβαση για την επίτευξη του docking ενώ ταυ-
τόχρονα έγινε νεαροποίηση και σύγκλειση του 
ελλέιματος. Συμπεράσματα : η συνύπαρξη οστι-
κού και δερματικού ελλείματος αποτελεί διττό 
πρόβλημα για το θεράποντα ιατρό. Η εφαρμογή 
των half pins λόγω της μεγαλύτερης διαμέτρου 
τους συγκριτικά με τα σύρματα Ilizarov επιτυγ-
χάνει τη μεταφορά τμήματος φακέλου μαλακών 
μορίων μέσω των ιδιοτήτων της διατατικής ιστο-
γένεσης. 

O3
PRIMARY DOCKING KAI ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕ-
ΝΕΣΗ Η ΟΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ SECONDARY 
DOCKING ΣΕ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΝΗ-
ΜΗΣ

Ι. Παπακώστας, Ν. Κουρής, Σ. Γαλανάκος, Β. 
Πολυζώης, Β. Νικολαΐδης

Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»

Η χρήση της μεθόδου Ilizarov για την αντιμετώ-
πιση οστικών ελλειμμάτων της κνήμης, παρέχει 
στο χειρουργό δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. 
Την οξεία βράχυνση του σκέλους ακολουθούμε-
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νη από διατατική ιστογένεση ή τη διατήρηση του 
μήκους του σκέλους και τη διενέργεια οστεομε-
ταφοράς. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να 
καταδείξει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες 
της κάθε μεθόδου και να καθορίσει τις ενδείξεις 
της καθεμιάς. Υλικό και μέθοδος: 20 ασθενείς με 
οστικά ελλείμματα κνήμης 2,5-12εκ., αντιμετωπί-
σθηκαν την τελευταία τριετία. Επρόκειτο για 15 
άνδρες και 5 γυναίκες ηλικίας 19 έως 51 ετών. Σε 
3 περιπτώσεις το έλλειμμα προέκυψε μετά από 
εξαίρεση καλοήθους όγκου, σε 2 περιπτώσεις 
λόγω οστεομυελίτιδος, σε 6 λόγω ψευδάρθρωσης 
και σε 9 λόγω σηπτικής ψευδάρθρωσης. Από τους 
ασθενείς αυτούς, σε 6 με οστικό έλλειμμα 4 έως 
12 εκ. πραγματοποιήθηκε οστεομεταφορά και 
secondary docking, ενώ σε 14 , με έλλειμμα 2,5 
έως 4 εκ. primary docking και διατατική ιστογέ-
νεση. Χρησιμοποιήθηκε συσκευή Ilizarov ή υβρι-
δικό σύστημα Ilizarov και Taylor Spatial Frame. 
Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική παρακολούθη-
ση κυμαινόταν μεταξύ 6 μηνών και τριών ετών.
Όλοι οι ασθενείς ήταν σε θέση να φορτίσουν 10 
ημέρες μετά την επέμβαση. Στα όλα τα περιστατι-
κά με οστεομεταφορά, πραγματοποιήθηκε δεύτε-
ρη χειρουργική επέμβαση για την πραγματοποίη-
ση του secondary docking, ενώ σε 4 από αυτά και 
τρίτη για την ενίσχυση του docking site με αυτο-
μοσχεύματα. Ο χρόνος πώρωσης και αφαίρεσης 
της συσκευής κυμαινόταν μεταξύ 7 και 11 μηνών, 
με μέσο όρο τους 8 μήνες. Σε μία περίπτωση συ-
νέβη επανακάταγμα 2 μήνες μετά την αφαίρεση 
της συσκευής. Αντίστοιχα στα περιστατικά με 
primary docking και διατατική ιστογένεση πραγ-
ματοποιήθηκε δεύτερη χειρουργική επέμβαση σε 
7 περιπτώσεις για την τοποθέτηση μοσχευμάτων. 
Ο χρόνος πώρωσης κυμαινόταν μεταξύ 4,5 μηνών 
και 7 μηνών με μέσο όρο τους 5,5 μήνες.σε καμ-
μιά περίπτωση δεν πραγματοποιήθηκε υποτροπή 

της αρχικής νόσου. Συμπεράσματα: Η διενέργεια 
οστεομεταφοράς αποτελεί μια επίπονη και συχνά 
εξαντλητική διαδικασία τόσο για τον ασθενή όσο 
και για το χειρουργό, γιατί είναι τεχνικά δυσκο-
λότερη, απαιτεί περισσότερες διορθωτικές επα-
νεπεμβάσεις, στενότερη παρακολούθηση και μα-
κρότερο χρόνο πώρωσης. Αποτελεί όμως μονό-
δρομο σε περιπτώσεις οστικών ελλειμμάτων που 
ξεπερνούν τα 3 εκ., γιατί τότε η οξεία βράχυνση 
που απαιτείται για το primary docking μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την αγγείωση του άκρου και τη 
βιωσιμότητα του φακέλλου των μαλακών μορί-
ων. Η συσκευή Ilizarov αποτελεί το gold standard 
στις περιπτώσεις αυτές, ενώ η επιλεγμένη χρήση 
του Taylor Spatial Frame δίνει συχνά λύσεις σε 
δύσκολα προβλήματα διόρθωσης του άξονα.

O4
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ LRS ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ-
ΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ

Χ. Μπογιατζής, Α. Χατζηγιαννάκης, Ν. Ναλ-
μπάντης, Ε. Κώτσιος.

Ορθοπαιδικό Τμήμα ΕΣΥ Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την 
εμπειρία μας από τη χρήση του συστήματος LRS 
στην αντιμετώπιση των ψευδαρθρώσεων καθώς 
και των συγγενών και επίκτητων παραμορφώσε-
ων του μηριαίου οστού.
Υλικό – Μέθοδος: Την τελευταία πενταετία χρη-
σιμοποιήσαμε το σύστημα LRS σε 4 ασθενείς 
(3 άνδρες και μία γυναίκα) με ψευδάρθρωση (3 
σηπτικές, 1 άσηπτη), καθώς και σε άλλους 5 (4 
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άνδρες και μία γυναίκα) για τη διόρθωση τριών 
συγγενών (σε έναν ασθενή αμφοτερόπλευρα) και 
τριών επίκτητων (μετατραυματικών) παραμορ-
φώσεων του μηριαίου οστού.
Αποτελέσματα Στις 4 πρώτες περιπτώσεις επιτεύ-
χθηκε η πώρωση της ψευδάρθρωσης (σε χρονικό 
διάστημα από 5 έως και 11 μήνες), αλλά με βρά-
χυνση του σκέλους από 1 έως και 7 cm. Σε μια πε-
ρίπτωση (βράχυνση 7cm) έγινε επιμήκυνση του 
μηριαίου και ισοσκελισμός σε δεύτερο χρόνο.
Στις περιπτώσεις παραμόρφωσης, επιτεύχθηκε η 
πλήρης διόρθωση του μηχανικού άξονα καθώς 
και ο ισοσκελισμός σε όλες τις περιπτώσεις.
Συμπεράσματα: Το LRS αποτελεί μια ιδιαίτερα 
σταθερή και στιβαρή συσκευή εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης, η οποία επιτρέπει μακροχρόνια συγ-
κράτηση και οδηγεί στην πώρωση τις ψευδαρ-
θρώσεις του μηριαίου. Παράλληλα υπάρχει το 
μεγάλο πλεονέκτημα της επιμήκυνσης του οστού 
με διατατική ιστογένεση, ενώ με την παράλληλη 
χρήση του acute correction template είναι δυνα-
τό να διορθωθεί σχεδόν οποιαδήποτε γωνιακή ή 
στροφική παραμόρφωση.

