
Περίληψη

Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία 
και τα αποτελέσματά μας μετά από τριπλή αρθρόδεση του άκρου 
ποδός. Κατά το διάστημα 1994-2001 έγιναν στην Κλινική μας 15 
τριπλές αρθροδέσεις. Το αίτιο ήταν ιδιοπαθής οστεοαρθρίτιδα 
υπαστραγαλικής σε τέσσερις ασθενείς, μετατραυματική αρθρίτι-
δας σε έξι ασθενείς (κάταγμα πτέρνης), σπαστική πλατυποδία σε 
έναν ασθενή, υπόλειμμα πολυομυελίτιδας σε δύο ασθενείς και πα-
ραμελημένη ραιβοϊπποποδία λόγω μηνιγγίτιδας σε δύο ασθενείς. 
Η εγχείρηση συνίστατο σε διαμόρφωση των αρθρικών επιφανειών, 
οστεοτομίες για τη διόρθωση τυχόν παραμόρφωσης, τοποθέτη-
ση μοσχευμάτων σε οκτώ ασθενείς, συγκράτηση με αγκράφες ή 
Steinman σε επτά ασθενείς και χρήση κνημοποδικού γυψεπίδε-
σμου για τρεις μήνες σε όλους τους ασθενείς. Φόρτιση επιτράπηκε 
μετά τους 3 μήνες. Πώρωση επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς 
μεταξύ 3-6 μηνών. Δεν παρατηρήθηκαν μείζονες επιπλοκές εκτός 
από ένα υπεξάρθρημα ποδοκνημικής σε έναν ασθενή με πολυομυ-
ελίτιδα, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθρόδεση ποδοκνημικής με ήλο 
και δυσλειτουργία του Αχίλλειου τένοντα σε τρεις ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε επιμήκυνση.

Τριπλή  αρθρόδεση  άκρου  ποδός. 
Αναφορά 15 περιπτώσεων.

Παράσχου Σ.
Φλέγκας Π.
Αναστασόπουλος Η.
Καρανικόλας Α.

Α' Ορθοπαιδική Κλινική
      Γ.Ν. Κιλκίς

Λέξεις ευρετηρίου:  Τριπλή αρθρόδεση, μετατραυματική αρθρίτιδα άκρου 
ποδός, ραιβοϊπποποδία.



Εισαγωγή

Η τριπλή αρθρόδεση περιλαμβάνει τη σύγχρο-
νη αρθρόδεση της υπαστραγαλικής, της αστρα-
γαλοσκαφοειδούς και της πτερνοκυβοειδούς άρ-
θρωσης (Coughlin and Mann 1999, Βλατής 2005). 
Το 1921 ο Hoke περίγραψε για πρώτη φορά την 
τριπλή αρθρόδεση με αποκάλυψη των αρθρώσε-
ων έπειτα από αφαίρεση της κεφαλής του αστρα-
γάλου και επανατοποθέτησης του (Angus and 
Cowell 1986). Την ίδια χρονιά ο Dunn εφάρμοσε 
για πρώτη φορά τη δική του επέμβαση κυρίως για 
τη επίτευξη ισορροπίας σε παραλυτικό κάτω άκρο 
και το 1923 ο Ryerson πραγματοποίησε την κλασι-
κή τριπλή αρθρόδεση πάνω στην οποία στηρίζεται 
η τριπλή αρθρόδεση που πραγματοποιείται σήμε-
ρα (Angus and Cowell 1986, Haritidis et al 1994). 
Παλαιότερα αποτελούσε τη θεραπεία εκλογής σε 
παραλυτικές καταστάσεις (πολιομυελίτιδα). Σή-
μερα πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση πό-
νου λόγω μετατραυματικής αρθρίτιδας, χρόνιας 
αστάθειας και παραμόρφωσης λόγω ραιβοϊππο-
ποδίας ή τραυματισμού νεύρου, δυσλειτουργίας 
του πρόσθιου κνημιαίου, οστεοαρθρίτιδας, ρευ-
ματοειδούς αρθρίτιδας και πλατυποδίας των ενη-
λίκων με δύσκαμπτη παραμόρφωση (Haritidis et 
al 1994, Coughlin and Mann 1999, Βλατής 2005, 
Ingrid B. de Groot 2008). 

