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Περίληψη

Πρόκειται για ασθενή άνδρα 77 ετών, που έπασχε από τη νόσο 
του Ρaget, με κάταγμα κοπώσεως στην άνω μετάφυση της αρι-
στεράς κνήμης, η οποία παρουσίαζε μεγάλη παραμόρφωση δίκην 
«κολεού σπάθης», με ραιβογωνία 35° και προσθιοπίσθια γωνίω-
ση 45°.Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εγχείρηση διπλής οστεοτομίας, 
βλαισότητας και στροφής, με χρήση οστικών αλλομοσχευμάτων 
και στα δύο επίπεδα της οστεοτομίας, ενώ η σταθεροποίηση έγι-
νε με εξωτερική οστεοσύνθεση τύπου Taylor Frame. Η διόρθωση 
επιβεβαιώθηκε κλινικά και ακτινολογικά. Το σύστημα αφαιρέθη-
κε μετά πέντε μήνες, μετά από κλινική και ακτινολογική πώρωση 
των οστεοτομιών. Ο ασθενής μετά από 20 μήνες βαδίζει με βακτη-
ρία χειρός, έχει καλό κοσμητικό αποτέλεσμα και το σκέλος είναι 
ανώδυνο με ευχέρεια βάδισης. Είναι φανερό ότι σε πολυεπίπεδες 
παραμορφώσεις από μεταβολικά νοσήματα των οστών απαιτείται 
γνώση της φυσιοπαθολογίας της διαταραχής και λεπτομερής προ-
εγχειρητικός σχεδιασμός για την επιλογή των οστεοτομιών. Η στα-
θεροποίηση με χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης με δακτυλίους, 
προσφέρει αξιόλογη σταθερότητα με πρώιμη φόρτιση και κίνηση, 
ακόμη και σε οστά κακής ποιότητας. 
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Eισαγωγή

Η νόσος του Paget ή παραμορφωτική οστεΐ-
τις, χαρακτηρίζεται από αυξημένη οστεοκλαστι-
κή δραστηριότητα, ακολουθούμενη από άναρχη 
μεικτή οστεοβλαστική –οστεοκλαστική υπερ-
δραστηριότητα, που προκαλεί σχηματισμό ανώμα-
λου οστού δίκην τολυπίων βάμβακος. Το οστούν 
αυτό είναι μειωμένης αντοχής σε σχέση με το φυσι-
ολογικό και συνακόλουθα η νόσος οδηγεί σε προ-
οδευτική κύρτωση των μακρών οστών κατά κύριο 
λόγο σε προσθιοπίσθια κατεύθυνση (Kaplan & 
Singer 1993, Louette και συνεργάτες 1996). Ο πό-
νος στο παραμορφωμένο οστούν οφείλεται στην 
οστική ανακατασκευή (Βοne remodeling itself), 
σε φορτία τάσεως στο κυρτό της παραμόρφωσης, 
σε μη φυσιολογικά φορτία δια των αρθρώσεων, 
σε παθολογικά κατάγματα και σε συνυπάρχουσα 
οστεοαρθρίτιδα (Louette και συνεργάτες 1996). 
Τα κατάγματα συνιστούν μια από τις συχνότερες 
και σοβαρότερες επιπλοκές της νόσου, είναι παθο-
λογικά η τραυματικά, στο 18% και είναι το πρώ-
το κλινικό σημείο της νόσου στο 8% (Louiseto & 
Camozzi 2004). Συνήθως προσβάλλουν φορτιζό-
μενα οστά, στη λυτική φάση της νόσου, αφορούν 
στο κυρτό της παραμόρφωσης, δεν πωρούνται 
εύκολα και παραμένουν πολλές φορές ασυμπτω-
ματικά για χρόνια (Αβραμίδης 2007, Ιsaia και συ-
νεργάτες 2004).

