
Περίληψη

Σκοπός της αναδρομικής αυτής παρουσίασης είναι η παρουσί-
αση της εμπειρίας μας από το σχετικώς ασύνηθες επίπεδο ακρω-
τηριασμού του κάτω άκρου και της επίλυσης των προβλημάτων 
αποκατάστασης.

Παρουσίαση ασθενών. Κατά την εικοσαετία 1987 - 2006 αντι-
μετωπίσαμε έξι ασθενείς με πολυσυστηματικές κακώσεις των 
κάτω άκρων με διενέργεια απεξάρθρωσης διά του γόνατος. Επρό-
κειτο για πέντε νεαρούς ενήλικες άνδρες ηλικίας από 23 – 38 ετών 
και μια γυναίκα 25 ετών, όλους θύματα τροχαίων ατυχημάτων 
ως αναβάτες μηχανοκίνητων οχημάτων. Οι τρεις άνδρες έφεραν 
πολυσυστηματικές κακώσεις όπου διενεργήθηκε άμεσος σωστικός 
ακρωτηριασμός, οι άλλοι δύο έφεραν: ο μεν πρώτος κατάγματα 
των κνημιαίων κονδύλων με βλάβη του αγγειακού τριχασμού της 
γαστροκνημίας και διενεργήθηκε προσπάθεια επαναιμάτωσης 
μετά εφαρμογή υβριδικού πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
και στον άλλο κάταγμα μηριαίας διάφυσης που ακολουθήθηκε 
από διαμερισματικό σύνδρομο με ανεπιτυχή αντιμετώπιση. Η γυ-
ναίκα ασθενής έφερε κάταγμα ΙΙΙC με εκτεταμένες αποκολλήσεις 
των μαλακών μορίων και απογύμνωση της κνήμης σε όλη της 
την έκταση και η επιχειρηθείσα επαναιμάτωση του σκέλους ήταν 
ανεπιτυχής. Η απεξάρθρωση διά του γόνατος έγινε με κινητοποί-
ηση βιώσιμων τοπικών κρημνών, με απομάκρυνση των χόνδρινων 
στοιχείων των περικεχονδρωμένων αρθρικών επιφανειών των μη-

Τραυματική διά του γόνατος
απεξάρθρωση 
Παρουσίαση έξι ασθενών

Β. Ασσάντης
Ν. Τζιρής
Α. Γιανναράκης
Ι. Στ Μπισχινιώτης 

Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
Λέξεις ευρετηρίου:  απεξάρθρωση δια του γόνατος, πολυσυστηματικές κα-

κώσεις κάτω άκρων, ακρωτηριασμοί κάτω άκρων



ριαίων κονδύλων και συρραφή του καταφυτικού 
τένοντα της επιγονατίδας προς το κολόβωμα του 
οπισθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος. Η απο-
κατάσταση των μαλακών μορίων έγινε σε πρώτο 
χρόνο για τους δύο άνδρες, ενώ απαιτήθηκε μετα-
φορά δερματικών μοσχευμάτων μερικού πάχους 
στους άλλους τρεις και στη γυναίκα τραυματία.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς επέζησαν των βα-
ριών πολυοργανικών κακώσεών τους και αποκατα-
στάθηκαν με PTB (Patellar Tendon Bearing) προ-
θέσεις. Η αποκατάσταση των ασθενών επέτρεψε 
την επάνοδο σε όλους στο προηγούμενο εργασιακό 
τους περιβάλλον και με τα ίδια ή/και πιο σύνθετα 
καθήκοντα.

Συμπεράσματα. Η απεξάρθρωση διά του γόνα-
τος με διατήρηση του εκτατικού μηχανισμού του 
γόνατος αποτελεί καλή εναλλακτική λύση για 
ακρωτηριασμούς όταν δεν είναι δυνατή η διαφύ-
λαξη επαρκούς κνημιαίου κολοβώματος. 

Εισαγωγή

Η απεξάρθρωση διά του γόνατος αποτελεί τον 
κυριότερο και επωφελέστερο για τον ασθενή 
ακρωτηριασμό σε εναλλακτικό ύψος από τα πε-
ριγραφόμενα (Pinzur et al 1988). Έχει ενδείξεις 
διενέργειας στην Ορθοπαιδική Ογκολογία για 
την ευρεία αφαίρεση κακοήθων όγκων. Ενδεί-
κνυται ακόμη επί τραυματικών ακρωτηριασμών 
του κάτω άκρου, όταν το κνημιαίο κολόβωμα που 
απομένει είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί προς την 
κατεύθυνση της καλής εφαρμογής της κνημιαίας 
πρόθεσης. Είναι ιδεώδης επί περιπτώσεων ακρω-
τηριασμών που διενεργούνται για τον έλεγχο βα-
ριών λοιμώξεων που εντοπίζονται στην κνήμη, 
επειδή έτσι αποτρέπεται η διασπορά της λοίμω-
ξης διά των μαλακών μορίων που απομένουν. Η 
απεξάρθρωση διά του γόνατος έχει επίσης ένδει-
ξη εφαρμογής επί ακρωτηριασμών που γίνονται 
σε ηλικιωμένα άτομα για την αντιμετώπιση μη 
αναστρέψιμων ισχαιμικών αλλοιώσεων, ιδιαί-
τερα όταν τα άτομα στα οποία διενεργείται δεν 
πρόκειται να περπατήσουν(Siev-Ner et al 2000). 
Παρουσιάζει, επίσης, πλεονεκτήματα σε σχέση 
με τον τυπικό μηριαίο ακρωτηριασμό όσον αφο-
ρά στην κατανάλωση ενεργείας (Chin et al 2005, 