Υλικό – Μέθοδος

Κατά το διάστημα 1994-2001 πραγματοποιήθη-
καν στην Κλινική μας 15 τριπλές αρθροδέσεις. Το 
αίτιο ήταν ιδιοπαθής οστεοαρθρίτιδα υπαστρα-
γαλικής σε τέσσερις ασθενείς, μετατραυματική 
αρθρίτιδα σε έξι ασθενείς (κάταγμα πτέρνης), 
σπαστική πλατυποδία σε έναν ασθενή, υπόλειμμα 
πολυομυελίτιδας σε δύο ασθενείς και παραμελη-
μένη ραιβοϊπποποδία λόγω μηνιγγίτιδας σε δύο 
ασθενείς. Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από 
19 ως 77 έτη με μέσο όρο ηλικίας τα 55 έτη. Εννέα 
ασθενείς ήταν άνδρες και οι έξι γυναίκες. Κυρίαρ-
χο σύμπτωμα ήταν το έντονο άλγος κατά τη βάδι-
ση και τις κινήσεις του άκρου ποδός, η χωλότητα 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το άλγος ηρεμίας. 

Επίσης παρατηρήθηκαν διόγκωση, οίδημα και 
παραμόρφωση του άκρου ποδός. Ο περιορισμός 
της κινητικότητας και των δραστηριοτήτων, το 
νυκτερινό άλγος και η υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών κατέστησαν αναγκαία την τρι-
πλή αρθρόδεση. Η σχετικά δύσκολη χειρουργική 
τεχνική περιλάμβανε την έξω προσπέλαση στη 
ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδός από το έξω 
σφυρό έως την άρθρωση της αστραγαλοσκαφοει-
δούς σε 13 ασθενείς και τη διπλή προσπέλαση για 
την καλύτερη διαχείριση της αστραγαλοσκαφο-
ειδούς άρθρωσης σε δύο ασθενείς. Η αρθρόδεση 
πραγματοποιήθηκε με την πτέρνα σε βλαισότητα 
5ο έως 7ο, τις εγκάρσιες αρθρώσεις του ταρσού 
σε απαγωγή 5ο έως 10ο και τον πρόσθιο πόδα σε 
στροφή για να εξασφαλίζεται η πλήρη επαφή του 
με το έδαφος κατά τη βάδιση. Η εγχείρηση συνί-
στατο σε διαμόρφωση των αρθρικών επιφανειών, 
οστεοτομίες για τη διόρθωση παραμόρφωσης σε 
επτά ασθενείς, τοποθέτηση μοσχευμάτων σε οκτώ 
ασθενείς, συγκράτηση με αγκράφες ή Steinmann 
σε επτά ασθενείς και χρήση κνημοποδικού γυψε-
πίδεσμου για τρεις μήνες σε όλους τους ασθενείς 
(εικ. 1 και 2). Μερική φόρτιση επιτράπηκε μετά 
τους τρεις μήνες ενώ πλήρης μετά τους τέσσερις. 
Πώρωση επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς με-
ταξύ 3-6 μηνών (μ. όρος τέσσερις μήνες). Κατά 
την παρακολούθηση που διάρκεσε από 8 έως 15 
έτη, με μέσο όρο τα 10,5 έτη, δεν παρατηρήθηκαν 
μείζονες επιπλοκές εκτός από ένα υπεξάρθρημα 
ποδοκνημικής σε έναν ασθενή με πολυομυελίτιδα 
ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθρόδεση ποδοκνημι-
κής με ήλο. Δυσλειτουργία του Αχίλλειου τένο-
ντα λόγω μεταβολής του μήκους του παρατηρή-
θηκε σε τρεις ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 
επιμήκυνση αυτού (εικ. 3). Αρθρίτιδα παρακείμε-
νων αρθρώσεων εμφανίσθηκε σε πέντε ασθενείς 
με ήπια κλινικά συμπτώματα. Στις υπόλοιπες πε-
ριπτώσεις το αποτέλεσμα, τόσο κλινικά όσο και 
ακτινολογικά, κρίνεται ικανοποιητικό.

