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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 ι-
ατρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορθο-
παιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

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

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

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

τητη βιβλιογραφία.
4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-

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

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευ-
ση, οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά 
δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.
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Η είσοδος του V.K.N.C-V.T.O. στο Kurgan της Σιβηρίας. Μαζί με το δένδρο της Ορθο-
παιδικής σε σύμπλεγμα με το δακτύλιο της συσκευής Ilizarov απεικονίζεται στο άνω 

μέρος της εξώθυρας και ο Ελληνικός Μαίανδρος.

(φωτογραφίες από το κείμενο του Γεωργίου K. Παπαχρήστου)

Gavriil Abramovich Ilizarov

Φωτογραφία Oρθοπαιδικού ενδιαφέροντος...
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Αντί εισαγωγής

Η αφιέρωση αυτού του τεύχους του περιοδικού «Ορθοπαιδική», στο αντικείμενο της Δι-
ατατικής Οστεογένεσης, αποτελεί σημαντικό γεγονός για την Ελληνική Εταιρεία Διατατικής 
Ιστογένεσης. Μία εταιρεία με λιγότερο του ενός έτους ζωή, η οποία όμως ήδη αριθμεί 65 μέλη.

Στόχος της ίδρυσης αυτής της Εταιρείας, είναι η επιστημονική εξέλιξη και η ανάδειξη του 
έργου που καθημερινά πραγματοποιείται στη χώρα μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ένα 
μέρος των επιδιώξεων αυτών επιτεύχθηκε ήδη με την αποδοχή και ένταξη της Eταιρείας μας, 
στην παγκόσμια επιστημονική ένωση ASAMI International. Το σημαντικότερο όμως και δυ-
σκολότερο μέρος είναι μπροστά μας. Απαιτείται δουλειά, υπομονή και επιμονή. Οι πολύχρονες 
μεμονωμένες επιστημονικές προσπάθειες σημαντικού αριθμού συναδέλφων, γνωστές άλλωστε 
από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, είναι δυνατό, μέσα από τη συλλογικότητα και τη 
στήριξη που μπορεί να προσφέρει μία επιστημονική εταιρεία, να πολλαπλασιασθούν και να 
δώσουν νέα ώθηση στο ειδικό αυτό αντικείμενο της ορθοπαιδικής.

Στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται άρθρα που αφορούν αποκλειστικά στις εφαρμογές της εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης και της διατατικής οστεογένεσης. Δεν είναι δυνατόν όμως να χαρακτη-
ριστεί αντιπροσωπευτικό του έργου που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Απουσιάζουν άρθρα 
συναδέλφων,  με μακρόχρονο και αξιόλογο έργο στο χώρο της διατατικής οστεογένεσης. Αλλά 
η αρχή έγινε. Τα άρθρα αυτά ελπίζουμε ότι θα τα δούμε στα επόμενα τεύχη της “Ορθοπαιδι-
κής”.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες, όπως και αυτές του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διατατικής Ιστογένεσης προς τον Πρόεδρο κ. Κυριακίδη, τον  
προηγούμενο Πρόεδρο κ. Γιαννακόπουλο και το Δ.Σ. της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης, για την αποδοχή της πρότασής μας και την αφιέρωση αυτού 
του τεύχους της «Ορθοπαιδικής» στη διατατική οστεογένεση. Θα ήθελα τέλος να εκφράσω τις 
ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο της Συντακτικής Επιτροπής κ. Δημήτρη Ιντζέ, για τη 
θερμή υποστήριξη της πρότασης και την ανάληψη της επιμέλειας της ειδικής αυτής Έκδοσης. 

  Ο Πρόεδρος της  Ελληνικής Εταιρείας Διατατικής Ιστογένεσης
Ιπποκράτης Χατζώκος

      Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ.  
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Περίληψη

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

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

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

Ο Καθηγητής Gavriil Abramovich Ilizarov υπήρξε Διευθυ-
ντής του Pan-Soviet Center for Traumatology and Rehabilitation 
Orthopaedics of Kurgan. Το Ινστιτούτο είναι γνωστό και ως 
“V.K.N.C-V.T.O.”και αντικατέστησε το παλαιό Ινστιτούτο “KNI-
IEKOT” στο Kurgan της Σιβηρίας, μία βιομηχανική πόλη 250000 
κατοίκων. Η μέθοδος παρουσιάστηκε το 1951 και έκτοτε έχει 
εφαρμοστεί σε εκατομμύρια ανθρώπων της πάλαι ποτέ Σοβιετι-
κής Ενώσης και σε όλο τον Κόσμο. 

Βραχεία αναφορά
στην εφαρμογή της μεθόδου
Ilizarov στην Ελλάδα

Γεώργιος Κ. Παπαχρήστου

Αν. Καθηγητής-Δ/ντής 
B' Ορθοπαιδικής Κλινικής
ΕΚΠΑ

Λέξεις ευρετηρίου:    Mέθοδος Ilizarov, εξωτερική οστεοσύνθεση, 
ιστορική αναδρομή



Η τεχνική είναι γνωστή ως οστεογένεση διά 
διατάσεως και στηρίζεται στη μηχανική πρόκλη-
ση παραγωγής οστίτη ιστού διά προοδευτικής 
απομακρύνσεως δύο οστικών επιφανειών και τη 
δημιουργία βιολογικής γέφυρας που προέρχεται 
από τοπική νέο-αγγείωση. Η περιοδική αξονική 
συμπίεση τού οστού είναι σημαντική για τη δια-
τήρηση τής οστικής μάζας και την οστική ανακα-
τασκευή.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstract

Short review of the Ilizarov method in Greece

Papachristou G.

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

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

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

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

Η ανισοσκελία οφείλεται σε αύξηση ή βράχυνση ενός η περισ-
σότερων οστών ενός σκέλους. Είναι αποτέλεσμα πληθώρας πα-
θολογικών καταστάσεων, οι οποίες καθορίζουν και τη βαρύτητα 
της πάθησης, τη δυσκολία της αντιμετώπισης αλλά και το τελικό 
αποτέλεσμα. Μικρού βαθμού ανισοσκελίες αντιμετωπίζονται  συ-
ντηρητικά, ενώ διαφορές μεγαλύτερες από 3 εκατοστά χρειάζο-
νται χειρουργική αντιμετώπιση. Στην Kλινική μας εφαρμόζουμε 
την μέθοδο της διατατικής ιστογένεσης με τη συσκευή Ilizarov. 
Στην περίοδο 1986-2002 αντιμετωπίσαμε 142 παιδιά με ανισοσκε-
λία με τη μέθοδο Ilizarov. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 12,7 έτη 
και η παρακολούθηση από 3 έως 13 χρόνια. Το μήκος που δόθηκε 
ήταν 6-13 εκατοστά με μέσο όρο τα 9,6 εκατοστά. Με κριτήριο τον 
ισοσκελισμό και τη διόρθωση του άξονα τα τελικά αποτελέσματα 
ήταν πολύ καλά. Το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν 
επίσης καλό, σε σχέση πάντα με τη βαρύτητα της αρχικής πάθη-
σης. Οι επιπλοκές είναι πολλές αλλά οι περισσότερες είναι μικρής 
βαρύτητας και δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Η συχνότη-
τα τους μειώνεται με την αύξηση της εμπειρίας της χειρουργικής 
ομάδας. Συμπερασματικά η μέθοδος Ilizarov είναι μία ασφαλής 
και αξιόπιστη μέθοδος για την αντιμετώπιση της ανισοσκελίας, 
δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα διόρθωσης οποιασδήποτε 
γωνιώδους ή στροφικής παραμόρφωσης, παραμένει όμως μία χρο-
νοβόρος και επίπονη διαδικασία που χρειάζεται τη συνεργασία ια-
τρικής ομάδας, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, ψυχολόγων και 
φυσικά του ασθενούς και της οικογένειάς του.

H αντιμετώπιση της ανισοσκε-
λίας με τη μέθοδο της διατατι-
κής ιστογένεσης

Παπανδρέου Ν.
Πασπαράκης Δ.
Γκερέις Β.
Δανομάρας Δ.
Αγοραστίδης Ν.
Πιστεύος Γ.

Β' Ορθοπαιδική Κλινική, ΠΓΝΠΑ
«Π & Α Κυριακού»

Λέξεις ευρετηρίου:   Ανισοσκελία, Ilizarov, διατατική ιστογένεση, 
επιμήκυνση, συγγενείς ανωμαλίες.



Εισαγωγή

Η ανισοσκελία αποτελεί ένα από τα δυσκολό-
τερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει 
ο Oρθοπαιδικός Παίδων. Τα αίτια της, πολλαπλά 
και διαφορετικής βαρύτητας, περιλαμβάνουν 
συγγενείς διαμαρτίες, σηπτικές καταστάσεις των 
οστών και των αρθρώσεων, νευρολογικές βλάβες, 
τραυματικές κακώσεις που μπορεί να επηρρεά-
σουν την ανάπτυξη, όπως επίσης και νεοπλασίες 
που επιβραδύνουν ή επιταχύνουν την ανάπτυξη 
ένος σκέλους (Εικόνα 1 ). 

Η μέθοδος αντιμετώπισης εξαρτάται από την 
αιτιολογία και το βαθμό της ανισοσκελίας. Μι-
κρές ανισοσκελίες (μικρότερες από 3 εκατοστά 
για τα κάτω άκρα) συνήθως δεν προκαλούν με-
γαλές διαταραχές στη φυσιολογική λειτουργία 
των σκελών και αντιμετωπίζονται συντηρητικά 
με ορθοτικά βοηθήματα. Σε μεγαλύτερες όμως 
ανισοσκελίες, δημιουργούνται διαταραχές στη 
βάδιση, επιβαρύνεται η φυσιολογική λειτουργία 
των αρθρώσεων του σκέλους και δημιουργού-
νται αισθητικά προβλήματα, που δεν είναι εύκολα 
αποδεκτά στην Ελληνική κοινωνία.

Οι λύσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις, είναι η επιφυσιόδεση του μακρύτερου 
σκέλους ( μόνιμη ή προσωρινή )  ώστε να επιβρα-
δυνθεί η ανάπτυξή του,  ή η επιμήκυνση του βρα-
χύτερου σκέλους. Στην Kλινική μας εφαρμόζουμε 
τη μέθοδο της διατατικής ιστογέννεσης με τη συ-
σκευή Ilizarov, για την επιμήκυνση του βραχύτε-
ρου άκρου. Πιστεύουμε ότι η μέθοδος μας είναι 
αποτελεσματική όσον αφορά στην αποκατάστα-
ση του μήκους όσο και της λειτουργικότητας του 
σκέλους και έχει καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει 
τις ενδείξεις της μεθόδου, τα αποτελέσματα και 
τις επιπλοκές της.

Υλικό και μέθοδος

Υλικό: Στην περίοδο 1986-2002 χειρουργήθη-
καν στην Kλινική μας, 142 παιδιά ηλικίας 4 έως 20 
ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 12,7 έτη, με ανισο-
σκελία  διαφόρων αιτιολογιών (Πίνακας 1). H πα-
ρακολούθηση ήταν από 3 έως 13 χρόνια.  Σε όλες 
τις περιπτώσεις εφαρμόσαμε το σύστημα Ilizarov 
και τη μέθοδο της διατατικής ιστογέννεσης.

Μέθοδος: Όλα τα παιδιά εξετάσθηκαν κλινικά 
από την ίδια ομάδα γιατρών που εφάρμοσε το σύ-
στημα και παρακολούθησε τα περιστατικά μέχρι 
το πέρας της θεραπείας. Η μέτρηση του μήκους 
των σκελών έγινε κλινικά και με ορθοχρωματικές 
ακτινογραφίες.

Η συσκευή Ilizarov σχεδιάστηκε προεγχειρη-
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Εικόνα 1: Κλινική και ακτινολογική εικόνα παιδιού με ημιμέλια κνήμης και συνοδές συγγενείς ανωμαλίες στον 
άκρο πόδα



τικά και προσαρμόσθηκε στην κάθε περίπτωση, 
ανάλογα με τις συνυπάρχουσες παραμορφώσεις 
και τις τυχόν αστάθειες των παρακείμενων αρ-
θρώσεων.

Χειρουργική τεχνική: Η χειρουργική επέμβαση 
έγινε από την ίδια ομάδα γιατρών με εμπειρία στη 
μέθοδο. Τα στάδια της επέμβασης περιλαμβάνουν 
την τοποθέτηση βελονών και half pins, τη στή-
ριξη του συστήματος και σταθεροποίηση της συ-
σκευής και τέλος τη διενέργεια της οστεοτομίας.

Η οστεοτομία γίνεται υποπεριοστικά ακολου-
θώντας τις αρχές του Ilizarov, για το μεν μηριαίο 
στην κάτω μετάφυση και για την κνήμη στο όριο 
άνω μετάφυσης και διάφυσης, κάτω από το κνημι-
αίο κύρτωμα, ώστε να μη διαταραχθεί η ανάπτυ-
ξή του και η ισορροπία το εκτατικού μηχανισμού. 
Η περόνη τέμνεται στο κάτω τριτημόριο και εάν 
κριθέι απαραίτητο, μπορεί να αφαιρεθεί τμήμα 
αυτής ειδικά σε περιπτώσεις που απαιτείται διόρ-
θωση μεγάλης ραιβογονίας, για να αποφευχθεί η 
πρόωρη ωρίμανση του πώρου.

Η επιμήκυνση αρχίζει την έβδομη μετεγχειρητι-
κή μέρα και ο ρυθμός είναι 1⁄4 του χιλιοστού ανά 
6ωρο. Σε επιμηκύνσεις κνήμης, όταν το μήκος 
ξεπεράσει τα 6-8 εκατοστά παρουσιάζεται μη δι-
ορθούμενη ιπποποδία και απαιτείται συμπληρω-
ματική επιμήκυνση του Αχιλλείου τένοντος, κατά 
προτίμηση κλειστή και το πόδι ακινητοποιείται 
για 4 εβδομάδες σε ουδέτερη θέση με ακρυλικό 
νάρθηκα.

Αφού ολοκληρωθεί η επιθυμητή επιμήκυνση, η 
συσκευή αφήνεται για όσο διάστημα χρειάζεται 
μέχρις ότου επέλθει ωρίμανση του πώρου.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της επιμήκυνσης με τη συ-
σκευή Ilizarov αξιολογήθηκαν με βάση τα κατω-
τέρω κριτήρια:

α) το συνολικό μήκος που επιτεύχθηκε
β)  τη διόρθωση συνοδών παραμορφώσεων του 

άκρου
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Συγγενή -
Αναπτυξιακά Τραυματικά Νευρογενή Σηπτικά Ογκόμορφες καταστάσεις

Ημιμέλια κνήμης

Ημιμέλια περόνης

Ψευδάρθρωση κνήμης

Επιφυσιακή δυσπλασία

Συγγενής έλλειψη άνω 
πέρατος μηριαίου

Αναπτυξιακή δυσπλασία 
του ισχίου

Legg-Calve-Perthes

Κατάγματα 
πωρωθέντα σε 
πλημελλή θέση 
(malunions)

Ψευδαρθρώσεις 
(Non-unions)

Κακώσεις της 
επιφυσιακής 
πλάκας

Κατάγματα 
διάφυσης - 
μετάφυσης

Εγκεφαλική 
παράλυση

Σηπτική 
αρθρίτιδα

Ινώδης δυσπλασία

104 19 2 13 4

Πίνακας 1: Αίτα ανισοσκελίας που αντιμετωπίσθηκαν στην Kλινική μας με τη μέθοδο Ilizarov
 στο διάστημα 1986 έως 2002



γ) τη βελτίωση της λειτουργίας του σκέλους
δ) τον αριθμό και τη βαρύτητα των επιπλοκών
ε)  την ικανοποίηση του ασθενούς και της οικο-

γένειάς του
Το συνολικό μήκος που επιτεύχθηκε ήταν 3-13 

εκατοστά (μέσος όρος 9,6 εκ), ανάλογα με την 
περίπτωση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όχι μόνο την 
αρχική διαφορά μήκους (υπάρχουσα), αλλά και 
τη διαφορά που θα προέκυπτε λόγω αύξησης και 
ανάπτυξης (προβλεπόμενη).

Συνοδές γωνιώδεις παραμορφώσεις διορθώθη-
καν κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης με μετα-
τροπές στη συσκευή, με αποτέλεσμα να αποκατα-
σταθεί ο μηχανικός άξονας του σκέλους σε όλες 
τις περιπτώσεις (Εικόνα 2).

Οι επιπλοκές αξιολογήθηκαν και ταξινομήθη-
καν με βάση την ταξινόμηση του Paley σε μικρής, 
μεσαίας και μεγάλης βαρύτητας (Paley, 1990). 
Επιπλοκές μικρής βαρύτητας θεωρούνται αυτές 

οι οποίες ανιμετωπίσθηκαν επιτυχώς με συντηρη-
τική θεραπεία, μεσαίας βαρύτητας αυτές οι οποίες 
χρειάσθηκαν χειρουργική παρέμβαση για να αντι-
μετωπισθούν και δεν επηρρέασαν το τελικό απο-
τέλεσμα και μεγάλης βαρύτητας, αυτές οι οποίες 
επηρρέασαν το τελικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα 
με το εάν χρειάσθηκε χειρουργείο ή όχι για την 
αντιμετώπισή τους. Αντιμετωπίσαμε 69 επιπλο-
κές, από τις οποίες 45 ήταν μικρής βαρύτητας και 
24 μεσαίας βαρύτητας ενώ δεν είχαμε καμμία επι-
πλοκή μεγάλης βαρύτητας. Το 89% των επιπλο-
κών μικρής βαρύτητας και το 84% μεσαίας βαρύ-
τητας, παρατηρήθηκαν σε παιδιά με ανισοσκελία 
συγγενούς αιτιολογίας. (Πίνακας 2).

Στο σύνολο των παιδιών που αντιμετωπίσθη-
καν αποκαταστάθηκε το μήκος των σκελών με 
σαφή βελτίωση στη λειτουργία και τη βάδιση. Οι 
ασθενείς και οι οικογένειές τους δήλωσαν ικανο-
ποιημένοι απο το τελικό αποτέλεσμα.
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Εικόνα 2: Ορθοχρωματικές ακτινογραφίες παιδίου με ημιμέλια, αξονική παραμόρφωση σε δύο επίπεδα, πριν και 
μετά την επιμήκυνση



Συζήτηση

Η ανισοσκελία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, με 
σοβαρές επιπτώσεις, τόσο στη λειτουργία του 
σκέλους και των γειτονικών αρθρώσεων, όσο 
και στην ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση του 
ασθενούς.

Η μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αντι-
μετώπιση της ποικίλουν από την απλή παρακο-
λούθηση και τη διόρθωση με ορθοτικά βοηθήμα-
τα, μέχρι και τον ακρωτηριασμό του πάσχοντος 
μέλους σε ορισμένες περιπτώσεις (Catagni et al., 
1991; Naudie et al., 1997, Zarzycki et al., 2006). 
Στην Kλινική μας χρησιμοποιούμε τη μέθοδο 
Ilizarov για την αντιμετώπιση των περισσοτέρων 
περιπτώσεων ανισοσκελίας.

Η επιλογή των ασθενών θα πρέπει να γίνεται 
πολύ προσεκτικά, αφού για την επιτυχία της με-
θόδου απαιτείται ισχυρό κίνητρο από το μικρό 
ασθενή και συνεργασία τόσο του ασθενούς όσο 
και της οικογένειάς του. Η αντιμετώπιση της 
ανισοσκελίας ουδέποτε στηρίζεται σε μία και μο-
ναδική μέτρηση στο σκελετικά ανώριμο παιδί. Ο 
προγραμματισμός μιας επιτυχημένης θεραπεί-
ας στηρίζεται στη δυνατότητα να προβλεφθεί η 
κατά μήκος αύξηση και η μελλοντική ανισοσκε-
λία, αφού προηγουμένως έχει προσδιορισθεί η αι-

τία της ασυμμετρίας. Σε πολλές περιπτώσεις και 
κυρίως εκεί που η προβλεπόμενη ανισοσκελία 
είναι μεγάλη θα χρειαστούν πολλές επεμβάσεις 
μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Σε αυτή την περίπτωση οι επεμβάσεις θα ξεκινή-
σουν σε μικρή ηλικία. Ωστόσο όταν η προβλεπό-
μενη ανισοσκελία είναι κάτω από 7-10 εκατοστά 
και μπορεί να διορθωθεί με μία επέμβαση, τότε 
αυτή προτιμούμε να γίνεται κοντά στη σκελετική 
ωρίμανση έτσι ώστε να ισοσκελίζεται ο ασθενής 
με ακρίβεια. Μέχρι τότε η ανισοσκελία αντιμε-
τωπίζεται με ορθοτικά βοηθήματα (Εικόνα 3). Η 
διαδικασία είναι μακρόχρονη και επίπονη και με 
αρκετά μεγάλο ποσοστό επιπλοκών. 

Οι περισσότερες επιπλοκές είναι μικρής και με-
σαίας βαρύτητας και το ποσοστό τους αυξάνει 
ανάλογα με τη βαρύτητα της αρχικής πάθησης 
καθώς και σε μεγάλες επιμηκύνσεις (Eldridge and 
Bell, 1991; Karger et al., 1993; Theis et al., 2000). 
Στην Kλινική μας δεν αντιμετωπίσαμε καμμία επι-
πλοκή που να αλλοίωσε το τελικό αποτέλεσμα. 
Το ποσοστό των επιπλοκών που αντιμετωπίσαμε  
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  Σύνολο: 69     Μικρές       Μεσαίες Βαριές
   45  24 0

  Φλεγμονή βελονών  29 14 –
  Αξονική απόκλιση 6 –  
  Κάκωση νεύρων –  1 –
  Σύγκαμψη  5 2 –
  Υπεξάρθρημα –  1  –
  Πρώιμη πώρωση 1 – –
  Κάταγμα  2 1 –
  Malunion   5
  Ψυχολογικά
  προβλήματα 2 – –

Πίνακας 2: Ο αριθμός επιπλοκών που αντιμετωπίσαμε

Εικόνα 3: Μέχρι τη χειρουργική αποκατάσταση, 
η ισοσκελία πρέπει να αποκαθίσταται με ειδικά 

ορθοτικά βοηθήματα, για την αποφυγή δευτεροπαθών 
αλλοιώσεων και τη διατήρηση της λειτουργικότητας   



μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η ια-
τρική ομαδα αποκτούσε αυξανόμενη εμπειρία. Η 
παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιο-
γραφία, παρ’ όλα αυτά το σύνολο των επιπλοκών 
μας ήταν μικρότερο από αυτό που αναφέρεται αλ-
λού (Atar et al., 1991; Rajacich et al., 1992; Dahl et 
al., 1994; Stanitski et al., 1996b; Cheng et al., 1998).

Οι φλεγμονές αφορούσαν κυρίως σε βελόνες 
(pin tract infections) και όλες αντιμετωπίσθηκαν 
με αντιβιοτικά από το στόμα με βάση την καλλι-
έργεια και το αντιβιόγραμμα. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρονται και βαθύτερες φλεγμονές που μπο-
ρεί να χρειαστούν ακόμα και αφαίρεση της βελό-
νας(Eldridge and Bell, 1991). Η δική μας εμπειρία 
έχει δείξει ότι με τακτικό επανέλεγχο και συνετή 
χρήση των κατάλληλων αντιβιοτικών, η πλειονό-
τητα των φλεγμονών μπορεί να αντιμετωπισθεί 
συντηρητικά.