Havlicek et al 2005) και η αποκατάσταση είναι τα-
χύτερη (Early 1968, Green 1972). Η εμπειρία μας 
από όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρμογής είναι 
μικρή αλλά κυρίως λόγω του μικρού χρόνου πα-
ρακολούθησης που προσδιορίστηκε από την υπο-
κείμενη νοσηρή κατάσταση δεν είναι μεγάλη. Οι 
επιβιώσαντες επί μακρό μετά απεξάρθρωση διά 
του γόνατος της δικής μας εμπειρίας προέρχονται 
μόνο από πολυσυστηματικές κακώσεις των κάτω 
άκρων και η εμπειρία που κατατίθεται προέρχεται 
από ομοειδές υλικό τόσο ως προς την προέλευση 
όσο και ως προς την αντιμετώπιση και την τελική 
αποκατάσταση.

Ασθενείς και αντιμετώπιση

Κατά την εικοσαετία 1987 - 2006 αντιμετωπί-
σαμε 6 ασθενείς που έφεραν πολυσυστηματικές 
κακώσεις των κάτω άκρων με διενέργεια απεξάρ-
θρωσης διά του γόνατος. Επρόκειτο για πέντε νέ-
ους ενήλικες άνδρες ηλικίας από 23 – 38 ετών και 
μια γυναίκα 25 ετών, όλους θύματα τροχαίων ατυ-
χημάτων ως αναβάτες μηχανοκίνητων δικύκλων. 
Οι τέσσερις άνδρες έφεραν πολυσυστηματικές 
κακώσεις όπου διενεργήθηκε σωστικός ακρωτη-
ριασμός ενώ η γυναίκα έφερε κάταγμα ΙΙΙC με 
εκτεταμένες αποκολλήσεις των μαλακών μορίων 
και απογύμνωση της κνήμης σε όλη της την έκτα-
ση όπου επιχειρήθηκε αρχικώς η επαναιμάτωση 
του σκέλους ανεπιτυχώς. Η απεξάρθρωση διά του 
γόνατος έγινε με απομάκρυνση των χόνδρινων 
στοιχείων των περικεχονδρωμένων αρθρικών 
επιφανειών των μηριαίων κονδύλων, συρραφή 
του καταφυτικού τένοντα της επιγονατίδας προς 
το κολόβωμα του οπισθίου χιαστού συνδέσμου 
του γόνατος και ολοκληρώθηκε με κινητοποίηση 
βιώσιμων τοπικών κρημνών, όπου ήταν εφικτό. 
Η αποκατάσταση των μαλακών μορίων έγινε σε 
πρώτο χρόνο για τους τρεις ασθενείς και με μετα-
φορά ελευθέρων δερματικών μοσχευμάτων μερι-
κού πάχους για τους υπόλοιπους.

Περιγραφή των ασθενών και των ενεργειών μας
 

1. Ασθενής ηλικίας 23 ετών οδηγός δικύ-
κλου μεγάλης ιπποδύναμης τραυματίστηκε βα-