Η εγχειρητική θεραπεία ενδείκνυται σε κατάγ-
ματα της διάφυσης ή των μεταφύσεων, που προ-
καλούνται από καταπονήσεις (Stress lines), στο 
κυρτό της παραμόρφωσης. Ο στόχος της θερα-
πείας είναι η αποκατάσταση του φυσιολογικού 
άξονα του μέλους, ώστε να μπορεί να φορτισθεί, 
να πωρωθεί το κάταγμα και να αποτραπεί η απο-
μετάλλωσή του και η περαιτέρω εξασθένησή του.
(Louette και συνεργάτες 1996, Meyers και συνερ-
γάτες 1978). Οι δακτύλιοι τύπου Ιlizarov αποτε-
λούν μια από τις δημοφιλείς μεθόδους σταθερο-
ποίησης- διόρθωσης ποικίλων ορθοπαιδικών πα-
ραμορφώσεων μετά από διορθωτική οστεοτομία, 
που μπορεί να γίνει εφ άπαξ ή σταδιακά, επιτρέ-
ποντας άμεση φόρτιση, κίνηση ακόμη και σε οστά 
κακής ποιότητας. (Parvizi και συνεργάτες 2003).

Παρουσίαση ασθενούς

Ο ασθενής προσκομίζεται για αιφνίδιο άλγος 
αριστερού γόνατος χωρίς ιστορικό κακώσεως-
κοπώσεως. Λόγω του ότι πάσχει από νόσο του 
Paget, η κνήμη παρουσιάζει εκσεσημασμένη ραι-
βότητα δίκην «κολεού σπάθης». Στο άνω τριτη-
μόριο της κνήμης υπάρχουν στοιχεία τοπικής 
φλεγμονής. Ακτινολογικά παρατηρείται κάταγμα 
κοπώσεως χωρίς παρεκτόπιση και κλινικά υπάρ-
χει σημαντική λειτουργική έκπτωση. Ο ασθενής 
πάσχει από εικοσαετίας από νόσο του Paget με 
εντόπιση στο αριστερό κάτω άκρο (Μονομελική 
προσβολή). Κλινικά και ακτινολογικά παρουσι-
άζει εικόνα ραιβού μηριαίου και κνήμης, με χω-
λότητα κατά τη βάδιση λόγω ανισοσκελίας και 
παραμόρφωσης (Εικόνα 1,2). Το 2003, υπέστη 
κατόπιν πτώσεως διατροχαντήριο κάταγμα αρι-
στερά, που αντιμετωπίσθηκε με ORIF –DHS. Το 
2006, υπέστη υποτροχαντήριο κάταγμα δεξιά και 
αντιμετωπίσθηκε με ORIF-DHS με πλάκα 90ο. Ο 
ασθενής δε μπορεί να χρησιμοποιήσει το σκέλος 
του, λόγω πόνου, κάθε μορφή ακινητοποίησης 
δεν έχει ένδειξη για πώρωση του κατάγματος, 
με τίμημα τη δυσκαμψία του οστεοαρθριτικού 
και σοβαρά παραμορφωμένου γόνατος. Γίνεται 
προεγχειρητική προετοιμασία για αιτιολογική 
διόρθωση της παραμόρφωσης και προαγωγή της 
πώρωσης με διπλή οστεοτομία και ακινητοποίηση 
με συσκευή τύπου Taylor. Ο ασθενής παρουσιάζει 
ραιβογωνία 35ο και προσθιοπίσθια παραμόρφωση 
40ο-45ο, με πλήρη διαταραχή του μηχανικού άξο-
να, που οδήγησε στο κάταγμα κοπώσεως. Δέκα 
μέρες πριν την εγχείρηση ελάμβανε διφωσφονικά 
για τον έλεγχο της αιμορραγίας.

