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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο  σκοπός  της  εργασίας  αυτής  είναι  να  μελετηθούν  και  να  αξιολογηθούν
υοποκειμενικά και  αντικειμενικά τα κλινικά και  ακτινογραφικά αποτελέσματα της
χρήσης  των κυκλικών και  υβριδικών συστημάτων εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  στη
θεραπεία  των  υψηλής  ενέργειας  καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων.  Να
τεκμηριωθούν τα προτερήματα της μεθόδου, να καταγραφούν τα μειονεκτήματα της,
και  να  εξαχθούν  συμπεράσματα  αναφορικά  με  την  αποτελεσματικότητά  της  σαν
εναλλακτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των σύνθετων αυτών τραυματισμών. 
Πριν από τη παρουσίαση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με
βοήθησαν έμμεσα ή άμεσα στην ολοκλήρωση της μελέτης αυτής.
Ευχαριστώ  θερμά  τον  διευθυντή  της  Α΄  Ορθοπαιδικής  Κλινικής  του  Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών <<Γ.Γενηματάς>> κύριο Αλέξανδρο Τουλιάτο για το ανοιχτό
επιστημονικό του πνεύμα, και τον πρώην επιμελητή της ίδιας Κλινικής κύριο Γεώργιο
Δενδρινό  κάτω  από  τις  οδηγίες  του  οποίου  ξεκινήσαμε  την  εφαρμογή  της
συγκεκριμένης μεθόδου το 1992 και πετύχαμε τη πρώτη δημοσίευση τμήματος του
υλικού μας στο JBJS το 1996. 
Ευχαριστώ τον επίκουρο καθηγητή κύριο Παναγιώτη Μέγα χωρίς τη συνδρομή του
οποίου δεν θα ήταν δυνατή η αποπεράτωση της διατριβής, καθώς επίσης και τα άλλα
δύο  μέλη  της  τριμελούς  επιτροπής,  τον  καθηγητή  κύριο  Ηλία  Λαμπίρη  και  τον
επίκουρο  καθηγητή   κύριο  Μίνω  Τυλλιανάκη  για  τις  διευκολύνσεις  που  μου
παρείχαν. 
Ευχαριστώ τον κύριο Παναγιώτη Μουσταίρα για τη βοήθειά του στην εκτέλεση της
στατιστικής μελέτης της διατριβής. 
Θα ήθελα επίσης να αποδώσω πρόσθετη τιμή στον πρόσφατα αποθανόντα διευθυντή
της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άργους Κώστα Βρέτο για τη
δυνατότητα που μου έδωσε να εφαρμόσω τη μέθοδο αυτή στο Άργος. 
Τέλος  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλους  τους  ανώνυμους  ασθενείς  που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου για την τελική μετεγχειρητική εξέταση.         
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ΟΡΙΣΜΟΙ

Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τόσο της μορφολογίας όσο και
της θεραπευτικής προσέγγισης των ενδαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού άκρου
της  κνήμης  ποικίλλει,  και  σε  πολλά  σημεία  είναι  ανακριβής.  Συνεπώς,  κρίνεται
απαραίτητο πριν από τη παρουσίαση της μελέτης μας, να υιοθετηθεί συγκεκριμένη
ονοματολογία προς αποφυγή συγχύσεων.
Οι όροι κάταγμα κνημιαίων κονδύλων, κάταγμα plateau, κάταγμα υψηλής ενέργειας
(high energy fracture), και κάταγμα-εξάρθρημα γόνατος, δεν ταυτοποιούνται με τον
ίδιο τραυματισμό του γόνατος, και ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με
προσοχή.
Κάταγμα κνημιαίων κονδύλων ορίζεται το κάταγμα του ενός ή και των δύο κονδύλων
της  κνήμης  που  ξεκινά  από  την  άρθρωση  του  γόνατος,  περιλαμβάνει  μέρος  ή
ολόκληρη την αρθρική επιφάνεια, προχωρεί προς την υποχόνδρια και μεταφυσιακή
περιοχή της κνήμης και ανάλογα με το μηχανισμό, τη  βαρύτητα του τραυματισμού,
και την ποιότητα του οστού μπορεί να έχει και μεταφυσιο-διαφυσιαία επέκταση. Το
κάταγμα  αυτό  συνήθως  συνοδεύεται  με  μέτριες  ή  σοβαρές  βλάβες  των
σταθεροποιητικών στοιχείων του γόνατος. 
Κάταγμα  κνημιαίου  plateau  χαρακτηρίζεται  το  κάταγμα  εκείνο  που  περιλαμβάνει
μόνο την κεντρική αρθρική επιφάνεια των κονδύλων (plateau), συμβαίνει κυρίως σε
ηλικιωμένα άτομα με εγκατεστημένη οστεοπόρωση, και συνήθως δεν συνοδεύεται
από συνδεσμικές βλάβες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται ως υποκατηγορία των
καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων.  
Εάν  τα  συνδεσμικά  στοιχεία  του  γόνατος  ραγούν  πλήρως,  η  κνήμη  συνήθως
εξαρθρώνεται προς τα πίσω σε σχέση με το περιφερικό άκρο του μηριαίου και  ο όρος
κάταγμα-εξάρθρημα του γόνατος θεωρείται ως ο πλέον δόκιμος για να καταδείξει
τόσο την βαρύτητα του τραυματισμού όσο και την αναγκαιότητα για τη ταυτόχρονη
αντιμετώπιση   των  οστικών   και  των  συνοδών  συνδεσμικών  βλαβών.  Συχνά,  το
εξάρθρημα του γόνατος ανατάσσεται αυτόματα πριν την έλευση του τραυματία  στο
νοσοκομείο  και  έμμεσα  στοιχεία  από το  ιστορικό του  τραυματισμού,  την  κλινική
εξέταση, και την ακτινογραφική απεικόνιση θα πρέπει να αξιολογηθούν για την ορθή
διάγνωση. Χαρακτηριστικό ακτινογραφικό εύρημα του τραυματισμού αυτού είναι ο
διαχωρισμός του μεσοκονδύλιου επάρματος της κνήμης από το υπόλοιπο οστό. 
Ο  χαρακτηρισμός  <<υψηλής  ενέργειας  κάταγμα>>  αναφέρεται  στον  μηχανισμό
πρόκλησης και εξ ορισμού προσδιορίζει τα κατάγματα εκείνα που προκλήθηκαν είτε
από  πυροβολισμό  με  πυροβόλο  όπλο,  είτε  από  τροχαίο  δυστύχημα  με  σχετική
ταχύτητα των τροχοφόρων μεγαλύτερη από 60 Km\h, είτε τέλος από πτώση από ύψος
μεγαλύτερο των 3 μέτρων. 
Ο όρος υβριδική οστεοσύνθεση περιγράφει  τον συνδυασμό εξωτερικής με κάποια
μορφή  εσωτερικής  οστεοσύνθεσης,  ενώ  σαν  υβριδικό  σύστημα  εξωτερικής
οστεοσύνθεσης χαρακτηρίζεται εκείνο που συνδυάζει στοιχεία τόσο από τα κυκλικά
όσο και από τα μονόπλευρα συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Τέλος,  στην  παρούσα  μελέτη  ο  όρος  <<συμβατική  θεραπεία>>  των  καταγμάτων
αναφέρεται στη παραδοσιακή ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση όπως
αυτή έχει προταθεί από τη σχολή των χειρουργών της ΑΟ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

9



Από το 1852, όταν για πρώτη φορά στην ιατρική βιβλιογραφία, έγινε αναφορά στα
κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων από τον Tsamahyn, μέχρι τα τέλη της τρίτης
δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα οι σχετικές μελέτες  σπάνιζαν και περιορίζονταν
κυρίως σε άτομα μεγάλης ηλικίας με οστεοπορωτικά οστά. 
Το 1929 o Cotton  εισήγαγε το όρο <<fender fracture>> που αργότερα, το  1936, ο
Cubbins  τον  μετέτρεψε  σε  <<bumber  fracture>>   αναγνωρίζοντας  σαν  κύριο
μηχανισμό προκλήσεως των καταγμάτων αυτών τη πρόσκρουση του προφυλακτήρα
(fender, bumber) του αυτοκινήτου στο άνω πέρας της κνήμης (εικόνα 1). 