 
Συζήτηση 

Ο συνδυασμός δύο προσπελάσεων προσφέρει 
καλύτερο πεδίο επιτρέποντας καλύτερη εξαίρεση 
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Εικόνα 1: α) Ιδιοπαθής αρθρίτις αριστερής υπαστρα-

γαλικής, β) Τριπλή αρθρόδεση – συγκράτηση με 

Steinmann και σύγχρονη τοποθέτηση μοσχευμάτων, γ) 

τρεις μήνες μετεγχειρητικά, πρόοδος πώρωσης, δ) έξι 

μήνες μετεγχειρητικά, επίτευξη αρθρόδεσης, ε) οκτώ 

μήνες μετεγχειρητικά, ικανοποιητικό αποτέλεσμα.



του χόνδρου και διαχείριση των αρθρώσεων στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις σοβα-
ρής ραιβοϊπποποδίας προτιμάται η έσω προσπέλα-
ση για τη διόρθωσή της (Jackson et al 2007). Είναι 
σημαντικό να γίνει κατανοητή η τοπική ανατομία 
για να αποφεύγεται ο τραυματισμός των νεύρων, 
αγγείων και τενόντων. Η προσεκτική αποκάλυψη 
των αρθρώσεων διευκολύνει την αφαίρεση χόν-
δρου και μειώνει το ποσοστό εμφάνισης ψευδάρ-
θρωσης. Η αποφυγή εκτενών οστεοτομιών και 
η σταθερή εσωτερική οστεοσύνθεση συμβάλουν 
στην αποφυγή της ψευδάρθρωσης και της μετεγ-
χειρητικής παραμόρφωσης του άκρου πόδα. Η 
παραβίαση αυτών των κανόνων μπορεί να οδηγή-
σει σε αποτυχία της αρθρόδεσης με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση έντονου πόνου και δυσλειτουργί-
ας του ποδιού (Bennett et al 1991, Raikin 2002). 

Όταν εκτελείται σωστά η τριπλή αρθρόδεση έχει 
άριστα αποτελέσματα σε περίπου 80% των ασθε-
νών. Η σταθερή εσωτερική οστεοσύνθεση στην 
κατάλληλη θέση οδηγεί σε επιτυχές αποτέλεσμα. 
Η εσωτερική οστεσύνθεση με μια ή περισσότερες 
βελόνες Kirschner είναι ικανή να διατηρήσει την 
ανάταξη και την επαφή των αρθρικών επιφανειών 
(Doğan et al 2007). Έχει αναφερθεί επίσης και η 
χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης με καλά αποτε-
λέσματα (Treadwell 2004). Φαίνεται βάσει μελε-
τών ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στη χρήση βιδών ή αγκράφων κατά την αρθρό-
δεση της υπαστραγαλικής, της αστραγαλοσκα-
φοειδούς και της πτερνοκυβοειδούς αρθρώσεων 
(Meyer et al 1996). Ελπιδοφόρα αποτελέσματα 
έχει δώσει και η αρθροσκοπική προσέγγιση της 
τριπλής αρθρόδεσης που συνίσταται στην αφαί-
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Εικόνα 2: α) Μετατραυματική αρθρίτιδα δεξιάς υπαστραγαλικής δύο χρόνια μετά από συντηρητική θεραπεία κα-
τάγματος πτέρνης, β) Τριπλή αρθρόδεση. Η συγκράτηση έγινε με αγκράφες μετά τη διαμόρφωση των αρθρικών 