54 Ορθοπαιδική, 21, 3, 2008



ρύτατα κατά την προσπάθειά του να αποφύγει 
πεζό άτομο με αποτέλεσμα να υποστεί πολλα-
πλές διατιτραίνουσες κακώσεις κατά το αριστερό 
άνω και κάτω άκρο από τα θλώντα και τέμνοντα 
στοιχεία παρκαρισμένου φορτηγού. Έφερε κάκω-
ση Monteggia του άνω άκρου (Bado V), πολυσυ-
στηματική κάκωση της κνήμης – βαριά σύνθλιψη 
των οστών της κνήμης και του ποδιού με απώλεια 
οστών και αποκολλήσεις μαλακών μορίων σε με-
γάλη έκταση. Στο ίδιο σκέλος έφερε συντριπτικό 
κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου. Ο ασθενής 
αιμορραγούσε και επειδή η κατάσταση επιδει-
νωνόταν οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου μετά 
αγγειοχειρουργική διερεύνηση διενεργήθηκε διά 
του γόνατος απεξάρθρωση με συρραφή του επιγο-
νατιδικού συνδέσμου προς το κολόβωμα του οπι-
σθίου χιαστού. Διαμορφώθηκε το κολόβωμα με 
κινητοποίηση αμφίβολης βιωσιμότητας τοπικών 
κρημνών και σύγκλειση με ράμματα αναμονής. Η 
προϊούσα νέκρωση των κρημνών του κολοβώμα-
τος επέβαλε τη διάνοιξη του τραύματος και τον 
ανοικτό χειρισμό του μέχρι τη δευτερογενή κάλυ-
ψή του με νεόπλαστο κοκκιώδη ιστό. Ανατάχθηκε 
κλειστά η βλάβη Monteggia, ετέθη βραχιονοπη-
χεοκαρπικός γύψινος νάρθηκας και ο ασθενής 
οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Ο ασθενής από την 
επομένη ημέρα και παρά την προφυλακτική χο-
ρήγηση Calciparine (δεν είχε εισαχθεί ακόμη στη 
θεραπευτική η χρήση των ηπαρινών χαμηλού μο-
ριακού βάρους) εμφάνισε βαριά θρομβοφλεβίτι-
δα επινεμόμενη του κάτω μισού του σώματος και 
εισήχθη σε θεραπεία με κανονική ηπαρίνη (Leo) 
με τη βοήθεια αντλίας και ταυτόχρονη χορήγηση 
αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. Μετά τον έλεγχο 
της λοιμώδους θρομβοφλεβίτιδας (3/52) οδηγή-
θηκε και πάλι στο χειρουργείο για την αντιμετώ-
πιση της βλάβης Monteggia και του κατάγματος 
της διάφυσης του μηριαίου και κάλυψη του κο-
λοβώματος με δερματικά μοσχεύματα μερικού 
πάχους. Το κάταγμα του μηριαίου νεαροποιή-
θηκε αφαιρέθηκε αμφιβόλου ακεραιότητας και 
βιωσιμότητας οστέινος κύλινδρος (3 – 3,5 mm) 
και διενεργήθηκε συμπιεστική οστεοσύνθεση με 
πλάκα μηριαίου δυναμικής συμπίεσης. Η αφαίρε-
ση του οστέινου κυλίνδρου εκτός από το τεχνικό 
πρόβλημα αποφυγής μιας πιο τραυματικής οστε-

οσύνθεσης έδωσε λύση στη λειτουργική εκμετάλ-
λευση του μειωμένου μήκους του σκέλους διευ-
κολύνοντας, έτσι, τη χρήση μιας PTB πρόθεσης. 
Η οριστική κάλυψη του κολοβώματος έγινε με 
δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους μετά δύο 
εβδομάδες (2/52). Πρόθεση PTB απεξάρθρωσης 
διά του γόνατος εφαρμόσθηκε μετά παρέλευση 
άλλων δύο μηνών. Ο ασθενής αποκαταστάθηκε 
πλήρως επέστρεψε στο πρόγραμμα σπουδών που 
είχε από μακρού εγκαταλείψει, δημιούργησε οικο-
γένεια και μονιμοποιήθηκε στην επιχείρηση που 
εργαζόταν περιστασιακώς. Πέρασαν είκοσι έτη 
και πλέον από τον τραυματισμό του χωρίς κανένα 
πρόβλημα από το κολόβωμα ή από την πρόθεση, 
ενώ ο ασθενής ηγείται και ομάδας καλαθόσφαι-
ρας ΑΜΕΑ (εικ. 1). 

2. Ασθενής άνδρας ηλικίας 38 ετών μετά πο-
λυσυστηματική κάκωση του κάτω άκρου διακομί-
στηκε σε μας από κοντινό επαρχιακό Νοσοκομείο. 
Η κάκωση ήταν διατιτραίνουσα συνθλιπτικού 
τύπου με απώλεια του συνόλου του κνημιαίου 
οστού και των μαλακών μορίων γύρω από αυτό 
και του αγγειονευρώδους οργανισμού της κνήμης 
και παραμονή σχετικώς ακεραίου του περονιαίου 
χείλους της. Η αποκατάσταση του ασθενούς προ-
χώρησε απροσκόπτως και μετά τρίμηνο περίπου 
ο ασθενής επέστρεψε στις προ του τραυματισμού 
ασχολίες του (εικ. 2).