Οι κακώσεις νεύρων αφορούσαν σε παροδικές 
παρέσεις που εμφανίσθηκαν κατά την πρόοδο της 
επιμήκυνσης και επανήλθαν με επιβράδυνση του 
ρυθμού επιμήκυνσης για λίγες ημέρες. Η πλήρης 
παύση της επιμήκυνσης δεν συνιστάται, γιατί μπο-
ρεί να οδηγήσει σε πρόωρη ωρίμανση του πώρου 
και αλλοίωση του επιθυμητού αποτελέσματος. 
Στην Kλινική μας δεν αντιμετωπίσαμε καμμία κά-
κωση νεύρου αμέσως μετά την τοποθέτηση του 
συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται 
άμεση διερεύνηση και αφαίρεση των βελονών 
που πιθανόν να εμπλέκονται στη βλάβη. Στη βι-
βλιογραφία δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την 
ορθότερη αντιμετώπιση και το χρόνο παρέμβα-
σης σε νευραπραξίες που συμβαίνουν κατά τη δι-
άρκεια της επιμήκυνσης και καθώς δεν υπάρχουν 
συμπεράσματα, το θέμα αποτελεί υλικό για προ-
βληματισμό και συζήτηση. Η απόφαση για διακο-
πή ή συνέχιση της επιμήκυνσης, εξατομικεύεται σε 
κάθε περίπτωση (Eldridge and Bell, 1991; Green, 
1991; Makarov et al., 1997). 

Αξονικές παραμορφώσεις που προϋπήρχαν ή 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης, 
αντιμετωπίσθηκαν με κατάλληλες ρυθμίσεις στο 
σύστημα χωρίς γενική αναισθησία. Αυτό είναι και 
ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του συστή-
ματος Ilizarov, έναντι των μονόπλευρων συστη-
μάτων (Eldridge and Bell, 1991; Miller and Bell, 
1992; Rajacich et al., 1992). Με τακτικό κλινικό και 
ακτινογραφικό επανέλεγχο είναι δυνατόν να ανι-
χνευθούν και να διορθωθούν οι περισσότερες πα-
ραμορφώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
της επιμήκυνσης.

Δυσκαμψία των αρθρώσεων που προκύπτει 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος, 
στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρεί μετά την 
αφαίρεση του με την κατάλληλη φυσικοθεραπεία 
(Barker et al., 2001). Σε ορισμένες περιπτώσεις 
όμως, κυρίως συγγενούς ανισοσκελίας πού χρει-
άζονται μεγάλες διορθώσεις,  δυσκαμψία μπορεί 
να παραμείνει και μετά την αφαίρεση του συστή-
ματος. Μόνιμες συγκάμψεις είναι λιγότερο συχνές 
και παρατηρούνται κυρίως σε συγγενείς και νευρο-
γενείς ανισοσκελίες όπου συνυπάρχουν και άλλες 
δυσπλασίες οστικές η συνδεσμολογικές. Πολλές 
από αυτές μπορούν να προβλεφθούν προεγχειρη-
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Εικόνα 4:Ανισοσκελία οφειλόμενη σε σηπτική 
αρθρίτιδα, πριν και μετά την αποκατάσταση 
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τικά και να αποφευχθούν με την τοποθέτηση επέ-
κτασης του συστήματος ώστε να γεφυρώνει την 
άρθρωση που μας ενδιαφέρει (Eldridge and Bell, 
1991; Stanitski et al., 1996a). Εαν οι συγκάμψεις 
προκύψουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπο-
ρεί να επιχειρηθεί διόρθωση με νάρθηκες ή ακόμα 
και χειρουργική απελευθέρωση.

Ειδικότερα η ιπποποδία που προκύπτει σε επι-
μηκύνσεις μεγαλύτερες των 6–8 εκατοστών είναι 
αναμενόμενη και δεν θεωρείται επιπλοκή, εφ’ 
όσον ο ασθενής και η οικογένεια ενημερώνεται εκ 
των προτέρων ότι κατά τη διάρκεια της θεραπεί-
ας και μόλις ξεπεραστεί το προαναφερθέν μήκος 
θα χρειαστεί να γίνει επιμήκυνση του Αχιλλείου. 
Πολλοί συγγραφείς προτείνουν σε μεγάλες επι-
μηκύνσεις κνήμης να συμπεριλαμβάνεται ο άκρος 
πόδας στο σύστημα, έτσι ώστε να διατηρείται σε 
ουδέτερη θέση (Eldridge and Bell, 1991; Lehman 
et al., 1991). Εμείς δεν εφαρμόζουμε αυτή την 
τακτική, διότι αποκλείει τη χρήση υποδημάτων 
και περιορίζει την κινητικότητα του ασθενούς. 
Θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο ο ασθενής να 
παραμείνει περιπατητικός καθ’ όλο το διάστημα 
της επιμήκυνσης, με μια διακοπή μερικών μόνο 
εβδομάδων μετά την επέμβαση επιμήκυνσης του 
Αχιλλείου.

Αστάθεια των αρθρώσεων πρέπει να εκτιμά-
ται προεγχειρητικά και να γίνεται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός για την επέκταση του συστήματος 
ώστε να προφυλάσει τις  ασταθείς παρακείμενες 
αρθρώσεις(Catagni et al., 1991; Eldridge and Bell, 
1991; Stanitski et al., 1996a). Στη δική μας σειρά 
είχαμε μόνο 1 υπεξάρθρημα γόνατος σε παιδί με 
συγγενή ημιμέλια κνήμης, το οποίο αποκαταστά-
θηκε με κατάλληλες ρυθμίσεις του συστήματος 
Η λειτουργία μιας ήδη πάσχουσας άρθρωσης που 
είναι ασταθής με συγγενή κατασκευαστικά ελλεί-
ματα δεν μπορεί να βελτιωθεί και αυτό θα πρέπει 
να γίνεται πάντα σαφές στην προεγχειρητική ενη-
μέρωση του ασθενούς και της οικογενειάς του.

Κατάγματα και όψιμες παραμορφώσεις μπορεί 
να προκύψουν από την πρόωρη αφαίρεση του 
συστήματος, γιαυτό και η ωριμότητα του πώρου 
θα πρέπει να εκτιμάται με προσοχή(Green, 1991; 
Danziger et al., 1995). Στην Kλινική μας μετά την 
αφαίρεση του συστήματος εφαρμόζεται ακρυλι-

κός νάρθηκας για την προφύλαξη του μέλους.
Το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε πολύ καλό στην 

πλειοψηφία των περιστατικών και οι ασθενείς δή-
λωσαν ικανοποιημένοι. Ακόμη και οι ασθενείς με 
μέτριας βαρύτητας επιπλοκές δήλωσαν ότι εάν 
χρειαζόταν να αρχίσουν από την αρχή, θα έκαναν 
και πάλι το ίδιο.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου Ilizarov 
είναι ότι αποκαθιστά το μήκος και τον άξονα του 
σκέλους, με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία 
του(Bell et al., 1992; Birch and Samchukov, 2004). 
Στις περισσότερες περιπτώσεις που δεν περιλαμ-
βάνεται ο άκρος πόδας στο σύστημα, ο ασθενής 
μπορεί να περπατά φορώντας υποδήματα με απο-
τέλεσμα ο περιορισμός στις καθημερινές δραστη-
ριότητες να είναι μικρός. Το αισθητικό αποτέλε-
σμα είναι πολύ καλό, πράγμα που κάνει τη μέθοδο 
δημοφιλή σε κοινωνίες σαν την Ελληνική όπου η 
αναπηρία δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή. 

Για να χρησιμοποιηθεί το σύστημα, χρειάζεται 
η συνεργασία μιας μεγάλης ομάδας προσωπικού 
με εμπειρία που θα αποτελείται από γιατρούς, φυ-
σικοθεραπευτές, ψυχολόγους, νοσηλευτές κλπ. 
Η διαδικασία είναι χρονοβόρα όχι μόνο για τους 
μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους, αλλά 
και για όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό που θα ασχοληθεί. Πολλά παιδιά τέλος μπορεί 
να χρειαστούν πολλαπλές επεμβάσεις με αποτέ-
λεσμα η συνολική διαδικασία να διαρκέσει πολ-
λά χρόνια. Οι επιπλοκές είναι συχνές και πολλές, 
αλλα δεν είναι ικανές να επηρρεάσουν το τελικό 
καλό αποτέλεσμα.

Το σύστημα Ilizarov αποτελεί επομένως μια 
αξιόπιστη, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο 
για την αντιμετώπιση της ανισοσκελίας, εφ’ όσον 
εφαρμόζεται από έμπειρη ομάδα Oρθοπαιδικών.

Abstract

Treatment of limb length discrepancy with dis-
ctraction histogenesis

Papandreou Ν., Pasparakis D., Gereis Β., Dano-
maras D., Agorastidis Ν., Pistevos G.

Leg length discrepancy is caused by an increase 
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or decrease in the length of one or more bones in 
a limb. The aetiology includes a wide range of con-
genital or acquired conditions, the nature of which 
determines not only the severity of the discrepancy 
and the difficulty of treatment, but also the final re-
sult.  Small degrees of discrepancy can be treated 
conservatively, however discrepancies more than 3 
centimetres, need surgical correction. In our depart-
ment we prefer the Ilizarov  method of distraction 
histogenesis. During the period from 1986 to 2002 
we treated 142 children with leg length discrepancy 
using the Ilizarov method. The mean age was 12.7 
years (range 4-20). The length gained was 6-13 cen-
timetres with a mean of 9.6 centimetres. Using limb 
length equalisation and axis correction as an out-
come measure, the results were rated as very good. 
The functional and aesthetic results were also very 
good, in relation of course to the severity of the ini-
tial disorder that caused the discrepancy. The ma-
jority of complications were minor and did not al-
ter the final result. The complication rate decreases 
with increasing experience of the medical team, due 
to the learning curve of the method. 

To conclude, the Ilizarov method is a safe and 
reliable method for the treatment of leg length 
discrepancy, while giving the ability of correcting 
simultaneously axial and rotational deformities. 
Limb lengthening however remains a lengthy and 
difficult procedure and the success of the method 
depends on the collaboration and continuous effort 
of doctors, nursing staff, physiotherapists, psycholo-
gists and, of course, the patients and their families.

Keywords:  Limb length discrepancy, Ilizarov, distrac-
tion histogennesis, congenital disorders.
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Περίληψη

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

Σε όλες τις περιπτώσεις επετεύχθη μετεγχειρητικά η επιθυμητή 
διόρθωση της παραμόρφωσης με πλήρη πώρωση της οστεοτομίας. 
Σε δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε μερική υποτροπή της, ενώ σε 
μία τρίτη διαπιστώθηκε μετεγχειρητικά ραιβογονία λογω άσηπτης 
νέκρωσης του έσω μηριαίου κονδύλου του γόνατος. Σε 10 περι-
πτώσεις παρατηρήθηκε επιπολής ερεθισμός των pin-sites που απο-
καταστάθηκε με από του στόματος αντιβίωση. Σε δύο περιπτώσεις 
παρατηρήθηκε παροδική πάρεση (Νευραπραξία) του περονιαίου 
νεύρου, η οποία αποκαταστάθηκε αυτόματα πλήρως.

Η διόρθωση της παραμόρφωσης 
της κνήμης στη νόσο Βlound με 
την εφαρμογή της τεχνικής Ili-
zarov 

Ιωάννης Αναστασόπουλος
Στυλιανός Κολοβός
Αικατερίνη Αρετάκη
Γεώργιος  Ματσίνος
Ηλίας Καρανίκας

Β' Ορθοπαιδική κλινική Νοσοκο-
μείου Παίδων «Η Αγία Σοφία Λέξεις ευρετηρίου:    Νόσος Blount, Ilizarov, ραιβογονία. 



Η χρήση κυκλικών συστημάτων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov στη νόσο Blount εί-
ναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος, ικανο-
ποιητικά ανεκτή από τους μικρούς ασθενείς, που 
παρέχει τη δυνατότητα διόρθωσης της παραμόρ-
φωσης με μεγάλη ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα.

Eισαγωγή

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

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

Υλικό – Μέθοδος
 

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

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

Πίνακας 1. Ταξινόμηση ασθενών με νόσο Blount κατά 
ηλικία.

Πίνακας 2. Ταξινόμηση περιπτώσεων ακτινολογικά 
κατά Langenskiold



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

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

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

1α
1β

1γ 1δ 1ε 1στ



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

Αποτελέσματα

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

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

Επιπλοκές

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

Συζήτηση

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

1ε 1ζ

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

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

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

Πίνακας 3. Ακτινολογικές μετρήσεις προεγχειρητικά 
και μετεγχειρητικά της μεταφυσιοδιαφυσιακής γωνίας 

(MDA) της πάσχουσας κνήμης.



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

31Ορθοπαιδική, 19, 3, 2006

Εικόνα 2 α,β:
Κλινική και ακτινολο-
γική προεγχειρητική 
εικόνα αγοριού 13 ετών 
με εφηβική Blount.

2α

2β

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

2γ

2δ

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

15 ετών.

2ε 2στ



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

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

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

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

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

Συμπέρασμα

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

Abstract

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

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

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

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

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

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

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

Η εξωτερική οστεοσύνθεση αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιού-
μενη μέθοδο αντιμετώπισης των καταγμάτων διάφυσης κνήμης. 
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει τις ενδείξεις 
και την εγχειρητική τεχνική για τη χρήση της εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης Ilizarov στα κατάγματα διάφυσης κνήμης ως τελικής 
μεθόδου θεραπείας καθώς και τα αποτελέσματα από την εφαρμο-
γή της μεθόδου.  

Μελετήθηκαν 55 κατάγματα διάφυσης κνήμης (19 κλειστά, 15 ανοι-
κτά τύπου I και 21 ανοικτά τύπου II) σε 39 άνδρες και 16 γυναίκες με 
μέση ηλικία 34.1 έτη που αντιμετωπίστηκαν με εξωτερική οστεοσύν-
θεση Ilizarov και είχαν μέσο χρόνο παρακολούθησης 29 μήνες. Κατα-
γράφηκαν ο χρόνος νοσηλείας, τα κλινικά αποτελέσματα, ο χρόνος 
πώρωσης καθώς και οι πρώιμες και απώτερες επιπλοκές. Καταγράφη-
καν επίσης η ανοχή της συσκευής από τον ίδιο τον ασθενή, η συνολική 
ικανοποίησή του καθώς και τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που 
προέκυπταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Διεγχειρητικά δεν απαιτήθηκε ανοικτή ανάταξη σε κανένα 
κλειστό κάταγμα. Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 64 λεπτά. 
Ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 10 ημέρες. Κανένας ασθενής δεν 
παρουσίασε κάποια νευρολογική επιπλοκή ή σύνδρομο διαμερί-
σματος. Ο μέσος χρόνος πώρωσης ήταν 20 εβδομάδες. Στην ομάδα 
των ασθενών της μελέτης δεν παρουσιάσθηκε καμία σημαντική 
επιπλοκή. Οι κυριότερες επιπλοκές που παρατηρήθηκαν ήταν η 
φλεγμονή της εισόδου των βελονών, η μικρή διαταραχή του άξο-

Ενδείξεις και τεχνική εφαρμογής 
της εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
Ilizarov στην αντιμετώπιση των 
καταγμάτων διάφυσης κνήμης
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να, η δυσκαμψία της ποδοκνημικής και ήπια κα-
ταθλιπτική συνδρομή. Όλες αυτές οι επιπλοκές 
αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς συντηρητικά. Σαρά-
ντα-επτά ασθενείς επέστρεψαν στην προηγούμενη 
εργασία τους μετά από μέσο χρονικό διάστημα 29 
εβδομάδων.

Η εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική 
μέθοδος θεραπείας για τα κατάγματα διάφυσης 
κνήμης είναι ασφαλής, αποτελεσματική και παρέ-
χει τη δυνατότητα διόρθωσης των περισσότερων 
επιπλοκών χωρίς την ανάγκη νέας χειρουργικής 
επέμβασης.  

Εισαγωγή

Η συχνότητα των καταγμάτων διάφυσης κνή-
μης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της 
αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων και αφορά 
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μικρότερες ηλι-
κιακές ομάδες πληθυσμού. Ο ρόλος της εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης για την αντιμετώπιση αυτών 
των καταγμάτων δεν είναι ξεκάθαρος (McGraw 
et al 1988, Bhandari et al 2001a). Οι περισσότεροι 
συγγραφείς προτιμούν την ενδομυελική ήλωση, 
η οποία θεωρείται ως η μέθοδος εκλογής και τα 
αποτελέσματα αυτής στη βιβλιογραφία είναι καλά 
μελετημένα (Wiss et al 1995, Alberts et al 1999). 

Οι περισσότερες συγκριτικές μελέτες μεταξύ της 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης και της ενδομυελικής 
ήλωσης για τη θεραπεία των καταγμάτων διάφυσης 
κνήμης αφορούν τα μονόποπλευρα συστήματα εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης (Henley et al 1998, Shannon 
et al 2002). Σ’ αυτές τις μελέτες η ενδομυελική ήλωση 
φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφο-
ρά στην ανοχή από τους ασθενείς, τα κλινικά αποτε-
λέσματα, το χρόνο της πώρωσης και τον αριθμό των 
επιπλοκών (Tornetta et al 1994, Schandelmaier et al 
1997). Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες αναφο-
ρές σχετικά με τη χρήση κυκλικών συστημάτων και 
ακόμη λιγότερες που να αφορούν στην εξωτερική 
οστεοσύνθεση Ilizarov για την αντιμετώπιση αυτών 
των καταγμάτων (Schwartsman et al 1992, Tucker 
et al 1992, Shtarker et al 1997, Heekman et al 1997, 
Downing et al 1997, DiCicco et al 1998, Pavolini et 
al 2000, Inan et al 2002, Sprague et al 2002, Hosny et 

al 2003). 
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσι-

άσει τις ενδείξεις και την εγχειρητική τεχνική για 
τη χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov 
στα κατάγματα διάφυσης κνήμης ως τελικής με-
θόδου θεραπείας καθώς και τα αποτελέσματα 
από την εφαρμογή της μεθόδου.  

Υλικό - Μέθοδος

Εξετάσθηκαν αναδρομικά όλα τα κατάγμα-
τα διάφυσης κνήμης που αντιμετωπίσθηκαν με 
εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov μεταξύ των 
ετών 2002-2005. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 
υψηλής ενέργειας κλειστά ή ανοικτά Ιου και ΙΙου 
βαθμού κατάγματα διάφυσης κνήμης, σε ασθενείς 
ηλικίας μικρότερης των 50 ετών, που δεν παρου-
σίαζαν άλλο κάταγμα, αντιμετωπίσθηκαν στο 
πρώτο 24ωρο από την εισαγωγή τους και είχαν 
ελάχιστο χρόνο παρακολούθησης τους 18 μήνες.  
Οι ασθενείς που δεν πληρούσαν τα παραπάνω 
κριτήρια εισαγωγής καθώς και οι πολυτραυματίες 
δεν συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. 

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 55 κατάγματα 
διάφυσης κνήμης (19 κλειστά, 15 ανοικτά τύπου 
I και 21 ανοικτά τύπου II) σε 39 άνδρες και 16 
γυναίκες με μέση ηλικία 34.1 έτη (εύρος 17-49) 
αντιμετωπίστηκαν με εξωτερική οστεοσύνθεση 
Ilizarov και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης 
ήταν 29 μήνες (εύρος 19-46 μήνες). 

Ανασκοπήθηκαν οι προεγχειρητικές ακτινο-
γραφίες και τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά 
ΑΟ. (Πίνακας 1). Τα ανοικτά κατάγματα ταξινο-
μήθηκαν κατά Gustilo και Anderson (Gustilo & 
Anderson 1976, Gustilo et al 1984), (Πίνακας 2). 
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     Τύπος κατά AO Αριθμός καταγμάτων

A               15

B               24

C               16

Πίνακας 1: Ταξινόμηση των καταγμάτων κατά AO 



Ο ασθενής στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
τοποθετούνταν σε ορθοπαιδικό τραπέζι με σκε-
λετική έλξη από την πτέρνα και γινόταν προσπά-
θεια για κλειστή ανάταξη του κατάγματος, υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο. Η συναρμολόγηση της 
συσκευής γινόταν πριν από την τοποθέτησή της 
στον ασθενή μετά από τη μελέτη του τύπου του 
κατάγματος, του μεγέθους των οστικών τεμαχίων, 
την ύπαρξη ή όχι συντριβής και τη φορά των κα-
ταγματικών γραμμών. Στη συνέχεια γινόταν εισα-
γωγή δύο συρμάτων, το ένα κεντρικά και το άλλο 
περιφερικά της εστίας του κατάγματος, τα οποία 
χρησιμοποιούνταν ως οδηγά σύρματα, πάνω στα 
οποία στηριζόταν αρχικά η συσκευή και γινόταν 
προσπάθεια να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε 
το κάταγμα να είναι αναταγμένο. Το μοντέλο της 

συναρμολόγησης αποτελούνταν συνήθως από 
έναν διπλό δακτύλιο κεντρικά και έναν διπλό 
δακτύλιο περιφερικά της εστίας του κατάγματος, 
με δύο δακτυλίους όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στην εστία του κατάγματος εκατέρωθεν και δύο 
δακτυλίους όσο το δυνατόν πιο μακριά. Σε κατάγ-
ματα του κάτω τριτημορίου χρησιμοποιούνταν 
αντί δακτυλίου μια πλάκα ποδιού (foot plate), 
(Εικόνα 1). Μετά την τοποθέτηση της συσκευής 
κάθε δακτύλιος στηριζόταν με δύο σύρματα 1.8 
χιλιοστών, ή εναλλακτικά με τη χρήση βελονών, 
οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα 
στην οστεοσύνθεση. Σε διπολικά κατάγματα το 
μοντέλο της συσκευής τροποποιούνταν ανάλο-
γα (Εικόνα 2), ώστε να σταθεροποιούνται όλα 
τα οστικά τεμάχια. Στη συνέχεια γινόταν ακτινο-
σκοπικός έλεγχος της ανάταξης και αν χρειαζό-
ταν κάποια διόρθωση, αυτή γινόταν με διάφορες 
τεχνικές ανάλογα με την περίπτωση, όπως με τη 
χρήση συρμάτων με ελαία, με την τεχνική του κε-
καμένου σύρματος (bend wire technique), με τη 
χρήση μεντεσέδων ή με την κατάλληλη τοποθέ-
τηση συνδετικών ράβδων ώστε να επιτυγχάνεται 
διόρθωση προς το επιθυμητό επίπεδο. 
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Κλειστά 19

Ανοικτά Iου βαθμού 15

Ανοικτά ΙIου βαθμού 21

Εικόνα 1: Κάταγμα περιφερικού άκρου κνήμης στο οποίο εφαρμόσθηκε συσκευή Ilizarov με δύο δακτυλίους κεντρι-
κά της εστίας και έναν δακτύλιο και foot plate περιφερικά, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα.

Πίνακας 2: Ταξινόμηση των καταγμάτων κατά Gustilo 
και Anderson 



Καταγράφηκαν ο χρόνος νοσηλείας, τα κλινικά 
αποτελέσματα, ο χρόνος πώρωσης καθώς και οι 
πρώιμες και απώτερες επιπλοκές. Ο χρόνος πώ-
ρωσης ορίσθηκε ως το χρονικό διάστημα από 
τη χειρουργική επέμβαση μέχρι την αφαίρεση 
της συσκευής και τη βάδιση με πλήρη φόρτιση 
χωρίς πόνο. Ως καθυστερημένη πώρωση ορί-
σθηκε η αδυναμία ανίχνευσης ακτινολογικού 
πώρου στις 16 εβδομάδες μετεγχειρητικά και ως 
ψευδάρθρωση ορίσθηκε η αδυναμία ανίχνευσης 
ακτινολογικού πώρου στις 32 εβδομάδες μετεγ-
χειρητικά. Στροφή μεγαλύτερη από 15o, γωνίωση 
σε οποιοδήποτε επίπεδο πάνω από 10o και πλάγια 
παρεκτόπιση πάνω από 2 εκατοστά, ορίσθηκε ως 
πώρωση σε κακή θέση. Η αποδεκτή βράχυνση, η 
οποία δεν δημιουργούσε λειτουργικά ενοχλήμα-
τα ήταν 1.5 εκατοστό. Καταγράφηκαν επίσης η 
ανοχή της συσκευής από τον ίδιο τον ασθενή, η 
συνολική ικανοποίησή του καθώς και τα διάφορα 
κοινωνικά προβλήματα που προέκυπταν κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας.