Εικόνα 1. Kάταγμα τύπου <<fender>> 

Το 1936,  ο Caldwell προέβλεψε ότι η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, και
κατά  συνέπεια  των  τροχαίων  δυστυχημάτων,  θα  πολλαπλασιάσει  σημαντικά   τον
αριθμό των συγκεκριμένων καταγμάτων,  θα μειώσει την μέση ηλικία του πληθυσμού
που τα υφίσταται, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθούν οι θεραπευτικές απαιτήσεις  για ένα
ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσμα. 
Το 1949, ο  Cornell για πρώτη φορά  χρησιμοποίησε τον όρο <<plateau fracture>>
προσπαθώντας  να διαχωρίσει τα ενδαρθρικά κατάγματα της κνήμης που περικλείουν
τμήμα της φορτιζόμενης επιφάνειας του οστού, από τα εξωαρθρικά κατάγματα του
άνω πέρατος της κνήμης.
Η πολυπλοκότητα και σοβαρότητα των κακώσεων αυτών αναγνωρίσθηκε  γρήγορα,
και  οδήγησε   πολλούς  συγγραφείς,  όπως  οι  Cornell,  Turner,  Βick,  Cave,  και
Leadbettet,  να  συμφωνήσουν  ότι  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  λειτουργικής
ανικανότητας μαζί με κάποιο ποσοστό τελικής αναπηρίας θα πρέπει να αναμένονται,
μετά από αυτούς  τους  τραυματισμούς  ανεξάρτητα από το είδος της  θεραπευτικής
μεθόδου.   Ορισμένοι  μάλιστα  όπως,  ο  Wilson  διατυπώνοντας  ακραίες  απόψεις,
υποστήριξαν  ότι  ακόμη  και  η  πρώιμη  αρθρόδεση  του  γόνατος  μπορεί  να  είναι
αναγκαία μετά από βαριά ενδαρθρικά κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων. 
Κι  ενώ  ο  στόχος  της  θεραπείας  των  καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων
οριοθετήθηκε   πολύ  νωρίς  -  ανώδυνο  και  σταθερό  γόνατο,  με  ανατομική
αποκατάσταση της αρθρικής επιφάνειας και του μηχανικού άξονα του σκέλους, και
λειτουργική  κίνηση  τέτοια,  που  να  ανταποκρίνεται  στις  καθημερινές  ανάγκες  -  η
θεραπευτική  διαδικασία  μέσα  από  την  οποία  ο  στόχος  αυτός  θα  επιτευχθεί,
απετέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα πολυάριθμων εργασιών. 
Κατά  την  διάρκεια  του  πρώτου  μισού  του  προηγούμενου  αιώνα  η  επικρατούσα
θεραπευτική άποψη ήταν η  κλειστή ανάταξη και  η ακινητοποίηση του σκέλους  σε
κυκλοτερή  γύψινο  επίδεσμο  από  την  περιοχή  της  βουβωνικής  χώρας  μέχρι  τα
δάκτυλα του άκρου ποδός  με το γόνατο σε έκταση ή ελαφρά κάμψη μέχρι 10, για
περίπου οκτώ εβδομάδες. 

10



Oι  περισσότεροι  συγγραφείς  συμφωνούσαν  ότι  η  αυξημένη  συντριπτικότητα  του
κατάγματος  αποτελεί  αντένδειξη  για  χειρουργική  επέμβαση  γιατί,  αφ’  ενός  μεν
ικανοποιητική  ανάταξη  είναι  δύσκολο  να  επιτευχθεί,  αφ’  ετέρου   η  συγκράτηση
αυτών των καταγμάτων είναι αμφιβόλου σταθερότητας. Ο Appley ενισχύοντας την
άποψη αυτή τόνισε  ότι  πτωχό αποτέλεσμα μετά  από ανοιχτή  χειρουργική  μέθοδο
είναι  χειρότερο από το ανάλογο αποτέλεσμα της συντηρητικής θεραπείας.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1940, η αναγκαιότητα για την επίτευξη ανατομικής
ανάταξης  των  ενδαρθρικών  καταγμάτων  –  ιδιαίτερα  αυτών  που  αφορούν  τη
φορτιζόμενη αρθρική επιφάνεια - σε συνδυασμό με τη γρήγορη κινητοποίηση της
άρθρωσης  σαν  απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  την  επίτευξη  ικανοποιητικού
λειτουργικού αποτελέσματος κατεδεικνύοντο όλο και πιο έντονα. 
Σταδιακά, οι πρώτες σχετικές εργασίες από τους   Spiegelman, Palmer, Reibel (εικόνα
2),  Fryjordet,  Cave,  Leadbetter,  και  Foged  που  αφορούσαν  ανοιχτή  ανάταξη  των
καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων  και  εσωτερική  οστεοσύνθεση  κυρίως  με
κοχλίες  συγκρατήσεως  εμφανίσθηκαν   στην  ορθοπαιδική  βιβλιογραφία  με
ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Εικόνα 2. Εσωτερική οστεοσύνθεση από εργασία του Reibel το 1950.