3. Ασθενής 27 ετών, άρρην κατά την προ-
σπάθειά του να διασχίσει αυτοκινητόδρομο υψη-
λών ταχυτήτων παρασύρθηκε από διερχόμενο 
όχημα με μεγάλη ταχύτητα και υπέστη τέλειο 
ακρωτηριασμό κάτωθεν του γόνατος. Τόσο το 
αποκοπέν σκέλος όσο και το απομένον τμήμα της 
κνήμης κάτω από το γόνατος έφεραν πολλαπλές 
αποκολλήσεις των μαλακών μορίων και απώλεια 
οστών σε μεγάλη έκταση. Διενεργήθηκε άμεση 
διά του γόνατος απεξάρθρωση του σκέλους και 
διαμόρφωση του κολοβώματος. Ακολουθήθηκε η 
αποψίλωση των μηριαίων κονδύλων από τα στοι-
χεία του αρθρικού χόνδρου και ο επιγονατιδικός 
σύνδεσμος καθηλώθηκε στον ακέραιο οπίσθιο χι-
αστό σύνδεσμο. Η αποκατάσταση του ασθενούς 
ήταν ικανοποιητική και τα ψυχολογικά προβλή-
ματα ξεπεράστηκαν σύντομα. Η ζωή του ασθε-
νούς και της οικογενείας δεν επηρεάστηκαν από 
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τον τραυματισμό και της εξέλιξή του (εικ. 3). 
4. Ασθενής ηλικίας 36 ετών, συντόμως μετά 

την παλινόστησή του από τις πρώην ΕΣΣΔ υπέ-
στη σε τροχαίο ατύχημα συντριπτικά κατάγματα 
των κνημιαίων κονδύλων με μεγάλη συντριβή και 
βλάβη των αγγείων του τριχασμού της γαστρο-
κνημίας. Ετέθη ταχέως συσκευή εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης κνήμης υβριδικού τύπου με δακτύλιο 
διά των στοιχείων του κατάγματος των κνημιαίων 
κονδύλων. Ακολούθησε επέμβαση για την αποκα-
τάσταση της αγγειακής βλάβης της γαστροκνη-
μίας. Μετά επίπονη ολονύκτια προσπάθεια και 
παρά την αποκατάσταση της ροής στα τραυματι-
σμένα αγγεία, η εμφάνιση ισχαιμικών αλλοιώσε-
ων στην περιφέρεια λόγω της σύνθλιψης και του 
περιφερικού σκέλους κατέστησαν επιβεβλημένη 
της απεξάρθρωση διά του γόνατος και τη διαμόρ-
φωση του κολοβώματος με κινητοποίηση τοπικών 
κρημνών (εικ. 4). Η αποκατάσταση του ασθενούς 

ήταν ικανοποιητική. 
5. Ασθενής ηλικίας 38 ετών οδηγός δικύ-

κλου μεγάλης ιπποδύναμης ανετράπη με μεγάλη 
ταχύτητα και υπέστη πολλαπλές κακώσεις των 
κάτω άκρων. Οι κακώσεις περιλάμβαναν τραυμα-
τικό εξάρθρημα του δεξιού γόνατος με ρήξη της 
ιγνυακής αρτηρίας και σύστοιχο κάταγμα της μη-
ριαίας διάφυσης και αντιμετωπίστηκαν με διαρ-
θρική εφαρμογή πλαισίου εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης Orthofix. Η βαριά τραυματική βλάβη του 
αριστερού σκέλους περιλάμβανε βαριά σύνθλιψη, 
συντριπτικό κάταγμα της μηριαίας διάφυσης και 
υποξεία εμφάνιση μυοδιαμερισματικού συνδρό-
μου με παρουσία αιματικής ροής διά της γαστρο-
κνημίας. Η έγκαιρη διάνοιξη των μυϊκών διαμε-
ρισμάτων κάτωθεν του γόνατος ακολουθούμενη 
από την εφαρμογή συσκευής άσκησης αρνητικής 
πίεσης δεν απέτρεψε την εγκατάσταση βαριών μη 
αναστρέψιμων ισχαιμικών αλλοιώσεων περιφερι-
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Εικόνα 1. – Πολυσυστηματική κάκωση κνήμης, ευρείες αποκολλήσεις μαλακών μορίων και απώλεια οστού και 
μαλακών μορίων σε μεγάλη έκταση. Οστεοσύνθεση του κατάγματος της διάφυσης του μηριαίου μετά αφαίρεση 

τμήματος της μεσότητας της διάφυσης του μηριαίου στα ακρότατα των καταγματικών γραμμών. Διά του γόνατος 
απεξάρθρωση αρχική και τελική διαμόρφωση του κολοβώματος. Προσαρμογή της πρόθεσης. 



κώς (εικ. 5). Η κατάσταση οδήγησε τον ασθενή 
σε κατάσταση παρατεταμένης σηπτικής κατα-
πληξίας (SIRS). Η απεξάρθρωση διά του γόνατος 
κατέστησε δυνατή την έξοδο του ασθενούς από 
το SIRS και την έναρξη της επανορθωτικής διαδι-
κασίας σε άλλο Νοσοκομείο (εικ. 8). 