O5
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΗΠΤΙΚΩΝ Η ΜΗ ΨΕΥ-
ΔΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ TAYLOR SPATIAL FRAME. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
 
Ν. Κουρής, Ι. Παπακώστας, Σ. Γαλανάκος, Β. 
Πολυζώης, Β. Νικολαΐδης

Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»
 
Το Taylor Spatial Frame αποτελεί την τελευταία 
εξέλιξη της κλασσικής μεθόδου Ilizarov, η οποία 
αποτελεί το gold standard στην αντιμετώπιση των 

ψευδαρθρώσεων της κνήμης. Κυριότερη διαφορά 
των δύο μεθόδων είναι η δυνατότητα διορθώσε-
ων στους τρεις άξονες με τη χρήση λογισμικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή που παρέχει το TSF. 
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη 
της εφαρμογής της μεθόδου αυτής στην αντιμε-
τώπιση των ψευδαρθρώσεων της κνήμης, σηπτι-
κών ή μη και η κατάδειξη των πλεονεκτημάτων 
και μειονεκτημάτων της σε σχέση με την κλασσι-
κή μέθοδο Ilizarov. Υλικό και μέθοδος: κατά την 
τελευταία τριετία αντιμετωπίσαμε 27 ψευδαρθρώ-
σεις κνήμης με τη συγκεκριμένη τεχνική. Επρό-
κειτο για 20 άνδρες και 7 γυναίκες, ηλικίας από 18 
έως 74 ετών. Οι 11 από τις ψευδαρθρώσεις αυτές 
ήταν σηπτικές, ενώ οι υπόλοιπες 16 άσηπτες. Σε 
23 περιπτώσεις προέκυψε οστικό έλειμμα 2,5-12 
εκ., το οποίο αντιμετωπίσθηκε με οξεία βράχυνση 
και διατατική ιστογένεση ή με οστεομεταφορά. 
Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε διπλό 
πλαίσιο με τρεις δακτυλίους, ενώ στις υπόλοιπες, 
απλό πλαίσιο με δύο δακτυλίους. Σε 20 περιπτώ-
σεις λόγω περιφερικής θέσης της βλάβης χρησι-
μοποιήθηκε foot plate. Σε όλες τις περιπτώσεις 
χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν μία ή περισ-
σότερες διορθώσεις στον άξονα με τη βοήθεια 
του λογισμικού, άμεσα μετεγχειρητικά ή μετά τη 
διενέργεια οστεομεταφοράς. Αποτελέσματα: Η 
μετεγχειρητική παρακολούθηση κυμάνθηκε από 
3 μήνες έως 3 έτη. Όλοι οι ασθενείς ήταν σε θέση 
να βαδίσουν με μερική φόρτιση μετά το πέρας της 
πρώτης εβδομάδας η οποία αυξανόταν σταδιακά 
σε πλήρη. Σε 16 περιπτώσεις χρειάστηκε επανε-
πέμβαση για οστεομεταμόσχευση ή secondary 
docking. Ο χρόνος πώρωσης κυμάνθηκε μεταξύ 
4,5 και 11 μηνών, εκτός από 4 περιπτώσεις που 
ακόμη παρακολουθούνται. Σε καμμιά περίπτωση 
δεν παρατηρήθηκε πώρωση σε πλημμελή θέση. 
Συμπεράσματα: Η χρήση του TSF αποτελεί μια 
χρήσιμη εναλλακτική λύση της μεθόδου Ilizarov 
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για την αντιμετώπιση των ψευδαρθρώσεων της 
κνήμης. Παρέχει συγκρίσιμα αποτελέσματα, με 
απλούστερο όμως προεγχειρητικό σχεδιασμό και 
μικρότερο χειρουργικό χρόνο. Κυρίως όμως μειώ-
νει κατά πολύ τα ποσοστά πώρωσης σε πλημμελή 
θέση μέσω της δυνατότητας διορθώσεων που πα-
ρέχει καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας. 

O6
Η ΧΡΗΣΗ DBM ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΩΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΑ-
ΞΗΣ

Ιπ. Χατζώκος, Ε. Ιωσηφίδου, Λ. Κατρανίτσα, Κ. 
Γιαννούλης, Αν. Χριστοδούλου

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. 
   ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Εισαγωγή: Η οστεομεταφορά είναι μία μέθοδος 
αποτελεσματική στην πλήρωση μεγάλων οστικών 
ελλειμμάτων . Συνοδεύεται όμως και από συχνά 
προβλήματα και επιπλοκές. Δύο από τις σοβαρό-
τερες επιπλοκές είναι η καθυστερημένη πώρωση 
και η ψευδάρθρωση του σημείου προσάραξης, 
κάτι που ταλαιπωρεί τον ασθενή με επιμήκυνση 
του χρόνου θεραπείας και επιπλέον επεμβάσεις ή 
οδηγεί ακόμη και σε αποτυχία της μεθόδου.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή 
και παρουσίαση των πρόδρομων αποτελεσμάτων 
από τη χρήση απομεταλλωμένης θεμέλιας ουσίας 
οστού (DBM) και αυτόλογου μυελού των οστών 
στο σημείο προσάραξης, σε περιπτώσεις ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε οστεομεταφορά για την κά-
λυψη οστικών ελλειμμάτων.
Υλικό – Μέθοδος: Κατά την χρονική περίοδο από 
τον Νοέμβριο του 2006 μέχρι και τον Ιούλιο του 
2007 χρησιμοποιήσαμε DBM και φυγοκεντρημέ-