Αποτελέσματα

Διεγχειρητικά δεν απαιτήθηκε ανοικτή ανάταξη 
σε κανένα κλειστό κάταγμα. Ο μέσος χειρουργι-
κός χρόνος ήταν 64 λεπτά. 

Διεγχειρητικά χορηγείτο κεφαλοσπορίνη δεύ-
τερης γενιάς για 24 ώρες προκειμένου για κλει-
στά κατάγματα, ενώ για τα ανοικτά χορηγείτο 
συνδυασμός κεφαλοσπορίνης, αμινογλυκοσίδης 
και μετρονιδαζόλης για 48-96 ώρες μετεγχειρητι-
κά. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε χαμηλού 
μοριακού βάρους ηπαρίνη για 5 εβδομάδες με-
τεγχειρητικά. Όλοι οι ασθενείς ακολούθησαν το 
ίδιο πρωτόκολλο φυσιοθεραπείας μετεγχειρητικά 
το οποίο περιελάμβανε την κινητοποίηση της άρ-
θρωσης του γόνατος και της ποδοκνημικής.

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 10 ημέρες (εύ-
ρος 5-17 ημέρες). Κανένας ασθενής δεν παρου-
σίασε κάποια νευρολογική επιπλοκή ή σύνδρομο 
διαμερίσματος. 

Σε όλους τους ασθενείς γινόταν προσπάθεια να 
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Εικόνα 2: Διπολικό κάταγμα κνήμης όπου απεικονίζεται το μοντέλο της συσκευής Ilizarov που χρησιμοποιήθηκε 
και το τελικό αποτέλεσμα.



βαδίσουν με τη μέγιστη φόρτιση που ανέχονταν 
χωρίς να τους προκαλεί πόνο, ακόμη και πλήρη 
φόρτιση, από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. 

Ο μέσος χρόνος πώρωσης ήταν 20 εβδομάδες 
(εύρος 17-22). 

Στην ομάδα των ασθενών της μελέτης δεν πα-
ρουσιάσθηκε καμία μείζονα επιπλοκή (Πίνακας 3). 

Προοδευτική συμπίεση στην εστία του κατάγ-
ματος δια μέσου της συσκευής εφαρμόσθηκε στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων. Σε 6 ασθενείς όπου 
εμφάνισαν καθυστερημένη πώρωση, αυτή αντιμε-
τωπίσθηκε με κύκλους διάτασης-συμπίεσης δια μέ-
σου της συσκευής. Εννέα ασθενείς παρουσίασαν μι-
κρή διαταραχή του άξονα, η οποία διορθώθηκε στα 
Εξωτερικά Ιατρεία, χάρη στις δυνατότητες που δίνει 
η συσκευή Ilizarov χωρίς την ανάγκη νέας χειρουρ-
γικής επέμβασης. Από τα 514 σύρματα τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν συνολικά, φλεγμονή παρατηρή-
θηκε σε 78, η οποία αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά 
με χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής, ενώ 6 σύρματα 
αφαιρέθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία για τον ίδιο 
λόγο (Πίνακας 4). 

Η κινητικότητα του γόνατος αποκαταστάθηκε σε 
όλους τους ασθενείς, ενώ μικρή απώλεια στη ραχι-
αία έκταση της ποδοκνημικής < 20o παρέμεινε σε 5 
ασθενείς. Τρεις ασθενείς αντιμετώπισαν ήπια κατα-
θλιπτική συνδρομή για την οποία δεν απαιτήθηκε η 
συνδρομή κάποιου ειδικού. Φαρμακευτική αγωγή 
χορηγήθηκε σε 2 ασθενείς με διαταραχή του συναι-
σθήματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με την 
εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov. 

Επτά ασθενείς υποβλήθηκαν σε νέα χειρουργι-
κή επέμβαση με τοπική αναισθησία, για κάποια 
αναθεώρηση στη συσκευή η οποία κρίθηκε απα-
ραίτητη κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. 
Σαράντα-επτά ασθενείς επέστρεψαν στην προη-
γούμενη εργασία τους μετά από μέσο χρονικό δι-
άστημα 29 εβδομάδων (εύρος 26-33 εβδομάδες), 
ενώ 8 ασθενείς δεν επέστρεψαν στην προηγούμε-
νη εργασία τους.  

Συζήτηση

Η συχνότητα των καταγμάτων διάφυσης κνή-
μης είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αν και τα τελευταία 
χρόνια έχει αποκτηθεί αρκετή εμπειρία για την 
αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων, κάποια 
αμφιλεγόμενα θέματα ακόμα παραμένουν. 

Η αποτελεσματικότητα της ενδομυελικής ήλω-
σης έχει αναφερθεί σε αρκετές μελέτες (Olson et 
al 1996, Littenberg et al 1998). Τα μονόπλευρα 
συστήματα παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία ως 
εναλλακτική λύση, ιδιαίτερα για τα ανοικτά κα-
τάγματα τύπου ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ, τα οποία χρησιμο-
ποιούνται συχνότερα σε αναπτυσσόμενες χώρες 
και από λιγότερο εκπαιδευμένους χειρουργούς 
(Edwards et al 1984, Marsh et al 1991, Bhandari 
et al 2001b).

Οι διάφορες συγκριτικές μελέτες εστιάζουν στο 
χρόνο πώρωσης και στη συχνότητα των επιπλο-
κών ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους θεραπείας. 
Αναφέρονται μη στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στο χρόνο πώρωσης μεταξύ μη γλυφανιζόμενης 
ενδομυελικής ήλωσης και μονόπλευρης εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης, αλλά η ενδομυελική ήλω-
ση παρουσίασε μικρότερο ποσοστό διαταραχής 
του άξονα και μικρότερο ποσοστό φλεγμονής, 
τα οποία απαιτούσαν νέα επέμβαση, ιδιαίτερα σε 
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Καθυστερημένη πώρωση 6
Ψευδάρθρωση 0
Σηπτική ψευδάρθρωση 0
Πώρωση σε κακή θέση 9
Βράχυνση >1.5 εκ. 0

Πίνακας 3: Επιπλοκές οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν 
συντηρητικά

Ανοικτή ανάταξη 0

0

0

78/514

0

5

3

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση

Πνευμονική εμβολή

Φλεγμονή πύλης βελονών

Δυσκαμψία γόνατος

Δυσκαμψία ποδοκνημικής

Καταθλιπτική συνδρομή

Πίνακας 4: Επιπλοκές οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν 
επιτυχώς στα Εξωτερικά Ιατρεία



ανοικτά κατάγματα τύπου II, IIIA και IIIB (Henley 
et al 1998). 

Οι Tornetta και συν. θεωρούν ότι η ασφαλιζό-
μενη μη γλυφανιζόμενη ενδομυελική ήλωση εί-
ναι η μέθοδος εκλογής, ιδιαίτερα για τα ανοικτά 
κατάγματα τύπου ΙΙΙΒ, παρόλο που οι διαφορές 
στο χρόνο πώρωσης και στο εύρος κίνησης του 
γόνατος και της ποδοκνημικής δεν ήταν στατι-
στικά σημαντικές. Αναφέρουν επίσης ότι η ενδο-
μυελική ήλωση είναι η μέθοδος που επιτρέπει κα-
λύτερο χειρισμό των μαλακών μορίων, είναι αυτή 
που προτιμάται από τους ίδιους τους ασθενείς και 
δεν απαιτεί υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης από 
τους ασθενείς. (Tornetta et al 1994). Ωστόσο σε 
άλλα άρθρα αναφέρεται ότι η στροφή η οποία 
προκύπτει μετά από ενδομυελική ήλωση, η οποία 
υπολογίσθηκε με τη βοήθεια της αξονικής τομο-
γραφίας συμβαίνει σε σημαντικό αριθμό περιστα-
τικών (22% στροφή > 10ο, Puloski et al 2004). 

Τα κυκλικά συστήματα εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης έρχονται να ξεπεράσουν τα αδύναμα ση-
μεία των μονόπλευρων συστημάτων και τα απο-
τελέσματα που παρουσιάζουν είναι ανώτερα από 
αυτά των μονόπολευρων. 

Οι Schwartsman και συν πρότειναν την εξω-
τερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως ένα χρήσιμο 
συμπλήρωμα στη θεραπευτική φαρέτρα των Ορ-
θοπαιδικών για τη θεραπεία των κλειστών και 
ανοικτών καταγμάτων διάφυσης κνήμης, χωρίς 
πρακτικά κάποιες αντενδείξεις (Schwartsman et 
al 1992). Σε άλλες μελέτες αναφέρεται η επιτυχής 
ανατομική αποκατάσταση της κνήμης, ο χαμηλός 
δείκτης επιπλοκών, τα υψηλά ποσοστά πώρωσης 
και τα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα της 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov (Shtarker et al 
1997, Inan et al 2002). Αν και η συσκευή Ilizarov 
είναι σχετικά πιο περίπλοκη από τα παραδοσιακά 
μονόπλευρα συστήματα και απαιτεί περισσότερη 
προσοχή τόσο διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρη-
τικά, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο 
για την αντιμετώπιση των επιπλεγμένων καταγ-
μάτων διάφυσης κνήμης (Tucker et al 1992), ενώ 
παράλληλα παρέχει ικανοποιητική αρχική σταθε-
ροποίηση αλλά και ως τελική μέθοδος θεραπείας. 
(Hosny et al 2003).

Η εφαρμογή της συσκευής Ilizarov όμως είναι 

ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται μια σημαντι-
κή καμπύλη εκμάθησης. Είναι ένα ευμετάβλη-
το σύστημα που επιτρέπει την κλειστή ανάταξη 
οποιουδήποτε τύπου κατάγματος και την αποκα-
τάσταση του ανατομικού άξονα του σκέλους χω-
ρίς ο χειρουργός να παρέμβει στην περιοχή του 
κατάγματος. Με τη χρήση συρμάτων με ελαία εί-
ναι δυνατή η ανάταξη ακόμη και μικρών οστικών 
τεμαχίων ενός συντριπτικού κατάγματος, χωρίς 
να διαταράσσεται η αιμάτωση της καταγματικής 
εστίας, ένα γεγονός που συμβάλλει στη βιολογι-
κή πώρωση του κατάγματος. Στην παρούσα μελέ-
τη, σε κανένα κλειστό κάταγμα δεν έγινε ανοικτή 
ανάταξη. 

Οι κύκλοι συμπίεσης – διάτασης που εφαρμόζο-
νται σε περιπτώσεις καθυστερημένης πώρωσης, 
ενισχύουν το σχηματισμό πώρου, κάτι το οποίο 
δεν μπορεί να γίνει με την ενδομυελική ήλωση ή 
με τα αρθρωτά μονόπλευρα συστήματα εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης (Hente et al 2004). Η δυναμο-
ποίηση που επιτρέπουν οι μέθοδοι αυτές είναι η 
εφαρμογή μόνο συμπιεστικών δυνάμεων. Πώρω-
ση επιτεύχθηκε τελικά και στους 6 ασθενείς που 
παρουσίασαν καθυστερημένη πώρωση. 

Η κατάλληλη συναρμολόγηση της συσκευής 
επιτρέπει τη διενέργεια φλοιοτομής σε περιπτώ-
σεις οστικής απώλειας ή ελλείματος μαλακών μο-
ρίων όπου απαιτείται βράχυνση του σκέλους σε 
πρώτο χρόνο και επιμήκυνση αργότερα. Η φλοιο-
τομή όταν χρειάζεται μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ταυτόχρονα με την ανάταξη και σταθεροποίηση 
του κατάγματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποι-
ηθεί και για τη θεραπεία καθυστερημένης πώρω-
σης ή ψευδάρθρωσης, χωρίς να απαιτείται η αλ-
λαγή της μεθόδου θεραπείας. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν χρειάζεται η χρήση οστικών μο-
σχευμάτων. 

Η διόρθωση οποιασδήποτε διαταραχής του 
άξονα μπορεί να επιτευχθεί εύκολα στα εξωτερι-
κά ιατρεία, χωρίς την ανάγκη νέας επέμβασης. Η 
συσκευή Ilizarov με συγκεκριμένα εξαρτήματα 
επιτρέπει τη διόρθωση πλάγιας παρεκτόπισης, ή 
στροφής. Η διόρθωση της γωνίωσης μπορεί να γί-
νει με τη χρήση μεντεσέδων. Σε κανέναν ασθενή 
της παρούσης μελέτης δεν παρατηρήθηκε πώρωση 
σε κακή θέση μετά την αφαίρεση της συσκευής. 
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Η φλεγμονή των βελονών είναι ίσως η πιο συ-
χνή επιπλοκή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
Ilizarov (Green & Ripley 1984). Σχετίζεται με το 
θερμικό έγκαυμα κατά τη διάρκεια τοποθέτησης 
των συρμάτων (Matthews et al 1984). Τα σύρμα-
τα που χρησιμοποιήθηκαν στη σειρά αυτή των 
ασθενών ήταν διαμέτρου 1.8 χιλιοστά με κατάλ-
ληλα διαμορφωμένο άκρο για τον περιορισμό του 
θερμικού αποτελέσματος. Τις περισσότερες φορές  
συχνή περιποίηση της συσκευής και η χορήγηση 
από του στόματος αντιβιοτικών λύνει το πρόβλη-
μα. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να απαι-
τηθεί η αφαίρεσή τους. Στην παρούσα σειρά 6 
σύρματα αφαιρέθηκαν λόγω επίμονης φλεγμονής 
στο σημείο εισόδου τους, χωρίς αυτό να επηρεά-
σει τη σταθερότητα της συσκευής. Η φλεγμονή 
των βελονών της εξωτερικής οστεοσύνθεσης ενο-
χοποιείται για την ανάπτυξη οστεομυελίτιδος, ιδι-
αίτερα όταν αυτή αντικαθίσταται σε δεύτερο χρό-
νο από ενδομυελική ήλωση (Maurer et al 1989). 
Η συσκευή Ilizarov, ως τελική μέθοδος θεραπεί-
ας, δεν απαιτεί την αναθεώρηση σε ενδομυελική 
ήλωση, προστατεύοντας από την πολύ επικίνδυνη 
επιπλοκή της οστικής λοίμωξης. 

Η χαλάρωση ενός σύρματος ή μιας βελόνας πα-
ρατηρείται πολύ συχνά κατά τη στιγμή της αφαί-
ρεσης της συσκευής στα εξωτερικά ιατρεία. Αν και 
πολύ συχνή, δεν φαίνεται να σχετίζεται με το χρόνο 
πώρωσης ή τη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών. Η 
συσκευή Ilizarov δεν είναι άκαμπτη, χαρακτηρίζε-
ται από κάποιο βαθμό ελαστικότητας και επιτρέπει 
αξονικές μικροκινήσεις στην εστία του κατάγματος, 
προστατεύοντας παράλληλα από τις ανεπιθύμητες 
στροφικές ή πλαγιοπλάγιες κινήσεις που μπορεί να 
είναι καταστρεπτικές και να επηρεάσουν αρνητικά 
το μηχανικό περιβάλλον του κατάγματος (Kershaw 
et al 1993, Goodship et al 1993). 

Η συσκευή Ilizarov όταν εφαρμόζεται κατάλλη-
λα, επιτρέπει την πλήρη φόρτιση του πάσχοντος 
σκέλους από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, με 
παράλληλη πλήρη κίνηση της άρθρωσης του γό-
νατος και της ποδοκνημικής. Η συχνότητα της εν 
τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης ελαττώνεται λόγω 
της πρώιμης κινητοποίησης και της ικανότητας 
του ασθενούς για βάδιση. Στην παρούσα σειρά 
δεν παρατηρήθηκε κανένα περιστατικό με εν τω 

βάθει φλεβική θρόμβωση. 
Σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται με κυκλικά 

συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης, παρατη-
ρούνται πιο συχνά διαταραχές του συναισθήμα-
τος και κυρίως μια ήπια καταθλιπτική συνδρομή. 
Σ’ αυτό παίζουν ρόλο συγκεκριμένοι περιορισμοί 
σε καθημερινές δραστηριότητες ενώ τις περισσό-
τερες φορές είναι απαραίτητη η παρουσία ενός 
τρίτου προσώπου για τη φροντίδα της συσκευ-
ής. Οι ασταθείς ψυχολογικά ασθενείς αποτελούν 
αντένδειξη για την εφαρμογή εξωτερικής οστεο-
σύνθεσης Ilizarov. 

Ο σχετικά μεγαλύτερος χρόνος πώρωσης ερμη-
νεύεται από το γεγονός ότι η απόφαση για αφαί-
ρεση της συσκευής είναι εμπειρική και ακολουθεί 
μια συγκεκριμένη ακολουθία σταδιακής αφαίρε-
σης, πρώτα των συνδετικών ράβδων και στη συ-
νέχεια έπειτα από ακτινολογική τεκμηρίωση της 
πώρωσης λίγες μέρες αργότερα, γίνεται η πλήρης 
αφαίρεση της συσκευής. Η αφαίρεση γίνεται στα 
εξωτερικά ιατρεία και δεν απαιτείται νέα χειρουρ-
γική επέμβαση.  

Οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
των καταγμάτων διάφυσης κνήμης οδηγούν πολ-
λές φορές σε επανεπεμβάσεις, όπως τοποθέτηση 
οστικών μοσχευμάτων, αλλαγής μεθόδου οστεο-
σύνθεσης, οστεοτομίας για διόρθωση παραμόρ-
φωσης, ή εκτομής οστικού τεμαχίου και οστικής 
μεταφοράς για οστεομυελίτιδα. Όλα αυτά μπο-
ρούν να αυξήσουν δραματικά το κόστος της θερα-
πείας και να επηρεάσουν σημαντικά τα συναισθή-
ματα και τη ζωή των ασθενών (Shaw et al 1995). 
Οι περισσότερες επιπλοκές αν γίνουν έγκαιρα 
αντιληπτές, μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη 
συσκευή Ilizarov στα εξωτερικά ιατρεία. Η ελάτ-
τωση των επανεπεμβάσεων ελαττώνει το συνο-
λικό χρόνο θεραπείας, οι ασθενείς επιστρέφουν 
νωρίτερα στην προηγούμενη εργασία τους, με 
συνέπεια την ελάττωση και των συνοδών κοινω-
νικοοικονομικών προβλημάτων που σχετίζονται 
με τον ασθενή.

Η εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική μέ-
θοδος θεραπείας για τα κατάγματα διάφυσης κνήμης 
είναι ασφαλής, αποτελεσματική και παρέχει τη δυ-
νατότητα διόρθωσης των περισσότερων επιπλοκών 
χωρίς την ανάγκη νέας χειρουργικής επέμβασης.  
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Abstract

Indications and application technique of the 
Ilizarov external fixator in the management of 
tibial shaft fractures 

Theodoros B. Grivas, Elias Vasiliadis, Alexandros 
Koinis, Georgios Koufopoulos, Vasilios Mouzakis, 
Dimitrios Segos, Georgios Triantafilopoulos.

External fixation is a commonly used method of 
treatment of tibial shaft fractures. The aim of the 
present study is to introduce the indications and 
the application technique of the Ilizarov external 
fixator as a definite method of treatment for tibial 
shaft fractures and to present the results of the ap-
plication of the method.   

Fifty five tibial shaft fractures (19 closed, 15 open 
type I and 21 open type II) were included in the 
study, in 39 men and 16 women with a mean age of 
34.1 years old and a mean follow up of 29 months. 
The duration of hospitalization, the clinical results, 
the time of union and the early and late complica-
tions were recorded. The patient’s tolerance, the over-
all satisfaction rate and the various social problems 
during the treatment period were also recorded. 

None closed fracture needed open reduction intra-
operatively. The mean operation time was 64 min-
utes and the mean time of hospitalization was 10 
days. No patient experienced any neurological com-
plication or a compartment syndrome. The mean 
time of union was 20 weeks. No major complication 
occurred in this group of patients. The main compli-
cations were pin tract infection, mild malalingment, 
ankle stiffness and mild depression syndrome. All 
these complications were managed conservatively. 
Forty seven patients returned to their previous job 
after a mean time of 29 weeks. 

Ilizarov external fixator as a definite treatment 
for tibial shaft fractures is safe and cost-effective 
method and provides the ability to correct any com-
plication without the need of a new operation.  

Key words: t ibial fractures, external fixation, Ilizarov, 
application technique of Ilizarov external 
fixator
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Περίληψη

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων κάτω πέρατος κνήμης που πω-
ρώθηκαν σε πλημμελή θέση παραμένει ένα από δυσκολότερα και 
δυσεπίλυτα προβλήματα της Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας. 
Οι παραδοσιακές μέθοδοι αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών 
χαρακτηρίζονται από διάφορα μειονεκτήματα με σημαντικότε-
ρο την απουσία ευγενών χειρισμών στους ιστούς της περιοχής της 
βλάβης. Η δυνατότητα επιτυχούς αντιμετώπισης, έγινε δυνατή με 
την εφαρμογή της μεθόδου Ilizarov. Κατά τη χρονική περίοδο 1992-
2002, δεκαεννέα ασθενείς με κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης, πω-
ρωθέντα σε πλημμελή θέση, αντιμετωπίστηκαν με τη μέθοδο αυτή. 
Διακρίναμε τρεις κλινικές ομάδες ασθενών (κλινικοακτινολογικά 
κριτήρια) για τη θεραπεία των οποίων εφαρμόσαμε διαφορετικές 
τεχνικές διατατικής οστεοσύνθεσης. Εξετάστηκαν ο χρόνος εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης, ο βαθμός διόρθωσης του άξονα και του μήκους, 
η δυνατότητα στηρικτικής ικανότητας, καθώς και η λειτουργικότη-
τα της ποδοκνημικής. Επίσης καταγράφηκαν οι επιπλοκές και τα 
τεχνικά λάθη αντιμετώπισης. Με την εφαρμογή της μεθόδου και 
της συσκευής Ilizarov κατέστη δυνατή η ταυτόχρονη διόρθωση των 
σύνθετων προβλημάτων. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων ανάδειξε 
μεγάλη αποτελεσματικότητα της μεθόδου Ilizarov στα κατάγματα 
κάτω πέρατος κνήμης που πωρώθηκαν σε πλημμελή θέση.

Η εφαρμογή της μεθόδου Ilizarov 
σε κατάγματα κάτω πέρατος κνή-
μης που πωρώθηκαν σε πλημμε-
λή θέση

Λαμπίρης Η.Ε.,
Σαρίδης Α. Γ.,
Ματζάρογλου Χ.Γ.,
Παναγιωτόπουλος Ε.Χ.

Ορθοπαιδική Κλινική
Πανεπιστημίου Πατρών.