6. Νεαρή γυναίκα ασθενής ηλικίας 25 ετών 
ως συνεπιβαίνουσα δικύκλου υπέστη βαριά ανοι-
κτή κάκωση της αριστεράς κνήμης με βραχύ λοξό 
υπερσφύριο κάταγμα του κνημιαίου οστού και  
εκτεταμένες αποκολλήσεις του συνόλου της κνή-
μης με απογύμνωση σε μεγάλη έκταση. Ταυτοχρό-
νως, είχε εγκατασταθεί βαριά περιφερική ισχαιμία 
λόγω βλάβης των αγγείων της γαστροκνημίας. 
Προηγήθηκε ευχερής ανάταξη του κατάγματος και 
συγκράτησή του με ένα μακρό μονόπλευρο πλαί-
σιο εξωτερικής οστεοσύνθεσης κνήμης και ακο-
λούθησε αγγειακή χειρουργική για την αποκατά-
σταση της αιματικής ροής της γαστροκνημίας με 

τη βοήθεια μεγάλου φλεβικού μοσχεύματος από 
την αντίθετη μείζονα σαφηνή. Παρά την αρχική 
αισιοδοξία που προέκυψε από την επάνοδο επιφα-
νειακής αιμάτωσης, σύντομα εγκαταστάθηκαν μη 
αναστρέψιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις περιφερικώς 
που επέβαλαν την απεξάρθρωση διά του γόνατος 
ως λύση για την επιβίωση της ασθενούς, η οποία 
στη συνέχεια προωθήθηκε σε κέντρο αποκατάστα-
σης του εξωτερικού (εικ. 6).

Αποτελέσματα

Ήδη στην επιμέρους ανάλυση του ιστορικού των 
ασθενών αναφερθήκαμε στα αποτελέσματα ως 
προς την επιβίωση και την αποκατάσταση αυτών 
των τραυματιών. Το πρόβλημα του μεγάλου μή-
κους του κολοβώματος, που θεωρείται από τα πιο 
σημαντικά στην απεξάρθρωση διά του γόνατος 
επιλύθηκε σε δύο ασθενείς με βράχυνση της δι-
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Εικόνα 2. – Πολυσυστηματική κάκωση κνήμης με απώλεια οστού και μαλακών μορίων και ανέπαφο το γόνατο. 
Απεξάρθρωση διά του γόνατος, διαμόρφωση του κολοβώματος. Κάλυψη των δερματικών ελλειμμάτων με δερματι-

κά μοσχεύματα μερικού πάχους και αποκατάσταση του ασθενούς. 
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άφυσης του μηριαίου αναγκαστική στον έναν και 
συγκυριακή στον άλλο. Οι άλλοι ασθενείς αντιμε-
τωπίστηκαν χωρίς αυτήν την ευκολία με αντιρρό-
πηση του προβλήματος κατά την κατασκευή των 
προθέσεων και την εκπαίδευση σε αυτές. Περι-
στασιακώς, σε βάθος εικοσαετίας στους ασθενείς 
αυτής της σειράς αντιμετωπίστηκαν προβλήματα 
από το περιφερικό πέρας του κολοβώματος συνι-
στάμενα σε μικροβιακές και μυκητιασικές δερμα-
τίτιδες. Σε κανέναν από τους ασθενείς δεν συστή-
θηκε αλλά και ούτε πραγματοποιήθηκε μεταβολή 
του επιπέδου του ακρωτηριασμού. 

Συζήτηση

Η απεξάρθρωση διά του γόνατος αποτελεί 
ακρωτηριαστική επέμβαση μικρής εγχειρητικής 

επιβάρυνσης δεδομένου του ότι ο διαχωρισμός 
των ιστών κατά τη διαμόρφωση του κολοβώμα-
τος γίνεται διά της άρθρωσης του γόνατος και 
επομένως δεν είναι αναγκαία η διατομή μυϊκών 
μαζών αλλά και οστών, τούτου περιοριζομένου 
εκτός των αγγείων και των νεύρων μόνο στα επι-
κουρικά στοιχεία του γόνατος όπως είναι οι πλά-
γιοι, οι χιαστοί σύνδεσμοι και οι μηνίσκοι (Γερμά-
νης 1994). Η επέμβαση πιστώνεται στον Fabricius 
Hildanus (1581) που θεωρείται ο πρώτος που την 
πραγματοποίησε με αποτέλεσμα την επιβίωση 
ασθενούς (Rogers 1940, Kjolbe 1970). Η απεξάρ-
θρωση διά του γόνατος έχει αποτελέσει τελευταί-
ως αντικείμενο ανανέωσης του ενδιαφέροντος 
για τους ασχολούμενους με τους ακρωτηριασμούς 
των κάτω άκρων και πέραν των αυστηρών ενδεί-
ξεων διενέργειάς της και παρά τα μειονεκτήματα 