νο αυτόλογο μυελό των οστών σε 8 περιπτώσεις 
ασθενών (6 άνδρες και 2 γυναίκες). Η φυγοκέ-
ντρηση επέτρεπε την χορήγηση αυξημένου αριθ-
μού stem cells ανά μονάδα όγκου μοσχεύματος. 
Οι ασθενείς αυτοί είχαν μ.ο. ηλικίας τα 37,38 έτη 
(21-50). Σε 5 περιπτώσεις το σημείο προσάραξης 
ήταν στην κνήμη, σε 1 περίπτωση στόχος ήταν 
η αρθρόδεση του γόνατος και σε 2 η αρθρόδεση 
της ποδοκνημικής (ΠΔΚ). Όλοι αυτοί οι ασθενείς 
αποτέλεσαν την ομάδα Α΄.
Στην ομάδα Β’, που χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα 
ελέγχου, περιλήφθηκαν 20 ασθενείς (18 άνδρες 
και 2 γυναίκες) παρόμοιας ηλικίας και διάγνω-
σης, οι οποίοι σε προηγούμενα έτη υποβλήθηκαν 
επίσης σε οστεομεταφορά στο κάτω άκρο, αλλά 
στους οποίους τοποθετήθηκαν λαγόνια αυτομο-
σχεύματα στο σημείο προσάραξης. Ο μ.ο. ηλικίας 
ήταν τα 35,79 έτη (18–61). Σε 16 περιπτώσεις το 
σημείο προσάραξης ήταν στην κνήμη, ενώ σε 1 
περίπτωση στόχος ήταν η αρθρόδεση του γόνα-
τος και σε 3 της ΠΔΚ.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α΄ σε 5 ασθενείς επι-
τεύχθηκε πώρωση χωρίς σημαντικά προβλήματα. 
Σε έναν ακόμη ασθενή συνέβη κάταγμα μετά την 
αφαίρεση του συστήματος εξ. οστεοσύνθεσης 
και χρειάσθηκε να χειρουργηθεί εκ νέου. Τέλος 
σε μία ασθενή αναπτύχθηκε ψευδάρθρωση που 
αντιμετωπίστηκε με επιτυχία με ανάστροφη εν-
δομυελική ήλωση της ΠΔΚ. Δηλαδή επιτεύχθηκε 
πώρωση, με μόνο την αρχική επέμβαση μοσχευ-
μάτων, στους 7 από τους 8 ασθενείς (87,5 %), σε 
κατά μ.ο. 210 ημέρες (από 141 έως 236 ημέρες). 
Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε επιπλοκές από 
την περιοχή λήψης του μυελού των οστών.
Σε 15 ασθενείς της Β΄ ομάδας το σημείο προσά-
ραξης πωρώθηκε χωρίς την ανάγκη επανεγχείρη-
σης (75 %), κατά μ.ο. σε 228,60 ημέρες (από 70 
έως 550 ημέρες). Σε 2 από αυτούς συνέβη κάταγ-
μα μετά την αφαίρεση της εξ. οστεοσύνθεσης, 
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που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς συντηρητικά. Σε 
δύο περιπτώσεις χρειάσθηκε εκ νέου τοποθέτη-
ση μοσχευμάτων, που οδήγησε σε πώρωση. Σε 
3 ασθενείς όμως δε στάθηκε δυνατή η πώρωση, 
παρά τις επανεγχειρήσεις. Σε μία περίπτωση εί-
χαμε δημιουργία αιματώματος και διάσπαση του 
χειρουργικού τραύματος στη δότρια περιοχή του 
λαγονίου, ενώ όλοι οι ασθενείς, κατά τις πρώτες 
μετεγχειρητικές ημέρες ανέφεραν σημαντικό άλ-
γος στην ίδια περιοχή.
Συμπεράσματα: Παρά το ότι το δείγμα μας είναι 
μικρό και η μελέτη αναδρομική, φαίνεται πως η 
χρήση φυγοκεντρημένου αυτόλογου μυελού των 
οστών και DBM στο σημείο προσάραξης επιτυγ-
χάνει υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς πώρωσης 
και ίσως σε ελαφρώς συντομότερο χρόνο σε σχέ-
ση με την κλασσική μέθοδο με τη χρήση λαγονί-
ων μοσχευμάτων, χωρίς να έχει τα γνωστά προ-
βλήματα από τη δότρια περιοχή.

O7
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤAYLOR 
SPATIAL FRAME ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΝΗΜΗΣ

Σ. Βαρυτιμίδης, Δ. Αγοραστάκης, Ρ. Γιαννάκος, 
Δ Παρίδης, Κ.Ν. Μαλίζος

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Τα κατάγματα κνήμης υψηλής ενέρ-
γειας είναι πιθανό να παρουσιάσουν επιπλοκές 
όπως πώρωση σε πλημμελή θέση, ψευδάρθρωση 

και λοίμωξη, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 
τη λειτουργικότητα του άκρου του ασθενούς. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εκτιμήσει τη 
αποτελεσματικότητα του συστήματος εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης Taylor Spatial Frame σε μια σειρά 
καταγμάτων κνήμης υψηλής ενέργειας. 
Υλικό και Μέθοδος: Δέκα εννέα άρρενες  ασθε-
νείς με κάταγμα κνήμης υψηλής ενέργειας υπο-
βλήθηκαν σε αντιμετώπιση του κατάγματος με 
εφαρμογή κυκλικού πλαισίου Taylor. Ένδεκα κα-
τάγματα ήταν ανοικτά και οκτώ παρουσίαζαν συ-
ντριβή στην κεντρική ή στην περιφερική επίφυση 
της κνήμης (κατάγματα plateau ή pilon). Τα ανοι-
κτά κατάγματα ήταν όλα τύπου ΙΙ κατά Goustillo. 
Η ανάταξη του κατάγματος έγινε άμεσα διεγχει-
ρητικά σε όλους τους ασθενείς ενώ διορθώσεις 
χρειάστηκε να γίνουν σε έξι. 
Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος παρακολούθη-
σης ήταν18 μήνες. Πώρωση επιτεύχθηκε σε όλα 
τα κατάγματα. Ο μέσος χρόνος πώρωσης ήταν 
10 εβδομάδες. Στα κατάγματα pilon κυμάνθηκε 
από 10 έως 16 εβδομάδες. Όλοι οι ασθενείς με 
pilon χρειάστηκαν τοποθέτηση μοσχεύματος σε 
δεύτερο χρόνο μαζί με παράγοντες ευόδωσης 
της πώρωσης Η λειτουργική αποκατάσταση ήταν 
πλήρης σε όλους του ασθενείς με κατάγματα της 
διαφυσης και του άνω πέρατος της κνήμης. Σε 
όλους ασθενείς με συντριπτικά κατάγματα pilon 
διαπιστώθηκε περιορισμός της ραχιαίας κάμψης 
της ΠΔΚ. 
Συμπέρασμα: Το σύστημα Taylor αποτελεί αξιό-
πιστη μέθοδο αντιμετώπισης των καταγμάτων 
υψηλής ενέργειας της κνήμης. Τα συντριπτικά 
κατάγματα pilon παρουσιάζουν σημαντική καθυ-
στέρηση της πώρωσης. 
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O8
Η ΔΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΙ-
ΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-
ΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΩΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩ-
ΣΗΣ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

