
Περίληψη

Σκοπός: είναι η μελέτη των προτύπων πολυσυστηματικών κα-
κώσεων των κάτω άκρων που οδηγούν με μεγάλη πιθανότητα σε 
τραυματικούς ακρωτηριασμούς. Διερευνώνται οι μορφολογικές 
κανονικότητες και η πιθανή προγνωστική σημασία τους για παρό-
μοιας βαρύτητας και χαρακτηριστικών κακώσεις. 

Ασθενείς και μέθοδος: Από το Μάιο του 1987 έως τον Ιανουάριο 
2006 αντιμετωπίσαμε με διενέργεια άμεσου ή πρώιμου ακρωτηρια-
σμού 50 ασθενείς με 57 πολυσυστηματικές κακώσεις κάτω άκρων. 
Επρόκειτο για 44 άνδρες και 6 γυναίκες ηλικίας 16 έως 65 ετών 
χωρίς ιστορικό αποφρακτικής αγγειοπάθειας ή/και συστηματικής 
νόσου. Οι ασθενείς εντάχθηκαν σε μια από τις παρακάτω ομάδες: 
θερμικά εγκαύματα (4/57), βαριά σύνθλιψη και παγίδευση κάτω 
άκρου και ατελή ακρωτηριασμό (15/50 με 16 κακώσεις), κατάγ-
ματα μηριαίου με βλάβη μηριαίων αγγείων με αδύνατη ή/και ανε-
παρκή αντιμετώπιση της αγγειακής βλάβης (10/57), για τα οποία 
διενεργήθηκαν 9 υψηλοί μηριαίοι ακρωτηριασμοί και μια απεξάρ-
θρωση διά του ισχίου, εξαρθρήματα γόνατος (3/57) ενώ ένας έφε-
ρε διπλό εξάρθρημα γόνατος-ποδοκνημικής, κατάγματα κνήμης 
τύπου ΙΙΙ C (14/57) και κατάγματα-εξαρθρήματα γύρω από την 
ποδοκνημική και το πόδι (3/57). Οι ασθενείς κάθε ομάδας συγκρί-
θηκαν με 21 ασθενείς με παρόμοιες κακώσεις, όπου ευοδώθηκαν οι 
επανορθωτικές διαδικασίες από ένα σύνολο 321 κακώσεων με ίδια 
τοπογραφική εντόπιση και χαρακτηριστικά που περιλήφθηκαν σε 
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θεματικές σειρές και ανακοινώθηκαν ή/και δημοσι-
εύθηκαν από την ίδια ιατρική ομάδα. 

Αποτελέσματα. Οι ασθενείς της σειράς επεβίω-
σαν και παρακολουθούνται στενά για το υπόλοιπο 
της ζωής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς επανε-
ντάχθηκαν στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον με τα 
ίδια ή/και διαφορετικά καθήκοντα.

Συμπεράσματα. Οι παράγοντες που επιδρούν 
δραστικώς στη βιωσιμότητα του σκέλους μετά από 
πολυσυστηματική κάκωση έχουν σχέση με το χρό-
νο και την επάρκεια αντιμετώπισης, την πολυσυ-
στηματικότητα αλλά και την παραμονή μηχανικής 
και ιστικής αστάθειας στην περιοχή της κάκωσης.

Εισαγωγή
 
Οι βαριές πολυσυστηματικές κακώσεις των 

κάτω άκρων, παρά τις προόδους που έχουν υπάρ-
ξει στην Αγγειοχειρουργική, στην Πλαστική και 
Επανορθωτική Χειρουργική, στην Ορθοπαιδική 
και στην Ανάνηψη των Βαριά Πασχόντων εξα-
κολουθούν να προβληματίζουν και αποτελούν 
την κυριότερη αιτία διενέργειας σωστικών για τη 
ζωή των ασθενών ακρωτηριασμών, ιδιαίτερα επί 
νέων ατόμων (Lange et al, 1985, Bondurant et al 
1988, Baumgartner, 1990, Baumgartner και Baise 
1990, Roessler et al, 1991, Kornah 1996, Hertel 
et al, 1996, Jimenez, 2005). Μετά τον αρχικό εν-
θουσιασμό που προκάλεσαν οι πρόοδοι από την 
εφαρμογή των προόδων των ανωτέρω κλάδων 
στην καθημερνή πράξη κατά τη διάρκεια της δε-
καετίας του ’80 ακολούθησε σκεπτικισμός (Lange 
et al, 1985). Έτσι, στη διάρκεια της δεκαετίας του 
’90 εμφανίστηκαν συστήματα βαθμολόγησης της 
τοπικής βαρύτητας μιας πολυσυστηματικής κά-
κωσης σε άλλοτε άλλη σχέση με τη γενικευμένη 
επιβάρυνση του οργανισμού. Κατά το πρώτο ήμι-
συ της δεκαετίας του 2000, όμως, έχοντας υπό-
ψη τη δεδηλωμένη βούληση επιζώντων - πρώην 
βαριά πασχόντων με πολυσυστηματικές κακώ-
σεις κάτω άκρων - σχετικώς προς την προτίμησή 
τους για διατήρηση πολύ τραυματισμένων κάτω 
άκρων παρά τη μειωμένη λειτουργική αξία τους 
και παρά τα ανυπέρβλητα συνοδά προβλήματα 
που συνεπάγονται άλλαξαν τα δεδομένα και οι 