Λέξεις ευρετηρίου:  Mέθοδος Ilizarov, κατάγματα κάτω πέρατος 
κνήμης, πλημμελής θέση



Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων κάτω πέρα-
τος κνήμης υψηλής ενέργειας είναι δύσκολη και 
παραμένει αμφισβητήσιμη. (Ruedi and Allgower 
1979, Helfet et al, 1994, Morandi et al, 2002, Megas 
et al, 2003). Από τις αναφορές στη διεθνή βιβλιο-
γραφία ανεξαρτήτως από τη θεραπευτική προσέγ-
γιση, το ποσοστό ψευδάρθρωσης στα κατάγματα 
κάτω πέρατος κνήμης είναι σχετικά χαμηλό 2.4% 
(1.6–3.6%) ενώ το ποσοστό πώρωσης σε πλημμε-
λή θέση είναι αρκετά μεγάλο 14.3% (12.2–16.8%), 
(Zelle et al, 2006). Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρ-
χουν λίγες δημοσιεύσεις που αναφέρονται στην 
αντιμετώπιση των καταγμάτων κάτω πέρατος κνή-
μης που πωρώθηκαν σε πλημμελή θέση (Stasikelis 
et al, 1993), χωρίς να υπάρχει σχετική ταξινόμηση 
των καταστάσεων αυτών και καθοδηγητικές γραμ-
μές για τη θεραπευτική τακτική. Η αντιμετώπιση 
των καταγμάτων κάτω πέρατος κνήμης που πω-
ρώθηκαν σε πλημμελή θέση παραμένει ένα από 
δυσκολότερα και επίκαιρα προβλήματα της Ορθο-
παιδικής και Τραυματιολογίας. (Ovadia and Beals 
1986, Green and Roesler 1987, Teeny and Wiss 
1993). Αυτό ισχύει ειδικότερα στη σημερινή εποχή, 
που σχετίζεται με αύξηση συχνότητας και βαρύ-
τητας των καταγμάτων αυτών (κακώσεις υψηλής 
κινητικής ενέργειας) και κατά συνέπεια, μη ικανο-
ποιητικών αποτελεσμάτων σε πρώτο χρόνο αντι-
μετώπισης. Οι δυσκολίες αντιμετώπισης καταγ-
μάτων κάτω πέρατος κνήμης που πωρώθηκαν σε 
πλημμελή θέση επίσης σχετίζονται με συνύπαρξη 
σύνθετων ορθοπαιδικών προβλημάτων όπως: πα-
ραμόρφωση, οστικό έλλειμμα, δυσκαμψία ποδο-
κνημικής, μετατραυματική παραμόρφωση άκρου 
ποδός, βλάβες των μαλακών μορίων και παρουσία 
οστικής λοίμωξης στην εστία του πωρωθέντος κα-
τάγματος. Οι παραδοσιακές μέθοδοι και τεχνικές 
αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών χαρακτη-
ρίζονται από διάφορα μειονεκτήματα με σημα-
ντικότερο την απουσία ευγενών χειρισμών στους 
ιστούς της περιοχής της βλάβης. 

Η δυνατότητα επιτυχούς αντιμετώπισης, έγινε 
δυνατή με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της με-
θόδου Ilizarov στην Ορθοπαιδική και Τραυματιο-
λογία (Paley et al, 1990, Green et al, 1992, Ebraheim 

et al, 1995), που βασίζεται σε δημιουργία ευνοϊκό-
τερων συνθηκών για την ελεγχόμενη ανάπλαση 
και αναγέννηση των ιστών του οργανισμού με 
στόχο την πλήρη χρησιμοποίηση των αναγεννη-
τικών δυνατοτήτων των μαλακών μορίων και του 
οστίτη ιστού. (Ilizarov 1989 Part I, Ilizarov 1989 
Part II). Μέχρι σήμερα δεν περιγράφονται οι ιδι-
αιτερότητες της αντιμετώπισης των καταγμάτων 
κάτω πέρατος κνήμης που πωρώθηκαν σε πλημμε-
λή θέση μετά από εφαρμογή της μεθόδου Ilizarov 
και επίσης δεν περιγράφονται και οι ιδιαιτερότητες 
της διαδικασίας της διατατικής οστεογένεσης. 

Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η ανακοίνωση 
των κλινικοακτινολογικών και λειτουργικών απο-
τελεσμάτων, σε προοπτική μελέτη σειράς ασθενών 
που αντιμετωπιστήκαν με τη συσκευή Ilizarov για 
την πλημμελή πώρωση των καταγμάτων κάτω πέ-
ρατος κνήμης.

Υλικό και μέθοδος

Κατά τη χρονική περίοδο 1992 - 2002, δεκαεν-
νέα ασθενείς με κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης, 
πωρωθέντα σε πλημμελή θέση, αντιμετωπίστη-
καν με διορθωτική οστεοτομία και οστεοσύνθεση 
με κυκλικό σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
Ilizarov. Οι 14 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν αρ-
χικά σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Η μέθοδος 
εφαρμόστηκε σε 15 άνδρες και 4 γυναίκες ηλικί-
ας 19 - 68 ετών, (μέσος όρος ηλικίας 39,4 έτη). Οι 
περισσότεροι ασθενείς 16 (16/19 - 84,21%) ήτανε 
σε παραγωγική ηλικία και κατά την εισαγωγή τους 
ανάφεραν διακοπή της εργασίας τους για μακρό 
χρονικό διάστημα με έντονες κοινωνικοοικονο-
μικές συνέπειες στο περιβάλλον τους. Ανοικτά 
κατάγματα αφορούσαν στους 16 ασθενείς (16/19 - 
84,21%) και κλειστά κατάγματα αφορούσαν στους 
3 ασθενείς (3/19 - 15,78%). Η ταξινόμηση των 
καταγμάτων σύμφωνα με το σύστημα της Α.Ο. 
αναφέρεται στον πίνακα 1. Αρχικά οι 19 ασθενείς 
υποβλήθηκαν για τα παραπάνω κατάγματα σε χει-
ρουργική αντιμετώπιση, όπως προκύπτει από τα 
ενημερωτικά σημειώματα που έφεραν από νοσο-
κομεία που αρχικά αντιμετωπίστηκαν  με μέσο όρο 
προηγούμενων ανεπιτυχών χειρουργικών επεμβά-
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σεων 4,5 (1 μέχρι 12) με σύνολο 159 επεμβάσεις 
που δεν οδήγησαν σε πώρωση των καταγμάτων 
στην ορθή θέση.

Η μέθοδος Ilizarov εφαρμόστηκε κατά μέσο όρο 
σε χρονικό διάστημα 13,6 μήνες μετά τον αρχικό 
τραυματισμό με διακύμανση 6 - 78 μήνες. Η διάρ-
κεια παραμονής του αρχικού προβλήματος σχε-
τιζόταν όχι μόνο με τις δυσκολίες αντιμετώπισης 
του αρχικού κατάγματος αλλά και με τις επιπλοκές 
που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια αντιμετώ-
πισης όπως: λοιμώξεις οστών και μαλακών μορίων, 
μετεγχειρητικών ουλών και ανοικτών τραυμάτων, 
καθώς και επιπρόσθετων συντριβών του οστού 
από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες 
εσωτερικής και εσωτερικής οστεοσύνθεσης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μη ικανοποιητικών 
αποτελεσμάτων που προσήλθαν στην Ορθοπαιδι-
κή Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών για αντι-
μετώπιση, αφορούσαν σε αρχική αντιμετώπιση των 
καταγμάτων αυτών με ανοικτή ανάταξη και εσωτε-
ρική οστεοσύνθεση (πλάκα - βίδες) σε 7 ασθενείς 
(7/19 – 36,84%), υβριδιακή εξωτερική οστεοσύνθε-
ση σε 6 ασθενείς (6/19 – 31,57%), διαρθρική εξωτε-
ρική οστεοσύνθεση σε 5 ασθενείς ( 5/19 – 26,31%) 
και μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση σε έναν 

ασθενή (1/19 – 5,26%). Σε 6 ασθενείς υπήρχε χρό-
νια οστεομυελιτική εστία στην περιοχή του πωρω-
θέντος κατάγματος και σε 4 από τους παραπάνω 
συνυπήρχε παραγωγικό συρίγγιο. 

Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν μετατραυματική 
παραμόρφωση του άξονα. Η απόκλιση από το φυ-
σιολογικό άξονα είχε μέσο όρο 25 μοίρες (10 - 50 
μοίρες). Συχνότερα παρατηρήθηκε παραμόρφωση 
ραιβότητας – οπίσθιας γωνίωσης (9/19 - 47,36%), 
ραιβότητας – πρόσθιας γωνίωσης (5/19 - 26,31%), 
ραιβότητας (3/19 - 15,78%), βλαισότητας (2/19 
- 10,52%). Στροφική παραμόρφωση από 10 μέχρι 
25 μοίρες συνυπήρχε σε 5 (5/19 – 26,31%) ασθε-
νείς. Σε 5 ασθενείς με παραμόρφωση συνυπήρχε 
και οστικό έλλειμμα που ήταν κατά μέσο όρο 3,4 
εκ. (διακύμανση: 2 – 6 εκ.). Στους περισσότερους 
ασθενείς (15/19 - 78,94%) συνυπήρχε και μεγάλου 
βαθμού δυσκαμψία της ποδοκνημικής, ενώ σε δύο 
υπήρχε μόνιμη σύγκαμψη (Πίνακας 2). 

Έξι ασθενείς με μεγάλη χρονιότητα του προβλή-
ματος παρουσίαζαν παραμορφώσεις άκρου ποδός 
(Πίνακας 3). 

Για την εκλογή σωστού θεραπευτικού πλάνου 
χειρουργικής αντιμετώπισης μεγάλη σημασία δό-
θηκε στην εκτίμηση της κατάστασης των μαλα-
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Πίνακας 1 

  Α.1  Α.2   Α.3   Β.1   Β.2   Β.3  C.1  C.2  C.3
    -    2     6     1     -     -    2    3    5

Πίνακας 2
 

Ραιβότητα-
οπίσθια 
γωνίωση

Ραιβότητα-
πρόσθια 
γωνίωση

Ραιβότητα Βλαισότητα
Στροφική 
παραμόρφωση
(10 - 250)

Oστικό 
έλλειμμα

9/19 5/19 3/19 2/19 5/19 5/19

47,36% 26,31% 15,78% 10,52% 26,31% 26,31%

Πίνακας 3

Ραιβοιπποποδία 
– ραιβότητα πτέρνας Βλαισοπλατυποδία Υπτιασμός πρόσθιου 

πόδα Κοιλοποδία

             3             1             1           1



κών μορίων γύρω από την εστία του κατάγματος. 
Η πλειονότητα των ασθενών (11/19 – 57,9%) είχε 
εκτεταμένες μετατραυματικές και μετεγχειρητικές 
τροφονευρωτικές διαταραχές του δέρματος. Επτά 
μάλιστα ασθενείς είχαν υποβληθεί σε προηγού-
μενες πλαστικές επεμβάσεις. Αξιοσημείωτη ήταν 
η παρουσία μετεγχειρητικών και μετατραυματι-
κών αλλοιώσεων δέρματος και εκτεταμένων δύ-
σμορφων ουλών που είχανε προσκολλήσει πάνω 
στο οστούν, στην περιοχή της παραμόρφωσης. 
Για τον προσδιορισμό της επέκτασης της οστικής 
λοίμωξης καθώς και της λοίμωξης των μαλακών 
μορίων, εκτός από τον απλό ακτινολογικό έλεγ-
χο χρησιμοποιήθηκαν η αξονική τομογραφία, το 
σπινθηρογράφημα τριών φάσεων και η μαγνητική 
τομογραφία. Κατά τη μελέτη των ακτινογραφιών 
παρατηρήθηκε αύξηση της εγκάρσιας διαμέτρου 
λόγω περιοστικής οστεοποίησης (remodeling) στη 
κοίλη επιφάνεια της παραμόρφωσης σε όλες της 
περιπτώσεις. Επίσης παρατηρήθηκε μείωση του εύ-
ρους του ενδομυελικού αυλού, που περιέχει ελάχι-
στες οστικές δοκίδες, και μάλιστα όσο αυξάνονταν 
η χρονιότητα του προβλήματος, τόσο παρατηρού-
νταν μεγαλύτερη μείωση της ενδομυελικής διαμέ-
τρου καθώς και μεγαλύτερη αύξηση της συνολικής 
εγκάρσιας διαμέτρου.

Χειρουργική τεχνική 

Σε όλες τις περιπτώσεις που υπήρχαν υλικά 
οστεοσύνθεσης (13/19) αφαιρέθηκαν τα υλικά. 
Στις περιπτώσεις που συνυπήρχε ενεργός οστεο-
μυελιτική εστία (4/19) πραγματοποιήθηκε ευρύς 
χειρουργικός καθαρισμός της εστίας και ελήφθη 

υλικό για την ανίχνευση του παθογόνου μικρο-
οργανισμού. Στις περιπτώσεις εκείνες που συνυ-
πήρχε παραμόρφωση η/και απώλεια του μήκους 
της περόνης πραγματοποιήθηκε λοξή οστεοτομία 
ή αφαίρεση 1 εκ. της περόνης στο κάτω τριτημό-
ριό της (6-8 εκ. πάνω από την κνημοαστραγαλική 
άρθρωση). Όταν υπήρχε ακέραια περόνη ή καλή 
οστεοσύνθεση περόνης, δεν πραγματοποιούνταν 
παρέμβαση στην περόνη. Η διόρθωση της στροφι-
κής παραμόρφωσης γινόταν άμεσα. Τοποθετήθηκε 
σε όλους τους ασθενείς συσκευή Ilizarov και οστε-
οσυντέθηκε το κάταγμα με δύο δακτυλίους, που 
σταθεροποιούσαν το οστούν με 4-5 βελόνες κε-
ντρικά και έναν δακτύλιο περιφερικά επίσης με 4-5 
βελόνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι μία ή δύο από τις 
περιφερικές βελόνες δεν τοποθετούνται ισοϋψώς, 
αλλά σε επίπεδο 1-2 εκ. πάνω ή κάτω από το επί-
πεδο του περιφερικού δακτυλίου με τη συνδρομή 
«σημαιών». Στις περιπτώσεις που υπήρχε δυσκαμ-
ψία της ποδοκνημικής άρθρωσης, μετατραυματική 
αρθρίτιδα και συνυπάρχουσα παραμόρφωση του 
πρόσθιου και οπίσθιου ποδός (9/19), έγινε επέ-
κταση της συσκευής στον άκρο πόδα με εφαρμογή 
τεχνικής σταδιακής αρθροδιάτασης (0,5-0,7 χιλ.), 
με ταυτόχρονη άμεση ή σταδιακή διόρθωση των 
παραμορφώσεων του άκρου πόδα. Μετά εφαρμό-
σθηκε αρχικά παθητική (με τη βοήθεια ράβδων) 
και στη συνέχεια ενεργητική κινητοποίηση της άρ-
θρωσης ποδοκνημικής.

Διακρίναμε τρεις κλινικές ομάδες ασθενών (κλι-
νικοακτινολογικά κριτήρια) για τη θεραπεία των 
οποίων εφαρμόσαμε διαφορετικές τεχνικές διατα-
τικής οστεοσύνθεσης (Πίνακας 4).

Τη μικρότερη δυσκολία στην αντιμετώπιση παρου-
σίαζαν οι ασθενείς της πρώτης ομάδας (8 ασθενείς) 
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Πίνακας 4 

          Ομάδα – Α            Ομάδα – Β            Ομάδα – Γ 

√ Παραμόρφωση έως 300

√ Χωρίς ανατομική       
    βράχυνση
√ Χωρίς τροφονευρωτικές  
    διαταραχές δέρματος

√ Παραμόρφωση > 300

                ή
√ Παραμόρφωση < 300

   με τροφονευρωτικές   
   διαταραχές δέρματος

√ Συνδυασμός αξονικής 
   παραμόρφωσης με   
   οστικό έλλειμμα

              8 (42,1%)                 6 (31,58%)                5 (26,31%)



ομάδα – Α, με παραμόρφωση μέχρι 30 μοίρες, χωρίς 
οστικό έλλειμμα και χωρίς εκτεταμένες δερματικές 
ουλές. Για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών 
εφαρμόστηκε η τεχνική της μονοεστιακής συμπιε-
στικής οστεοσύνθεσης. Η χειρουργική παρέμβαση 
περιλάμβανε την τοποθέτηση της συσκευής Ilizarov, 
και άμεση διόρθωση της παραμόρφωσης μετά από 

οστεοτομία στην κορυφή της παραμόρφωσης. Ο μέ-
σος χρόνος εξωτερικής οστεοσύνθεσης στην ομάδα 
αυτή ήταν 93,7 ημέρες. 

Η ομάδα – Β, με παραμόρφωση πάνω από 30 
μοίρες ή με μικρότερες γωνιώδεις παραμορφώσεις 
κάτω των 30 μοιρών και εκτεταμένες δύσμορφες 
δερματικές ουλώδεις αλλοιώσεις του δέρματος 
(τροφονευρωτικές διαταραχές δέρματος) κολλη-
μένες στο υποκείμενο οστούν (Πίνακας 3), δεν 
αντιμετωπίζονται με άμεση διόρθωση της αξονικής 
παραμόρφωσης του σκέλους. Με αφορμή αυτού 
του προβλήματος γίνεται σταδιακή ελεγχόμενη δι-
όρθωση της παραμόρφωσης, εφαρμόζεται τεχνική 
μονοεστιακής διατατικής συμπιεστικής οστεοσύν-
θεσης μετά από διορθωτική οστεοτομία στην κο-
ρυφή της παραμόρφωσης. Η βασική ιδιαιτερότητα 
του πλαισίου της συσκευής Ilizarov που τοποθε-
τήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις (ομάδα-Β) ήταν 
ότι επιπροσθέτως τοποθετούνται μεντεσέδες στην 
κορυφή της παραμόρφωσης. Ο χρόνος αναμονής 
για την έναρξη της διόρθωσης ήταν 5 - 10 ημέρες. 
Ο μέσος χρόνος εξωτερικής οστεοσύνθεσης στην 
ομάδα αυτή ήταν 127,4 ημέρες.

Ο συνδυασμός αξονικής παραμόρφωσης με 
οστικό έλλειμμα του σκέλους σε 5 ασθενείς (κλι-
νική ομάδα- Γ) δυσκόλευε σημαντικά την αντιμε-
τώπιση. Η μέθοδος Ilizarov επιτρέπει ταυτόχρονη 
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Εικόνα 1
α. Ασθενής ομάδος – Β (άρρην 55 ετών), με παραμόρ-
φωση ραιβότητας 350 και προσθιοπίσθια γωνίωση 180. 

β. Αντιμετωπίστηκε με οστεοτομία κνήμης στην κορυφή 
της παραμόρφωσης και αφαίρεση 1 εκ. της περόνης στην 
αυτή περιοχή (και σταδιακή διόρθωση). Δύο μήνες μετά 
την εφαρμογή της συσκευής Ilizarov (στάδιο σταθερο-

ποίησης του πώρου) 

γ. Ένα έτος μετά την αφαίρεση της συσκευής.



(σε ένα χρόνο) αποκατάσταση όλων των παραμέ-
τρων της σύνθετης αυτής παθολογίας, για αυτό 
και εφαρμόστηκε η τεχνική της μονοεστιακής δι-
ατατικής οστεοσύνθεσης, με ταυτόχρονη σταδια-
κή διόρθωση της παραμόρφωσης και επιμήκυνση 
(για την αποκατάσταση του οστικού ελλείμματος). 
Η διόρθωση και επιμήκυνση γινόταν με ασύμμε-
τρη διάταση μεταξύ των ράβδων. Ο μέσος ρυθμός 
επιμήκυνσης ήταν 0,5 χιλ./ημέρα. Ο μέσος χρόνος 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης στην ομάδα αυτή ήταν 
145,7 ημέρες. 

Αντιβιοτικά χρησιμοποιήθηκαν μετεγχειρητικά 
για 3-5 ημέρες, και αντιπηκτική αγωγή (ηπαρίνη 
χαμηλού μοριακού βάρους) για 6 εβδομάδες. Η 
κινητοποίηση του ασθενούς ξεκινούσε με μερική 
φόρτιση την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα και στα-
διακά σε ένα μήνα οι ασθενείς κινητοποιούνταν με 
πλήρη φόρτιση. Κατά τη διάρκεια της διόρθωσης 
της παραμόρφωσης σε καμία περίπτωση δεν χρη-
σιμοποιήθηκαν οστικά μοσχεύματα. Η αφαίρεση 
της συσκευής γινόταν όταν δεν υπήρχε κίνηση 
στο σημείο του νεοσχηματιζόμενου πώρου, όταν 
ο πώρος είχε ομοιογενή σύσταση, υφή και εικόνα, 
καθώς και όταν εμφανίζονταν τουλάχιστον τρεις 
ώριμοι φλοιοί στις απλές ακτινογραφίες με ασβε-
στοποίηση της περιοχής όχι λιγότερο από 65% με 
τη μέθοδο DEXA. 

Αποτελέσματα

Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν κατά μέσο όρο 
5 χρόνια ( διακύμανση 2-9 χρόνια). Η αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων έγινε με κλινική και ακτινο-
λογική εξέταση. Εξετάστηκαν ο χρόνος εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης, ο βαθμός διόρθωσης του άξονα, 
και του μήκους, η δυνατότητα στηρικτικής ικανό-
τητας («plantigrade foot»), καθώς και η λειτουρ-
γικότητα (εύρος κίνησης, πόνος) ποδοκνημικής. 
Επίσης καταγράφηκαν οι επιπλοκές και τεχνικά 
λάθη αντιμετώπισης. 

Επιτεύχθηκε πλήρης διόρθωση γωνιώδους και 
στροφικής παραμόρφωσης (< 5 μοίρες) σε 16 ασθε-
νείς σε ένα στάδιο. Σε 3/19 (15,79%) των ασθενών 
παρέμενε υπολειπόμενη παραμόρφωση. Σε δύο από 
αυτούς η προσθιο-οπίσθια παραμόρφωση, 10 και 15 

μοίρες αντίστοιχα, με συνοδό δύσκαμπτη ποδοκνημι-
κή άρθρωση και παραμόρφωση του άκρου ποδός δεν 
επηρέαζαν τη στηρικτική ικανότητα και τη βάδιση 
των ασθενών. Σε έναν ασθενή παρέμεινε παραμόρ-
φωση βλαισότητας 15 μοίρες λόγω της μη σωστής 
προεγχειρητικής εκτίμησης της προηγούμενης οστε-
οσύνθεσης περόνης (παραμόρφωση σε βλαισότητα) 
και στην περίπτωση αυτή έγινε προσπάθεια διόρθω-
σης της παραμόρφωσης κνήμης χωρίς να γίνει οστεο-
τομία της περόνης. Στους πέντε ασθενείς της ομάδας 
- Γ, αποκαταστάθηκε συγχρόνως και το μήκος της 
κνήμης. Κατά τη διάρκεια διόρθωσης παραμόρφω-
σης εκριζώθηκε η οστεομυελιτική εστία σε όλες τις 
έξι περιπτώσεις χωρίς να παρουσιαστεί υποτροπή της 
λοίμωξης.  

Τη δυνατότητα πλήρους φόρτισης του πάσχοντος 
σκέλους απόκτησαν οι ασθενείς (16/19) (84,21%), 
1 – 1,5 μήνες μετά από την αφαίρεση της συσκευής 
και το χρονικό διάστημα αυτό ήτανε βραχύτερο σε 
ασθενείς της πρώτης κλινικής ομάδας και μεγαλύ-
τερο στους ασθενείς της τρίτης κλινικής ομάδας. 3 
ασθενείς στο χρονικό διάστημα αυτό δεν είχαν τη 
δυνατότητα πλήρους φόρτισης, λόγω επιπλοκών 
που παρουσιάστηκαν (δύο εμφάνιζαν καθυστερη-
μένη ωρίμανση φλοιού στην κοίλη επιφάνεια της 
παραμόρφωσης και ένας επίμονο άλγος ποδοκνη-
μικής). Δύο ασθενείς παρουσίασαν μετεγχειρητι-
κή χωλότητα κατά τη βάδιση και δυσκαμψία που 
προϋπήρχε και προεγχειρητικώς (εξαιτίας βαρειάς 
μετατραυματικής αρθρίτιδας της ποδοκνημικής). 
Στους υπόλοιπους ασθενείς (17/19) (89,47%) η 
βελτίωση της λειτουργικότητας της ποδοκνημικής 
ήταν σημαντική. Το μέσο εύρος κίνησης της άρ-
θρωσης της ποδοκνημικής ήταν: ραχιαία έκταση 
15ο και πελματιαία κάμψη 20ο. Οι 17/19 (89,47%) 
ασθενείς μάλιστα ήταν σε θέση να επανέλθουν 
στην προηγουμένη εργασία τους με κλίμακα μέ-
τρησης ποιότητας ζωής (HADS) στα όρια του φυ-
σιολογικού (Zigmond and Snaith 1983).

