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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.
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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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