Εικόνα 3. – Τέλειος τραυματικός ακρωτηριασμός του σκέλους με πολλαπλές κακώσεις όλων των στοιχείων μέχρι 
του επιπέδου του γόνατος. Διενέργεια πρωτογενούς απεξάρθρωσης διά του γόνατος με αποψίλωση από τα αρθρικά 
στοιχεία των περικεχονδρωμένων αρθρικών επιφανειών των μηριαίων και συρραφή του επιγονατιδικού συνδέσμου 

προς το κολόβωμα του οπισθίου χιαστού. 
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που όσο και αν υπερσκελίζονται από σύγχρονες 
τεχνολογίες προσθετικής υποκατάστασης υπάρ-
χουν στο υπόβαθρο της μετά τον ακρωτηριασμό 
δημιουργούμενης κατάστασης. Δεδομένου του 
ότι οι εναλλακτικοί και περιοριστικοί του μήκους 
του κολοβώματος προταθέντες οστεοπλαστικοί 
ακρωτηριασμοί όπως εκείνοι των Gritti Stokes 
και Slocum αίρουν τα πιθανά λειτουργικά πλε-
ονεκτήματα της απεξάρθρωσης διά του γόνατος 
(Mazet, και Hennessy 1966, Suzak et 1986).

Ό δια του γόνατος ακρωτηριασμός εκτελείται σε 
μικρότερη συχνότητα όλων και καλύπτει το 1-2% 
των ακρωτηριασμών. Κατά την τρέχουσα περίοδο 
κατακτά το απολεσθέν έδαφος του παρελθόντος 
και έχει κατά κάποιο τρόπον αντικαταστήσει τον 
ακρωτηριασμό Gritti Stokes. Σε μας το ποσοστό 
διενέργειας απεξάρθρωσης διά του γόνατος στο 
υλικό της εικοσαετίας πλησίασε το 10% (Μπισχι-

νιώτης και συνεργάτες 2008). 
Η τεχνική δεν έχει υποστεί σημαντικές παραλ-

λαγές, εκτός από τη δερ ματική τομή και τη συρ-
ραφή του δέρματος. Το μέχρι προ τίνος πρόσθιο 
δερματικό χείλος έχει αντικατασταθεί από τους δύο 
πλάγιους, επειδή θεωρείται ότι έτσι εξασφαλίζεται 
καλύτερα η αίμάτωση αυτών. Ή συρ ραφή γίνεται 
μεταξύ τους επιμήκως και έτσι η ουλή διέρχεται διά 
της μεσοκονδυλΐου αύλακος. Σημειώνεται ότι δεν 
αφαιρείται η επιγονατίδα αλλά ούτε και καθηλώνε-
ται στους μηριαίους κονδύλους. Παρά την αποψίλω-
ση από αρθρικά στοιχεία των περικεχονδρωμένων 
αρθρικών επιφανειών των μηριαίων κονδύλων, η 
επιγονατιδομηριαία άρθρωση αφήνεται ανέπαφη με 
την ελπίδα της ανάπτυξης επωφελούς κίνησης της 
επιγονατίδας υπό την δράση του τετρακέφαλου και 
με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην 
πρόθεση που πρόκειται να εφαρμοστεί. 

Εικόνα 4. – Συντριπτικά ανοικτά κατάγματα του κνημιαίου plateau και της άνω μετάφυσης της κνήμης με ρήξη 
των αγγείων της γαστροκνημίας. Προσπάθεια επαναιμάτωσης του σκέλους χωρίς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Διενέργεια απεξάρθρωσης διά του γόνατος και διαμόρφωση του κολοβώματος με κινητοποίηση τοπικών κρημνών.
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Κατωτέρω αναφέρονται μερικά από τα πλεονε-
κτήματα, τα όποια έχουν καθιερώσει τον ακρω-
τηριασμό αυτόν ως επέμβαση εκλογής στις περι-
πτώσεις των ασθενών που υπάρχει ένδειξη (Rogers 
1940):

1.   Είναι ταχύτατος και ελάχιστα τραυματικός, 
επειδή μόνον τέ νοντες, αγγεία, νεύρα και σύν-
δεσμοι υπάρχουν στο επίπεδο αυτό, όπως ήδη 
αναφέρθηκε.

2.   Η σχετικώς τριγωνική και επίπεδη κάτω επιφά-
νεια του κολοβώματος (μηριαίων κονδύλων) εξα-
σφαλίζει την καλύτερη δυνατή στήριξη και άρση 
βάρους.

3.   Το ελαφρώς σφαιρικό —ή πυραμοειδές — σχήμα 

του κάτω άκρου του κολοβώματος εξασφαλίζει 
άριστη εφαρμογή και ανάρτηση της θήκης και 
ικανοποιητική σταθερότητα στις στροφές.

4.   Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ιδιοδεκτι-
κότητα λόγω του υπόλοιπου άθικτου αρθρικού 
χόνδρου και της μη παρεμβολής μαλακών μορίων 
μετα ξύ δέρματος και χόνδρου. Σημειώνεται ότι 
και το δέρμα της στηρικτικής επιφανείας είναι 
αυτό τούτο το δέρμα της επαφής του γόνατος 
προς το έδαφος κατά τη γονυπετή στάση πριν 
από την εγχείρηση.