Β. Ασσάντης, Π. Μικάλεφ, Ε. Μπαλαμπανίδου, 
Α. Γιανναράκης, Ι. Στ. Μπισχινιώτης. 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Σκοπός της παρουσίασης είναι να δειχθεί η αξιο-
ποίηση της επαναλαμβανόμενης άσκησης εναλ-
λασσόμενων κύκλων συμπίεσης και διάτασης 
προς ενίσχυση της οστεογένεσης μπορεί να κατα-
στεί επωφελής σε πλειάδα κλινικών περιπτώσεων 
από την είσοδο στην επανορθωτική κλίμακα. 
Ασθενείς και μέθοδος: Κατά την εικοσαετία 1987 
-2006 αντιμετωπίσαμε 21 ασθενείς - πολυτραυμα-
τίες με διάφορα κατάγματα του περιφερικού σκε-
λετού. Επρόκειτο για 19 άνδρες και 2 γυναίκες, 
άτομα παραγωγικά, ηλικίας από 19 έως 52 έτη. 
Οι ασθενείς έφεραν κατάγματα του περιφερικού 
σκελετού των εξής ομάδων: 4 συντριπτικά άνω 
τριτημορίου διάφυσης βραχιονίου (1.2.C.3.3), 
2 κάτω τριτημορίου διάφυσης του αντιβραχίου 
(2.2.C.3.3), 5 κατάγματα διάφυσης του μηριαίου 
(3.2.C.3.3), 9 κατάγματα κνήμης με οστικά ελ-
λείμματα και μία πολυσυστηματική κάκωση γό-
νατος με κατάγματα κνήμης και μηριαίου, όπου 
χάριν ελέγχου γενικευμένης και τοπικής λοίμω-
ξης επελέγη η διενέργεια πρώιμης αρθροδεσίας. 
Σε όλους του ασθενείς υπήρχαν ήδη εφαρμοσμέ-
να πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης, τα οποία 
τροποποιήθηκαν προκειμένου να ασκηθεί η πρα-
κτική που περιγράψαμε ενώ οι κύκλοι εναλλασσό-
μενης διάτασης και συμπίεσης ήταν εβδομαδιαίας 
διάρκειας και της ίδιας έντασης. Αποτελέσματα:

Η τεχνική της εφαρμογής εναλλασσόμενων κύ-
κλων συμπίεσης και διάτασης κατέστη δυνατό να 
πετύχει του σκοπού της σε χρόνο που κυμάνθηκε 
από 10 έως 15 εβδομάδες σε όλους τους ασθενείς 
με εξαίρεση τους ασθενείς με ψευδάρθρωση στο 
αντιβράχιο όπου η επιτυχία της ήταν μερική επί 
ενός ασθενούς και απέτυχε στον άλλο. Συμπερά-
σματα: Ενώ η ευόδωση των οστεογενετικών διερ-
γασιών και το θεωρητικό τους ήταν γνωστό από 
παλιά η εφαρμογή τους στην κλινική πράξη είναι 
σχετικώς νέα. Η πρόνοια για ενδεχόμενη εφαρμο-
γή της μεθόδου σε μεγάλη σειρά κακώσεων πρέ-
πει να τίθεται πάντοτε. 

O9
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΨΕΥΔΑΡ-
ΘΡΩΣΕΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ILIZAROV
 
Τσαρίδης Ε., Σαρικλόγλου Σ., Ευαγγελίδης Δ., 
Παπασούλης Ε., Κουτρούμπας Ι., Καπινάς Α.

Γ.Ν.Καβάλας, Ορθοπαιδική κλινική
 
Σκοπός της εργασίας: η παρουσίαση της αντιμε-
τώπισης μη σηπτικών ψευδαρθρώσεων μακρών 
οστών με σύστημα Ilizarov. Υλικό και μέθοδος:
τέσσερις άσηπτες ψευδαρθρώσεις κνήμης και 
μία ψευδάρθρωση βραχιονίου αντιμετωπίσθηκαν 
με σύστημα Ilizarov σε 5 ασθενείς (τέσσερις άν-
δρες και μία γυναίκα).Οι ψευδαρθρώσεις κνήμης 
προέκυψαν μετά από αντιμετώπιση με εξωτερική 
οστεοσύνθεση καταγμάτων διάφυσης κνήμης με 
κεντρική ενδαρθρική επέκταση σε 2 περιπτώσεις 
και καταγμάτων Pillon σε άλλες δύο. Το κάταγμα 
του βραχιονίου αντιμετωπίσθηκε αρχικά με εξω-
τερική οστεοσύνθεση, ακολούθως με ενδομυελι-
κή ήλωση και στη συνέχεια με εσωτερική οστεο-
σύνθεση χωρίς επιτυχία. Και στις πέντε περιπτώ-
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σεις η ψευδάρθρωση ήταν άσηπτη και ατροφική. 
Στο σύνολο των περιπτώσεων έγινε τοποθέτηση 
αυτομοσχευμάτων, ενώ στο βραχιόνιο έγινε αφαί-
ρεση νεκρωτικού τμήματος οστού έκτασης 4cm 
και οξεία βράχυνση του βραχιονίου κατά 4cm. 
Οι ασθενείς ακολούθησαν άμεσα μετεγχειρητικά 
εντατικό πρόγαμμα κινησιοθεραπείας. Αποτελέ-
σματα : οι μόνες επιπλοκές που αντιμετωπίσαμε 
ήταν η λοίμωξη στη διαδρομή των βελονών σε 8 
βελόνες που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά. Το 
σύνολο των καταγμάτων πορώθηκε με επιτυχία 
σε διάστημα από 60-110 ημέρες με ικανοποιητι-
κά λειτουργικά αποτελέσματα. Συμπεράσμα: το 
σύστημα Ilizarov αποτελεί μια πολύ καλή λύση 
για την αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεων μακρών 
οστών. Εξασφαλίζει ασφαλή πόρωση με γρήγορη 
λειτουργική αποκατάσταση. 

O10
ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΚΝΗΜΗΣ

Σ. Βαρυτιμίδης, Κ. Μπαργιώτας, Δ. Αγοραστά-
κης, Δ. Παρίδης, Κ. Μαλίζος

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Σκοπός: Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της 
αντιμετώπισης των σηπτικών ψευδαρθώσεων της 
κνήμης με ευρύ χειρουργικό καθαρισμό και διατα-
τική οστεογένεση.

Υλικό – Μέθοδος: Εικοσιένα ασθενείς, 19 άνδρες 
και 2 γυναίκες, αντιμετωπίστηκαν με την παρα-
πάνω μέθοδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η 
αρχική αντιμετώπιση του κατάγματος έγινε με 
εσωτερική οστεοσύνθεση σε 9 ασθενείς (σε 6 
τοποθετήθηκε και αλλομόσχευμα), με ενδομυε-
λικό ήλο σε 8 και εξωτερική οστεοσύνθεση σε 4. 
Πέντε ασθενείς είχαν πολύ-μικροβιακές λοιμώ-
ξεις, σε 6 απομονώθηκε Staph Aureus, σε 4 Staph 
Epidermis, σε 2 Pseudomonas Aeroginusa, ενώ 4 
είχαν αρνητικές καλλιέργειες. 
Σε όλους έγινε ριζικός χειρουργικός καθαρισμός, 
αφαίρεση των απολυμάτων και εκτομή του μολυ-
σμένου οστού μέχρι υγιούς. Σφαιρίδια τσιμέντου 
με αντιβιοτικό τοποθετήθηκαν σε όλους τους 
ασθενείς και δεύτερος χειρουργικός καθαρισμός 
έγινε κατά την αφαίρεσή του. Για την οριστική 
σύγκλειση του τραύματος σε έξι ασθενείς απαι-
τήθηκε κινητοποίηση τοπικού κρημνού. Σε 18 
τοποθετήθηκαν κυκλικά πλαίσια και σε τρεις μο-
νόπλευρο. 
Αποτελέσματα. Σε ένα ασθενή χρειάστηκε ακρω-
τηριασμός κάτωθεν του γόνατος. Στους υπόλοι-
πους είκοσι επιτεύχθηκε η αποκατάσταση της συ-
νέχειας και του μήκους της κνήμης. 2,3 επεμβάσεις 
απαιτήθηκαν κατά μέσο όρο και η μέση διάρκεια 
της εφαρμογής του πλαισίου ήταν 210 μέρες με 
μέσο όρο επιμήκυνσης τα 5.4 εκατ. Σύμφωνα με 
τα κριτήρια του Paley το ακτινολογικό αποτέλε-
σμα ήταν εξαιρετικό σε 18 ασθενείς και καλό σε 
δύο ενώ το λειτουργικό εξαιρετικό σε 17 και πολύ 
καλό σε τέσσερις.
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O11
H ΑΡΘΡΟΔΙΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΔΚ ΜΕ ΚΥΚΛΟ-
ΤΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ILIZAROV ΩΣ 
ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Β. Σιώρος, Δ. Παφύλας, Δ. Γκαρτζονίκας, Α. 
Μαυροδοντίδης, Α. Μπερής

Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου Ιωαννίνων

Σκοπός: Η αρθροδιάταση της ΠΔΚ ως θεραπεία 
της οστεοαρθρίτιδάς της, μειώνει τον πόνο και 
βελτιώνει τη λειτουργικότητα της άρθρωσης ακό-
μη και σε προχωρημένα στάδια της νόσου
Υλικό-Μέθοδος: Αντιμετωπίσαμε στην Κλινική 
μας 12 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα της ποδο-
κνημικής.Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 35 
έτη και ο μέσος χρόνος της παρακολούθησης 20 
μήνες. Η κύρια αιτία της οστεοαρθρίτιδας ήταν 
τραυματική. Ταυτόχρονα με την αρθροδιάταση 
με κυκλοτερή σύστημα έγινε και αρθροσκοπικός 
καθαρισμός με ταυτόχρονη έγχυση χονδροεπα-
γωγικών ουσιών. 
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς μελετήθηκαν 
κλινικά χρησιμοποιώντας το score AOFAS. Με 
προεγχειρητική βαθμολόγηση του πόνου 14 και 
μετεγχειρητικά 23, και προεγχειρητικό μέσο όρο 
41 και μετεγχειρητικά 76. Όλοι οι ασθενείς ήταν 
ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα και η μόνη 
παράμετρος που λείπει είναι η μακροπρόθεσμη 
έκβαση της τόσο της κλινικής όσο και της ακτι-
νολογικής εικόνας των ασθενών αυτών.  
Συμπέρασμα: Πιστεύουμε ότι η αρθροδιάταση 
αποτελεί δόκιμη μέθοδο αντιμετώπισης της οστε-
οαρθρίτιδας, προσφέροντας αρκετά στην λει-
τουργικότητα της άρθρωσης και στην εξέλιξη της 
νόσου.

O12
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΙ-
ΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

Ιπ. Χατζώκος, Ε. Ιωσηφίδου, Δ. Καπούτσης, Σ. 
Δάφτσης, Αν. Χριστοδούλου

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπα-
νικολάου»

Σκοπός: Η παρουσίαση των κλινικών και ακτινο-
λογικών αποτελεσμάτων σε κατάγματα υψηλής 
βίας στους κνημιαίους κονδύλους που αντιμετω-
πίστηκαν με εφαρμογή συστήματος εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης, αμιγώς κυκλικού ή υβριδίου.
Υλικό-Μέθοδος: Κατά τη διετία 2006 και 2007 
αντιμετωπίσθηκαν στην Κλινική μας με εξωτερι-
κή οστεοσύνθεση 9 κατάγματα κνημιαίων κονδύ-
λων υψηλής βίας, σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες, με 
μέσο όρο ηλικίας τα 44,7 έτη (37-72). Σε 6 ασθε-
νείς επρόκειτο για την αριστερή κνήμη και σε 3 
για τη δεξιά. Τέσσερα (4) ήταν αποτέλεσμα τρο-
χαίου ατυχήματος και 5 πτώσεως στο έδαφος. Σε 
4 ασθενείς το κάταγμα ήταν κατηγορίας V κατά 
Schatzker και σε 5 κατηγορίας VI.. Προεγχειρητι-
κά υπεβλήθησαν σε έλεγχο με αξονική τομογρα-
φία οι 4 ασθενείς. Η χειρουργική επέμβαση έγι-
νε κατά μ.ο. σε 3,12 ημέρες (0-7). Σε 5 ασθενείς 
τοποθετήθηκε αμιγώς κυκλικό πλαίσιο και σε 4 
υβρίδιο. Ανοικτή ανάταξη χρειάσθηκε σε 3 περι-
πτώσεις. Μετεγχειρητικά οι ασθενείς παρέμειναν 
νοσηλευόμενοι για 7,45 ημέρες κατά μ.ο. (3-16).
Αποτελέσματα: Με μέσο follow-up 8,7 μηνών 
(2,5-13), σημειώθηκαν 2 περιπτώσεις πώρωσης 
σε πλημμελή θέση, μία περίπτωση καθυστερη-
μένης επούλωσης του χειρουργικού τραύματος, 
μία περίπτωση όψιμης νευραλγίας του περονιαί-
ου νεύρου και 19 περιπτώσεις τοπικής λοίμωξης 
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βελονών (pin-site track infection) που αντιμετω-
πίστηκαν συντηρητικά (χορήγηση αντιβιωτικής 
αγωγής). Σε όλους τους ασθενείς μετρήθηκε στην 
τελευταία εξέταση εύρος κίνησης στο γόνατο 
τουλάχιστον 0-90 μοιρών. Μετά την ολοκλήρωση 
της θεραπείας σε όλους τους ασθενείς η κίνηση 
και η βάδιση ήταν ανώδυνη, χωρίς την ανάγκη 
χρήσης βοηθημάτων. Όλοι οι ασθενείς δήλωσαν 
ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα.
Συμπέρασμα: Σε κατάγματα υψηλής βίας στους 
κνημιαίους κονδύλους (κατηγορίας V ή VI κατά 
Schatzker) η χρήση κυκλικού πλαισίου εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης ή υβριδίου έχει λίαν ικανοποιητι-
κά κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα. 

O13
TREATMENT OF UPPER LIMB DEFORMI-
TIES WITH EXTERNAL FIXATION

Prof. G. Salameh, MD. PhD. Damascus, Syria.

For the treatment of upper limb deformity and 
lengthening a modified special external hinge 
distraction system has been developed, which al-
lows the combined treatment of congenital and 
acquired complex deformities of the upper limbs.
Since 1995 to 2006 this new system was used in 
85 patients with deferent indications in the upper 
limbs. They presented with upper limb length dis-
crepancies and axial deviations and deformities. 
The hinges where used are modified system of / 
Salamehfix /
Results.The used hinge system allows multiplanar 
corrections, deferent size of arcs are used makes 
it more suitable in shape and allows free joint 
movements, the insertion of wires and pens in a 
nearly right angels makes the fixation more stable 

in addition to insertion in a minor painful regions 
makes it more tolerable, good correction and x-
ray control is easy.
Conclusion. The newly developed hinges are easy 
to use and allow the treatment of complex defor-
mities of the upper limbs.

O14
TREATMENT OF CONGENITAL AND AC-
QUIRED FOOT DEFORMITIES WITH EX-
TERNAL FIXATIONS.