προτεραιότητες (Bosse et al 2000, Rueger, 2005). 
Πράγματι η προσκόλληση των ασθενών στα δια-
σωθέντα άκρα θέτει επί νέων βάσεων το πρόβλη-
μα. Εμφανίζονται παράμετροι που φαίνεται ότι 
αντιστρατεύονται τις από μακρού θεμελιωμένες 
αρχές αντιμετώπισης τραυματιών (life first). Η 
δεδηλωμένη βούληση των επιζώντων αλλά και 
των οικογενειών τους εμμέσως αλλά σαφώς θέτει 
θέμα νομιμοποίησης ανάληψης των επανορθωτι-
κών ενεργειών τόσο όσον αφορά στο Ίδρυμα που 
καλείται να αποδεχθεί τον ασθενή όσο και όσον 
αφορά στην επάρκεια των διατιθέμενων σε αυτό 
προσώπων, μέσων και υπηρεσιών που τάσσονται 
να τις αναλάβουν. Υπάρχει, επομένως ζήτημα ευ-
θύνης του σχεδιασμού παροχής υπηρεσιών αλλά 
και του ορισμού εμπλοκής υγειονομικών σχημα-
τισμών ικανών σε στελέχωση και διοικητική δομή 
απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους. 
Σκοπός της παρακάτω μελέτης είναι η αξιοποίηση 
των μορφολογικών κανονικοτήτων που διηγού-
νται τη βαρύτητα της κάκωσης και που απέρρευ-
σαν από την επί μακρά σειρά ετών ενασχόληση 
των ανακοινούντων με το θέμα. Η μελέτη δεν 
έχει ως στόχο την παροχή ενός νέου συστήματος 
βαθμολόγησης της βαρύτητας κακώσεων αλλά 
την αξιοποίηση της παρατήρησης ότι οι πολυσυ-
στηματικές κακώσεις εμφανίζουν συγκεκριμένες 
ομοιότητες που έχουν σχέση με τον τρόπο, με τον 
οποίο επισυμβαίνουν και την ένταση των δυνά-
μεων που τις προκαλούν. Είναι, επομένως πιθανό, 
αυτό σε μεγάλο βαθμό να καθορίζει και την πρό-
γνωσή τους, ιδιαίτερα όταν οι άλλοι παράγοντες, 
γενικοί και τοπικοί, όπως είναι ο χρόνος παρέ-
λευσης από το ατύχημα, η βαρύτητα και οι όροι 
αντιμετώπισης του shock, οι συνοδές κακώσεις 
ζωτικών οργάνων και οι μεταβολικές αντιδράσεις 
στις κακώσεις, είναι παραπλήσιοι.

Ασθενείς και μέθοδος

Από τον Μάιο του 1987 μέχρι τον Απρίλιο 2006 
(περίπου 20 έτη) αντιμετωπίσαμε 50 ασθενείς, επί 
των οποίων διενεργήθηκαν 57 μείζονες τραυμα-
τικοί ακρωτηριασμοί στα κάτω άκρα, δεδομένου 
ότι σε 7 ασθενείς έγιναν ακρωτηριασμοί σε αμφό-
τερα τα κάτω άκρα. Ως μείζονες ακρωτηριασμοί 
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νοούνται οι ακρωτηριασμοί από το επίπεδο των 
οπισθοταρσίων αρθρώσεων και άνω. Οι ασθενείς, 
εισήχθησαν απευθείας στο Ίδρυμά μας ή είχαν πα-
ραπεμφθεί σε μας από άλλα νομαρχιακά νοσοκο-
μεία του ευρύτερου χώρου μετά βραχεία νοσηλεία 
ως φέροντες πιθανές ή/και βέβαιες αγγειακές κα-
κώσεις. Επρόκειτο για 44 άνδρες και 6 γυναίκες 
ηλικίας από 16 έως 67 ετών. Ήταν άτομα ενεργά 
και κοινωνικώς αυτόνομα. Οι κακώσεις επήλθαν 
κατά πλειοψηφία κατά την κίνηση των ασθενών 
ως εποχουμένων (22/50), ως πεζών παρασυρ-
μένων (12/50) ή είχαν σχέση με συγκεκριμένες 
δραστηριότητες σχετικές με επαγγελματική μόνι-
μη ή περιστασιακή απασχόληση των πασχόντων 
αλλά και έξεις ή και τρόπους ζωής (14/50). Απο-
κλείστηκαν άτομα με συστηματικά νοσήματα και 
πολυσυστηματικές κακώσεις, υπερήλικες ασθε-
νείς (ηλικίας άνω των 67 ετών) αλλά και άτομα 
που έφεραν τραύματα από πυροβόλα όπλα. Τα 
εκτεταμένα βαθιά θερμικά εγκαύματα συμπερι-
λήφθηκαν στη σειρά αυτή λόγω των ομοιοτήτων 
που παρουσιάζουν κατά το χειρισμό τους με τις 
αντίστοιχες μηχανικές πολυσυστηματικές κακώ-
σεις. Πολύ συχνά, άλλωστε, σε μηχανικές πολυ-
συστηματικές κακώσεις συνυπάρχουν ή ακόμη 
και κυριαρχούν τα εγκαύματα τριβής. Δεν περιλή-
φθηκαν ηλεκτρικά εγκαύματα με ή χωρίς θερμικές 
βλάβες. 

Σε έναν ασθενή με τέλειο τραυματικό ακρωτη-
ριασμό από παγίδευση του σκέλους στα συλλη-
πτήρια στοιχεία σκαπτικού μηχανήματος επιχει-
ρήθηκε ανασυγκόλληση. Η προσπάθεια ανασυ-
γκόλλησης έγινε με ταυτόχρονη βράχυνση του 
μηριαίου στο επίπεδο του κατάγματος. Παρά τις 
προσπάθειες ο ασθενής υποβλήθηκε σε σωστικό 
ακρωτηριασμό και διαμόρφωση του κολοβώμα-
τος. Στους άλλους ασθενείς που έφεραν τέλειους 
ή ατελείς τραυματικούς ακρωτηριασμούς ή/και 
απεξαρθρώσεις διά των μεγάλων αρθρώσεων 
του κάτω άκρου μετερχόμασταν άμεσο σωστικό 
ακρωτηριασμό και διαμόρφωση κολοβώματος 
στο πλησιέστερο προς το επίπεδο του ακρωτηρι-
ασμού λειτουργικό ύψος. 