Το  1956  αποτελεί  σημαντικό  σταθμό  για  την  αντιμετώπιση  των  καταγμάτων  των
κνημιαίων κονδύλων. 
Πρώτος  ο  Appley  (εικόνα  3)  τη  χρονιά  εκείνη  δημοσίευσε  μια  κλινική  μελέτη,
προτείνοντας τη χρήση συνεχούς έλξης και πρώιμης κινητοποίησης του γόνατος για
την αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του άνω πέρατος της κνήμης.
Μερικούς μήνες αργότερα, ο Hohl  έδωσε την απαιτούμενη πειραματική  υποστήριξη
για την ευεργετική επίδραση της γρήγορης κινητοποιήσεως της άρθρωσης στο τελικό
αποτέλεσμα.  Η  μακρά  ακινητοποίηση  γονάτων  σε  πίθηκους,  οδήγησε  στο
πολλαπλασιασμό  του λιπώδους ιστού στον υποεπιγονατιδικό, υπερεπιγονατιδικό και
στον  οπίσθιο  θύλακο  της  άρθρωσης,  και  στη  συνέχεια  στην  μεταπλασία  του  σε
ινολιπώδη ιστό με τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία ενδαρθρικών συμφύσεων. 
Στα ίδια συμπεράσματα, μερικά χρόνια αργότερα, κατέληξαν τόσο ο Εvans μετά από
ανάλογα πειράματα σε ποντίκια, όσο και ο Enneking μετά από εξέταση πτωματικών
γονάτων σε άτομα με κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων που είχαν αντιμετωπισθεί
με  παρατεταμένη  ακινητοποίηση,  ενισχύοντας  την  άποψη  ότι  η  γρήγορη
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κινητοποίηση της άρθρωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση
αυτών των τραυματισμών. Ο Evans παρατήρησε ακόμη, ότι εκτός από τη μεταπλασία
του  λιπώδους  ιστού  και  τη  δημιουργία  συμφύσεων,  η  μακρά  ακινητοποίηση  του
γόνατος  επιφέρει  σημαντικές  αλλοιώσεις  στον  αρθρικό  χόνδρο,  που  συνίστανται
αρχικά σε τοπική απορρόφηση του  και στη συνέχεια σε αντικατάστασή του με ινώδη
ιστό.  Μετά από τριάντα μέρες ακινητοποίηση του γόνατος, οι βλάβες του αρθρικού
χόνδρου στα ποντίκια θεωρήθηκαν μη αναστρέψιμες. 
Τέλος,  πολύ  αργότερα,  το  1986,  ο  Gausewitz,  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι,
ακινητοποίηση  του  γόνατος  μετά  από ανοιχτή  ανάταξη  και  οστεοσύνθεση  επιδρά
δυσμενώς  στο  τελικό  αποτέλεσμα,   προκαλώντας  σημαντική  απώλεια  της  τελικής
κινητικότητας  του  άρθρωσης  ακόμη  και  στα   κατάγματα  εκείνα  των  κνημιαίων
κονδύλων πού χειρουργήθηκαν και ακινητοποιήθηκαν μετεγχειρητικά για  20 μόνο
μέρες.  

 

Εικόνα 3. Προτεινόμενη από τον  Appley συντηρητική θεραπεία σε ένα  Schatzker 6
κάταγμα  και το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η  διαπίστωση  των  καταστροφικών  συνεπειών  της  μακράς  ακινητοποίησης  του
γόνατος μαζί με την γενικότερη ανάπτυξη της χειρουργικής επιστήμης στο δεύτερο
μισό του προηγούμενου αιώνα, απετέλεσαν το έναυσμα για τον πολλαπλασιασμό των
εναλλακτικών  χειρουργικών  προσεγγίσεων  των  καταγμάτων  των  κνημιαίων
κονδύλων. 
Ο  Wilson το 1951, θεωρώντας ότι η ανάταξη των συντριπτικών και εμβυθισμένων
καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων  είναι  αδύνατη  με  οποιαδήποτε  τεχνική,
<<θυσίασε>>  την  επιγονατίδα  χρησιμοποιώντας  την  ως  μόσχευμα  για  την
αντικατάσταση του κεντρικού ενδαρθρικού άκρου της κνήμης, και λίγο αργότερα ο
Freehafer  (εικόνα  4)  υιοθετώντας  παρόμοια  φιλοσοφία  χρησιμοποίησε  τμήμα  του
λαγονίου οστού για τον ίδιο σκοπό.  
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Εικόνα 4.  Χρήση λαγονίου μοσχεύματος  για την αποκατάσταση συντριπτικών και
εμβυθισμένων καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων.