Prof. G. Salameh, MD. PhD. Damascus, Syria,Dr. 
M. Schmidt, MD; Frankfurt, Germany.

The treatment of complex foot deformities often 
needs the use of special external fixators to treat 
the deformities of multiplanar direction and con-
tractures of the ankle joints, equinovarus defor-
mity. In severe cases the best choice is the use the 
external hinge distraction system to restore the 
function of joints, treat the shortening of the foot 
and correct deformity. 
From 1993 to 2006 we treated 110 cases of severe 
foot deformities with congenital clubfoot, neuro-
muscular deformities and posttraumatic defor-
mities, age between 3 to 45 years, with external 
fixators. 
In some cases the treatment was combined with 
lengthening and axial correction of the lower leg 
if needed. The average time for correction is 4 to 
6 weeks followings by 2-3 months of fixation to 
keep the final correction. A special orthosis is 
needed after removal of the fixation devices for 
another 6 months. 
Complications were mostly superficial Pin in-
fection, loosening of wires, no nerve or vascular 
damage and no thrombosis was seen. In all cases a 
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plantigrade foot was achieved with stiffness of the 
joints in neuromuscular diseases. 
The walking ability was in most cases much better 
due to the plantigrade position of the foot; enable 
the patient to walk without any aid except ortho-
pedic shoes. The satisfaction rate of all patients 
was very good; some of the patients were able to 
walk for first time due to the correction. 
The use of external fixation is an ideal treatment 
in complex congenital or posttraumatic foot de-
formities to achieve a good correction and good 
functional and cosmetic result for the patient.

O15
A NEW HINGE SYSTEM IN THE TREATMENT 
OF LIMB LENGTHENING AND AXIAL DEVIA-
TIONS 

G. Salameh; MD. Ph.D., Mazzeh shekh Saad; 
Damascus Syria

For the treatment of limb shortness and correc-
tion of axial deviations a special external hinge 
distraction system has been developed, which al-
lows the combined Treatment of congenital and 
acquired complex deformities of the lower and 
upper extremities.

Since 1995 to 2006 this new system was used in 
310 patients with different indications in the low-
er and upper limbs, presented with limb length 
discrepancies and axial deviation. 
The External Fixation Hinge System /Salamehfix 
/; is an arch hinged system consists of arches with 
a various diameters and perimeters, to assemble 
the different sizes of the limb in the upper and 
distal part with connecting special hinges which 
allows correction of all axial deviations and rota-
tion, different sizes of the arcs to choose a special 
size for each patient with keeping an excellent 
technical functions; multiplanar multidirectional 
corrections; makes the fixator more suitable to 
each patient in size and allows the patient to move 
his joints freely, the insertion of the wires and 
screws in nearly right angles which make a stable 
fixation, the insertion of wires and half pins in a 
minor painful regions makes the tolerance to the 
fixator more acceptable . X- Ray control is easy. 
 Complications where mostly superficial pin in-
fections, No nerve or vascular injuries.
The new developed hinges had good to perfect re-
sults in treatment of congenital and acquired limb 
deformities, easy to use and allow the treatment of 
complex deformities with lengthening.
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P1

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΝΗ-
ΜΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TAYLOR 
SPATIAL FRAME

Χ. Μπογιατζής, Α. Χατζηγιαννάκης, Χ. Σαλή, Γ. 
Αλμανίδης.

Ορθοπαιδικό Τμήμα ΕΣΥ Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την 
εμπειρία μας από τη διόρθωση σύνθετης μετα-
τραυματικής παραμόρφωσης κάτω πέρατος κνή-
μης με κυκλικό πλαίσιο Taylor Spatial Frame.
Υλικό και μέθοδος Παρουσιάζουμε την περίπτω-
ση ασθενή 56 ετών με δευτεροπαθή παραμόρφω-
ση περιφερικού άκρου ΑΡ κνήμης (ραιβότητα, 
πρόσθια γωνίωση, βράχυνση, πλάγια μετάθεση 
προς τα έσω), ύστερα από αποτυχία υλικών εσω-
τερικής οστεοσύνθεσης και πώρωση σε πλημμελή 
θέση συντριπτικού κατάγματος κάτω πέρατος ΑΡ 
κνήμης και περόνης.
Αποτελέσματα: Ύστερα από ακριβή προεγχειρη-
τικό σχεδιασμό εφαρμόστηκε το Taylor Spatial 
Frame και έγινε υπερσφύρια οστεοτομία κνή-

μης - περόνης. Κατόπιν με εφαρμογή διατατικής 
ιστογένεσης επιτεύχθηκε η πλήρης διόρθωση της 
παραμόρφωσης και η αποκατάσταση του μήκους 
του σκέλους.
Συμπεράσματα: Η προοδευτική διόρθωση με κυ-
κλικό σύστημα και διατατική ιστογένεση αποτελεί 
μια άριστη μέθοδο για τη διόρθωση μιας σύνθε-
της παραμόρφωσης της κνήμης στην περιοχή της 
ποδοκνημικής άρθρωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώ-
σεις με βράχυνση του σκέλους. Το Taylor Spatial 
Frame προσφέρει τα μέγιστα στον ακριβή έλεγχο 
της διόρθωσης.

P2
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ SHEFFIELD RING FIXATOR

Χ. Μπογιατζής, Ε. Κώτσιος, Θ. Σαρίδης, Α. Χα-
τζηγιαννάκης.

Ορθοπαιδικό Τμήμα ΕΣΥ Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την 
εμπειρία μας από τη διόρθωση σύνθετης μετε-
τραυματικής παραμόρφωσης κνήμης με κυκλικό 
πλαίσιο Sheffield Ring Fixator.

812nd CONGRESS OF HELLENIC ASSOCIATION OF DISTRACTION HISTOGENESISABSTRACTS 2007

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

POSTER
PRESENTATIONS



Υλικό και μέθοδος: Παρουσιάζουμε την περίπτω-
ση ασθενή 16 ετών με δευτεροπαθή παραμόρφω-
ση ΑΡ κνήμης (βλαισότητα σε δύο επίπεδα και 
οπίσθια γωνίωση στην άνω μετάφυση που προ-
καλούσε ανάκυρτο γόνατο), ύστερα από κάταγμα 
κάτω τριτημορίου κνήμης και βλάβη του συζευ-
κτικού χόνδρου του γόνατος, που είχε υποστεί σε 
ατύχημα με ποδήλατο σε ηλικία 13 ετών.
Αποτελέσματα: Ύστερα από ακριβή προεγχειρητι-
κό σχεδιασμό του μηχανικού άξονα αποφασίστη-
κε η διόρθωση του συνόλου της παραμόρφωσης 
σε ένα επίπεδο, με οστεοτομία στην άνω μετάφυ-
ση της κνήμης και διατατική ιστογένεση, ύστερα 
από εφαρμογή κυκλικού συστήματος Sheffield 
Ring Fixator. Για την ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας απαιτήθηκε χρονικό διάστημα 4 μηνών και στο 
τέλος επιτεύχθηκε η πλήρης αποκατάσταση του 
μηχανικού άξονα του σκέλους.
Συμπεράσματα: Η προοδευτική διόρθωση με κυ-
κλικό σύστημα και διατατική ιστογένεση αποτε-
λεί τη μέθοδο εκλογής για τη διόρθωση μιας σύν-
θετης παραμόρφωσης της κνήμης και ιδιαίτερα 
όταν η παραμόρφωση χαρακτηρίζεται από μεγά-
λη βλαισότητα.