Γενικώς, με την εξαίρεση των τέλειων αλλά και 
ατελών ακρωτηριαστικών κακώσεων με ευρείες 
αποκολλήσεις μαλακών μορίων και ευρεία συμμε-

τοχή τριών από του τέσσερις βλαστικούς ιστούς/
όργανα στην κάκωση, οι κακώσεις αντιμετωπί-
ζονταν συνολικώς προς την κατεύθυνση της δια-
τήρησης του τραυματισμένου σκέλους. Ουδέποτε 
αναλήφθηκε φιλελευθέρως διενέργεια σωστικού 
ακρωτηριασμού σε πολυσυστηματική κάκωση σε 
εφαρμογή εξαντικειμενοποιημένων κριτηρίων με 
δεδομένα προκύπτοντα από εφαρμογή πρωτοκόλ-
λων ή συστημάτων βαθμολόγησης βαρύτητας.

Διενεργούνταν αναλόγως προς την αστάθεια 
που προέκυπτε μετά την επέλευση της κάκωσης 
συγκράτηση των οστικών ή/και αρθρικών στοι-
χείων με τη βοήθεια συσκευών εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης ή συμβατικών ενδομυελικών ήλων με 
ταυτόχρονη ελάχιστη συγκράτηση των αρθρικών 
στοιχείων και ακολουθούσε η αγγειοχειρουργική 
επέμβαση για την αποκατάσταση της αιμάτωσης 
του σκέλους. Κατά την αντιμετώπιση των τραυ-
μάτων ακολουθούνταν κατά προτίμηση ανοικτές 
τεχνικές ενώ κάθε άλλη συνακόλουθη επανορ-
θωτική ενέργεια αναβαλλόταν προκειμένου να 
διενεργηθεί σε δεύτερο χρόνο. Μετά τη διενέρ-
γεια των επεμβάσεων οι ασθενείς μεταφέρονταν 
σε ΜΕΘ και τελούσαν υπό στενή παρακολούθη-
ση τόσον όσον αφορά στην εξέλιξη της γενικής 
κατάστασής τους όσον και στη τοπική εξέλιξη 
των τραυματισμένων ιστών. Το σύνολο των δεδο-
μένων που απέρρεαν από την εξέλιξη του ασθε-
νούς επέβαλε την κατά προτεραιότητα διενέργεια 
ακρωτηριασμού πριν από την απειλή εγκατάστα-
σης του φαινόμενου της πολυοργανικής ανεπαρ-
κείας στην εκπνοή του συνδρόμου της γενικευμέ-
νης φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS).

Διακρίναμε έξη ομάδες – πρότυπα πολυσυστη-
ματικών κακώσεων, τα εξής:

α΄) Εκτεταμένες θερμικές κακώσεις των κάτω 
άκρων δηλαδή θερμικά και μηχανικά εγκαύματα, 

β΄) Βαριά σύνθλιψη ή παγίδευση του τραυμα-
τισμένου άκρου χωρίς δυνατότητα αναίμακτης 
απελευθέρωσης και τέλειοι ή σχεδόν τέλειοι 
ακρωτηριασμοί ή/και απεξαρθρώσεις, 

γ΄) Κατάγματα μηριαίου με βλάβη των τελικών 
μηριαίων αγγείων και ανεπιτυχή ή/και αδύνατη 
επαναιμάτωση,

δ΄) Πολυσυστηματικά ή/και παραμελημένα 
εξαρθρήματα γόνατος,
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ε΄) Ανοικτά κατάγματα κνήμης τύπου IIIC κατά 
Gustilo και

στ΄) Κατάγματα και κατάγματα εξαρθρήματα 
γύρω από την ποδοκνημική και το πόδι. 

Οι ασθενείς των παραπάνω ομάδων, όπου ήταν 
δυνατό, συγκρίθηκαν με ασθενείς που έφεραν πα-
ρόμοιες κακώσεις και κατά καιρούς περιελήφθη-
σαν σε κλινικές μελέτες αναδρομικού χαρακτήρα 
που ανακοινώθηκαν ή/και δημοσιεύθηκαν από 
την ίδια ιατρική ομάδα και από το ίδιο Ίδρυμα.

Αποτελέσματα 

Οι ασθενείς αυτής της σειράς ταξινομήθηκαν 
με βάση το αίτιο της κάκωσης που οδήγησε στον 
ακρωτηριασμό σε μια από τις παρακάτω ομάδες: 

1. Εκτεταμένα θερμικά εγκαύματα των κάτω 
άκρων (Εικ. 1). Πρόκειται για τρεις ασθενείς, 
επί των οποίων διενεργήθηκαν 3 ακρωτηριασμοί 
άνωθεν του γόνατος και μία απεξάρθρωση διά του 

ισχίου. Δύο από αυτούς κατά την εκδήλωση πυρ-
καγιάς ήταν αναίσθητοι με αποτέλεσμα να υπο-
στούν ο ένας εκτεταμένα εγκαύματα σε αμφότερα 
τα κάτω άκρα και ο άλλος στο ένα σκέλος και στο 
σύστοιχο άνω άκρο. Η τρίτη ασθενής παρασύρθη-
κε από βαρύ όχημα με αποτέλεσμα την απανθρά-
κωση του ενός σκέλους της συνεπεία εγκαύματα 
τριβής που αναπτύχθηκε κατά την εμπλοκή της 
στην κάκωση και τον πολυσυστηματικό τραυμα-
τισμό του άλλου περιλαμβανομένων και εγκαυ-
μάτων τριβής. Στους δύο πρώτους διενεργήθηκαν 
επείγοντες σωστικοί ακρωτηριασμοί άνωθεν του 
γόνατος των προσβεβλημένων κάτω άκρων. Στην 
τρίτη ασθενή έγινε διά του ισχίου απεξάρθρωση 
του απανθρακωμένου άκρου ενώ κάποια δερματι-
κά στοιχεία που διέφυγαν την απανθράκωση αξι-
οποιήθηκαν ως ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα 
για την κάλυψη δερματικών ελλειμμάτων του άλ-
λου σκέλους, όπου αναλήφθηκε και ολοκληρώ-
θηκε σειρά επανορθωτικών επεμβάσεων.