Χειρουργική Τεχνική

Η αριστερά κνήμη παρουσίαζε τρισδιάστατη 
παραμόρφωση ραιβότητος, στροφής και προσθι-
οπίσθιας γωνίωσης. Ο ασθενής τοποθετήθηκε σε 
ύπτια θέση με ραχιαία αναισθησία χωρίς ίσχαιμο 
περίδεση. Αρχικά έγινε οστεοτομία της περόνης 
σε απόσταση 15cm από την κεφαλή της. Ακο-
λούθως έγιναν δύο μικρές πρόσθιες προσπελά-
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Εικόνα 1, 2: Kλινικά, παραμόρφωση της αριστεράς κνήμης δίκην «κολεού σπάθης» προσθιοπίσθια και προσθιοπλά-
για με στοιχεία τοπικής φλεγμονής. Ακτινολογικά, διαταραχή της αρχιτεκτονικής με ανώμαλη δοκίδωση, κύστεις 

και λέπτυνση του φλοιού στο κοίλο και πάχυνση στο κυρτό της παραμόρφωσης.



σεις στο άνω και μέσο τριτημόριο, με αφαίρεση 
δύο σφηνών ανοικτών προς τα έξω, βάσεως 2, 5-3 
cm και 30ο . Με αντιστοιχία 1ο=1mm. Ακολουθεί 
προσεκτική αφαίρεση των σφηνών, με παράλλη-
λη εφαρμογή τριών δακτυλίων, δύο κάτω από τις 
οστεοτομίες και μία «πιλοτική» στο μέσο κινητό 
οστικό τμήμα.(Εικόνα 3). Η διόρθωση της παρα-
μόρφωσης επιχειρήθηκε εφ άπαξ, με τον κεντρικό 
δακτύλιο σαν τιμόνι της διόρθωσης, με γνώμονα 
την παραλληλότητα των αρθρικών επιφανειών, 
άνω και κάτω, μεταξύ τους. Η σταθεροποίηση 
των οστεοτομιών έγινε με ενσφήνωση κεκλιμέ-
νου επιπέδου του άνω τριτημορίου προς το μέσο, 
εφόσον αυτό διατηρούσε το μηχανικό άξονα του 
αριστερού κάτω άκρου. Τα κενά των οστεοτομιών 
ενισχύθηκαν μηχανικά και βιολογικά με οστικά 
αλλομοσχεύματα. Η κλινική και ακτινολογική ει-

κόνα της διόρθωσης ήταν παραδεκτή ως προς το 
λειτουργικό και κοσμητικό της αποτέλεσμα, αλλά 
και ως προς την αιτιολογική αντιμετώπιση του 
κατάγματος κοπώσεως της κνήμης (Εικόνα 4, 5).

Aποτελέσματα

Ο ασθενής ελέγχετο κλινικά και ακτινολογικά 
ανά τακτά διαστήματα για τυχόν επιπλοκές και 
για την πορεία της πώρωσης. Το σύστημα εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης (TAYLOR FRAME) αφαιρέ-
θηκε μετά πέντε μήνες. Οι στόχοι της εφαρμογής 
του επιτεύχθηκαν χωρίς την εμφάνιση σοβαρών 
επιπλοκών, η πώρωση στην περιοχή των οστεο-
τομιών ήταν επαρκής και η παραμόρφωση ραι-
βότητας της αριστεράς κνήμης περιορίσθηκε σε 
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Εικόνα 3: Aκτινολογικά προεγχειρητική εκτίμηση των παραμορφώσεων του επιπέδου των οστεοτομι-
ών και της οστεοτομίας της περόνης (Προσθιοπίσθια και προσθιοπλάγια διόρθωση γωνίωσης 30ο με 

στροφή και οστεοτομία της περόνης σε απόσταση 15 cm από την κεφαλή της).
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Εικόνα 4, 5: Κλινικά εφαρμογή της συσκευής σταθεροποίησης δακτυλιοειδούς τύπου (Taylor frame),
 με εφ’ άπαξ διόρθωση.
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Εικόνα 6, 7: 20 μήνες μετά, κλινικά καλό κοσμητικό αποτέλεσμα με κάτω άκρο ανώ-
δυνο και λειτουργικό. Ακτινολογικά διόρθωση της παραμόρφωσης σε μετωπιαίο και 
οβελιαίο επίπεδο με καλό ανατομικό και μηχανικό άξονα. Πώρωση των οστεοτομιών 