επιφανειών χωρίς χρήση μοσχευμάτων, γ) τρεις μήνες μετεγχειρητικά, πρόοδος πώρωσης, δ) πέντε χρόνια μετεγχει-
ρητικά, άριστο αποτέλεσμα.
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Εικόνα 3: α) υπεξάρθρημα ποδοκνημικής σε πολυομυελιτικό πόδι επί εδάφους προηγηθείσας τριπλής αρθρόδεσης 
πριν 13 χρόνια, β) Πλάγια ακτινογραφία του ιδίου ασθενούς. Διακρίνεται η τριπλή αρθρόδεση, γ) Αρθρόδεση πο-

δοκνημικής με ανάστροφο ενδομυελικό ήλο.
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ρεση του αρθρικού χόνδρου με τη βοήθεια ελά-
χιστης οστεοτομίας του υποχόνδριου οστού και 
την τοποθέτηση τριών βιδών. Πλεονέκτημα της 
μεθόδου είναι η ελάχιστη αφαίρεση οστού και η 
καλύτερη διαμόρφωση των επιφανειών ειδικά της 
αστραγαλοπτερνικής άρθρωσης (Lui 2006) ενώ 
αποτελεί εναλλακτική θεραπεία στη διαχείριση 
της ασθένειας Müller Weiss (Lui 2009).

Η τριπλή αρθρόδεση δεν στερείται επιπλοκών. 
Η δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθροπάθεια του 
αστραγάλου και των αρθρώσεων του μέσου πόδα 
είναι συνήθης (Smith et al 2004). Οι αλλαγές βη-
ματισμού μπορεί να οδηγήσουν σε έντονο πόνο 
και εκφυλιστική αρθροπάθεια (DiStazio 1991). Επί-
σης μπορεί να έχουμε ψευδάρθρωση, νέκρωση του 
αστραγάλου και αρθρίτιδα του μέσου πόδα και γι’ 
αυτό πρέπει χρησιμοποιείται ως επέμβαση διάσω-
σης στους μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς που 
έχουν μια επώδυνη, μόνιμη παραμόρφωση (Wapner 
1998). Πρώιμες επιπλοκές είναι η καθυστερημένη 
σύγκλειση του τραύματος και η επιπολής φλεγμο-
νή. Η πιο συχνή απώτερη επιπλοκή είναι η αποτυχία 
πώρωσης που κυμαίνεται από 0% σε 40% (de Groot 
et al 2008). Έχουν αναφερθεί επίσης ως επιπλοκές η 
παγίδευση του επιπολής περονιαίου νεύρου με καυ-
σαλγίες, και η δυσλειτουργία του Αχίλλειου τένο-
ντα λόγω μεταβολής του μήκους του που μπορεί να 
οδηγήσει σε επέμβαση επιμήκυνσής του (Coughlin 
and Mann 1999, Βλατής 2005). Λόγω του σχετικά 
υψηλού ποσοστού της εκφυλιστικής αρθρίτιδας 
στις παρακείμενες αρθρώσεις, η απόφαση για την 
εκτέλεση τριπλής αρθρόδεσης πρέπει να εξετασθεί 
προσεκτικά (Czurda et al 2009). Πολλοί υποστηρί-
ζουν ότι η εμφάνιση εκφυλιστικής αρθρίτιδας στις 
υπόλοιπες αρθρώσεις, είναι συνήθως μικρής κλινι-
κής σημασίας (Saltzman et al 1999, Pell et al 2002).