P3
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΣΕ 
ΝΟΣΟ PAGET ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ TAYLOR 
SPATIAL FRAME

Τσαρίδης Ε., Παπασούλης Ε, Κουτρούμπας Ι., 
Ευαγγελίδης Δ., Καπινάς Α.,Σαρικλόγλου Σ.

Γ.Ν.Καβάλας , Ορθοπαιδική κλινική

Σκοπός: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς 
που έπασχε από νόσο Paget, με βαριά οστεοαρ-
θρίτιδα αριστερού γόνατος και σοβαρή παραμόρ-
φωση της σύστοιχης κνήμης, ο οποίος αντιμετω-

πίστηκε με διατατική οστεογένεση, με τη χρήση 
του Taylor Spatial Frame. Μέθοδος: Ανδρας 64 
ετών με νόσο Paget παρουσίαζε σοβαρή οστεοαρ-
θρίτιδα του αριστερού γόνατος και πολυαξονική 
παραμόρφωση της σύστοιχης κνήμης. Αποφασί-
σαμε αρχικά να διορθώσουμε την παραμόρφωση 
της κνήμης και στην συνέχεια να αντιμετωπίσουμε 
την οστεαρθρίτιδα του γόνατος με ολική αρθρο-
πλαστική. Η διόρθωση επιτεύχθηκε με τη χρήση 
του Taylor Spatial Frame, μετά από υποπεριοστι-
κή κεντρική οστεοτομία. Το σύστημα μας επέτρε-
ψε να διορθώσουμε ταυτόχρονα 18ο ραιβότητας, 
24ο πρόσθιας κυρτότητας, 15ο έσω στροφής και 
2 εκ. βράχυνση. Η περίοδος διόρθωσης διάρκε-
σε 40 μέρες. Η αφαίρεση του συστήματος έγινε 
3 μήνες μετά το πέρας της περιόδου διόρθωσης. 
Δύο μήνες αργότερα πραγματοποιήσαμε ολική 
αρθροπλαστική στο σύστοιχο γόνατο. Αποτελέ-
σματα: Ένα έτος μετά την ολική αρθροπλαστική 
ο ασθενής έχει εύρος κίνησης στο γόνατο 0-100ο 
και περπατά χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο άξονας 
της κνήμης δεν έχει παραμορφωθεί περαιτέρω. Ο 
ασθενής συνεχίζει να παρακολουθείται. Συμπέρα-
σμα: το Taylor Spatial Frame είναι ένα σύστημα 
που επιτρέπει τη γρήγορη, άνετη για τον ασθενή 
και ασφαλή διόρθωση σοβαρών και δυσεπίλυτων 
οστικών παραμορφώσεων.

P4
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΡΕΙΑΣ ΚΑΚΩΣΗΣ 
ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕ-
ΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ε. Ιωσηφίδου, Ε. Μπαλαμπανίδου, Π. Παπαδό-
πουλος, Ιπ. Χατζώκος, Αν. Χριστοδούλου

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπα-
νικολάου»
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Σκοπός: Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς 
23 ετών στον οποίο εφαρμόστηκε η μέθοδος της 
διατατικής ιστογένεσης για την αντιμετώπιση 
οστικού ελλείμματος της κερκίδας και της ωλέ-
νης μετά από χειρουργική αφαίρεση αυτών λόγω 
οστικής νέκρωσης και λοίμωξης.
Υλικό – Μέθοδος: Ο ασθενής διακομίσθηκε με 
ανοικτό κάταγμα αριστερού αντιβραχίου, μετά 
από ατύχημα με δίκυκλο. Η πρώτη αντιμετώπιση 
συνίστατο σε εσωτερική οστεοσύνθεση των κα-
ταγμάτων με πλάκες και βίδες. Ανέπτυξε σοβαρή 
λοίμωξη και νέκρωση του τραύματος, που μετά 
τους επανειλημμένους χειρουργικούς καθαρι-
σμούς οδήγησαν σε μεγάλο έλλειμμα μαλακών 
μορίων, αποκάλυψη των οστών και των υλικών 
οστεοσύνθεσης και οστική νέκρωση. Τέθηκε το 
θέμα της ριζικότερης αντιμετώπισης του προβλή-
ματος και το ενδεχόμενο του ακρωτηριασμού. 
Λαμβάνοντας υπόψη το νεαρό της ηλικίας και τη 
άρνηση του ασθενούς για τον ακρωτηριασμό επι-
χειρήθηκε η διάσωση του άκρου.
Ο ασθενής οδηγήθηκε εκ νέου στο χειρουργείο, 
ένα μήνα μετά το ατύχημα, και του τοποθετή-
θηκαν δύο μονόπλευρα συστήματα εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης που παρείχαν τη δυνατότητα 
οστεομεταφοράς και επιμήκυνσης. Αφαιρέθηκαν 
τα υλικά οστεοσύνθεσης και τα νεκρωμένα οστι-
κά τμήματα. Το οστικό έλλειμμα που προέκυψε 
ήταν 8cm για την κερκίδα και 4cm για την ωλένη. 
Έγινε οξέως συμπλησίαση των οστικών άκρων 
κατά 4cm, με σκοπό της επίτευξη σύγκλεισης των 
μαλακών μορίων και την επαφή των άκρων της 
ωλένης καθώς και υποπεριοστική οστεοτομία της 
κερκίδος, περιφερικά του ελλείμματος.
Όταν ολοκληρώθηκε η οστεομεταφορά της κερ-
κίδος ο ασθενής οδηγήθηκε πάλι στο χειρουργείο 
(107 ημέρες μ.χ.) και τοποθετήθηκαν μοσχεύματα 
στο σημείο προσάραξης της κερκίδος. Ο πώρος 
του σημείου επαφής των άκρων της ωλένης ήταν 
ήδη ισχυρός και έτσι χρειάσθηκε να γίνει υποπε-

ριοστική οστεοτομία στο σημείο αυτό. Ακολού-
θησε σταδιακή, ταυτόχρονη επιμήκυνση κερκίδος 
και ωλένης με σκοπό την αποκατάσταση του μή-
κους του αντιβραχίου. Τα συστήματα εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης αφαιρέθηκαν μετά από συνολικά 
13,5 μήνες (πρώτα της ωλένης και μετά 45 ημέρες 
της κερκίδος) και τοποθετήθηκε παλαμιαίος νάρ-
θηκας για ένα μήνα.
Αποτελέσματα: Το μήκος και των δύο οστών 
αποκαταστάθηκε. Η κερκίδα όμως παρουσίασε 
παλαμιαία γωνίωση μετά την αφαίρεση της εξ. 
οστεοσύνθεσης, με αποτέλεσμα διαταραχή της 
περιφερικής κερκιδωλενικής άρθρωσης. Το τελι-
κό λειτουργικό αποτέλεσμα είναι ωστόσο ικανο-
ποιητικό και ο ασθενής πλήρως ικανοποιημένος.
Συμπεράσματα: Η διατατική οστεογένεση, παρέ-
χοντας τη δυνατότητα παράλληλης ιστογένεσης, 
μπορεί να δώσει λύσεις στην προσπάθεια διάσω-
σης του μέλους μετά από βαριές κακώσεις των 
άνω άκρων, όπου η οστική βλάβη συνοδεύεται και 
από σοβαρό τραυματισμό των μαλακών μορίων.