2. Βαριά σύνθλιψη ή παγίδευση του τραυματι-
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σμένου άκρου χωρίς δυνατότητα αναίμακτης απε-
λευθέρωσης και τέλειοι ή σχεδόν τέλειοι ακρωτη-
ριασμοί ή/και απεξαρθρώσεις (Εικ. 2). Πρόκειται 
για 8 ασθενείς, 4 θύματα τροχαίων ατυχημάτων 
και μάλιστα θύματα παράσυρσης από επερχόμενο 
όχημα, επί των οποίων διενεργήθηκαν 5 ακρωτηρι-
ασμοί κάτω από το γόνατο, δύο ασθενείς τα σκέλη 
των οποίων συνθλίφτηκαν από στοιχεία της καμπί-
νας του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, ένας ασθε-
νής θύμα ενεργοποίησης εκρηκτικού μηχανισμού 
παράνομης αλιείας και ένας ασθενής που παγιδεύ-
τηκε στα συλληπτήρια στοιχεία σκαπτικού μηχα-
νήματος. Στους ασθενείς αυτούς διενεργήθηκαν 
ακρωτηριασμοί άνωθεν του γόνατος ακολουθού-
μενοι από την κατάλληλη κατά περίπτωση διαμόρ-
φωση κολοβώματος. Μια προσπάθεια ανασυγκόλ-
λησης στο επίπεδο του γόνατος απέτυχε.

3. Κατάγματα μηριαίου με βλάβη των μηριαί-
ων αγγείων και ανεπιτυχή ή/και αδύνατη επα-
ναιμάτωση (Εικ. 3). Πρόκειται για 10 ασθενείς, 

οι οποίοι έφεραν ισάριθμα κατάγματα του μηρι-
αίου και βλάβη της επιπολής μηριαίας αρτηρίας 
ή/και φλέβας. Σε τρεις από τους ασθενείς αυτής 
της ομάδας διενεργήθηκε αναθεώρηση της επέμ-
βασης επαναιμάτωσης που είχε προηγηθεί, η 
οποία όμως κατά τις επόμενες ώρες ή/και ημέρες 
και παρά την αποκατάσταση της αιματικής ροής 
περιφερικώς, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα στο επίπεδο της ιστικής αιμάτωσης. 
Αποτέλεσμα τούτων ήταν να καταστεί αναγκαία 
η διενέργεια υψηλού μηριαίου ακρωτηριασμού.

4. Πολυσυστηματικά ή/και παραμελημένα 
εξαρθρήματα γόνατος (Εικ. 4). Στην ομάδα αυτή 
εμπίπτουν έξη ασθενείς. Οι κακώσεις αυτές αντι-
μετωπίστηκαν κατά κανόνα με καθυστέρηση και 
κατέληξαν σε απεξαρθρώσεις διά της άρθρωσης 
ή/και ακρωτηριασμούς άνωθεν του γόνατος. 

5. Ανοικτά κατάγματα κνήμης τύπου IIIC κατά 
Gustilo (Εικ. 5). Πρόκειται για τα ανοικτά εκείνα 
κατάγματα της κνήμης, στα οποία συνυπάρχει βλά-
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 Εικόνα 2. – Ατελής απεξάρθρωση διά της ποδοκνημικής άμφω - επανορθωτικές ενέργειες και ακρωτηριασμός 
παρά το βιώσιμο του σκέλους λόγω αδυναμίας ελέγχου λοίμωξης και υπαισθησίας πέλματος. 
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Εικόνα 3. – Ανεπαρκής αναστόμωση της επιπολής μηριαίας αρτηρίας επί κατάγματος της διάφυσης του μηριαίου 
- μηριαίος ακρωτηριασμός και διαμόρφωση κολοβώματος. 

Εικόνα 4. – Αγγειογραφική εικόνα οξείας αρτηριακής απόφραξης της ιγνυακής αρτηρίας επί βλάβης σκέλους
 δύο επιπέδων – γόνατος και ποδοκνημικής. 



29Ορθοπαιδική, 20, 3, 2007

βη τελικών αγγείων, η αποκατάσταση της οποίας 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη της βιωσιμότη-
τας του σκέλους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμ-
βάνονται τα κατάγματα της κνήμης με βλάβη των 
αγγείων της περιοχής της γαστροκνημίας αλλά 
και ανοικτά κατάγματα με τελική αγγειακή βλάβη 
του σκέλους σε άλλο επίπεδο. Στους ασθενείς αυ-
τούς αναλήφθηκε επέμβαση επαναιμάτωσης. Οι 
διενεργηθείσες επεμβάσεις παρά την επιτυχία της 
επανόδου της αιματικής ροής περιφερικώς δεν 
κατέληξαν σε αποκατάσταση της ιστικής ισχαιμί-
ας και διάσωση του σκέλους. Η δυσμενής εξέλιξη 
ήταν επακόλουθο της αντικειμενικής βαρύτητας 
των τοπικών και γενικών επιβαρυντικών παραγό-
ντων, των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών 
αλλά και της σχετικής καθυστέρησης της επαναι-
μάτωσης. Στην ομάδα αυτή περιλήφθηκαν είκοσι 
ασθενείς - οι οκτώ από αυτούς έφεραν κακώσεις 
σε δύο επίπεδα ήτοι: επτά ταυτόχρονη παρουσία 
κάποιου κατάγματος του μηριαίου σε πολλαπλά 
επίπεδα και ένας έφερε και εξάρθρημα γόνατος. 