και του κατάγματος.
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5-7ο. Ο ασθενής 18 μήνες μετά βαδίζει και αυτο-
εξυπηρετείται, το αποτέλεσμα είναι ικανοποιη-
τικό κοσμητικά και λειτουργικά και ο ίδιος είναι 
ευχαριστημένος (Εικόνα 6, 7). Έγινε φανερό ότι 
το σύστημα σταθεροποίησης με τους δακτυλίους 
τύπου ILIZAROV, είναι αξιόπιστο, προσφέρει την 
απαιτούμενη σταθερότητα για διόρθωση, τη δια-
τήρησή της, καθώς είναι καλώς ανεκτό, προσφέ-
ρει κινητοποίηση των αρθρώσεων και φόρτιση σε 
λογικό χρόνο.

Συζήτηση

Οι παραμορφώσεις μηριαίου και κνήμης σε 
νόσο Paget, αρχικά καλά ανεκτές στον ενήλικα, 
όταν γίνουν σοβαρές προκαλούν γραμμοειδή ή 
πλήρη κατάγματα στο κυρτό της παραμόρφωσης 
(Redden και συνεργάτες 1981). Η συντηρητική 
θεραπεία αυτών των καταγμάτων κοπώσεως δεν 
είναι επιτυχής με γύψο, οδηγεί σε δυσκαμψία γό-
νατος - ποδοκνημικής, οστεοπόρωση και κίνδυνο 
ψευδάρθρωσης. Η εγχειρητική θεραπεία αποτελεί 
τη μέθοδο εκλογής μετά προσεκτικό προεγχει-
ρητικό σχεδιασμό και επιλογή των ασθενών, με 
ταυτόχρονη χορήγηση διφωσφονικών ή καλσιτο-
νίνης. Φαίνεται ότι η χορήγηση αυτών των φαρ-
μάκων συμβάλλει στην υποχώρηση του πόνου, 
ομαλοποιεί τον οστικό μεταβολισμό και βοηθά 
στον έλεγχο της αιμορραγίας (Siris 1999, Siris 
και Roodman 2006). Η διορθωτική οστεοτομία 
συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πόνο, στη 
βελτίωση της λειτουργικότητας και της κοσμητι-
κής εμφάνισης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτεί-
ται σωστή επιλογή των ασθενών, καθώς η αιτία 
του πόνου είναι πολυπαραγοντική. Μπορεί να 
οφείλεται σε μηχανική αιτία, στο κάταγμα, στη 
συνυπάρχουσα ΟΑ, στη μεταβολική εξέλιξη της 
νόσου ή στην τυχόν εξαλλαγή (Parvizi και συνερ-
γάτες 2003). Για τη σταθεροποίηση της οστεοτο-
μίας υπάρχουν πολλές μέθοδοι και τεχνικές που 
πρέπει να εξατομικεύονται και, για τον τύπο και 
την πλευρά της οστεοτομίας, να λαμβάνονται σο-
βαρώς υπ’ όψη δύο παράμετροι, η βαρύτητα της 
παραμόρφωσης και η ποιότητα του οστού.

Συνιστάται οι οστεοτομίες να γίνονται στις με-

ταφύσεις γιατί προσφέρουν ασφαλέστερη και τα-
χύτερη πώρωση (Mast και συν 1990). 

Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός πρέπει να περι-
λαμβάνει μελέτη ακτινογραφιών ολόκληρου του 
μέλους, δύο επιπέδων, γιατί η παραμόρφωση είναι 
πολυεπίπεδη με σοβαρή διαταραχή της κινησιο-
λογίας και μηχανικής των αρθρώσεων (Johnson 
1987). H ORIF ως τεχνική και μέθοδος απαιτεί 
εκτεταμένες προσπελάσεις με σοβαρή απαγγεί-
ωση, με κίνδυνο αιμορραγίας, μολύνσεων, μηχα-
νικής αποτυχίας και ψευδαρθρώσεων. Σε πολλές 
περιπτώσεις η συνυπάρχουσα ΟΑ του γόνατος, 
ώθησε πολλούς στην ολική αρθροπλαστική με 
κάποια καλά αποτελέσματα, ακόμη και με Custom 
made προθέσεις, όμως και με σοβαρές τεχνικές 
δυσκολίες και αποτυχίες (Gabel και συνεργάτες 
1991, Namda και συν 1997, Schai και συνεργάτες 
1999).

Πολλοί θεωρούν την ενδομυελική ήλωση ως 
επιτυχή μέθοδο, ὡστόσο υπάρχουν σοβαρά τε-
χνικά προβλήματα, λόγω διεύρυνσης του αυλού, 
στροφής και ανάγκης πολλαπλών οστεοτομιών, 
με καταστροφή της περιοστικής και ενδοοστικής 
αιμάτωσης (Mayo & Benirschke 1990, Bradley & 
Nade 1992, Louette και συνεργάτες 1996). Φαίνε-
ται ότι η χρήση της μεθόδου Ilizarov με μεταλλι-
κούς δακτυλίους προσφέρει σοβαρά πλεονεκτή-
ματα, καθώς η εφαρμογή των διοστικών βελονών 
εξασφαλίζει σταθερότητα ακόμη και σε οστά κα-
κής ποιότητας. Η εξαιρετική σταθερότητα που 
επιτυγχάνεται εξασφαλίζει πρώιμη κινητοποίηση 
των όμορων αρθρώσεων, άμεση η προοδευτική 
διόρθωση, πρώιμη φόρτιση ακόμη και σε ηλικιω-
μένους ασθενείς (Louette και συνεργάτες 1996). 
Επιπλέον τονίζεται η μικρή επεμβατικότητα, 
η καλή ανοχή, η μικρή εν γένει νοσηλεία και η 
προσφερόμενη φυσικοθεραπεία. Όμως, παρά τα 
καλά αποτελέσματα παραμένει ο κίνδυνος των 
σοβαρών επιπλοκών, κυρίως της μη πώρωσης 
της οστεοτομίας, ειδικά όταν είναι στη διάφυση 
ή όταν είναι πολλαπλές (Mast και συνεργάτες 
1990). Είναι προφανές ότι στο μέλλον θα χρησι-
μοποιούνται γι’ αυτές τις σοβαρές παραμορφώ-
σεις, χειρουργικές τεχνικές και μέθοδοι που θα 
βελτιώνουν τα αποτελέσματα και θα μειώνουν τις 
επιπλοκές (Parvizi και συνεργάτες 2003).
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Abstract

Fatigue fracture of tibia in Paget’s disease. Treat-
ment with double osteotomy.

Papageorgiou C, Papageorgiou J, Tilaverides P, 
Milonas N

A patient 77 years old, with Paget’s disease had a 
fatigue fracture of the left tibia with great deforma-
tion of valgus angulation 35o and anteroposterior 
direction –angulation 45o. The patient was oper-
ated, for double open wedge valgus osteotomy with 
external rotation with use of bone allografts. The 
left tibia was stabilized by Taylor frame device. The 
correction was proved with clinical and radiologi-
cal examination. Early weightbearing was allowed. 
Full radiographic and clinical bony consolidation 
was obtained and the fixator was removed five 
months after the operation. Multi plane deforma-
tions in metabolic bone diseases, need understand-
ing of physiopathology of deformations and exact 
preoperative plane for the osteotomies. The use of 
fixator like Ilizarov device, offers early weightbear-
ing and motion even on bones with bad quality.

Κey words: Tibia vara, Osteotomy, Paget disease
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