P5

AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΙΟΥ 
ΜΕ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ILIZAROV.

Β. Σιώρος, Δ. Παφύλας, Α. Μαυροδοντίδης, Α. 
Μπερής

Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου Ιωαννίνων

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε τα πρώιμα αποτελέ-
σματα αντιμετώπισης αυτών των καταγμάτων με 

832nd CONGRESS OF HELLENIC ASSOCIATION OF DISTRACTION HISTOGENESISABSTRACTS 2007



συστήματα τύπου Ilizarov.
Υλικό-Μέθοδος 3 ασθενείς με κάταγμα μηριαίου 
επι ΤΚΑ ( 2 ασθενείς με ασταθές κάταγμα τύπου 
ΙΙΙ κατά Lewis –Rorabeck) και ένας ασθενής επί 
ΤΗΑ (τύπου C κατά Vancouver) αντιμετωπίστη-
καν σε διάστημα 1,5 έτους. 
Αποτελέσματα Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης 
ήταν τα 3 έτη με μέσο χρόνο πώρωσης των κα-
ταγμάτων 16 βδομάδες(διακύμανση 14-18).Πώ-
ρωση επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς χωρίς 
μείζονες επιπλοκές με μέσο χρόνο χειρουργείου 
55 λεπτά και χωρίς απώλειες αίματος. Η κινητι-
κότητα επανήλθε στην προεγχειρητική κινητική 
κατάσταση ,με εξαίρεση ένα ασθενή ο οποίος είχε 
απώλεια κάμψης 12 °.
Συμπέρασμα: Η αντιμετώπιση αυτών των καταγ-
μάτων αποτελεί δύσκολο έργο για τον ορθοπαι-
δικό χειρουργό και ιδίως οταν αφορά σε ασθενείς 
μεγάλης ηλικίας με αρκετά και σοβαρά συνοδά 
προβλήματα υγείας. Η μέθοδος είναι απλή και, 
παρόλο το μικρό αριθμό των περιστατικών, δό-
κιμη και αποτελεσματική. Στη διεθνή βιβλιογρα-
φία υπάρχουν ελάχιστες αναφορές με πολύ μικρή 
εμπειρία. 

P6

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ILIZAROV

Θ. Β. Γρίβας, Ο.Δ. Σαββίδου, Σ.Α. Ψαράκης, Γ. 
Ροδόπουλος.

Ορθοπαιδικό Τμήμα ΓΝΕ «Θριάσιο», Αττική

Εισαγωγή: Η εξωτερική οστεοσύνθεση τύπου 
Ilizarov είναι μια από τις πιο χρήσιμες και ευέλι-
κτες μεθόδους για την αντιμετώπιση κυρίως ιδι-
αζουσών περιπτώσεων καταγμάτων και άλλων 
οστικών παραμορφώσεων. Εν τούτοις υπάρχουν 

περιπτώσεις που ακόμα και αυτή η μέθοδος, όπως 
συνήθως εφαρμόζεται, δεν δίνει λύση στο πρό-
βλημα. Η εμπειρία του Χειρουργού στη χρήση 
της μεθόδου αυτής, και η εφευρετικότητά του, 
μπορούν να δώσουν λύσεις σε δυσεπίλυτα προ-
βλήματα.
Σκοπός: Στόχος της εργασίας αυτής είναι η πα-
ρουσίαση τεσσάρων περιπτώσεων ασυνήθους 
εφαρμογής της μεθόδου Ilizarov.
Περίπτωση 1: Συντριπτικό κάταγμα μηριαίου πε-
ριφερικότερα του ολισθαίνοντα ήλου ισχίου DHS. 
Στην περίπτωση αυτή το κάταγμα άρχιζε αμέσως 
μετά το πέρας της πλάκας του ολισθαίνοντος 
ήλου τελειώνοντας στο γόνατο. Για την επίλυση 
του δύσκολου αυτού προβλήματος αφαιρέθηκαν 
οι βίδες (4.5mm) που συγκρατούσαν την πλάκα 
(το κάταγμα είναι ήδη πωρωθέν) και τοποθετή-
θηκαν στις ίδιες οπές οι βελόνες συγκράτησης 
(half pin 5.5mm) της συσκευής Ilizarov. Μετά 
έγινε τυπικά η περιφερική συγκράτηση και γεφύ-
ρωση του γόνατος.
Περίπτωση 2: Διατροχαντήριο κάταγμα μηρι-
αίου σε ακρωτηριασμένο κάτω άκρο, κάτωθεν 
του γόνατος. Τοποθετήθηκε σκελετική έλξη 
στο ύψος του κνημιαίου κυρτώματος με βελόνα 
διαμέτρου1,8mm και δύο ημικύκλια Ilizarov συν-
δεδεμένων με ράβδο με αντίθετη φορά και τελική 
στήριξη στο τραπέζι ηλώσεων . 
Περίπτωση 3: Χρησιμοποίηση σκελετικής έλ-
ξης από την πτέρνα, στο τραπέζι ηλώσεων με τη 
εφαρμογή βελόνας διαμέτρου 1,8mm και ημικυ-
κλίων Ilizarov και τελική στήριξη στην συσκευή 
έλξης του χειρουργικού τραπεζιού. Τα παραπάνω 
εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση καταγμά-
των κάτω πέρατος κνήμης, ποδοκνημικής κ.α. 
Περίπτωση 4: Κάταγμα κνημιαίων κονδύλων, με 
περιορισμένο κεντρικό οστικό απόθεμα για ασφα-
λή συγκράτηση με το συνηθισμένο ζεύγος δακτυ-
λίων κατασκευασμένων με μικρούς αποστάτες. 
Συνδέθηκαν κολλητά οι δύο άνω δακτύλιοι της 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov, χωρίς 
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να υπάρχει μεταξύ τους κενός χώρος. Έτσι κατα-
σκευάστηκε παχύτερος δακτύλιος ώστε να τοπο-
θετηθούν άνωθεν και κάτωθεν αυτού του παχύτε-
ρου δακτυλίου 4 ή περισσότερες βελόνες σε ικανή 
απόσταση για επαρκέστερη συγκράτηση απ’ ότι 
θα προσέφερε ένας μόνο δακτύλιος. 
Συμπέρασμα: Η μέθοδος εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης τύπου Ilizarov είναι μια απλή στην κατασκευή 

και τη σύλληψη της μέθοδος, φτιαγμένη από εύ-
χρηστα υλικά (βίδες, μπουλόνια, ράβδους, βελό-
νες, ημικύκλια…) Έτσι έχει πάρα πολλές δυνατό-
τητες συνδυασμών, με αποτέλεσμα ο χειρουργός 
να μπορεί να επιλύει δύσκολα προβλήματα, τόσο 
στην επείγουσα χειρουργική όσο και στην προ-
γραμματισμένη.
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