Στην ομάδα αυτή συνολικώς διενεργήθηκαν είκο-
σι έξη ακρωτηριασμοί. 

6. Κατάγματα και κατάγματα εξαρθρήματα 
γύρω από την ποδοκνημική και το πόδι (Εικ. 
6). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τρεις ασθενείς. 
Στον ένα από τους αυτούς διενεργήθηκε άμεσος 
ακρωτηριασμός. Ένας ασθενής με κάκωση διπλού 
επιπέδου στο επίπεδο της κνήμης και της ποδο-
κνημικής μετά μερική επαναιμάτωση κατέληξε 
σε μη ανατάξιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις του πρό-
σθιου και του μέσου ποδιού. Αντιμετωπίστηκε με 
οπισθοτάρσιο ακρωτηριασμό του ποδιού ακολου-
θούμενο από αρθροδεσία της ποδοκνημικής και 
της υπαστραγαλικής. Σε άλλον ασθενή με παρό-
μοια αμφοτερόπλευρα κατάγματα-εξαρθρήματα 
στο επίπεδο της κάτω μετάφυσης της κνήμης και 
της ποδοκνημικής, μετά επιτυχημένη αρχικώς 
επαναιμάτωση και μετά περίοδο ολίγων μηνών, 
διενεργήθηκε ετερόπλευρος τυπικός κνημιαίος 
ακρωτηριασμός. Ο ακρωτηριασμός επιλέχθηκε 
ως αναγκαία λύση, επειδή το τελικό αποτέλεσμα 

 Εικόνα 5. - Ανοικτό ΙΙΙC κάταγμα κνήμης μετά την επέμβαση επαναιμάτωσης και εξωτερική οστεοσύνθεση.
 Προϊούσα ισχαιμία παρά το αρχικό ελπιδοφόρο αποτέλεσμα. 
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ήταν απογοητευτικό τόσο για τον πάσχοντα όσο 
και για τους θεράποντες ιατρούς λόγω αδυναμίας 
ελέγχου χρόνιας λοίμωξης και κακού λειτουργι-
κού αποτελέσματος.

Η σύγκριση αποτελεσμάτων ήταν δυνατή προς 
τις παρακάτω ομάδες. Οι θερμικές κακώσεις συ-
γκρίθηκαν προς ισάριθμες ηλεκτρικές κακώσεις 
επί επιζώντων. Τα κατάγματα του μηριαίου με 
βλάβη των μηριαίων αγγείων συγκρίθηκαν με σει-
ρές ασθενών με υπερδιακονδύλια, μεσοδιαφυσια-
κά και υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου 
επί πολυτραυματιών και βαριά πασχόντων που 
αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εικοσα-
ετίας και ανακοινώθηκαν ή/και δημοσιεύτηκαν 
σε Ελληνικά και διεθνή Ιατρικά συνέδρια. Πρό-
κειται συνολικώς για 170 συνολικώς κατάγματα 
(ποσοστό επί του συνόλου των καταγμάτων του 
μηριαίου 5,90%). Τα πολυσυστηματικά ή/και πα-

ραμελημένα εξαρθρήματα του γόνατος συγκρίθη-
καν με δεκαπέντε συνολικώς παρόμοιες κακώσεις 
που πρόκειται να ανακοινωθούν το επόμενο φθι-
νόπωρο (λόγος επιτυχών επαναιματώσεων προς 
ακρωτηριασμούς 12/3). Τα ανοικτά ΙΙΙC κατάγ-
ματα της κνήμης συγκρίθηκαν με 84 συνολικώς 
κατάγματα με παρόμοια χαρακτηριστικά περι-
λαμβανομένων και των ασθενών όπου διενερ-
γήθηκαν ακρωτηριασμοί για ανεπιτυχείς επαναι-
ματώσεις (αναλογία επιτυχών επαναιματώσεων 
προς ακρωτηριασμούς 84/26). Τα κατάγματα και 
κατάγματα εξαρθρήματα γύρω από την ποδοκνη-
μική και το πόδι, συγκρίθηκαν με 46 ασθενείς με 
κακώσεις γύρω από την ποδοκνημική και το πόδι 
με κακώσεις μαλακών μορίων που δημοσιεύσαμε 
τον περασμένο χρόνο και με 15 ασθενείς με εξαρ-
θρήματα στο πόδι (αναλογία επιτυχών επαναιμα-
τώσεων προς ακρωτηριασμούς 3/61).