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της 
τριπλής αρθρόδεσης είναι η επίτευξη ευθυγράμμι-
σης του οπισθίου πόδα σε σχέση με τον πρόσθιο 
και μέσο άκρο πόδα (Child et al 2009) ώστε να 
έχουμε ικανοποιητική κατανομή της πίεσης στο 
πέλμα. Η τριπλή αρθρόδεση παρέχει στους ασθε-
νείς την ουσιαστική μακροπρόθεσμη ανακούφιση 
των προεγχειρητικών συμπτωμάτων. Η συνηθέ-
στερη αιτία αποτυχίας της τριπλής αρθρόδεσης 
είναι σε ποσοστό 57% η ανεπαρκής διόρθωση ενώ 

ακολουθεί η κακή εκτίμηση της καταστροφής και 
της αστάθειας των αστραγάλων σε ποσοστό 19% 
των ασθενών (Mäenpää et al 2001). Η αρθρόδε-
ση περιορίζει τον ασθενή στο να πραγματοποιεί 
ορισμένες κινήσεις απαραίτητες για συγκεκριμέ-
να αθλήματα και έτσι συνιστάται μία επιλεκτική 
και ήπια αθλητική δραστηριότητα. Οι ασθενείς 
πρέπει να αποφύγουν τον αθλητισμό υψηλού 
επιπέδου και πρέπει να ελέγχονται για εκφυλι-
στική αρθροπάθεια και κατάγματα καταπόνησης 
(Vertullo et Nunley 2002). Σε περιπτώσεις αποτυ-
χίας της τριπλής αρθρόδεσης η ανοικτή ή κλειστή 
οστεοτομία (opening-closing wedge osteotomy) 
του μέσου πόδα έδωσε πολύ καλά αποτελέσμα-
τα (Toolan 2004). Η τριπλή αρθρόδεση στους 
ασθενείς με νευρομυϊκές διαταραχές του άκρου 
πόδα οδηγεί σε καλά λειτουργικά αποτελέσματα 
με ελάχιστες επιπλοκές (Herbsthofer et al 1997). 
Τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν σημαντικά με-
ταξύ των ασθενών με νευρολογικές ή μη παθήσεις 
(Daglar et al 2008). Η τριπλή αρθρόδεση στους 
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι αποτε-
λεσματική στην ανακούφιση του πόνου και τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας του άκρου πόδα 
με υψηλά ποσοστά πώρωσης. Στους ασθενείς 
αυτούς υπάρχει επίσης υψηλός κίνδυνος για εμ-
φάνιση αρθρίτιδας των γειτονικών αρθρώσεων, 
ειδικά στο μέσο πόδα (Figgie et al 1993, Knupp et 
al 2008) ενώ το ποσοστό της εν τω βάθει φλεγμο-
νής είναι υψηλό 7,2%. Η σοβαρή αυτή επιπλοκή 
μπορεί να αντιμετωπισθεί με συστηματική χορή-
γηση αντιβιοτικών, επιμελή χειρουργικό καθαρι-
σμό και συνδυασμό τοποθέτησης μοσχευμάτων 
δίκην Papineau ή με τοπικούς μυικούς κρημνούς 
(Niinimäki et al 2008). 
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The aim of this study is to present our results and 
experience in triple arthrodesis of the foot. We re-
viewed 15 patients with equal number of triple ar-
throdesis operated between 1994-2001. The cause 
was idiopathic osteoarthritis in four patients, post 
traumatic arthritis in six patients (calcaneal frac-
ture), spastic flatfoot in one patient, deformity 
due to poliomyelitis in two patients and neglected 
equinovarus due to meningitis in two patients. The 
surgical technique included preparation of articu-
lar surfaces, corrective osteotomies for concominant 
deformities in eight patients, fixation with staples 
or Steinman in seven patients and application of a 
long leg cast for six weeks followed by a shortwalk-
ing cast for an additional six weeks period. Partial 
weight bearing was instructed three months after 
surgery which was switched to full weight bearing 
after four months. Bone union was achieved in all 
patients within four months on average (range 3-6 
months). Major complications were not observed 
besides a subluxation of the ankle in a patient with 
poliomyelitis, 13 years postoperatively, who was 
submitted to ankle fusion with retrograde nailing 
and Achilles tendon dysfunction on three patients 
managed with tendon lengthening.  

key words:  triple arthrodesis, post-traumatic ar-
thritis of the foot, equinovarus defor-
mity of the foot.
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