Ο  Wolf  το  1960  πρότεινε  την  εφαρμογή  πολλαπλών  Kirschner  wires  για  την
συγκράτηση των μικρών οστικών τεμαχίων των συντριπτικών καταγμάτων, ενώ λίγο
αργότερα,  το 1961, ο Muller και η ομάδα των χειρουργών της ΑΟ εισήγαγαν τις
αρχές της ανοιχτής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης με κοχλίες και πλάκες.
Σταδιακά,  υπήρξε  μια  προοδευτική  αναθεώρηση  των  αρχικών  απόψεων  και  οι
άκαμπτες  πλάκες  σοτεοσύνθεσης  αντικαταστάθηκαν  με  πλέον  δυναμικής  φύσεως
υλικά (εικόνα 5).

    

Εικόνα  5.Διάφορες  μορφές  εσωτερικής  οστεοσύνθεσης  όπως  έχουν  προταθεί  και
τροποποιηθεί  από  τους  χειρουργούς  της  ΑΟ  για  τα  κατάγματα  των  κνημιαίων
κονδύλων τύπου 5 και 6 κατά Schatzker.

Χρονικά  παράλληλα,  και  για  την  αποφυγή  των  διεγχειρητικών  κινδύνων  και  των
μετεγχειρητικών  επιπλοκών  αναπτύχθηκε  η  σχολή  της  αντιμετώπισης  των
καταγμάτων αυτών με την χρήση των λειτουργικών ναρθήκων. 
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Οι Cooney, Sarmiento Delamarter Decoster Scotland και Brown (εικόνα 6) τόνισαν τα
πλεονεκτήματα  της  μεθόδου  αυτής,  όπως  η  αποφυγή  των  διεγχειρητικών  και
μετεγχειρητικών  κινδύνων,  η  ικανοποιητική  σταθεροποίηση  του  κατάγματος,  η
δυνατότητα της  γρήγορης  κινητοποίησης  του γόνατος,  καθώς και  η μείωση   του
χρόνου της ενδονοσοκομειακής παραμονής. Τα πλεονεκτήματα αυτά κατέστησαν την
μέθοδο ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των μελών της ορθοπαιδικής κοινότητας. 

       
Εικόνα  6.  Λειτουργικός  νάρθηκας  για  την  αντιμετώπιση  των  καταγμάτων  των
κνημιαίων κονδύλων.