Η συχνότερη επιπλοκή που παρατηρήθηκε αφο-
ρούσε σε επιπολής φλεγμονή των μαλακών μο-
ρίων γύρω από τις βελόνες (“pin site infection”), 
που αντιμετωπιζόταν με τοπικό καθαρισμό, per os 
ή ενδοφλέβια χορήγηση αντιβίωσης, επιπρόσθε-
τη διάταση της βελόνας, και στις περιπτώσεις που 
επέμενε η λοίμωξη αλλαγή της βελόνας (4 βελό-
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Εικόνα 2

α. Ασθενής ομάδος – Γ (άρρην 38 ετών). Ένα έτος μετά 
την αντιμετώπιση με ORIF --- προσθιοπίσθια γωνίωση 

320 και ραιβότητα 70.

β. Δύο μήνες μετεγχειρητικά – στάδιο σταθεροποίησης 
του πώρου μετά από σταδιακή διόρθωση της παραμόρ-
φωσης με ταυτόχρονη αποκατάσταση του μήκους. Κα-

θυστερημένη ωρίμανση του πρόσθιου φλοιού. 

γ. Άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά από αφαίρεση της συσκευής.

δ. Άριστο ακτινολογικό αποτέλε-
σμα ένα χρόνο μετά από αφαίρεση 
της συσκευής.
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νες). Συνολικά παρουσιάστηκαν επτά θραύσεις βε-
λονών στο περιφερικό δακτύλιο σε τρεις ασθενείς 
στο στάδιο σταθεροποίησης του πώρου, που αντι-
μετωπίστηκαν με αλλαγή όταν παρέμεναν λιγότε-
ρες από τρεις βελόνες στο περιφερικό δακτύλιο. 
Σε έναν ασθενή με παραμόρφωση βλαισότητας 
20 μοιρών και εξωτερικής στροφής 15 μοιρών πα-
ρουσιάστηκε πάρεση του περονιαίου νεύρου που 
αποκαταστάθηκε πλήρως την 3η μετεγχειρητική 
εβδομάδα. Σε έναν ασθενή με δύσκαμπτη ραι-
βοιπποποδία και ραιβότητα της πτέρνας, κατά τη 
διάρκεια της διόρθωσης της παραμόρφωσης του 
άκρου πόδα, παρουσιάστηκε υπεξάρθρημα στην 
κνημοαστραγαλική άρθρωση, το οποίο αντιμετω-
πίστηκε με σταδιακή ανάταξη μετά από αναθεώ-
ρηση της συσκευής (του πλαισίου). Στην περιοχή 
της σταδιακής διόρθωσης της παραμόρφωσης ή 
επιμήκυνσης (Β και Γ - κλινική ομάδα), παρατηρή-
θηκε καθυστέρηση ωρίμανσης φλοιού με λιγότερο 
βαθμό οστεοποίησης στην προυπάρχουσα κοίλη 
επιφάνεια. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε πλαστι-
κή παραμόρφωση του νεοχηματιζόμενου πώρου, ή 
υποτροπή της παραμόρφωσης.

Συζήτηση
 
Τα κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης που πωρώθη-

καν σε πλημμελή θέση χαρακτηρίζονται από ύπαρξη 
πολυσύνθετων προβλημάτων. Συνήθως απαιτείται: 
η διόρθωση της παραμόρφωσης, η αποκατάσταση 
του οστικού ελλείμματος, η αποκατάσταση της δυ-
σκαμψίας της ποδοκνημικής, η διόρθωση σε τυχόν 
συνυπάρχουσες παραμορφώσεις του άκρου ποδός, 
και στις περιπτώσεις που συνυπάρχει οστεομυελιτι-
κή εστία, αντιμετώπιση της λοίμωξης. Με την εφαρ-
μογή της μεθόδου και της συσκευής Ilizarov στην 
Κλινική Ορθοπαιδική πρακτική κατέστη δυνατή η 
ταυτόχρονη διόρθωση των σύνθετων προβλημά-
των σε έναν χρόνο. (Saridis et al, 2006). 

Η κλινική ταξινόμηση που εφαρμόσαμε αποτελεί 
καλό προγνωστικό παράγοντα για την εξέλιξη των 
ασθενών αυτών και ανέδειξε ότι η τακτική αποκατά-
στασης (θεραπευτικό πλάνο) σε μεγαλύτερο βαθμό 
εξαρτάται από τη σοβαρότητα της παραμόρφωσης, 
την εντόπιση της παραμόρφωσης σε σχέση με την 

άρθρωση, την οστική απώλεια, αιμάτωση της περι-
οχής, την οστική ποιότητα, καθώς και την κατάστα-
ση των μαλακών μορίων (πίνακας 4). Η δυνατότητα 
της συσκευής για διόρθωση της παραμόρφωσης 
είναι πολύ μεγάλη, όπως διαφαίνεται από τα απο-
τελέσματά μας όπου επιτεύχθηκε πλήρης διόρθω-
ση γωνιώδους και στροφικής παραμόρφωσης σε 16 
ασθενείς (16/19 – 84,21%).

Οι πολλαπλές επαναλαμβανόμενες χειρουργικές 
επεμβάσεις που συνοδευόταν με αποκόλληση μα-
λακών μορίων και τοποθέτηση ογκωδών υλικών 
οστεοσύνθεσης, η παρατεταμένη παραμονή δι-
αρθρικής συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης, η 
τοποθέτηση ΚΠ/ΓΕ σε διάφορα στάδια θεραπείας, 
όπως και τα τεχνικά λάθη στην τοποθέτηση υβρι-
δικής εξωτερικής οστεοσύνθεσης (ο τρόπος και τα 
σημεία τοποθέτησης των βελονών), μαζί με την 
καθυστερημένη μετεγχειρητική κινητοποίηση της 
ποδοκνημικής, αποτελούν αιτίες της δημιουργίας 
δυσκαμψίας της άρθρωσης της ποδοκνημικής. Η 
δυσκαμψία αυτή καθώς και η έλλειψη στηρικτι-
κής ικανότητας της ποδοκνημικής αποτελούν τους 
σημαντικότερους παράγοντες δυσκολίας στη λει-
τουργική αποκατάσταση της ποδοκνημικής. Βλά-
βη  των μαλακών μορίων κατά τη διάρκεια του 
τραυματισμού, που επιβαρύνεται με τη χειρουργι-
κή προσπέλαση και τις αποκολλήσεις των μαλα-
κών μορίων συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία 
τροφονευρωτικών διαταραχών του δέρματος που 
αποτελεί έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα. 
Η ελάχιστη χειρουργική προσπέλαση και η δυνα-
τότητα πρώιμης φόρτισης του σκέλους με ταυτό-
χρονη αρθροδιάταση και στη συνέχεια παθητική 
κινητοποίηση της ποδοκνημικής αρχικά και μετά 
ενεργητική κινητοποίηση, αποτελούν το μεγάλο 
πλεονέκτημα της μεθόδου Ilizarov. (Mabit et al, 
1994). Με τη συσκευή Ilizarov επίσης επιτυγχάνε-
ται η μέγιστη διατήρηση των παραοστικών ιστών, 
του περιόστεου και του μυελού του οστού. 

Η σύγκριση  του χρόνου οστεοσύνθεσης έδειξε 
ότι η άμεση διόρθωση παραμόρφωσης σε γωνι-
ώσεις μέχρι 30 μοιρών πλεονεκτεί της σταδιακής 
και αυτό το γεγονός μπορεί να διευρύνει τη χρήση 
της τεχνικής αυτής στην Ορθοπαιδική πρακτική. 
Η αύξηση του χρόνου οστεοσύνθεσης στην ομάδα 
– Γ, παρατηρήθηκε λόγω παρουσίας διαδικασίας 
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οστεοσκλήρυνσης στην εστία της παραμόρφωσης, 
εξαιτίας μεγαλύτερης προυπάρχουσας γωνίωσης, 
και δύσμορφων ουλών που υπήρχαν στην κορυφή 
της κοίλης επιφάνειας της παραμόρφωσης. 

 Το επίπεδο της οστεοτομίας της κνήμης και ο 
τρόπος εκτέλεσής της (χαμηλής ενεργείας), η στα-
θερή οστεοσύνθεση  και τα σημεία τοποθέτησης 
των μεντεσέδων σε σχέση με την οστεοτομία, κα-
θώς και ο ορθός ρυθμός διάτασης και επιμήκυνσης, 
αποτελούν τους παράγοντες κλειδιά για τη διόρ-
θωση των σύνθετων γωνιακών και στροφικών πα-
ραμορφώσεων.

Συμπεράσματα

Η σταθερή οστεοσύνθεση με συσκευή Ilizarov 
σε συνδυασμό με διορθωτική οστεοτομία στην 
κορυφή της παραμόρφωσης, επιτρέπουν την αντι-
μετώπιση καταγμάτων κάτω πέρατος κνήμης που 
πωρώθηκαν σε πλημμελή θέση σε χρονικό διάστη-
μα ίδιο με το χρόνο αντιμετώπισης των απλών κα-
ταγμάτων στην περιοχή αυτή (χρόνος εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης στην ομάδα Α και Β) με διατήρη-
ση της πρώιμης κίνησης της ποδοκνημικής και με 
ελάχιστο ιατρογενές τραύμα στο οστούν και στα 
μαλακά μόρια. Σταδιακή και ελεγχόμενη διόρθω-
ση της αξονικής παραμόρφωσης ενδείκνυται σε 
μεγάλες παραμορφώσεις ( > 30 μοίρες ), με συνύ-
παρξη οστικού ελλείμματος, παρουσία εκτεταμέ-
νων δύσμορφων ουλών που έχουν προσκολληθεί 
στο οστούν για την ταυτόχρονη αποκατάσταση 
μήκους και αποφυγή υπερδιάτασης των μαλακών 
μορίων. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων ανέδειξε 
μεγάλη αποτελεσματικότητα της μεθόδου και της 
συσκευής Ilizarov στα κατάγματα κάτω πέρατος 
κνήμης που πωρώθηκαν σε πλημμελή θέση.

Abstract

The use of Ilizarov method in malunited distal 
tibial fractures

Lambiris E., Saridis A., Matzaroglou Ch., 
Panagiotopoulos E.

Department of Orthopaedics, University of 
Patras

The treatment of malunited fractures located at the 
distal tibial end remains one of the most difficult and 
challenging cases in orthopaedics and traumatology. 
Traditional ways of treatment are proved to be in-
sufficient. The application of Ilizarov method as the 
treatment of choice in such situations has been quite 
successful. During 1992-2002, nineteen patients with 
malunited distal tibial end fractures were treated us-
ing the Ilizarov method. Patients were classified in 
three different groups according to clinical and radio-
logical criteria. Each group was treated with different 
techniques of distruction osteogenesis. Time length of 
the external fixator application, axial and length cor-
rection, weight bearing ability and range of motion 
in ankle joint were the evaluated parameters. Tech-
nical errors and complications were also noted and 
critically evaluated. Outcome suggests that Ilizarov 
method is very effective as the way of treatment in 
malunited distal tibial end fractures. It has made 
possible the concomitant solution of multiple compli-
cated situations as mentioned above.

Κey words:  Ilizarov method, distal tibial fractures, 
malunion.
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Περίληψη

Περιγράφουμε τη χρήση και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα 
ενός ελαφρού κυκλικού πλαισίου που δεν ακινητοποιεί την ποδο-
κνημική για τη θεραπεία των ενδαρθρικών καταγμάτων της πτέρ-
νας. Η μέθοδος που αναπτύξαμε επιτρέπει σταδιακή διόρθωση του 
σώματος της πτέρνας σε πολλαπλά επίπεδα, αποκατάσταση της 
γωνίας Böhler και όταν απαιτείται, ανάταξη της αρθρικής επιφά-
νειας της πτέρνας μέσω μίας μικρής έξω προσπέλασης. Η μέθοδος 
αυτή διατηρεί την ακεραιότητα των μαλακών μορίων, επιτρέπει 
περαιτέρω διόρθωση της ανάταξης μετεγχειρητικά και προσφέρει 
επαρκή σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας χωρίς να 
ακινητοποιεί την ποδοκνημική άρθρωση.

Εφαρμογή Κυκλικού Πλαισίου
περιφερικά της ποδοκνημικής.
Μία νέα τεχνική για την αντιμετώπιση 
των παρεκτοπισμένων ενδαρθρικών κα-

ταγμάτων της πτέρνας

Απόστολος Δημητρούλιας
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας
Λουκία Παπαθεοδώρου
Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος
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Λάρισας, Λάρισα

Λέξεις ευρετηρίου:  Τραύμα οπισθίου ποδός, κατάγματα της πτέρνας, 
κυκλικό πλαίσιο, υπαστραγαλική άρθρωση, πλαίσιο 
Ilizarov.



Εισαγωγή

Το κάταγμα της πτέρνας είναι το συχνότε-
ρο από τα κατάγματα των οστών του ποδός. Το 
60% είναι ενδαρθρικά και παρεκτοπισμένα επη-
ρεάζοντας τον άξονα, το μήκος, το ύψος και το 
πλάτος του οπισθίου ποδός βραχύνοντας έτσι το 
μοχλοβραχίονα του γαστροκνημίου-υποκνημίδι-
ου (Tscherne 1993, Heckman 2000). Τόσο η χει-
ρουργική όσο και η συντηρητική αντιμετώπιση 
αυτών των καταγμάτων έχουν μειονεκτήματα και 
δυσκολίες. Η συντηρητική αντιμετώπιση δε μπο-
ρεί να αποκαταστήσει τη φυσιολογική ανατομία 
και έχει ένδειξη μόνο στα κατάγματα με ελάχιστη 
παρεκτόπιση (Rowe 1963). Από τις χειρουργικές 
μεθόδους η ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστε-
οσύνθεση (ORIF) αναπτύχθηκε τις τελευταίες 
δεκαετίες και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για 
την αποκατάσταση της υπαστραγαλικής άρθρω-
σης. Παρόλα αυτά και εδώ υπάρχουν αδυναμίες 
(Buckley 1992, Sanders 1992, Benirschke 1993, 
Buckley 2002). Με στόχο να ξεπεραστούν τα προ-
βλήματα από τα μαλακά μόρια με τις ανοικτές 
τεχνικές, έχουν προταθεί, ιδίως για τα κατάγματα 
με μεγάλη συντριβή, διαδερμικές τεχνικές ανάτα-
ξης και εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Böhler, 1931, 
Rammelt, 2004) με μονόπλευρα (Forgon, 1992, 
Schwall, 2000) ή κυκλικά πλαίσια (Paley 1993, Gur 
1999, Schwartsman 2002, Talarico 2004, Emara 
2005, Gupta 2005).

Ιδιαίτερα τα κυκλικά πλαίσια (πλαίσια Ilizarov) 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε πτέρνες με μεγάλη βλά-
βη των μαλακών μορίων και συντριπτικότητα 
(Gur 1999, Gupta 2005). Τα πλαίσια αυτά επιτρέ-
πουν, με τη χρήση λεπτών βελονών, την επίτευξη 
έμμεσης ανάταξης μέσω εφαρμογής τάσης στις 
βελόνες και σταδιακή ανάταξη με ρύθμιση των 
διατατήρων (Schwartsman 2002, Talarico 2004, 
McGarvey 2004, Emara 2005). Στις λίγες μελέ-
τες που υπάρχουν (οι οποίες έχουν μικρό αριθμό 
ασθενών), η χρήση κυκλικών πλαισίων Ilizarov 
σε συνδυασμό με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές 
ανοικτής ανάταξης, έδειξε ικανοποιητικά βραχυ- 
και μεσο- πρόθεσμα λειτουργικά και ακτινολογι-
κά αποτελέσματα συγκρινόμενα με τη χρήση της 
κλασσικής οστεοσύνθεσης (Paley 1993, Rammelt 

2004, Talarico 2004, Gupta 2005, Emara 2005). 
Όλα τα μέχρι τώρα προτεινόμενα πλαίσια βασίζο-
νται στην περιφερική κνήμη και για να επιτύχουν 
σταθερότητα και στα 3 επίπεδα και να επιτρέψουν 
άμεση φόρτιση μετεγχειρητικά, ακινητοποιούν 
εκτός της υπαστραγαλικής και την ποδοκνημική 
άρθρωση. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε ένα 
νέο κυκλικό πλαίσιο Ilizarov, που εφαρμόζεται 
περιφερικότερα της ποδοκνημικής άρθρωσης, για 
την ανάταξη και σταθεροποίηση των καταγμάτων 
της πτέρνας σε συνδυασμό με μία ελάχιστα επεμ-
βατική τεχνική ανάταξης. Συγχρόνως παρουσι-
άζουμε την εμπειρία μας σε 19 ασθενείς από τη 
χρήση του πλαισίου.

Χειρουργική τεχνική

Η προεγχειρητική απεικόνιση της πτέρνας περι-
λαμβάνει απλές ακτινογραφίες (εικόνα 1) και CT 
σε στεφανιαίο και μετωπιαίο επίπεδο (εικόνα 2). Ο 
προεγχειρητικός σχεδιασμός έχει μεγάλη σημασία 
για τη σωστή τοποθέτηση των βελονών για την 
ανάταξη και σταθεροποίηση. Μετά τη χορήγηση 
περιοχικής αναισθησίας και με τον ασθενή σε ύπτια 
θέση το πόδι τοποθετείται 30-35 εκ. πάνω από την 
επιφάνεια της χειρουργικής τράπεζας.

Πρώτο βήμα: (Εικόνα 2α-β): Ένας δακτύλιος 5/8 
(δακτύλιος αναφοράς) τοποθετείται και σταθερο-
ποιείται στο επίπεδο του αστραγάλου. Μία βελό-
νη με ελαία εισάγεται από τον αυχένα του αστρα-
γάλου και βγαίνει από το σώμα του αστραγάλου 
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1α. Προεγχειρητική πλάγια ακτινογραφία πτέρ-
νας. Εξάλειψη της γωνίας Böhler and Gissane.
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1β. Προεγχειρητική αξονική ακτινογραφία (εγκάρσιες και 
στεφανιαίες τομές). Πρόκειται για Sanders ΙΙΙΑ τύπο κατάγ-

ματος. Υπάρχει ραιβότητα του ογκώματος της πτέρνας. 

1γ. Το πλαίσιο «κάτω από την ποδοκνημική».

1δ-ε. Ακτινογραφία και CT, 4 έτη μετεγχειρητικά.



ακριβώς εμπρός από το δελτοειδή σύνδεσμο. Μία 
δεύτερη βελόνη με ελαία τοποθετείται στη βάση 
του αυχένα του αστραγάλου με κατεύθυνση από 
οπίσθια-έξω προς πρόσθια-έσω. Οι βελόνες στα-
θεροποιούνται στο δακτύλιο αναφοράς με τάση 
90 kg. Μία τρίτη βελόνη μπορεί να τοποθετηθεί 
από τα έσω προς τα έξω δια του σκαφοειδούς ή 
των σφηνοειδών κάθετα προς τον επιμήκη άξονα 
του ποδιού και να σταθεροποιηθεί στην κάτω επι-
φάνεια του δακτυλίου για να αυξήσει την ακαμψία 
του, και να ελαττώσει τη μικροκίνηση. Ο δακτύλι-
ος αυτός λειτουργεί ως το επίπεδο αναφοράς και 
σταθεροποίησης σε σχέση με το οποίο θα γίνουν 
οι χειρισμοί για την ανάταξη της πτέρνας. 

Δεύτερο βήμα: (Εικόνα 2γ-δ): Υπό ακτινοσκο-
πικό έλεγχο μία βελόνη τοποθετείται από έσω 
προς τα έξω στο πιο οπίσθιο και άθικτο από το 
κάταγμα, τμήμα του πτερνιαίου ογκώματος. Μία 
δεύτερη βελόνη δια του έξω φλοιού του σώματος 
της πτέρνας 1-2.5 εκ. εμπρός από την προηγού-
μενη ανάλογα με τον τύπο του κατάγματος και 
το βαθμό της συντριβής. Με τις δύο βελόνες αυ-
τές σταθεροποιείται ένα ακτινοδιαπερατό πέταλο 
το οποίο «κλείνει» στο εμπρός τμήμα του με την 
τοποθέτηση μίας ράβδου για την αποφυγή παρα-
μορφώσεων. Το πέταλο αυτό χρησιμοποιείται ως 
δακτύλιος ανάταξης.

Τρίτο βήμα: (Εικόνα 2ε): Η ανάταξη του ύψους 
και του άξονα του σώματος της πτέρνας γίνεται 
εμμέσως με χειρισμούς στους δακτυλίους και στα-
διακή διάταση. Προσπαθούμε να εισάγουμε τις 
οπίσθιες βελόνες κάθετα με τον επιμήκη άξονα 
του σώματος της πτέρνας ώστε η ραιβότητα του 
ογκώματος να ανατάσσεται τοποθετώντας τους 
δύο δακτυλίους παράλληλα μεταξύ τους. Οι δύο 
δακτύλιοι συνδέονται μεταξύ τους με διατατή-
ρες που στηρίζονται σε πολυαξονικές αρθρώσεις 
ώστε να επιτρέπεται πολυεπίπεδη κίνηση. Οι δια-
τατήρες έχουν κατεύθυνση από το πρόσθιο τμήμα 
του εγγύς δακτυλίου προς το οπίσθιο τμήμα του 
άπω δακτυλίου με γωνία 50o-70o ως προς το πέλ-
μα. Μέσω των διατατήρων το ύψος και οι άξονες 
της πτέρνας σταδιακά αποκαθίστανται υπό ακτι-
νοσκοπικό έλεγχο. Κατόπιν ανατάσσονται στην 
ανατομική τους θέση, τα τεμάχια του ογκώματος 
και του σώματος της πτέρνας, χρησιμοποιώντας 

τους διατατήρες για τη διόρθωση της έσω και εγ-
γύς παρεκτόπισης και για την εξουδετέρωση της 
έλξης του Αχίλλειου τένοντα. Με σταδιακή διάτα-
ση, οι γωνίες Böhler και Gissane αποκαθίστανται 
εύκολα. Μετά από ακτινοσκοπική επιβεβαίωση 
της επιθυμητής ανάταξης το πλαίσιο κλειδώνεται 
συνδέοντας τους δακτυλίους μεταξύ τους με 2 
ράβδους (Εικόνα 2ε).

Τέταρτο βήμα: (Εικόνα 2στ-ζ): Εφόσον χρειά-
ζεται γίνεται ανάταξη της οπίσθιας αρθρικής επι-
φάνειας της πτέρνας. Αυτό γίνεται με μία μικρή 
τομή 1.5-2 εκ. ακριβώς εμπρός της κορυφής του 
έξω σφυρού, αποκαλύπτεται η άρθρωση και υπό 
άμεσο έλεγχο και τη χρήση ενός οδοντιατρικού 
αγκίστρου ή περιοστικού αποκολλητήρα γίνεται 
απενσφήνωση και ανάταξη του τεμαχίου της οπί-
σθιας αρθρικής επιφάνειας της πτέρνας. Κατόπιν 
μία βελόνα με ελαία τοποθετείται διά του αναταγ-
μένου τεμαχίου στο υπέρεισμα του αστραγάλου 
και καθηλώνεται στο κεντρικό δακτύλιο ασφα-
λίζοντας την ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας.. 
Αφού έχει ολοκληρωθεί η ανάταξη και σταθε-
ροποίηση της αρθρικής επιφάνειας και εφόσον 
υπάρχει κάταγμα στον άνω φλοιό του σώματος 
της πτέρνας τύπου «γλώσσας» γίνεται η ανάταξη 
και σταθεροποίησή του με μία βελόνα διά ή ακρι-
βώς πάνω από το άνω όριο του τεμαχίου η οποία 
κάμπτεται και στα δύο άκρα της και σταθεροποι-
είται στο πέταλο.
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Εικόνα 2. Εφαρμογή του πλαισίου σε πλαστικό μοντέλο 
με κάταγμα πτέρνας.
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2 α-β Πρώτο βήμα: Τοποθέτηση του δακτυλίου ανα-
φοράς: Τοποθετούνται τρεις βελόνες με ελαία διά του 

αστραγάλου και του μέσου ποδιού για αύξηση της στα-
θερότητας του δακτυλίου 5/8.