Εικόνα 6. – Κατάγματα εξαρθρήματα ποδοκνημικών άμφω με βλάβες των οπισθίων κνημιαίων αγγείων. 
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Συζήτηση

Η βασιζόμενη σε ενδείξεις διαδικασία εκτί-
μησης μιας πολυσυστηματικής κάκωσης ήταν 
εκείνη που δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης 
συστημάτων βαθμολόγησης της βαρύτητας μιας 
πολυσυστηματικής κάκωσης των κάτω άκρων 
(Lange et al 1985, Jimenez 2005, Rueger 2005). Τα 
σημαντικότερα και πιο διαδεδομένα συστήματα 
βαθμολόγησης της σοβαρότητας των τραυμά-
των των κάτω άκρων (scoring systems), είναι το 
Mangled Extremity Severity Score (M.E.S.S.), το 
Predictive Salvage Index (P.S.I.), το Limb Salvage 
Index (L.S.I.), το Nerve Injury, Ischaemia, Soft-
Tissue Injury, Skeletal Injury, Shock, and Age of 
Patient Score (N.I.S.S.S.A.) και το Hanover Frac-
ture Scale-97 (H.F.S.-97). Τα παραπάνω συστήμα-
τα βαθμολόγησης της βαρύτητας των κακώσεων 
(scoring systems) παρουσιάζουν διαφορές ως 
προς την ευαισθησία και την ειδικότητά ανάλογα 
με τον υπό μελέτη ασθενή και το είδος της κά-
κωσης που σπανίως λαμβάνεται υπόψη. Σε σύ-
γκριση με το M.E.S.S. score, το N.I.S.S.S.A. score, 
βρέθηκε ότι παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία 
(81.8% προς 63.6%) και είναι πιο συγκεκριμένο 
(92.3% αντί για 69.2%). Και τα δύο συστήματα, 
πάντως, είναι πολύ ακριβή στην πρόγνωση του 
ακρωτηριασμού. Το L.S.I. έχει καλύτερα αποτε-
λέσματα συγκριτικά με το M.E.S.S. και το P.S.I., 
όταν τα συστήματα βαθμολόγησης (scoring sys-
tems) εφαρμόζονται σε όλα τα είδη των τραυμα-
τισμένων άκρων και έχει, επίσης, καλύτερα απο-
τελέσματα από τα M.E.S.S., P.S.I., N.I.S.S.S.A. και 
H.F.S.-97, όταν υπολογίζονται μόνο τα τύπου III 
ανοιχτά κατάγματα της κνήμης. Οι διαφορές αυ-
τές, σχετίζονται με τη διαφορετική εστίαση στον 
τραυματισμό από τα διάφορα συστήματα και την 
ανατομική αποτίμηση της νευρικής βλάβης. Το 
H.F.S.-97 αποδείχθηκε πιο ακριβές σε σχέση με 
το M.E.S.S. και το N.I.S.S.S.A., όταν υπολογίζο-
νται μόνο τα IIIC ανοιχτά κατάγματα της κνήμης. 
Έτσι, το H.F.S.-97, είναι, μόνο, χρήσιμο στο να δι-
ακρίνει τα άκρα που θα υπομείνουν τον ακρωτη-
ριασμό, από τα άκρα που θα διασωθούν.

Το M.E.S.S., το N.I.S.S.S.A. και το H.F.S.-97 
βαθμολογούν ουσιαστικώς τα αποτελέσματα της 

αρχικής νευρολογικής εξέτασης, με την προϋπό-
θεση, ότι μία οξεία αισθητηριακή εξασθένηση, συ-
σχετίζεται με ελαττωμένη πιθανότητα σωτηρίας 
του βαριά τραυματισμένου σκέλους. Υποδηλούν, 
επίσης, ότι η αρχική εξέταση, είναι καθοριστική 
της τελικής έκβασης. Παρόλα αυτά η ισχαιμία, η 
πίεση, η τάση ή η συμπίεση μπορούν να προκα-
λέσουν παροδικό νευρολογικό τραυματισμό που 
δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί από το τελικό απο-
τέλεσμα και επομένως να βαρύνει με την ανίχνευ-
σή του κατά την αρχική εκτίμηση. Με τη χρήση 
του L.S.I., η νευρολογική βλάβη, βαθμολογείται 
σύμφωνα με τα ανατομικά νευρολογικά ευρήμα-
τα και μόνο.

Η έκθεση των αποτελεσμάτων ακρωτηριασμών 
στα κάτω άκρα δεν παύει να συνιστά το συνολι-
κό εξαγόμενο σειράς κλινικών εργασιών που δεν 
μπορεί παρά να είναι εκ των πραγμάτων αναδρο-
μικού χαρακτήρα. Οι εργασίες αυτές ανακοινώ-
θηκαν ή/και δημοσιεύθηκαν από την ομάδα των 
ανακοινούντων κατά τη διάρκεια των δύο τελευ-
ταίων δεκαετιών (Μπισχινιώτης και συν 1991, 
1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2004). 