Από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1970  η  ευρεία  διάδοση  της  αρθροσκοπικής
χειρουργικής αρχικά ως διαγνωστικής και στη συνέχεια ως θεραπευτικής διαδικασίας
σε μια σειρά παθήσεων του γόνατος άνοιξε νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση των
καταγμάτων του άνω πέρατος της κνήμης. 
Το  1985,  πρώτος  ο  Lemon  παρουσίασε  μια  αρχική  μελέτη  για  τον  ρόλο  της
αρθροσκοπικής  επεμβατικής  χειρουργικής  στην  διαγνωστική  και  θεραπευτική
προσέγγιση  των  καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων,  αναγνωρίζοντας  όμως  εξ
αρχής τον περιορισμένο ρόλο της στα κατάγματα τύπου V και VI κατά Schatzker. Η
διερεύνηση και αποκατάσταση των συνοδών συνδεσμικών και μηνισκικών βλαβών, η
δυνατότητα  της  αρθροσκοπικά  υποβοηθούμενης  ανάταξης  του  κατάγματος,  η
ελαχιστοποίηση  των  μετεγχειρητικών  επιπλοκών  και  τέλος  η  μείωση  του
απαιτούμενου χρόνου αποθεραπείας αποτελούν ιδιαιτέρως ελκυστικά πλεονεκτήματα
της αρθροσκοπικής τεχνικής.
Όλες  οι  ανωτέρω  θεραπευτικές  μέθοδοι  προσέφεραν  αξιόπιστες  λύσεις  για  τα
ελαφριάς και μέτριας βαρύτητας κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων με αποτέλεσμα
οι  περισσότεροι  συγγραφείς  να  συμφωνούν  ότι  το  τελικό  αποτέλεσμα  των
καταγμάτων αυτών στις μέρες μας είναι πολύ καλύτερο από ότι  παλαιότερα.
Αντίθετα, η πρόγνωση των υψηλής ενέργειας καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων
εξακολουθεί να  είναι αποθαρρυντική. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταγμάτων
της κατηγορίας αυτών, όπως η συνύπαρξή τους με  άλλες κακώσεις που άμεσα ή
έμμεσα απειλούν την ζωή του τραυματία, η μεγάλη συντριπτικότητα του άνω πέρατος
της  κνήμης,  η  επέκταση της  οστικής  βλάβης  στη διάφυση της  κνήμης,  η σοβαρή
διαταραχή  του  μηχανικού  άξονα  του  σκέλους,  και  η  συχνή  παρουσία  συνοδών
βλαβών του δέρματος  και  των λοιπών μαλακών μορίων της άρθρωσης  αποτελούν
πρόκληση για τον χειρουργό ενώ η ταυτόχρονη θεραπευτική προσέγγιση όλης αυτής
της παθολογίας συνιστά συχνά δυσεπίλυτο πρόβλημα.  
Οι συντηρητικές μέθοδοι για την αντιμετώπισή τους εγκαταλείφθηκαν νωρίς, λόγω
των πτωχών  αποτελεσμάτων στα οποία κατέληγαν σαν απόρροια της ανεπαρκούς
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ανάταξης  της  αρθρικής  επιφάνειας  και  της  πλημμελούς  αποκατάστασης  του
μηχανικού άξονος του σκέλους. 
Η εναλλακτική χειρουργική λύση,   η  προταθείσα από τους  χειρουργούς  της ΑΟ,
συνεπάγεται  εκτεταμένες προσπελάσεις και αποκολλήσεις των μαλακών μορίων και
του περιοστέου, επιπλέον ιατρογενή επιβάρυνση της ήδη τραυματισμένης αγγειακής
κυκλοφορίας της περιοχής και  χρήση ιδιαίτερα ογκωδών υλικών οστεοσύνθεσης. Η
μέθοδος αυτή  συνδυάσθηκε με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, κυρίως εξ αιτίας
του πολύ  υψηλού ποσοστού των μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως η διάσπαση του
τραύματος και  η εν τω βάθει  φλεγμονή, που σε μερικές εργασίες έφθασαν η και
ξεπέρασαν ακόμη το 50%.
Υπό το βάρος αυτών των δεδομένων, ο  αρχικός ενθουσιασμός  των θιασωτών της
ανοιχτής  ανάταξης  και  της  εσωτερικής  οστεοσύνθεσης  μετατράπηκε  γρήγορα  σε
έντονο  σκεπτικισμό  με  αποτέλεσμα  την  αναζήτηση  εναλλακτικών  θεραπευτικών
προσεγγίσεων, που από αφ΄ ενός μεν θα επιλύσουν όλα τα συμφυή προβλήματα των
καταγμάτων  υψηλής  ενέργειας  και  αφ΄  ετέρου  θα  ελαχιστοποιήσουν  τις
μετεγχειρητικές επιπλοκές. 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950-60 στο Kurgan της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
ο καθηγητής Α. Ilizarov (εικόνα 7) και οι συνεργάτες του χρησιμοποιούσαν τις αρχές
της  διατατικής  οστεογένεσης  και  των  κυκλικών  συστημάτων  εξωτερικής
οστεοσύνθεσης για την αντιμετώπιση δύσκολων μυοσκελετικών προβλημάτων καθώς
και της πλειοψηφίας των σύνθετων καταγμάτων των μακρών οστών. 
Την τελευταία δεκαετία, οι Keogh, Harper, Marsh, Ries, επηρεασμένοι από τις αρχές
Ilizarov,  επανέφεραν  στην  ορθοπαιδική  βιβλιογραφία  της  δυτικής  κοινότητας  τις
παλαιότερες  απόψεις  σχετικά  με  την  αναγκαιότητα  εκτέλεσης   όσο  το  δυνατόν
λιγότερο αιματηρών χειρουργικών επεμβάσεων  που σε συνδυασμό με τη  χρήση <<
ελαφριάς  >>  εσωτερικής  οστεοσύνθεσης  και  την  υποστήριξη  με  κάποιο  είδος
εξωτερικής  οστεοσύνθεσης   θα  εξασφαλίσουν  επαρκή       <<  βιολογική  >>
συγκράτηση και θα μειώσουν τον αριθμό των μετεγχειρητικών επιπλοκών.
.