5.   Το κολόβωμα λόγω του ότι έχει πλήρη μυϊκή κά-
λυψη, εξασφαλίζει πλήρη λειτουργικότητα του 
ισχίου και κυρίως την έκταση αυτού, απαραίτητο 
στοιχείο κατά τη στηρικτική φάση.

Εικόνα 5. – Πολυτραυματίας με πολλαπλές κακώσεις των κάτω άκρων από ανατροπή δικύκλου μεγάλου κυβι-
σμού. Κατάγματα διαφύσεων αμφοτέρων των μηριαίων. Εξάρθρημα του δεξιού γόνατος με ρήξη της ιγνυακής 
αρτηρίας. Εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης για τη συγκράτηση του κατάγματος του μηριαίου και διαρθρι-
κή επέκταση προς την κνήμη για τη συγκράτηση του εξαρθρήματος του γόνατος. Υποξεία εμφάνιση συνδρόμου 
μυϊκού διαμερίσματος της αριστερής κνήμης κατά το χρόνο της γενικευμένης φλεγμονώδους αντίδρασης που 
περνούσε ο ασθενής και πρόκληση, συνεπεία τούτου, μη αναστρέψιμων ισχαιμικών αλλοιώσεων της γαστρο-
κνημίας παρά την έγκαιρη διάνοιξη των μυϊκών διαμερισμάτων της.
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6.   Ή διατήρηση της κάτω επίφυσης του μηριαίου 
κατά την παιδική ηλικία εξασφαλίζει φυσιολογι-
κή ανάπτυξη αυτού.

Εκτός των πλεονεκτημάτων υπάρχουν και ελάχι-
στα μειονεκτήματα τα όποια επιβαρύνουν αυτόν τον 
ακρωτηριασμό:
1.  Αισθητικώς, δεν είναι ιδανικός λόγω του υπερ-

βολικού μήκους και σφαιρικότητας της κορυφής 
του κολοβώματος. Πολύ συχνά σε νεαρές γυναίκες 
ασθενείς για κοσμητικούς λόγους συνιστάται ό άνω 
του γόνατος ακρωτηριασμός.
2.  Μηχανικώς, λόγω του υπερβολικού μήκους δεν 

παραμένει ελεύθερος χώρος προς τοποθέτηση του 
κεντρικού συστατικού του μηχανισμού γόνατος.

Προς αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων οι 
Mazet (Mazet και Hennessy 1966) και Pinzur 
(Pinzur et al 1988, Pinzur 1999) πρότειναν με-
θόδους μείωσης του ογκώδους του περιφερικού 
πέρατος του κολοβώματος. Οι Jensen (Jensen 
και Mandrup-Poulsen 1983, Jensen et al 1982) 
και Kjolbye (Kjolbye 1970) έκαναν προτάσεις για 

τη δυνατότητα εφαρμογής της διά του γόνατος 
απεξάρθρωσης σε ηλικιωμένους ασθενείς με απο-
φρακτική αγγειοπάθεια. Οι Cipriano και Keenan 
(Cipriano και Keenan 2007) τροποποίησαν την 
διά του γόνατος απεξάρθρωση και σε συνδυασμό 
με ανακουφιστικές επεμβάσεις επί των ρικνώσε-
ων των περιαρθρικών ιστών των ισχίων ήταν σε 
θέση να αντιμετωπίσουν βαριές συγκάμψεις των 
κάτω άκρων.

 
Μηχανική των προθέσεων που εφαρμόζονται 
στην απεξάρθρωση διά του γόνατος.

Το ιδιόρρυθμο της πρόθεσης αυτής είναι ότι είναι 
ολικής άρσεως βά ρους εκ της κορυφής του κολο-
βώματος και δεν γίνεται μεταφορά των δυ νάμεων 
προς άλλες στηρικτικές επιφάνειες. Λόγω του 
ανωτέρω και λόγω του μέγιστου μήκους του κολο-
βώματος, ή ελάχιστη σύσπαση σε κάμψη του ισχίου 
είναι ασυμβίβαστη προς οιουδήποτε είδος προσθε-

Εικόνα 6. – Ανοικτή κάκωση κνήμης με κάταγμα του κνημιαίου οστού και απογύμνωσή του σε όλη του της έκταση. 
Βλάβη των αγγείων της γαστροκνημίας. Προσπάθεια επαναιμάτωσης που απέτυχε. Δευτερογενής διενέργεια απεξάρ-

θρωσης διά του γόνατος και διαμόρφωση του κολοβώματος με κινητοποίηση βιώσιμων τοπικών κρημνών. 
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τικού μηχανήματος. Επίσης θα έπρεπε να τονιστεί 
ότι οι φυσιολογικοί μύες του κολοβώματος επί του 
ακρωτηριασμού αυτού είναι όλοι παρόντες και λει-
τουργούν σχεδόν φυσιολογικά.