2 γ-δ Δεύτερο βήμα: Τοποθέτηση του πετάλου και στα-
θεροποίησή του με 2 βελόνες διά του ογκώματος της 

πτέρνας. Το πέταλο χρησιμεύει ως δακτύλιος ανάταξης. 
Θέτοντας τους δακτύλιους παράλληλους μεταξύ τους 

γίνεται μία αρχική διόρθωση της παρεκτόπισης.

2 ε Τρίτο στάδιο: Τοποθέτηση των διατατήρων για στα-
διακή διόρθωση του μήκους και του άξονα.

2 στ-ζ Τέταρτο βήμα. Με τη χρήση περιοστικού απο-
κολλητήρα γίνεται απενσφήνωση και ανάταξη του τε-
μαχίου της αρθρικής επιφάνειας. Το τεμάχιο σταθερο-
ποιείται με μία βελόνα με ελαία η οποία συγκρατείται 

στον δακτύλιο αναφοράς.



Μετά γίνεται σύγκλειση της τομής και ελα-
φρά επίδεση. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να κινεί 
την ποδοκνημική και τα δάκτυλα από την πρώτη 
μετεγχειρητική ημέρα. Η αφαίρεση του πλαισίου 
γίνεται μετά από ακτινογραφική επιβεβαίωση πώ-
ρωσης του κατάγματος, συνήθως 8-12 εβδομάδες 
μετεγχειρητικά. Έναρξη μερικής φόρτισης με ει-
δικό υπόδημα μπορεί να ξεκινήσει 4 εβδομάδες 
μετεγχειρητικά. Πλήρης φόρτιση ενθαρρύνεται 
σταδιακά στις 3 εβδομάδες μετά την αφαίρεση 
του πλαισίου.

Συζήτηση

Η ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρό-
πος για την αντιμετώπιση των ενδαρθρικών κα-
ταγμάτων της πτέρνας (Buckley 1992, Benirschke 
1993, Sanders 1993, Macey 1994, Letournel 2000, 
Buckley 2002). Όμως πρόκειται για μία απαιτη-
τική τεχνική με μακριά καμπύλη εκμάθησης και 
σχετίζεται με προβλήματα επούλωσης του δέρμα-
τος και λοιμώξεις και αντενδείκνυται σε ασθενείς 
με ανοικτά κατάγματα ή σοβαρές κακώσεις των 
μαλακών μορίων (Bezes 1993, Zwipp 1993, Abidi 
1998, Folk 1999, Heier 2003, Aldridge 2004).

Η ανακατασκευή της υπαστραγαλικής είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη καλού 
λειτουργικού αποτελέσματος (Benirschke 1993). 
Έχει βρεθεί ότι και σε έμπειρους χειρουργούς η 
ανοικτή ανατομική ανάταξη της υπαστραγαλικής 
ήταν δυνατή μόνο στο 60% των καταγμάτων τύ-
που ΙΙΙ και σε κανένα από τα κατάγματα τύπου 
ΙV (Sanders 1993). Η αποκατάσταση της γεωμε-
τρίας της πτέρνας είναι εξίσου μεγάλης σημασίας. 
Η αποκατάσταση της γωνίας Böhler έχει συσχε-
τιστεί θετικά με το αποτέλεσμα της θεραπείας 
(Loucks 1999, Buckley 2002) και η αποκατάσταση 
του σχήματος της πτέρνας έχει θετική επίδραση 
στην καθυστέρηση εμφάνισης αρθριτικών συ-
μπτωμάτων από την υπαστραγαλική (Benirschke 
1993) και άλγους των τενόντων των περονιαίων 
μυών. 

Οι Paley και Fischgrund (1993) αναφέρουν τη 
χρήση πλαισίου Ilizarov μετά από ανοικτή ανάτα-

ξη των αρθρικών επιφανειών. Οι Schwartsman και 
Schwartsman (2002) περιέγραψαν μία καινούργια 
τεχνική για την ανάταξη και σταθεροποίηση των 
καταγμάτων πτέρνας χρησιμοποιώντας πλαίσιο Ili-
zarov. Πιο πρόσφατα οι Talarico και Vito (2004) πα-
ρουσίασαν καλά αποτελέσματα με τη χρήση παρό-
μοιου πλαισίου και ανάταξη της οπίσθιας αρθρικής 
επιφάνειας με περιορισμένη πλάγια προσπέλαση. 
Ο McGarvey (2004) περιέγραψε μία παρόμοια τε-
χνική και ο Emara (2005) αναφέρει ικανοποιητικά 
λειτουργικά και ακτινολογικά αποτελέσματα με τη 
χρήση κυκλικών πλαισίων.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφορές το πλαίσιο 
Ilizarov σε συνδυασμό με μία ελάχιστα επεμβατική 
τεχνική ανάταξης της οπίσθιας αρθρικής επιφάνει-
ας, μπορεί επαρκώς να αποκαταστήσει και να δια-
τηρήσει το μήκος, τον άξονα και τον προσανατο-
λισμό της πτέρνας καθώς και της επαλληλότητας 
της υπαστραγαλικής. Ελαττώνοντας το χειρουργικό 
τραύμα στα μαλακά μόρια, διατηρείται η αιμάτωση 
των τεμαχίων και αποφεύγονται οι επιπλοκές από 
την επούλωση του τραύματος. Από όσο γνωρίζουμε, 
όλα τα κυκλικά πλαίσια που έχουν χρησιμοποιηθεί 
σταθεροποιούνται στην κατώτερη κνήμη και ακινη-
τοποιούν την ποδοκνημική άρθρωση. Κατά αυτόν 
τον τρόπο μπορεί να προκληθεί δυσκαμψία της πο-
δοκνημικής καθώς και επιπλοκές από τους τένοντες 
και τα νευραγγειακά δεμάτια του κάτω τριτημορί-
ου της κνήμης λόγω των βελονών (Hawkins 1994, 
Katsenis 2005).

Για να ελαττώσουμε ακόμη περισσότερο το χει-
ρουργικό τραύμα, τις επιπλοκές και την πολυπλο-
κότητα του πλαισίου, αναπτύξαμε ένα πλαίσιο 
κάτωθεν της ποδοκνημικής. Το πλαίσιο αποτε-
λείται από δύο δακτύλιους. Ο ένας από αυτούς (ο 
κεντρικός) είναι σταθερός, σταθεροποιείται στον 
αστράγαλο και τα οστά του μέσου ποδός και σε 
αυτόν αναρτάται ο περιφερικός. Οι δύο δακτύλιοι 
διατείνονται για να αντισταθμιστούν οι δυνάμεις 
παραμόρφωσης του Αχίλλειου τένοντα, των μυών 
του πέλματος και της πελματιαίας απονεύρωσης.. 
Η ανάταξη των τεμαχίων γίνεται έμμεσα με την 
έλξη και η αρθρική επιφάνεια ανατάσσεται με 
συνδεσμόταξη. Οι προσφύσεις όμως των μαλα-
κών μορίων, κυρίως ο οπίσθιος αρθρικός θύλακος 
της υπαστραγαλικής, δε μπορούν να ανατάξουν 

60 Ορθοπαιδική, 19, 3, 2006



61Ορθοπαιδική, 19, 3, 2006

ένα αρθρικό τεμάχιο που έχει υποστεί καθίζηση 
και εμπάκτωση στο σπογγώδες οστούν. Για αυτό 
η χρήση του νέου πλαισίου συνδυάστηκε με μία 
μικρής επεμβατικότητας τεχνική ανοικτής ανάτα-
ξης.

Η νέα διάταξη πλαισίου Ilizarov που προτεί-
νουμε έχει χαμηλό βάρος και αποτελείται από 2 
μόνο δακτύλιους που τοποθετούνται στο πόδι. Η 
ανάταξη του σχήματος και του ύψους της πτέρ-
νας γίνεται σχετικά εύκολα με σταδιακή διάταση. 
Το πλαίσιο είναι απλό και εύκολο στην εφαρμογή 
του. 

Έως σήμερα έχουμε αντιμετωπίσει με αυτή τη 
μέθοδο 19 ασθενείς (16 άνδρες 3 γυναίκες) με 
μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη. Υπήρχαν 9 κατάγματα 
τύπου Sanders II, 10 τύπου Sanders III. Τρία κα-
τάγματα ήταν ανοικτά. Ο μέσος χρόνος παρακο-
λούθησης ήταν 24 μήνες (6-54). Η εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων έγινε με την κλίμακα AOFAS, με 
απλές ακτινογραφίες και CT. Η ανάταξη επιτεύ-
χθηκε και διατηρήθηκε σε 18/19 ασθενείς στους 
οποίους δεν υπήρξε απώλεια της γωνίας Bohler 
και Gissane και διατηρήθηκε το μήκος και το σχή-
μα της πτέρνας. Σε κανέναν ασθενή δεν υπήρξε 
μετεγχειρητικά πρόβλημα από τα μαλακά μόρια 
και κανένας δεν παρουσίασε περιορισμό της κί-
νησης της ποδοκνημικής.. Η μέση βαθμολογία 
AOFAS ήταν 82 (64-92). Ένας ασθενής εμφάνισε 
συμπαθητική αλγοδυστροφία, και 2 ασθενείς χρει-
άστηκαν να υποβληθούν σε αφαίρεση εξόστωσης 
της περιοχής του ελύτρου των περονιαίων που 
προκαλούσε τενοντίτιδα.

Σήμερα χρησιμοποιούμε το πλαίσιο που περι-
γράψαμε, σε ανοικτά παρεκτοπισμένα ενδαρθρι-
κά, κατάγματα της πτέρνας, σε κατάγματα με σο-
βαρή κάκωση των μαλακών μορίων, σε συντριβή 
της αρθρικής επιφάνειας της υπαστραγαλικής και 
του υπερείσματος. Επιπλέον το χρησιμοποιού-
με στην αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγ-
μάτων Sanders II και επιλεκτικά σε Sanders III. 
Τέλος με στόχο την αποκατάσταση του ύψους 
και των αξόνων της πτέρνας το χρησιμοποιούμε 
σε κατάγματα Sanders IV. Το πλαίσιο που προ-
τείνουμε είναι απλό και εύκολο στην εφαρμογή. 
Σύμφωνα με την εμπειρία μας η σταθερότητα του 
δακτυλίου αναφοράς είναι θεμελιώδους σημασίας 

για την επιτυχή εφαρμογή του πλαισίου. Σήμερα 
χρησιμοποιούμε 2 βελόνες με ελαία που διασταυ-
ρώνονται στον αυχένα του αστραγάλου και άλλη 
μία εμπρός από αυτές διά των σφηνοειδών και του 
σκαφοειδούς. Αυτή η διάταξη βελτιώνει τη σταθε-
ρότητα και ελαττώνει τη μικροκίνηση στο πλαίσιο. 
Η τοποθέτηση των οπίσθιων βελονών εξαρτάται 
από το είδος του κατάγματος. Εάν το οπίσθιο 
τμήμα του σώματος είναι άθικτο τότε αρκούν 2 
διασταυρούμενες βελόνες σε απόσταση 1-2 εκ. 
μεταξύ τους (Εικόνα 2γ). Επιπλέον βελόνες χρη-
σιμοποιούμε σε περιπτώσεις καταγμάτων τύπου 
γλώσσας (ακριβώς πάνω από το άνω μέρος του 
σώματος) και σε κατάγματα με μεγάλη συντριβή 
του έξω φλοιού. Τοποθετώντας τις οπίσθιες βελό-
νες κάθετες με τον επιμήκη άξονα του σώματος 
της πτέρνας είναι δυνατή η ανάταξη της ραιβής 
παρεκτόπισης του σώματος –πριν την τοποθέτη-
ση των επιμηκυντήρων- τοποθετώντας τους 2 δα-
κτυλίους παράλληλους μεταξύ τους. Με το χειρι-
σμό αυτό δε χρειάζεται να γίνει μεγάλη διάταση. 
Κατόπιν με ασύμμετρη διάταση των επιμηκυντή-
ρων (χρησιμοποιώντας πολυαξονικές αρθρώσεις) 
είναι δυνατή η διόρθωση σε πολλαπλά επίπεδα. 
Το μήκος, η ραιβότητα ή βλαισότητα και η έσω 
παρεκτόπιση μπορούν σταδιακά να διορθωθούν 
με τη βοήθεια της ακτινοσκόπησης. Όχι σπάνια, 
διορθώσεις γίνονται και μετεγχειρητικά.  

Σύμφωνα με την εμπειρία μας το πλαίσιο που πε-
ριγράφουμε έχει αποδειχθεί σε όλους τους ασθενείς 
αρκετά σταθερό να αντέξει τα φορτία που ασκού-
νται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Για αυτό το 
λόγο πιστεύουμε πως δε χρειάζεται η τοποθέτηση 
δακτυλίων στην κνήμη. Η χρήση του πλαισίου έγι-
νε στους ασθενείς ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και 
σωματικού βάρους. Μόνο σε έναν ασθενή χάθηκε η 
ανάταξη της υπαστραγαλικής. Σε κανέναν ασθενή 
δεν υπήρχε μηχανική αποτυχία του πλαισίου. Στους 
περισσότερους ασθενείς επιτρεπόταν μερική φόρτι-
ση προ της αφαίρεσης του πλαισίου αλλά το πότε 
γινόταν αυτό εξαρτώνταν από το είδος του κατάγ-
ματος και τη συνεργασία του ασθενούς. 

Το κυκλικό πλαίσιο «κάτω από την ποδοκνημική» 
είναι, σύμφωνα με την εμπειρία μας, ένα αξιόπιστο 
εργαλείο για τη θεραπεία των παρεκτοπισμένων 
καταγμάτων της πτέρνας ιδίως όταν συνυπάρχουν 
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προβλήματα από τα μαλακά μόρια. Το πλαίσιο αυτό 
σε συνδυασμό με περιορισμένης επεμβατικότητας 
τεχνικές ανάταξης είναι ένας αποτελεσματικός τρό-
πος θεραπείας των καταγμάτων πτέρνας ελαχιστο-
ποιώντας τις επιπλοκές και τις αποτυχίες.

Abstract

The “Below the Ankle” Circular Frame. 
A New Technique  for the Treatment of Displaced 

Intraarticular Calcaneal Fractures.

Apostolos Dimitroulias, Konstantinos Bargio-
tas, Loucia Papatheodorou, Konstantinos N. 
Malizos.

We describe the use and we present the results of a 
light circular external fixator that does not involve 
the ankle joint, for the treatment of intraarticular 
fractures of the calcaneus. The method we developed 
allows gradual multiplanar correction of the calca-
neal body, restoration of Böhler’s angle and reduc-
tion of the articular surface of the calcaneus when it 
is needed through a minimal lateral approach. This 
method preserves soft tissue integrity, allows further 
correction of the reduction postoperatively and pro-
vides adequate stability throughout the treatment 
period, leaving the ankle joint unframed.

Keywords:  Hind foot trauma; Fractures of the cal-
caneus; Circular frame; Subtalar joint; 
Ilizarov frame 
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Περίληψη

Διερευνήθηκε η επίδραση διαφόρων παραμέτρων στο δείκτη θε-
ραπείας περιπτώσεων οστικής επιμήκυνσης με διατατική οστεογέ-
νεση. Οι παράγοντες των οποίων η επίδραση μελετήθηκε ήταν η 
ηλικία των ασθενών, το οστούν που επιμηκύνθηκε (κνήμη ή μηρι-
αίο), οι επιπλοκές και ο βαθμός επιμήκυνσης.

Μελετήθηκαν οι φάκελοι 80 διαδοχικών περιπτώσεων οστικής 
επιμήκυνσης, 36 μηριαίων και 44 κνημών , σε 58 ασθενείς. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, καταδεικνύουν μία 
σαφή επίδραση των επιπλοκών, ιδίως των μειζόνων, στην αύξη-
ση του δείκτη θεραπείας, καθώς και μία θετική επίδραση (μείωση) 
στο δείκτη θεραπείας σε νεότερης ηλικίας ασθενείς και στις μεγα-
λυτέρου βαθμού επιμηκύνσεις. Τέλος, στις δικές μας περιπτώσεις 
φαίνεται ότι οι κνήμες παρουσίαζαν βραχύτερο δείκτη θεραπείας 
σε σχέση με τα μηριαία.

Οστική επιμήκυνση
με Διατατική Οστεογένεση
Σχέση μεταξύ δείκτη θεραπείας και ηλι-
κίας, οστού, επιπλοκών και βαθμού επι-
μήκυνσης

Ειρήνη Ιωσηφίδου
Ιπποκράτης Χατζώκος
Βασίλειος Κεφαλάς
Κυριάκος Γιαννούλης
Βύρων Χαλίδης
Ιωάννης Πουρνάρας

Α' Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».
Εξοχή, Θεσσαλονίκη.

Λέξεις ευρετηρίου:  Διατατική οστεογένεση, οστική επιμήκυνση, 
δείκτης θεραπείας.



Εισαγωγή

Η οστική επιμήκυνση με διατατική οστεογένε-
ση, αποτελεί μέθοδο εκλογής για την αντιμετώ-
πιση της συντριπτικής πλειοψηφίας περιπτώσεων 
ανισοσκελίας, όπως και εκσεσημασμένης βραχυ-
σωμίας. Αν και μέθοδος εξαιρετικά αποτελεσμα-
τική, δεν είναι άμοιρη προβλημάτων. Χαρακτηρί-
ζεται από υψηλό ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών, 
πολλές από τις οποίες σοβαρές και από το μακρό 
χρόνο θεραπείας.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπά-
θειες αντιμετώπισης ή έστω άμβλυνσης αυτών των 
προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτών των προσπα-
θειών εντάσσεται και η έρευνα για την επίδραση 
διαφόρων παραγόντων στο χρόνο θεραπείας και 
ειδικότερα στο δείκτη θεραπείας (ημέρες θερα-
πείας/εκατοστό επιμήκυνσης) (Fink et al 1996, 
Maffulli et al 1996, Kitoh et al 2004, ).

Στη μελέτη αυτή επιχειρείται η διερεύνηση της 
επίδρασης στο δείκτη θεραπείας παραγόντων, 
όπως η ηλικία των ασθενών, το οστούν (κνήμη ή 
μηριαίο), οι επιπλοκές και ο βαθμός επιμήκυνσης.

Υλικό –Μέθοδος

Μελετήθηκαν οι φάκελοι 80 διαδοχικών περι-
πτώσεων οστικής επιμήκυνσης, 36 μηριαίων και 
44 κνημών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε 58 
συνολικά ασθενείς. Από τους ασθενείς, οι 23 ήταν 
άνδρες (10 υποβλήθηκαν σε επιμήκυνση κνήμης 
και 13 σε επιμήκυνση μηριαίου) και οι 35 γυναίκες 
(19 με επιμήκυνση κνήμης και 16 μηριαίου). Από 
τους 29 συνολικά ασθενείς στους οποίους επι-
μηκύνθηκε η κνήμη, σε 15 περιπτώσεις η επιμή-
κυνση ήταν αμφοτερόπλευρη και ταυτόχρονη και 
στις υπόλοιπες 14 μονόπλευρη. Στους 29 ασθενείς 
με επιμήκυνση μηριαίου, μόνο σε 7 αφορούσε και 
στα δύο μηριαία, ενώ σε 22 ασθενείς ήταν μονό-
πλευρη. Σε όλες τις περιπτώσεις η θεραπεία είχε 
ολοκληρωθεί προ ενός τουλάχιστον έτους από 
την τελευταία επανεξέταση. 

Η ηλικία των ασθενών κατά τη χρονική στιγ-
μή έναρξης της οστικής επιμήκυνσης κυμαινόταν 
από τα 12 έως τα 62 έτη, με μέσο όρο τα 22,6 έτη. 

Ειδικότερα, στα μηριαία οι ηλικίες κυμαινόταν 
από12 έως 62 έτη (μ.ο. 23,1 έτη), ενώ στις κνή-
μες από 13 έως 58 έτη (μ.ο. 22,2 έτη). Αναφορικά 
με την ηλικία κατά την έναρξη της θεραπείας, οι 
ασθενείς χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη 
ομάδα περιλήφθηκαν οι ασθενείς με ηλικία μέχρι 
και 20 ετών (31 ασθενείς), ενώ στη δεύτερη οι με-
γαλύτεροι των 20 ετών (27 ασθενείς).

Για την καταγραφή των επιπλοκών οι ασθενείς 
καταχωρήθηκαν σε δύο ομάδες και χρησιμοποι-
ήθηκε η ταξινόμηση που έχει προταθεί από το  
Velazquez, κατά την οποία διακρίνονται σε μείζο-
νες και ελάσσονες. Στην ομάδα Ι, κατά την επιμή-
κυνση, είτε δεν παρουσιάσθηκαν επιπλοκές είτε 
όσες καταγράφηκαν ήταν ελάσσονες, ενώ στην 
ομάδα ΙΙ παρουσιάσθηκε τουλάχιστο μία μείζονα 
επιπλοκή.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση του 
βαθμού επιμήκυνσης οι περιπτώσεις χωρίσθη-
καν σε τρεις ομάδες. Στην Α ομάδα η επιμήκυνση 
έφθανε έως και τα 5 εκ. (26 περιπτώσεις), στην Β 
κυμαινόταν από 5 εκ. έως και 8 εκ. (33 περιπτώ-
σεις) και στην Γ ομάδα υπερέβαινε τα 8 εκ. (21 
περιπτώσεις).

Αποτελέσματα

 Όσον αφορά στην επίδραση της ηλικίας, στους 
31 ασθενείς της πρώτης ομάδας (ηλικίας≤20 ετών) 
πραγματοποιήθηκαν 45 επιμηκύνσεις, 27 της κνή-
μης και 18 του μηριαίου. Στους 27 ασθενείς της 
δεύτερης ομάδας (ηλικίας>20 ετών) πραγματο-
ποιήθηκαν 35 επιμηκύνσεις, 17 της κνήμης και 18 
του μηριαίου. Ο Δείκτης Θεραπείας (Δ.Θ.) στην 
πρώτη ομάδα κυμάνθηκε από 23,2 έως 82,1 ημ./
εκ. (Μ.Ο.=45,5 ημ./εκ.), ενώ στη δεύτερη ομάδα 
από 28,3 έως 90,3 ημ./εκ. (Μ.Ο.= 53,1 ημ./εκ.).

Αναφορικά με το οστούν, ο Δ.Θ. κυμάνθηκε από 
23,2 έως 77,1 ημ./εκ., με μέσο όρο τις 45,1 ημ./
εκ.για τις κνήμες και από 23,3 έως 90,3 ημ./εκ. με 
μέσο όρο τις 53,5 ημ./εκ. για τα μηριαία.

Για τη μελέτη της επίδρασης των επιπλοκών, 
περιλήφθηκαν 65 περιπτώσεις στην πρώτη ομά-
δα (ελάσσονες ή καθόλου επιπλοκές) και 15 στη 
δεύτερη (μία τουλάχιστον μείζων επιπλοκή). Στην 
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πρώτη ομάδα ο Δ.Θ. κυμάνθηκε από 23,2 έως 84 
ημ./εκ. με μέσο όρο τις 46,7 ημ./εκ., ενώ στη δεύ-
τερη κυμάνθηκε από 34,4 έως 90,3 ημ./εκ..

Τέλος όσον αφορά στο βαθμό επιμήκυνσης, στην 
πρώτη ομάδα (αύξηση ≤ 5 εκ.) ο μέσος όρος του 
Δ.Θ. ήταν 55 ημ./εκ. (26 έως 84 ημ./εκ.). Στη δεύ-
τερη ομάδα (αύξηση 5 – 8 εκ.) ο μέσος όρος του 
Δ.Θ. ήταν 50,5 ημ./εκ. (23,3 έως 90,3 ημ./εκ.). Τέ-
λος στην τρίτη ομάδα (αύξηση > 8 εκ.) ο Δ.Θ. κατά 
μέσο όρο ήταν 38,7 ημ./εκ. (23,2 έως 62 ημ./εκ.). 