Εικόνα 7. Καθηγητής Ilizarov και το κυκλικό σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης.
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η συγκεκριμένη ανατομική περιγραφή αναφέρεται  στα στοιχεία εκείνα, η γνώση της
ανατομίας  των  οποίων  είναι  απαραίτητη:  α)  για  την  αντίληψη  του  μηχανισμού
πρόκλησης των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων, β) της παθολογοανατομικής
μορφολογίας των, γ) των συνοδών βλαβών των μαλακών μορίων και των υπολοίπων
οστέινων στοιχείων  της  άρθρωσης,  δ)  την  ορθή  αξιολόγηση  της   ακτινογραφικής
απεικόνισης των καταγμάτων αυτών,  ε)  τον ακριβή προεγχειρητικό σχεδιασμό και
κατά συνέπεια  την  ασφαλή εκτέλεση της υπό μελέτη μεθόδου.

ΟΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η  άρθρωση  του  γόνατος  αποτελείται  από  τρία  διαφορετικά  αλλά  ατελώς
διαχωρισμένα διαμερίσματα: 1) Το πρόσθιο ή επιγονατιδομηριαίο, 2) Το περιφερικό
ή μηροκνημιαίο, και 3) Το οπίσθιο ή κνημοπερονιαίο.
Το άνω τμήμα του οστού της  κνήμης  (μετάφυση και  επίφυση)  διαπλατύνεται  και
σχηματίζει τον έσω και έξω κνημιαίο κόνδυλο που περιλαμβάνουν τις  αντίστοιχες
αρθρικές  επιφάνειες  (plateau)  και  το  μεσοκονδύλιο  έπαρμα  της  κνήμης.  Οι
ανατομικοί  αυτοί σχηματισμοί  αρθρώνονται με τους  μηριαίους  κονδύλους και τη
μεσοκονδύλια εντομή  του μηριαίου αντίστοιχα (εικόνα 8).

Εικόνα 8.Η άρθρωση του γόνατος από μπροστά.

Ο  έσω κνημιαίος κόνδυλος είναι μεγαλύτερος από τον έξω, και έχει σχεδόν επίπεδη ή
ελαφρώς  υπόκοιλη  αρθρική  επιφάνεια  τόσο  στο  μετωπιαίο  όσο  και  στο  οβελιαίο
επίπεδο. Αντίθετα ο έξω κνημιαίος κόνδυλος βρίσκεται 2 με 3 χιλιοστά ψηλότερα από
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τον  έσω,  και  η  αρθρική  του  επιφάνεια   είναι  υπόκυρτος   όταν  θεωρείται  από τα
πλάγια (οβελιαίο επίπεδο), ενώ έχει υπόκοιλη μορφή όταν θεωρείται από μπροστά
(μετωπιαίο επίπεδο). Η ανατομική αυτή παραλλαγή, έχει σαν αποτέλεσμα τη σχεδόν
επίπεδη  απεικόνιση  του  έξω  κνημιαίου  κονδύλου  στην  προσθιο-οπίσθια
ακτινογραφία, σε αντίθεση με την εμφανή υπόκοιλη απεικόνιση του έσω κνημιαίου
κονδύλου.  Στο  οβελιαίο  επίπεδο,  οι  ακτίνες  της  καμπυλότητας  των  κνημιαίων
κονδύλων  είναι  διαφορετικές,  με  αυτήν  του  έσω  κονδύλου  να  είναι  περίπου  80
χιλιοστά και την αντίστοιχη του έξω κνημιαίου κονδύλου 70 χιλιοστά (εικόνα 9).  

                                      Έσω διαμέρισμα                 Έξω διαμέρισμα
Εικόνα  9.  Γραφική  αναπαράσταση  των  μηριαίων  και  κνημιαίων  κονδύλων  στο
οβελιαίο (αριστερά), με τις διαφορετικές ακτίνες καμπυλότητας.