Στηρικτική φάση

Καθώς το κολόβωμα και η θήκη είναι ολικής άρ-
σης βάρους, το σύνολο του βάρους διέρχεται δια 
μέσου του κολοβώματος κα οι δυνάμεις είναι κα-
τακόρυφες προς τα κάτω.

Η θήκη πρέπει να είναι τελείας εφαρμογής ώστε 
να εξουδετερωθούν απολύτως οι δευτεροπαθώς 
αναπτυσσόμενες δυνάμεις.. Αν οι δυνά μεις αυτές 
επιτραπεί να δράσουν, θα δράσουν ως περιστροφι-
κές δυνάμεις στην κορυφή του κολοβώματος.

Φάση αιώρησης

Οι δυνάμεις που ενεργούν επί του κολοβώματος 
στη φάση αυτή εί ναι επίσης κατακόρυφες, και εξαρ-
τώνται από τον τύπο ανάρτησης και το βάρος της 
πρόθεσης. Δεδομένου του ότι η μεταβίβαση φορτί-
ων όλων των προθέ σεων γίνεται στην υπερκονδύλια 
περιοχή, ή επεξήγηση είναι κοινή για όλες αλλά θα 
βασιστεί εν προκειμένω στην πλαστική πρόθεση.

Λόγω του ιδιόρρυθμου σχήματος της θήκης, επι-
νοήθηκε διάνοιξη παραθύρου στον ισθμό της για τη 
διευκόλυνση της εισόδου του κολοβώματος από το 
άνω στόμιο, το όποιο καλύπτεται με τά την εισαγω-
γή και πώμα συγκρατείται με αυτοκόλλητη ταινία. 
Η κάλυψη είναι απαραίτητη, επειδή έτσι εξασφα-
λίζεται η ανάρτηση της πρό θεσης. Το παράθυρο 
πρέπει να είναι πάντοτε στην έσω πλευρά, ώστε 
να μη έρχεται σε σχέση με την πλάγια σταθεροποι-
ητική δύναμη (Ντούνης 1977).

Συμπερασματικώς, η απεξάρθρωση διά του γό-
νατος με διατήρηση του εκτατικού μηχανισμού 
της άρθρωσης αποτελεί καλή εναλλακτική λύση 
για ακρωτηριασμούς όταν δεν είναι δυνατή η 
διαφύλαξη επαρκούς κνημιαίου κολοβώματος. 
Παρατηρήσαμε ότι οι ασθενείς αυτής της σειράς 
ήταν σε θέση να αξιοποιήσουν επωφελώς την 
περιορισμένη έστω δυνατότητα λειτουργίας του 
εκτατικού μηχανισμού του γόνατος με χρήση 
πρόθεσης modular.  

Abstract

Traumatic knee disarticulation.
Report of six patients

V. Assantis, N. Tziris, A. Giannarakis, I. St. Bis-
chiniotis
 
AHEPA Hospital, Thessaloniki, Greece

Objective of this retrospective presentation is to 
show our experience on this unusual level of am-
putation other than commonly proposed sites and 
solving consequent rehabilitation problems. 

Presentation of the patients. From 1987 to 2006, 
twenty-year period, six patients suffering multisys-
tem injuries of the lower extremities were admitted 
in our Institution and were managed by perform-
ing a through the knee disarticulation. They were 
five young men aged 23 – 38 years and one woman 
aged 25 years involved in traffic accident as motor-
bike occupants. Five men had multisystem lower 
extremity injuries. An immediate through the knee 
salvage disarticulation was performed in three of 
them. A man while multisystem tibial plateau inju-
ry and damaged trifurcation was managed at first 
towards preserving his leg and another had insuffi-
cient care of a compartment syndrome. On the only 
woman of these series with IIIC open tibial fracture 
with extended soft tissue detachment referring to 
the whole bone extent an effort of revascularization 
procedure was undertaken and failed. Knee disar-
ticulation was performed by mobilizing local viable 
flaps, trimming of articular cartilage from femoral 
condyles and suturing of the patellar ligament to the 
stump of posterior cruciate ligament. Reconstruc-
tion of soft tissues was performed either primarily 
in two patients or secondarily by split skin grafts on 
the remaining. 

Results. All six patients survived from multiorganic 
injuries and had a satisfactory rehabilitation by using 
PTB prostheses. Rehabilitation of all patients permit-
ted return to their original occupational environment 
with the same or more complicated duties. 

Conclusions. Knee disarticulation with retaining 
the extensor knee mechanism is a worthy to per-
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form alternative choice in cases of amputations of 
lower extremities where a long enough tibial stump 
is not possible.

Key words:  knee disarticulation, multisystem injuries 
to the lower extremities, amputations of 
lower extremities. 
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