Για την πρώτη κατηγορία των θερμικής αιτιολο-
γίας κακώσεων ήδη θέσαμε τα συγκριτικά δεδο-
μένα σε σχέση με τις αντίστοιχες από ηλεκτρικά 
εγκαύματα. Για τους ασθενείς της δεύτερης κατη-
γορίας τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκείνα 
των υποτροχαντηρίων καταγμάτων (αντιμετώπι-
ση με συστήματα ήλου πλάκας), των καταγμάτων 
της μηριαίας διάφυσης (αντιμετώπιση με συμπι-
εστική οστεοσύνθεση, συμβατικές ενδομυελικές 
ηλώσεις, συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε 
ασθενείς με ή χωρίς βλάβες των μηριαίων αγγεί-
ων) και με κατάγματα του κάτω πέρατος του μη-
ριαίου. Το ποσοστό ακρωτηριασμών σε ασθενείς 
της κατηγορίας των ανοικτών καταγμάτων της 
κνήμης σε συνδυασμό με κάταγμα του μηριαίου 
οστού ανεξαρτήτων του επιπέδου κατάγματος 
στο μηριαίο, συγκρίθηκαν προς τους ασθενείς με 
σύνδρομο κυμαινόμενου γόνατος σειράς ασθενών 
που έφεραν κατάγματα κνήμης και μηριαίου στο 
ίδιο σκέλος και σύνθετες οστεοσυνδεσμικές κα-
κώσεις γόνατος που αντιμετωπίσθηκαν με διαρ-
θρικά και περιαρθρικά πλαίσια εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης. Τα ανοικτά κατάγματα κνήμης IIIC 
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κατά Gustilo (1984) (Μπισχινιώτης και συν 1999 
– 2005) της ομάδας που κατέληξαν σε ακρωτη-
ριασμό σε συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτε-
λέσματα επί ασθενών, επί των οποίων έγιναν και 
πέτυχαν επανορθωτικές ενέργειες. Εξίσου επικίν-
δυνες όσον αφορά στη δυνατότητα διάσωσης του 
σκέλους είναι και τα κατάγματα της κνήμης της 
ομάδας IIIB κατά Gustilo (1984), δηλαδή κατάγ-
ματα συνοδευόμενα από εκτεταμένες αποκολ-
λήσεις μαλακών μορίων και απογύμνωση οστών 
αλλά και περιαρθρικών ιστών σε μεγάλη έκταση. 
Το ίδιο συμβαίνει και όταν μετά επιτυχή επαναι-
μάτωση μεγάλο μέρος μαλακών μορίων υπόκειται 
σε υπόστροφες ισχαιμικές εξεργασίες που κατα-
λήγουν σε νέκρωση και μετά την απομάκρυνση 
των νεκρωτικών στοιχείων έπεται η απογύμνωση 
οστών και περιαρθρικών ιστών. Κατά τη φάση της 
απογύμνωσης των σκληρών στοιχείων (οστών, 
περιαρθρικών ιστών και αρθρώσεων) και παρά 
την επιτυχημένη επαναιμάτωση, οι ασθενείς με 
αυτού του τύπου κακώσεις υπόκεινται σε μεγάλο 
κίνδυνο ακρωτηριασμού, επειδή είναι δυσχερής 
η ανάληψη επανορθωτικών ενεργειών και υπάρ-
χει πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου της λοίμωξης 
που θα κυριαρχήσει ούτως ή άλλως στην κλινι-
κή εικόνα. Οι ασθενείς αυτής της ομάδας αυτής 
με κακώσεις γύρω από το γόνατο συγκρίνονται 
με δεκαπέντε ασθενείς με πολυσυστηματικές κα-
κώσεις με κατάγματα-εξαρθρήματα του γόνατος 
που αντιμετωπίστηκαν με διαρθρικές και περιαρ-
θρικές συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης με 
άλλοτε άλλα λειτουργικά αποτελέσματα. Η αρ-
θρική συμμετοχή είναι ούτως ή άλλως δυσμενές 
στοιχείο και στην εξέλιξη μιας πολυσυστηματικής 
κάκωσης τόσον όσον αφορά στην πρόγνωση της 
θετικής έκβασης των προσπαθειών για τη διά-
σωση του βαριά τραυματισμένου σκέλους όσον 
και σε ότι αφορά το επίπεδο αποκατάστασής του 
(Gustilo et al 1984, 1987, 1990).

Τα συστήματα βαθμολόγησης της βαρύτητας 
χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα μειονεκτή-
ματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται σφάλματα της 
παρατήρησης, αποσιώπηση ή υποεκπροσώπηση 
κατά την παραμετροποίηση των απειλητικών για 
τη ζωή καταστάσεων, αποσιώπηση του επίπεδου 
ή επιπέδων της βλάβης, άγνοια του μηχανισμού 

της κάκωσης, δεν ασχολούνται με το προσδοκώ-
μενο αποτέλεσμα και υπάρχει πρόβλημα νομιμο-
ποίησης των ομάδων που θα αναλάβουν τις επα-
νορθωτικές διαδικασίες. Τα συστήματα έχουν δι-
αφορές στην ευαισθησία και την ειδικότητα αλλά 
δικαίωσαν τις επιμέρους προβλέψεις τους στους 
δικούς μας ασθενείς. 

Οι θερμικές κακώσεις έχουν δυσμενή πρόγνωση 
για τη βιωσιμότητα των άκρων αλλά ο σωστικός 
ακρωτηριασμός οδηγεί σε ευκολότερη ανάνη-
ψη του εγκαυματία. Οι τέλειοι ή σχεδόν τέλειοι 
ακρωτηριασμοί και οι βαριές συνθλίψεις και οι 
βαριές ανοικτές συνθλίψεις των κάτω άκρων δεν 
είναι δυνατό παρά να εμβάλλουν στη σκέψη του 
σωστικού ακρωτηριασμού και τα μόνα ερωτήματα 
που τίθενται είναι εκείνα του άριστου λειτουργι-
κού ύψους αλλά και της δυνατότητας βελτίωσης 
του κολοβώματος.

Τα κατάγματα του μηριαίου και ιδιαίτερα τα 
ανοικτά βαρύνονται για ένα ποσοστό που κυμαί-
νεται γύρω στο 10% για βλάβες της επιπολής μη-
ριαίας αρτηρίας. Στα εξαρθρήματα του γόνατος η 
αναλογία των ακρωτηριασμών ήταν ιδιαίτερα με-
γάλη, πιθανότατα επειδή ήταν ήδη παραμελημέ-
να ή εν πάσει περιπτώσει σε μεγάλο βαθμό είχαν 
τύχει ανεπαρκούς θεραπείας. Τα κατάγματα της 
κνήμης τύπου ΙΙΙC κατά Gustilo με αγγειακή βλά-
βη στο επίπεδο του κατάγματος ή πάνω από αυτό 
βαρύνονται επίσης με μεγάλα ποσοστά ακρω-
τηριασμών πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και 
από τα δικά μας ποσοστά. Οι πολυσυστηματικές 
κακώσεις στην ποδοκνημική και το πόδι εμφανί-
ζουν μεγάλη πολυμορφία. Τα δικά μας ποσοστά 
συγκρινόμενα με εκείνα της βιβλιογραφίας ήταν 
μάλλον μικρά. Άλλωστε, σε κακώσεις στο επίπε-
δο αυτό είναι εύκολο να μην είναι τελική η συνυ-
πάρχουσα αγγειακή βλάβη. 