Συζήτηση

Ο μακρός χρόνος θεραπείας που απαιτείται στις 
επιμηκύνσεις οστών με διατατική οστεογένεση, 
αποτελεί έναν από τους σοβαρούς ανασταλτι-
κούς παράγοντες εφαρμογής της τόσο αποτελε-
σματικής αυτής μεθόδου. Ήταν λοιπόν λογικό και 
αναμενόμενο ένα σημαντικό μέρος της έρευνας 
να αναλωθεί στην αναζήτηση και μελέτη παρα-
γόντων δυνάμενων να επηρεάσουν θετικά ή αρ-
νητικά το συνολικό χρόνο θεραπείας. Από τους 
παράγοντες, των οποίων η επίδραση στο χρόνο 
θεραπείας διερευνήθηκε ή και διερευνάται τα τε-
λευταία χρόνια, αξίζει να αναφερθούν η ηλικία, 
το οστούν (μηριαίο ή κνήμη), η θέση της οστεο-
τομίας (μετα- ή διαφυσιακή), η τεχνική (μονο- ή 
διεστιακή), η αιτία της βράχυνσης, οι επιπλοκές, 
ο βαθμός επιμήκυνσης, ο βαθμός φόρτισης, η δι-
άρκεια της περιόδου αναμονής (ο χρόνος που πα-
ρεμβάλλεται μεταξύ οστεοτομίας και έναρξης της 
διάτασης) (Vazquez Rueda et al 1993, Fischgrund 
et al 1994, Maffulli et al 1996, Fink et al 1996, 
Aldegheri 1997, Hantes et al 2001). Βέβαια ο συ-
νολικός χρόνος θεραπείας, από τη στιγμή δηλαδή 
της χειρουργικής επέμβασης μέχρι τη στιγμή της 
αφαίρεσης του συστήματος εξωτερικής οστεο-
σύνθεσης και «αποδέσμευσης» του ασθενούς, 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μήκος του 
νεοπαραχθέντος οστού (βαθμό επιμήκυνσης). Η 
ανάλυση όμως της επίδρασης των προαναφερθέ-
ντων παραγόντων, προϋποθέτει την ύπαρξη μίας 
σταθεράς. Για το λόγο αυτό, στις αναλύσεις αυτές 
χρησιμοποιείται ως μέγεθος ο Δείκτης Θεραπείας 
(Healing Index) που εκφράζεται σε ημέρες θερα-

πείας για κάθε εκατοστό επιμήκυνσης (ημ./εκ.).
Στη δική μας σειρά περιπτώσεων μελετήθηκε η 

επίδραση της ηλικίας, του οστού (μηριαίο ή κνή-
μη), των επιπλοκών και του βαθμού επιμήκυνσης 
σε εκατοστά.

Όσον αφορά στην ηλικία του ασθενούς κατά 
την έναρξη της θεραπείας, διαπιστώθηκε μείωση 
του μέσου όρου του Δ.Θ. στους νεότερους ασθε-
νείς (κάτω των 20 ετών) κατά 14,3%, ήτοι από 53,1 
σε 45,5 ημ./εκ.. Αποτέλεσμα που συμφωνεί με τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνητών (Fischgrund et 
al 1994, Fink et al 1996, Maffulli et al 1996, Hantes 
et al 2001).

Αναφορικά με το οστούν που επιμηκύνεται, στη 
δική μας σειρά ο μέσος όρος του Δ.Θ. εμφανίζε-
ται μειωμένος κατά 15,7% σε επιμηκύνσεις κνή-
μης (45,1 ημ./εκ.) σε σχέση με τις επιμηκύνσεις 
του μηριαίου (53,5 ημ./εκ.). Είναι αλήθεια ότι για 
την επίδραση του παράγοντα αυτού στο Δ.Θ. δεν 
υπάρχει ομοφωνία στη βιβλιογραφία. Στην πλει-
οψηφία τους οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο 
Δ.Θ. εμφανίζεται μειωμένος σε επιμηκύνσεις του 
μηριαίου (Fischgrund et al 1994, Fink et al 1996, 
Maffulli et al 1996). Υπάρχουν όμως και άλλοι που 
υποστηρίζουν ότι δεν παρατήρησαν σημαντική 
διαφορά (Saleh and Goonatillake 1995) ή δια-
πίστωσαν μείωση του Δ.Θ. σε επιμηκύνσεις της 
κνήμης (Vazquez Rueda et al 1993).

Για την επίδραση των επιπλοκών στο Δ.Θ., χρη-
σιμοποιήσαμε την ταξινόμηση επιπλοκών των 
Velazquez και συν. (1993) αντί της πιο γνωστής 
του Paley (1990). Αυτό γιατί νομίζουμε ότι αν και 
η ταξινόμηση των επιπλοκών κατά Paley είναι λε-
πτομερέστερη, εκείνη του Velazquez είναι απλού-
στερη και πρακτικότερη. Με βάση την κατάταξη 
αυτή διαπιστώσαμε μείωση του μέσου όρου του 
Δ.Θ. κατά 19,9% (από 58,3 σε 46,7 ημ./εκ.) σε περι-
πτώσεις που εμφάνισαν ελάσσονες ή καθόλου επι-
πλοκές, σε σχέση με τις περιπτώσεις εκείνες που 
εμφάνισαν μία τουλάχιστον μείζονα επιπλοκή.

Όσον αφορά τέλος στο βαθμό επιμήκυνσης 
(Β.Ε.), στις περιπτώσεις της ομάδας Α (Β.Ε. ≤ 5 
εκ.), ο μέσος όρος του Δ.Θ. ήταν 55 ημ./εκ. (26 έως 
84 η./εκ.). Στις περιπτώσεις της ομάδας Β (Β.Ε. = 5 
– 8 εκ.) ήταν 50,5 ημ./εκ. (23,3 έως 90,3 ημ./εκ.) και 
στις περιπτώσεις της ομάδας Γ 38,7 ημ./εκ. (23,2 
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έως 62 ημ./εκ.). Υπήρξε δηλαδή μείωση του μέσου 
όρου του Δ.Θ. κατά 8,2% στη Β ομάδα και κατά 
29,6% στη Γ.

Από τα αποτελέσματα της δικής μας μελέτης, 
καταδεικνύεται μία σαφής επίδραση στη μείωση 
του Δείκτη Θεραπείας παραγόντων όπως η νεαρή 
ηλικία, η απουσία τουλάχιστον μειζόνων επιπλο-
κών και ο μεγάλος βαθμός επιμήκυνσης. Βραχύ-
τερο Δ.Θ. εμφάνισαν στη δική μας σειρά και οι 
περιπτώσεις επιμήκυνσης της κνήμης σε σχέση με 
εκείνες του μηριαίου. Το γεγονός αυτό έρχεται σε 
αντίθεση με την πλειοψηφία των αναφορών της 
διεθνούς βιβλιογραφίας, στην οποία όμως δεν 
υπάρχει ομοφωνία για την ακριβή επίδραση του 
παράγοντα αυτού στο Δ.Θ.. Εξάλλου πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη, ότι η όποια θετική ή αρνητι-
κή επίδραση στο χρόνο θεραπείας είναι το απο-
τέλεσμα της ταυτόχρονης δράσης πολλών παρα-
γόντων. Η γνώση της επίδρασης ενός εκάστου 
εξ αυτών στο δείκτη θεραπείας, είναι δυνατόν να 
συμβάλλει στη μείωση όπως και στην ακριβέστε-
ρη προεγχειρητική εκτίμηση του συνολικού χρό-
νου θεραπείας.

Abstract

Bone lengthening with distraction osteogene-
sis. Correlation between healing index and age of 
patients, bone segment, complications and grade 
of lengthening.

E. Iosifidou, Ip. Hatzokos, V. Kefalas, K. Gi-
annoulis, B. Chalidis, J. Pournaras.

The aim of this study is to define the influence of 
several parameters in healing index (H.I.) of cases 
of bone lengthening with distraction osteogenesis.

We reviewed the files of 80 consecutive cases of 
bone lengthening, 36 femurs and 44 tibiae, in 58 pa-
tients. We analyzed the influence of complications 
presented, bone segment, age of patients and grade 
of lengthening on the H.I. of these cases.

The analysis of the above mentioned parameters, 
revealed that there is a clear influence of compli-
cations especially the major ones in the increase of 

the healing index as well as a positive (decrease) 
influence on the healing index of younger ages of 
patients and of greater grade of lengthening. Lastly, 
in our series it seems that tibiae presented a shorter 
H.I. than femurs did.

Key words:  Distraction osteogenesis, bone length-
ening, healing index.
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Περίληψη

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αξιολόγηση της 
εφαρμογής της συσκευής Ilizarov σε σηπτικές ψευδαρθρώσεις μα-
κρών αυλοειδών οστών κάτω άκρων και η συσχέτιση του οστικού 
και λειτουργικού αποτελέσματος καθώς και της ποιότητας του 
οστικού πώρου, σε συνάρτηση με την παλαιότητα της σηπτικής 
ψευδάρθρωσης και το μέγεθος του νεοπαραχθέντος οστού για την 
κάλυψη οστικών ελλειμμάτων.

Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό της παρούσης μελέτης αποτελού-
σαν 64 ασθενείς με σηπτικές ψευδαρθρώσεις κνήμης(52) ή μηρι-
αίου(12). Πενήντα ασθενείς ήταν άνδρες και 14 γυναίκες με ΜΟ 
ηλικίας τα 40,2 έτη. Ο αρχικός τραυματισμός αφορούσε σε όλες τις 
περιπτώσεις ανοιχτά κατάγματα. Η παρακολούθηση των ασθενών 
έγινε με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της ομάδας ASAMI. Ο 
μέσος χρόνος παρακολούθησης από την περάτωση της θεραπείας 
ήταν τα 3,8 έτη.

Από το σύνολο των σηπτικών ψευδαρθρώσεων οι 20 ήταν απλές, 
ενώ οι 44 ήταν σύνθετες. Σύμφωνα με τον Ilizarov ήταν 23 τύπου Α 
και 41 τύπου Β. Σε 16 ασθενείς εφαρμόστηκε απλή συμπίεση στην 
ψευδαρθρωσική εστία με την τοποθέτηση μονοεστιακής συσκευής 
Ilizarov, ενώ σε 48 ασθενείς με ατροφική σηπτική ψευδάρθρωση 
τοποθετήθηκε διεστιακή συσκευή. Η περάτωση της θεραπείας με 
ενδομυελική ήλωση εφαρμόστηκε σε 12 ασθενείς.

Αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς η φλεγμονή εξαφανί-
σθηκε με το πέρας της πώρωσης. Η τελική πώρωση επιτεύχθηκε σε 
όλους τους ασθενείς, παρ’ όλο που σε 12 από αυτούς εφαρμόστη-
κε ενδομυελική ήλωση μέχρι την ωρίμανση του νεοπαραχθέντος 
οστού. Το συνολικό μέγεθος του ελλείμματος ήταν 173 εκατοστά, 

Aντιμετώπιση σηπτικών 
ψευδαρθρώσεων μακρών 
οστών των κάτω άκρων
με τη μέθοδο Ilizarov

Σ. Πλέσσας
Η. Λαμπίρης*
Ν. Βανδώρος*
Ν. Ευσταθόπουλος
Ι. Γκλιάτης
Γ. Παπαχρήστου

Β' Ορθοπαιδική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών
* Ορθοπαιδική Κλινική
   Πανεπιστημίου Πατρών Λέξεις ευρετηρίου: Σηπτική ψευδάρθρωση, τεχνική Ilizarov 



ενώ η συνολική επιμήκυνση, που επιτεύχθηκε ήταν 
258 εκατοστά.

Η συνηθέστερη μετεγχειρητική επιπλοκή ήταν η 
φλεγμονή στο σημείο εισόδου ή εξόδου των βελο-
νών (59%). Σε οκτώ ασθενείς παρατηρήθηκε αξο-
νική παρέκκλιση του άκρου. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν άριστο ή καλό οστι-
κό αποτέλεσμα σε 56 ασθενείς (87%), άριστο ή 
καλό λειτουργικό σε 58 ασθενείς (91%) και άριστη 
ή καλή ποιότητα οστικού πώρου σε 52 ασθενείς 
(81%). Η συγκριτική και στατιστική ανάλυση της 
συσχέτισης του χρόνου παλαιότητας της ψευδάρ-
θρωσης με τις πιο πάνω παραμέτρους δεν ανέδει-
ξαν στατιστικά σημαντική διαφορά, σε αντίθεση με 
το μήκος του νεοπαραχθέντος οστού που επηρέαζε 
στατιστικά σημαντικά όλες τις παραπάνω παραμέ-
τρους. 

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγη-
ση του οστικού αποτελέσματος, του λειτουργικού 
αποτελέσματος και της ποιότητας του οστικού 
πώρου σε 64 ασθενείς με σηπτικές ψευδαρθρώσεις 
μακρών αυλοειδών οστών κάτω άκρων, μετά την 
εφαρμογή συσκευής Ilizarov. Επίσης σκοπός της 
μελέτης είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
σε συνάρτηση με την παλαιότητα της σηπτικής 
ψευδάρθρωσης και σε συνάρτηση με το μέγεθος 
του νεοπαραχθέντος οστού, που χρειάστηκε για 
την κάλυψη πιθανών οστικών ελλειμμάτων και τη 
διόρθωση πιθανών οστικών βραχύνσεων. 

Yλικό - Mέθοδος

Κατά την περίοδο 1990-2001 στην Ορθοπαιδική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών αντιμετωπί-
στηκαν 64 ασθενείς με σηπτικές ψευδαρθρώσεις 
κνήμης ή μηριαίου. Πενήντα ασθενείς ήταν άν-
δρες και 14 γυναίκες. Το εύρος των ηλικιών ήταν 
14-80 έτη, με μέσο όρο τα 40,2 έτη.

Ο χρόνος παρακολούθησης κυμαινόταν μεταξύ 
τριών και έξι ετών από την περάτωση της θερα-
πείας, με μέσο όρο τα 3,8 έτη.

Ο αρχικός τραυματισμός αφορούσε σε όλες 
τις περιπτώσεις ανοιχτά κατάγματα και συγκε-

κριμένα σύμφωνα με την κατάταξη κατά Gustilo 
(Gustilo et al 1982, 1990) τα κατάγματα ήταν 14 
τύπου Α, 29 τύπου Β και 19 τύπου C. Ιδιαίτερα, 
για τα ανοιχτά κατάγματα τύπου C τα 5 ήταν τύ-
που C1, τα 6 τύπου C2 και τα 8 τύπου C3 .

Η αρχική αντιμετώπιση των καταγμάτων περι-
λάμβανε σε 55 ασθενείς χειρουργικό καθαρισμό 
και σταθεροποίηση του κατάγματος με μονό-
πλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση, σε 6 ασθενείς 
με εσωτερική οστεοσύνθεση και σε 3 ασθενείς με 
γύψινο επίδεσμο. Η αρχική αυτή αντιμετώπιση 
είχε γίνει σε άλλα νοσοκομεία σε 57 ασθενείς, από 
τους οποίους οι περισσότεροι είχαν ήδη υποβλη-
θεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις (Μ.Ο. 2,8 
επεμβάσεις). 

Η εντόπιση των σηπτικών ψευδαρθρώσεων ήταν 
η κνήμη σε 52 ασθενείς και το μηριαίο σε 12 ασθε-
νείς. Από το σύνολο των ψευδαρθρώσεων οι 20 ήταν 
απλές σηπτικές ψευδαρθρώσεις, ενώ οι 44 ήταν σύν-
θετες, δηλαδή συνοδεύοντο από οστικό έλλειμμα ή 
οστική βράχυνση (A.S.A.M.I. group l 1991). 

Η κατανομή των σηπτικών ψευδαρθρώσεων, σύμ-
φωνα με τον Ilizarov (A.S.A.M.I. group l 1991), ήταν 
23 τύπου Α, δηλαδή με οστικό έλλειμμα μικρότερο 
του 1 εκατοστού, και 41 τύπου Β, δηλαδή με οστικό 
έλλειμμα μεγαλύτερο του 1 εκατοστού. Οι περαιτέ-
ρω υποκατηγορίες φαίνονται στον παρακάτω πίνα-
κα (πίνακας 1):

Όσον αφορά στη βιολογική κατάσταση των οστι-
κών άκρων της ψευδάρθρωσης, στοιχείο που αποτε-
λούσε κριτήριο για την επιλογή της θεραπευτικής 
στρατηγικής με τη συσκευή Ilizarov, διακρίναμε 16 
σηπτικές ψευδαρθρώσεις με υπερτροφικά οστικά 
άκρα (Kelly 1984, Cambell’ s 7th edition) και 48 με 
ατροφικά οστικά άκρα (Schwartsman V et al 1992) 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2):
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Ο μικροβιακός παράγοντας, που κατά κύριο λόγο 
ήταν υπεύθυνος για τη λοίμωξη στην περιοχή της 
ψευδάρθρωσης και εντοπίσθηκε από την καλλιέρ-
γεια του τραύματος, ήταν κυρίως ο Staphylococcus 
aureus σε 42 περιπτώσεις και η Pseudomonas 
aeruginosa σε 15 περιπτώσεις. 

Το πρωτόκολλο παρακολούθησης των ασθενών 
και τα αποτελέσματα της μελέτης αξιολογήθηκαν 
έγινε με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της ομά-
δας ASAMI (Ilizarov GA 1982, Association for the 

Study and Application of the Method of Ilizarov). 
Αυτή διακρίνει οστικά κριτήρια που λαμβά-

νουν υπόψη την πώρωση, τη φλεγμονή, την πα-
ραμόρφωση και την ανισοσκελία και λειτουργικά 
κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τη χωλότητα, τη 
δυσκαμψία του γόνατος ή της ΠΔΚ, την αλγοδυ-
στροφία, τον πόνο και την αδυναμία για εργασία.

Άλλες μεταβλητές, που αξιολογήθηκαν είναι 
το μέγεθος του οστικού ελλείμματος, το μέγεθος 
της οστικής βράχυνσης, το είδος και ο τύπος της 
φλοιοτομής ή της οστεοτομίας, ο δείκτης πώρω-
σης, ο δείκτης επιμήκυνσης και ο χρόνος ωρίμαν-
σης του πώρου της φλοιοτομής

Για τη θεραπεία της υπερτροφικής σηπτικής 
ψευδάρθρωσης σε 16 ασθενείς επιλέξαμε την το-
ποθέτηση μονοεστιακής συσκευής Ilizarov, εφαρ-
μόζοντας απλή συμπίεση στην ψευδαρθρωσική 
εστία (εικόνα 1α- 1δ). 
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Πίνακας 2

Εικόνα 1:

(1α) Απλή σηπτική

 ψευδάρθρωση

 με υπερτροφικά άκρα, 

που αντιμετωπίσθηκε (1β-1γ)

 με μονοεστιακή συσκευή

 και συμπίεση 

στην ψευδαρθρωσική εστία. 

Τελικό αποτέλεσμα (1δ)

1α 1β

1γ



Για τη θεραπεία της ατροφικής σηπτικής ψευ-
δάρθρωσης σε 48 ασθενείς, η επιλογή ήταν τοπο-
θέτηση διεστιακής συσκευής για την κάλυψη του 
οστικού ελλείμματος (εικόνα 2α-2ζ). Εκτομή των 
ανάγγειων ατροφικών οστικών άκρων εφαρμό-
στηκε σε 8 ασθενείς, στους οποίους η παλαιότητα 
της ψευδάρθρωσης ήταν μεγάλη ή η λοίμωξη της 
ψευδαρθρωσικής εστίας έντονη.

Σε τρεις ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν ειδικές πρό-
σθετες τεχνικές, όπως η τεχνική «ακορντεόν», δη-
λαδή αρχικά διάταση και στη συνέχεια συμπίεση 
στην ψευδαρθρωσική εστία. Όταν η ψευδάρθρωση 
συνοδευόταν από παραμόρφωση, τότε γινόταν ταυ-
τόχρονη προσπάθεια διόρθωσης και της παραμόρ-
φωσης με την τοποθέτηση αρθρώσεων στη συσκευή 
(μεντεσέδων) (εικόνα 3α-3δ), (εικόνα 4α-4στ).
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Εικόνα 2:

(2α) Σύνθετη σηπτική ψευδάρθρωση 

με ατροφικά άκρα, οστικό έλλειμμα 4 εκ. 

και βράχυνση 1εκ., που αντιμετωπίσθηκε 

(2β-2ε) με διεστιακή συσκευή (φλοιοτομή 

κεντρική και οστεομεταφορά). 

Τελικό αποτέλεσμα (2στ-2ζ)

2α

2β

2γ

2δ

2ε

2στ

2ζ
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Επιπλέον σε 32 ασθενείς με σηπτική ψευδάρ-
θρωση κνήμης (62%) έγινε οστεοτομία περόνης, 
ενώ μόνο σε τρεις ασθενείς χρειάσθηκε να γίνουν 
τρυπανισμοί στα οστικά άκρα της ψευδάρθρωσης 
και σε δύο από αυτούς να τοποθετηθούν επιπλέ-
ον οστικά μοσχεύματα. Αυτοί οι ασθενείς είχαν 
είτε μεγάλα οστικά ελλείμματα (8 εκ., 10 εκ. αντί-
στοιχα), είτε η σηπτική ψευδάρθρωση αφορούσε 
στο περιφερικό άκρο της κνήμης.

Η θεραπευτική στρατηγική που εφαρμόστηκε 
ήταν: 

Απλή συμπίεση: 22 
Φλοιοτομή ή Οστεοτομία και Οστεομεταφορά: 26
Οστική αφαίρεση, Φλοιοτομή ή Οστεοτομία, 

συμπίεση και επιμήκυνση ή οστεομεταφορά: 16
Τέλος, έγινε σύγκριση και στατιστική ανάλυση 

του οστικού αποτελέσματος, του λειτουργικού 
αποτελέσματος και της ποιότητας του οστικού 
πώρου σε σχέση με το μέγεθος του νεοπαραχθέ-
ντος οστού και σε σχέση με την παλαιότητα της 
ψευδάρθρωσης.

Aποτελέσματα

Σε όλους τους ασθενείς (100%) η φλεγμονή 
εξαφανίσθηκε με το πέρας της πώρωσης.

Η χορήγηση αντιβιοτικών γινόταν βάση αντιβι-
ογράμματος και περιλάμβανε :

Εικόνα 3: (3α) Επιπλεγμένο κάταγμα μηριαίου μετά από πυροβολισμό. (3β) Αρχική αντιμετώπιση με μονόπλευρη εξωτερική 
οστεοσύνθεση που οδήγησε σε σύνθετη σηπτική ψευδάρθρωση με ατροφικά άκρα, οστικό έλλειμμα 3 εκ.. Αντιμετωπίσθηκε (3γ) 

με διεστιακή συσκευή (φλοιοτομή κεντρική και οστεομεταφορά). Τελικό αποτέλεσμα (3δ).

3α 3β

3γ 3δ
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Εικόνα 4: (4α) Επιπλεγμένο κάταγμα κνήμης που αρχικά αντιμετωπίσθηκε με μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση, που οδή-
γησε σε σύνθετη σηπτική ψευδάρθρωση με ατροφικά άκρα και αξονική παρέκκλιση, που αντιμετωπίσθηκε (4β) με διεστιακή 
συσκευή (φλοιοτομή κεντρική και οστεομεταφορά). Στον ασθενή αυτό χρησιμοποιήθηκε (4γ-4ε) η ειδική πρόσθετη τεχνική

«ακορντεόν», δηλαδή αρχικά διάταση και στη συνέχεια συμπίεση στην ψευδαρθρωσική εστία. Τελικό αποτέλεσμα (4στ).

4α 4β

4γ
4δ

4ε 4στ
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Α) Σε ασθενείς, που είχε απομονωθεί Staphylo-
coccus aureus χορήγηση κεφαλοσπορίνης 2ης 
γενεάς (15) ή σε ανθεκτικές περιπτώσεις χορή-
γηση βανκομυκίνης ή κλινδαμυκίνης με ή χωρίς 
κινολόνη (27) για τρεις έως έξι εβδομάδες Β) Σε 
ασθενείς, που είχε απομονωθεί Pseudomonas 
aeruginosa, χορήγηση συνδυασμού κινολόνης με 
μια αμινογλυκοσίδη (13) ή χορήγηση κεφαλοσπο-
ρίνης 3ης γενεάς (2) για τρεις έως έξι εβδομάδες.  

Η τελική πώρωση επιτεύχθηκε σε όλους τους 
ασθενείς, ενώ σε 12 από αυτούς, εφαρμόστηκε ενδο-
μυελική ήλωση για την περάτωση της πώρωσης. 

Το συνολικό μέγεθος του ελλείμματος ήταν 173 
εκατοστά, με Μέσο Όρο τα 4,6 εκατοστά. Η συνο-
λική επιμήκυνση, που επιτεύχθηκε ήταν 258 εκα-
τοστά, με Μέσο Όρο τα 5,1 εκατοστά. 

Τα αποτελέσματα σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
ASAMI είχαν ως εξής: 

ΟΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
• ΑΡΙΣΤΟ 28
• ΚΑΛΟ 28
• ΜΕΤΡΙΟ 8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
• ΑΡΙΣΤΟ 19
• ΚΑΛΟ 39
• ΜΕΤΡΙΟ 6

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΩΡΟΥ
• ΑΡΙΣΤΟ 8
• ΚΑΛΟ 44
• ΜΕΤΡΙΟ 11
• ΠΤΩΧΟ 1
Η συνηθέστερη μετεγχειρητική ήταν η φλεγμονή 

στο σημείο εισόδου ή εξόδου των βελονών (59%) 
και ο πόνος που αυτές προκαλούσαν. Σε πέντε ασθε-
νείς χρειάσθηκε να γίνει αλλαγή των βελονών, που 
προκαλούσαν τα συμπτώματα πόνου. 

Σε οκτώ ασθενείς παρατηρήθηκε αξονική πα-
ρέκκλιση του άκρου. Σε έναν από αυτούς χρειά-
σθηκε να γίνει διορθωτική οστεοτομία.

Η στατιστική ανάλυση της συσχέτισης του χρό-
νου παλαιότητας της ψευδάρθρωσης σε σχέση με 
το τελικό οστικό αποτέλεσμα (Ρ=,781), το τελι-
κό λειτουργικό αποτέλεσμα (Ρ=,400) καθώς και 

με την ποιότητα του οστικού πώρου (Ρ=617) δεν 
ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά (δια-
γράμματα 1,2,3). 

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Διάγραμμα 3
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Η στατιστική ανάλυση της συσχέτισης του μή-
κους του νεοπαραχθέντος οστού σε σχέση με το 
τελικό οστικό αποτέλεσμα (Ρ=,008), το τελικό 
λειτουργικό αποτέλεσμα (Ρ=,004) καθώς και με 
την ποιότητα του οστικού πώρου (Ρ=,019) ανέ-
δειξε στατιστικά σημαντική διαφορά (διαγράμμα-
τα 4,5,6).

Συζήτηση

Η ανάπτυξη μιας ψευδάρθρωσης, εκτός από 
τον τύπο της αρχικής κάκωσης, μπορεί να οφεί-
λεται και σε οποιοδήποτε άλλο παράγοντα, που 
επηρεάζει αρνητικά το βιολογικό ή το μηχανικό 
περιβάλλον στην περιοχή του κατάγματος. Ο πα-
ράγοντας σήψη στην περιοχή μιας ψευδάρθρω-
σης (Gershuni et al 1982, Schwartsman et al 1992) 
εξαρτάται όχι μόνο από την τυχόν αρχική επιμό-
λυνση του τραύματος, αλλά και από τη χειρουργι-
κή τεχνική που εφαρμόστηκε, την κατάσταση του 
«φακέλου» των μαλακών μορίων στην περιοχή 
του κατάγματος, την αιμάτωση των οστικών πα-
ρασχίδων και τα στοιχεία, που αφορούν το ατομι-
κό αναμνηστικό (Kay et al 1987, Taylor 1989 του 
ασθενούς, όπως η ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη 
και αγγειοπάθειες καθώς επίσης και πιθανές έξεις, 
όπως κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα κλπ.

Σε αντίθεση με τις άσηπτες ψευδαρθρώσεις που η 
μέθοδος εκλογής είναι η δυναμική ενδομυελική ήλω-
ση (112 ασθενείς), οι σηπτικές ψευδαρθρώσεις απο-
τελούν πιο σύνθετο πρόβλημα (Tranquilli et al 1988, 
Pearson et al 1989, Cattaneo et al 1992, Hosny et al 
1998, Connolly AAOS, Barbarossa et al 2001) επειδή, 
εκτός από το πρόβλημα της οστικής πώρωσης, ο χει-
ρουργός καλείται να αντιμετωπίσει τον παράγοντα 
σήψη και πολύ συχνά τον παράγοντα οστικό έλλειμ-
μα και/ή οστική παραμόρφωση. Επιπλέον, τα οστικά 
άκρα μιας σηπτικής ψευδάρθρωσης είναι συνήθως 
ανάγγεια και ατροφικά. Τα οστικά ελλείμματα στις 
σηπτικές ψευδαρθρώσεις προέρχονται από οστική 
απώλεια που προηγήθηκε είτε κατά τη στιγμή του 
τραυματισμού είτε ιατρογενώς, επειδή ο χειρουργός 
καλείται να αφαιρέσει όλες τις νεκρές και ανάγγειες 
οστικές παρασχίδες, προκειμένου να εξαλείψει τη 
σήψη. Το οστικό έλλειμμα, που δημιουργείται, είναι 

Διάγραμμα 4

Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 6



79Ορθοπαιδική, 19, 3, 2006

ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας για το τελι-
κό αποτέλεσμα, επειδή αντιμετωπίζεται δύσκολα, 
αυξάνει το χρόνο αποθεραπείας και πολλές φορές 
συντηρεί τη σήψη, καθώς δημιουργεί ένα δυνητι-
κά νεκρό χώρο (Paterson et al 1980, Gershuni et al 
1982, Cabanela 1984, Yokoyama et al 2001, Arai et 
al 2002). Οι ασθενείς της μελέτης μας παρουσίαζαν 
οστικό έλλειμμα μεγαλύτερο του ενός εκατοστού σε 
ποσοστό 65%, με μέσο όρο τα 4,6 εκατοστά. Σε 19 
(30%) από αυτούς το οστικό έλλειμμα ήταν άμεσο 
μετατραυματικά, ενώ στους υπόλοιπους ασθενείς 
δημιουργήθηκε ιατρογενώς.

Για την αντιμετώπιση των σηπτικών ψευδαρθρώ-
σεων υπάρχουν αναφορές (Grundness et al 1992), 
που περιλαμβάνουν συχνούς χειρουργικούς καθα-
ρισμούς, αφαίρεση απολυμάτων και νεκρωτικών 
οστικών τεμαχίων, τοπικές πλύσεις με σύστημα συ-
νεχούς ροής-πλύσης και ανάλογα με το μέγεθος του 
οστικού ελλείμματος, εξωτερική ή εσωτερική οστε-
οσυγκράτηση, τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων 
(μέθοδος Papineau) (Rhinelander 1975, Papineau 
et al 1976, Roy-Camille et al 1976, Heppenstall et al 
1984, Kenneth et al 1987, May et al 1989) ή αγγειού-
μενων οστικών μοσχευμάτων (Arai et al 2002) και 
χορήγηση αντιβίωσης. Η εφαρμογή ηλεκτρικού ή 
μαγνητικού ερεθισμού (Paterson et al 1980, Bassett 
1984, Paterson 1984) στην εστία της σηπτικής ψευ-
δάρθρωσης είναι μια άλλη θεραπευτική προσέγγιση 
με αμφιλεγόμενα πάντως αποτελέσματα. Οπωσδή-
ποτε, όλες αυτές οι λύσεις ήταν πολύ χρονοβόρες και 
συνοδευόντο από πολλαπλές χειρουργικές επεμβά-
σεις, μεγάλο χρόνο αποθεραπείας (Meyer et al 57A) 
ενώ πολύ συχνά οδηγούσαν σε ανάπτυξη επιγενών 
προβλημάτων, όπως ήταν η ανάπτυξη παραμορφώ-
σεων, βραχύνσεων, δυσκαμψίας και οστεοπόρωσης 
από αχρησία.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο για περιπτώσεις 
με οστικά ελλείμματα, που φθάνουν τα εννέα ή και 
περισσότερα εκατοστά. Οι αναφορές, που γίνονται 
για την αντιμετώπισή τους, εκτός από τη μέθοδο 
Ilizarov, είναι τα αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα, 
σε συνδυασμό με κάποια τεχνική για την κάλυψη 
των μαλακών μορίων με μικροχειρουργική τεχνική. 
Η μέθοδος (Polyzois et al 1997, Yokoyama et al 2001,  
Arai et al 2002) χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία, γνώ-
ση μικροχειρουργικών τεχνικών, ανάλογο εξοπλι-

σμό και ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως όταν η αγγείωση 
του άκρου στηρίζεται σε ένα μόνο αγγείο λόγω του 
τραυματισμού. Οι επιπλοκές της μεθόδου είναι συ-
χνότατες, μέχρι και σε ποσοστό 54%, ενώ το κάταγ-
μα του αγγειούμενου μοσχεύματος κατά τη φάση 
της δυναμοποίησης φθάνει μέχρι και σε ποσοστό 
20%. Επίσης, σε περίπτωση αποτυχίας της μεθόδου, 
οι θεραπευτικές επιλογές μειώνονται πολύ. 

Με σαφή υπεροχή, συγκρινόμενη με όλες αυτές 
τις μεθόδους για την αντιμετώπιση των σηπτικών 
ψευδαρθρώσεων, εμφανίζεται η μέθοδος Ilizarov 
με τις εμβιομηχανικές και βιολογικές δυνατότητες 
(IIizarov et al 1972, 1978, 1979, 1982, Jacobs et al 
1981, Pearson et al 1989, Hosny et al 1998), που προ-
σφέρει. Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει ο Ilizarov, 
‘‘Osteomyelitis burns in the fire of regeneration’’. Σή-
μερα η μέθοδος Ilizarov με τη δυνατότητα της νεο-
οστεογένεσης (IIizarov et al 1979, 1989,1990, 1992, 
Golyakhovsky et al 1991, Paley et al 2000) μετά από 
φλοιοτομή, τη διόρθωση των εμβιομηχανικών δια-
ταραχών στην περιοχή της ψευδάρθρωσης και τις 
πολλαπλές επιλογές που αφήνει για την καλύτερη 
σταθερότητα οστεοσυγκράτησης, αποτελεί μέθοδο 
εκλογής για τη θεραπεία των σηπτικών ψευδαρ-
θρώσεων. Με τη μέθοδο Ilizarov επιτυγχάνεται η 
ταυτόχρονη αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης, της 
σήψης, του οστικού ελλείμματος, του ελλείμματος 
των μαλακών μορίων και της πιθανής οστικής πα-
ραμόρφωσης. Επιπλέον, επιτρέπεται στον ασθενή 
ταχεία κινητοποίηση με φόρτιση, μέσα στα όρια του 
πόνου. Κατά συνέπεια, η αποκατάσταση είναι πολύ 
γρηγορότερη, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι 
συνέπειες από τη νόσο του κατάγματος. Επίσης, η 
εφαρμογή της μεθόδου δεν απαιτεί εξειδικευμένη 
εμπειρία, γνώση μικροχειρουργικών τεχνικών καθώς 
και εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενώ δεν συνοδεύεται 
από το αντίστοιχο υψηλό ποσοστό επιπλοκών.

Για τη θεραπεία της υπερτροφικής σηπτικής ψευ-
δάρθρωσης τοποθετήσαμε μονοεστιακή συσκευή 
Ilizarov, εφαρμόζοντας απλή συμπίεση (16 ασθενείς) 
στην ψευδαρθρωσική εστία. Όταν η ψευδάρθρωση 
συνοδευόταν από παραμόρφωση, τότε γινόταν ταυ-
τόχρονη προσπάθεια διόρθωσης και της παραμόρ-
φωσης με την τοποθέτηση αρθρώσεων στη συσκευή 
(μεντεσέδων).

Για τη θεραπεία της ατροφικής σηπτικής ψευδάρ-
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θρωσης, με διάχυτη φλεγμονή, η επιλογή μας ήταν η 
τοποθέτηση διεστιακής συσκευής (48 ασθενείς) για 
την κάλυψη του οστικού ελλείμματος και την εξά-
λειψη της σήψης. Η επιτυχία της μεθόδου Ilizarov 
δεν εξαρτάται από την αφαίρεση ή όχι των νεκρω-
τικών οστικών τμημάτων (Ilizarov et al 1978, 1979, 
1982, Cattaneo et al 1992) όμως πιστεύουμε ότι, αν 
η παλαιότητα της ψευδάρθρωσης είναι μεγάλη ή η 
λοίμωξη της ψευδαρθρωσικής εστίας έντονη, αυτή 
η πρακτική βοηθά για το τελικό αποτέλεσμα, επειδή 
το μέγεθος του οστικού ελλείμματος δεν αποτελεί 
ιδιαίτερο πρόβλημα για τη μέθοδο. 

Η τεχνική «ακορντεόν» (Hosny et al 1998), οι τρυ-
πανισμοί στα οστικά άκρα της ψευδάρθρωσης και τα 
οστικά μοσχεύματα σαν επιπλέον οστεογενετικά ερε-
θίσματα (Ilizarov 1972, 1990), είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 
για την επίτευξη της τελικής πώρωσης μετά από κάλυ-
ψη μεγάλων οστικών ελλειμμάτων κατά τη φάση της 
τελικής συμπλησίασης των οστικών άκρων.

Σε 32 ασθενείς (62%) έγινε οστεοτομία περό-
νης σαν επιπλέον οστεογενετικό ερέθισμα, γεγο-
νός που προτείνεται από τους περισσότερους επι-
στήμονες (Ilizarov 1972, 1983, 1990, Pearson et al 
1989) που εφάρμοσαν τη μέθοδο για τη θεραπεία 
των ψευδαρθρώσεων της κνήμης.

Σε όλους τους ασθενείς μας χορηγήθηκαν αντι-
βιοτικά για τρεις έως έξι εβδομάδες σύμφωνα με 
αντιβιόγραμμα, πρακτική για την οποία υπάρχουν 
διαφορετικές απόψεις (Golyakhovsky et al 1991). 
Ο Καθηγητής Ilizarov δεν συνιστά τη χρήση αντι-
βιοτικών για τη θεραπεία των σηπτικών ψευδαρ-
θώσεων. Φαίνεται, πάντως, ότι η επιτυχής (100%) 
εξάλειψη της σήψης με το πέρας της πώρωσης, 
στη σειρά των ασθενών μας, ήταν αποτέλεσμα όχι 
μόνο των βιολογικών και εμβιομηχανικών δυνα-
τοτήτων, που προσφέρει η μέθοδος Ilizarov, αλλά 
και της ταυτόχρονης χορήγησης αντιβιοτικών, 
που βοήθησαν στην ταχύτερη αποστείρωση της 
σηπτικής εστίας.

Η συνηθέστερη μετεγχειρητική επιπλοκή ήταν 
η φλεγμονή σε ποσοστό 59% στο σημείο εισόδου 
ή εξόδου των βελονών και ο πόνος, που αυτές 
προκαλούσαν. Το γεγονός αυτό είναι γνωστό, κα-
θόσον η φλεγμονή στο σημείο εισόδου των βελο-
νών και η δυσανεξία στη συσκευή αποτελούν τα 
κυριότερα προβλήματα (Galpin et al 2002) κατά 

την εφαρμογή της μεθόδου Ilizarov, φθάνοντας 
σε ποσοστά μέχρι και 78%. 

Παρ’ όλο που στη διεθνή βιβλογραφία αναφέρο-
νται επιπλοκές δυσκαμψίας και πόνου στις αρθρώ-
σεις, κυρίως του γόνατος και της ποδοκνημικής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό μέχρι και 80%-90% μετά 
από μακροχρόνια χρήση της συσκευής (Hosny et 
al 1998) στη σειρά μας το πρόβλημα αυτό παρου-
σιάσθηκε σε 22 ασθενείς (ποσοστό 35%) και μόνο 
από αυτούς σε οκτώ χρειάσθηκε να γίνει κλειστή 
ή ανοιχτή αρθρόλυση. Πιστεύουμε ότι πολύ σημα-
ντικό για την αποφυγή τέτοιων επιπλοκών είναι η 
εφαρμογή της συσκευής με σωστό τρόπο (Ring et 
al 1999) (διάταση των αντίστοιχων μυϊκών ομάδων, 
όταν διέρχονται οι βελόνες) και η συνεχής φυσικο-
θεραπευτική φροντίδα. Επίσης, σημαντικό ρόλο δι-
αδραματίζει το κίνητρο (motivation) του ασθενούς 
και η συνεργασιμότητά του. 

Η μελέτη των ασθενών μας έγινε σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο A.Bianchi et al, A.S.A.M.I. group 
l 1991, που θεωρείται το καταλληλότερο για την 
εκτίμηση της μεθόδου Ilizarov. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν άριστο ή καλό οστικό αποτέλεσμα σε 56 
ασθενείς (87%), άριστο ή καλό λειτουργικό σε 58 
ασθενείς (91%) και άριστη ή καλή ποιότητα οστι-
κού πώρου σε 52 ασθενείς (81%). Στη διεθνή βι-
βλιογραφία, παρ’ όλο που οι σειρές δεν είναι τόσο 
μεγάλες και δεν αφορούν πάντα αποκλειστικά 
σε σηπτικές ψευδαρθρώσεις, τα άριστα και καλά 
αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα και κυμαίνονται 
από 65% μέχρι και 95%. 

Η συγκριτική και στατιστική ανάλυση της συ-
σχέτισης του χρόνου παλαιότητας της ψευδάρ-
θρωσης με το τελικό οστικό αποτέλεσμα (Ρ=,781) 
και με το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα (Ρ=,400) 
καθώς και με την ποιότητα του οστικού πώρου 
(Ρ=617) δεν ανέδειξαν στατιστικά σημαντική δι-
αφορά. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι η μέθο-
δος δίνει εξίσου καλά αποτελέσματα σε σχετικά 
πρόσφατες αλλά και σε παλαιότερα εγκατεστη-
μένες σηπτικές ψευδαρθρώσεις. Στη διεθνή βι-
βλιογραφία δεν υπάρχουν παρόμοιες αναφορές 
και επιπλέον πιστεύουμε ότι, σε ιδιαίτερα παλαι-
ές ψευδαρθρώσεις, το θεραπευτικό πλάνο πρέπει 
να περιλαμβάνει εκτομή των ανάγγειων οστικών 
άκρων της ψευδάρθρωσης (12 ασθενείς).
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Ακόμη η συγκριτική και στατιστική ανάλυση της 
συσχέτισης του μήκους του νεοπαραχθέντος οστού 
με το τελικό οστικό αποτέλεσμα (Ρ=,008) και με 
το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα (Ρ=,004) καθώς 
και με την ποιότητα του οστικού πώρου (Ρ=,019) 
ανέδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά.

Έτσι αποδεικνύεται στατιστικά ότι όσο μεγαλύ-
τερο είναι το μήκος του επιθυμητού νεοσχηματι-
ζόμενου οστού, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες 
υπάρχουν το τελικό λειτουργικό και οστικό αποτέ-
λεσμα να μην είναι καλό και η ποιότητα του οστι-
κού πώρου να μην είναι ικανοποιητική. Αυτό μπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται στο γεγονός ότι το 
μήκος του επιθυμητού νεοσχηματιζόμενου οστού 
αντανακλά το μέγεθος του οστικού ελλείμματος 
και επομένως τη βαρύτητα του τραυματισμού. 
Επιπλέον, η εφαρμογή της συσκευής, με όλες τις 
πιθανές επιπλοκές που αυτό συνεπάγεται, είναι πιο 
μακροχρόνια.

Abstract

Treatment of septic non-unions of long bones of 
the lower extremities with the Ilizarov technique

S. Plessas, E. Lampiris, Ν. Vandoros,
Ν. Εfstathopoulos, J. Gliatis, G. Papachristou

Aim: The aims of this study are the evaluation 
of the Ilizarov apparatus application in septic non-
unions of long bones of the lower extremities and 
the clinical assessment of the bone and functional 
result and the quality of the bone callus with re-
gard to the chronicity of the septic nonunion and 
the length of the new bone formed with distraction 
osteogenesis for filling bone defects

Material and methods: The material of the pres-
ent study was 64 patients who had septic nonunions 
of the tibia(52) or the femur(12). Fifty patients were 
male and 14 female with mean age 40.2 years. The 
initial injury concerned in all cases compound frac-
tures. The patients were evaluated according to the 
Protocol suggested by the ASAMI. The mean fol-
low-up was 3.8 years following the removal of the 
apparatus. 

Twenty nonunions were simple, while 44 were 
complex. The classification of the nonunions ac-
cording to Ilizarov was: 23 type A and 41 type B 
cases. In 16 patients compression at the nonunion 
site was applied using the Ilizarov apparatus in the 
uniplanar mode, while in 48 patients with atrophic 
septic nonunion the Ilizarov apparatus was used 
in the biplanar mode. Intramedullary nailing was 
performed in 12 patients in the final stage of their 
treatment until the calcification of the new bone.

Results: In all patients the infection settled with 
the consolidation of the nonunion site. However, in-
tramedullary nailing was necessary in 12 patients 
during the final stage of their treatment. The to-
tal bone defect was 173 cm, while the total length 
of the new bone formation was 258 cm. The most 
common postoperative complication was infection 
at the entry or exit points of the wires (59%). In 
eight patients some degree of axial deformity was 
observed. There was an excellent or very good bone 
result in 56 patients (87%) and an excellent or very 
good functional result in 58 patients (91%). In 52 
patients (81%) an excellent or good quality of the 
bone callus was observed. The comparative and sta-
tistical analysis of the chronicity of the septic non-
union with the above parameters did not reveal any 
statistically significant differences, while the length 
of the new bone formed by distraction osteogene-
sis was correlated with the above parameters and 
these correlations reached statistical significance 
(p<0.05).

Key words: Septic nonunion, Ilizarov technique.
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                         “Ορθοπαιδικά παράδοξα
                                    Μέσα από το φωτογραφικό φακό”

                                          Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, 2005                 

Μόνο κάποιος που έχει δουλέψει πολλά χρόνια, με πολύ μεράκι, θα μπορούσε να έχει τόσο υλικό που 
θα χρειάζεται αρχειοθεσία!

Ο Κοσμάς Παπαγεωργίου, καταξιωμένος Ορθοπαιδικός – Χειρουργός στα ορθοπαιδικά εργαλεία του 
πρόσθεσε και την κάμερα.

Σκοπός του, να μπορέσει να απαθανατίσει τα «παράδοξα» της Ορθοπαιδικής. «Παράδοξα»; Ίσως! 
Πόσο παράδοξα όμως; «Σπάνια»; Πιθανόν! Όμως κι αυτά πρέπει να καταγράφονται.

Καλός γνώστης της Ορθοπαιδικής (πως αλλιώς θα μπορούσε άλλωστε, να ξεχωρίσει τα «παράδοξα» 
από τα «φυσιολογικά»;) και της φωτογραφικής τέχνης, χρησιμοποιώντας κατάλληλο φακό και φωτισμό 
και σωστή γωνία λήψης, ο Κοσμάς αποτύπωσε στο φωτογραφικό φιλμ, ό,τι μπορούσε να μεταφερθεί 
στους μεταγενέστερους.

Το πρώτο του μεράκι έγινε πάθος! Έτσι εξηγείται και ο όγκος του υλικού του.
Η συμπλήρωση των εικόνων του πονήματος αυτού με την προσθήκη του σύντομου ιστορικού και των 

επιδημιολογικών στοιχείων κάθε περίπτωσης, καθιστά το βιβλίο αυτό αναγκαίο υλικό κάθε ιατρικής 
βιβλιοθήκης. 

Θεσσαλονίκη                       Γιώργος  Λατσός
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
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