Ανεξαρτήτως της χρήσης ή μη των συστημάτων 
βαθμολόγησης της βαρύτητας των κακώσεων, η 
μελέτη του προτύπου της πολυσυστηματικής κά-
κωσης του κάτω άκρου είναι μεγάλης σημασίας 
για την έναρξη, την επιλογή του είδους και της 
έκτασης επανορθωτικών χειρουργικών επεμβάσε-
ων. Οι κεντρικές και πολυεπίπεδες κακώσεις είναι 
φανερό ότι βαρύνονται με μεγαλύτερα ποσοστά 
ακρωτηριασμών σε σχέση προς τις περιφερικές 
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κακώσεις όπου η ιστική συμμετοχή δεν μπορεί να 
παρά να είναι πολύ μικρότερη. Η μελέτη των προ-
τύπων οδηγεί σε αξιοποίηση των κανονικοτήτων 
που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις μας και 
θέτουν απόλυτη ένδειξη διενέργειας σωστικού 
ακρωτηριασμού στις ακόλουθες καταστάσεις:

1.  Τέλειος ακρωτηριασμός τη στιγμή και στη 
σκηνή του ατυχήματος που οδηγεί σε μη βιώ-
σιμο αποκομμένο τμήμα. 

2.  Ανεπανόρθωτοι τραυματισμοί του ισχιακού 
ή/και οπίσθιου κνημιαίου νεύρου σε IIIC 
ανοιχτά κάταγμα της κνήμης

3.  Παρέλευση χρόνου θερμής ισχαιμίας πάνω 
από 6-8 ώρες

4.  IIIC κάταγμα της κνήμης σε συνδυασμό με 
κακώσεις που απειλούν τη ζωή shock (κατα-
πληξία), DIC (σύνδρομο διάχυτης ενδοαγ-
γειακής πήξης) ή ARDS (σύνδρομο αναπνευ-
στικής δυσχέρειας του ενήλικος).

Στις σχετικές ενδείξεις περιλαμβάνονται: 
1. I IIC κατά Gustilo ανοιχτό κάταγμα της κνή-

μης
2.  Κακώσεις σύνθλιψης του κάτω άκρου και του 

σύστοιχου άκρου ποδός και γενικώς οι κακώ-
σεις δύο ή περισσότερων επιπέδων ιδιαίτερα 
όταν αυτές επισυμβαίνουν διά των μεγάλων 
αρθρώσεων του κάτω άκρου. 

3.  Σημαντική απώλεια του οστού της κνήμης ή 
συνδυασμός σοβαρής κάκωσης του γόνατος 
ή/και της ποδοκνημικής. 

Συμπερασματικώς, κατά την αντιμετώπιση βα-
ριών πολυσυστηματικών κακώσεων των κάτω 
άκρων σημασία έχει η εξοικείωση των ιατρών με 
τα πρότυπα και τις προοπτικές αποκατάστασης 
των βαριά πασχόντων, η νομιμοποίηση του ιατρι-
κού περιβάλλοντος αλλά και του Ιδρύματος ως 
προς τη δυνατότητα ανάληψης επανορθωτικών 
ενεργειών, η διασφάλιση όλων των δεοντολογι-
κών προνοιών προς τούτο και η καλή ενημέρωση 
του ιατρικού προσωπικού πάνω στα νεότερα δε-
δομένα. 

Abstract

Limb injuries requiring salvage amputation – 
Twenty-year experience in a General Hospital. 

Bischiniotis I, Giannarakis A, Mikalef P, Tziris 
N, Balabanidou E.

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece.

Objective of this study is to identify injury pat-
terns to lower extremities, which may be the cause 
of a traumatic amputation. Certain morphological 
regularities and their prognostic importance are 
investigated and utilized in assessing same severity 
and personality injuries.

Patients and methods. From May 1987 to Janu-
ary 2006, 50 patients were admitted in our Insti-
tution with 57 multisystem lower extremities in-
juries. They were 44 men and 6 women, aged 16 
to 65 years without an obstructive vascular or sys-
temic disease history. They fell in one of the follow-
ing groups: thermal injuries (3/57), severe crush 
and/or entrapment (15/57, 16 injuries), femoral 
shaft fractures with blood vessel injuries and inad-
equate reperfusion (10/57) on which 9 high above 
knee amputations and one hip disarticulation were 
performed, knee dislocations (3/57) while one had 
double knee and ankle dislocation, type IIIC open 
tibial fractures and open fracture -dislocations 
around the ankle and the foot (3/57) one had both 
knee and ankle dislocation. Patients of each group 
were compared to 21 patients with similar injuries, 
in which reconstructive procedures were successful 
over a number of 321 injuries of same topography 
managed at the same time and included in series of 
consequent patients, which were analyzed and pre-
sented or published by the same medical group. 

Results. Patients of these series were the survi-
vors of the abovementioned patients’ groups and 
followed-up for the rest of their lives. Most of them 
were completely rehabilitated and rejoined same oc-
cupational state with the same or altered role.

Conclusions. Factors influencing the viability of 
severely injured lower limbs following multisystem 
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injury are related to the time of reperfusion and its 
efficiency, its multisystemity as well as the achieve-
ment of mechanical and tissue stability at the injury 
region. 

Key words:  Multisystem injuries of the lower limbs, 
traumatic amputations of the lower ex-
tremities, vascular injuries to the lower 
limbs. 
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