Το πλάτος των κνημιαίων κονδύλων (μετωπιαίο επίπεδο) στο επίπεδο της άρθρωσης
είναι περίπου ίσο με το αντίστοιχο πλάτος των μηριαίων κονδύλων στο ίδιο επίπεδο
(εικόνα 10).

Εικόνα 10. Κνημιαίοι και μηριαίοι κόνδυλοι στο μετωπιαίο επίπεδο.
Οι αρθρικές επιφάνειες  των κνημιαίων κονδύλων καλύπτονται, στο κέντρο τους, από
αρθρικό χόνδρο πάχους, περίπου 3 χιλιοστά στον έσω κόνδυλο, και 4 χιλιοστά στον
έξω κόνδυλο.  Στην  περιφέρεια  το  πάχος  του  αρθρικού  χόνδρου  μειώνεται  στο  1
χιλισοτό στον έξω κόνδυλο και στα 2 χιλιοστά στον έσω.  
Οι μηριαίοι κόνδυλοι είναι κυρτοί και στα δύο επίπεδα και ασύμμετροι από άποψη
της  ακτίνας  καμπυλότητάς  των  (εικόνα  9).  Στην  οπίσθια  επιφάνειά  τους
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διαχωρίζονται  από  τη  μεσοκονδύλια  εντομή  ενώ  πρόσθια,  συνενούνται  σε  κοινή
αρθρική επιφάνεια, τη μηριαία τροχιλία, η οποία αρθρώνεται με την επιγονατίδα. 
Στο εγκάρσιο επίπεδο οι επιμήκεις άξονες των αρθρικών επιφανειών των μηριαίων
κονδύλων δεν  είναι  παράλληλοι  μεταξύ των,  αλλά  συγκλίνουν προς  τα μπροστά
(εικόνα  11).  Στο  ίδιο  επίπεδο  ο  έσω  κόνδυλος  είναι  ελαφρά  μεγαλύτερος
(μακρύτερος)  από  τον  έξω  (εικόνα  11),  αντίθετα  στο  μετωπιαίο  επίπεδο  ο  έξω
μηριαίος κόνδυλος είναι ελαφρά μεγαλύτερος (πλατύτερος) από τον έσω κόνδυλο(με
τη μέτρηση να γίνεται από το κέντρο της μεσοκονδύλιας εντομής) (εικόνα 10). 

                                 
Εικόνα 11. Πρόσθια διατομή μηριαίων κονδύλων στο εγκάρσιο επίπεδο.

Λόγω της ιδιόμορφης αυτής αρχιτεκτονικής των μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων,
το έσω διαμέρισμα της μηροκνημικής άρθρωσης είναι πιο σταθερό και σχετικά πιο
αρμονικό από το έξω διαμέρισμα, καθότι σε αυτό η άρθρωση επιτελείται μεταξύ ενός
κυρτού (μηριαίος κόνδυλος) και ενός κοίλου (κνημιαίος κόνδυλος) σχηματισμού (σαν
τροχός  που  κινείται  σε  επίπεδη  ή  ελαφρά  κοίλη  επιφάνεια).  Αντίθετα,   στο  έξω
μηροκνημιαίο διαμέρισμα η αντιστοιχία επαφής μεταξύ του έξω  μηριαίου (κυρτού)
και  του  έξω  κνημιαίου  κονδύλου  (υπόκυρτου)  είναι  ουσιαστικά  ανύπαρκτη  (σαν
τροχός με κυρτό θόλο) (εικόνα 9). 
Η ανατομική αυτή δυσαρμονία αποκαθίσταται δια της παρεμβολής των μηνίσκων, οι
οποίοι  έχουν  υπόκοιλο  σχήμα  στην  άνω  αρθρική  τους  επιφάνεια  ενώ  η  κάτω
επιφάνειά τους είναι επίπεδη. Ο καθένας από τους μηνίσκους καλύπτει περίπου τα
δύο τρίτα της αντίστοιχης αρθρικής επιφάνειας της κνήμης (εικόνα 12).

           
Εικόνα 12. Άποψη  εγκάρσιας διατομής των κνημιαίων κονδύλων και των μηνίσκων.

Εκτός από την συμβολή τους στην αρμονία και στη σταθερότητα της άρθρωσης, οι
μηνίσκοι  αυξάνουν  την  επιφάνεια  κατανομής  των  φορτίων,  χρησιμεύουν  στην
απορρόφηση των κραδασμών κατά την φόρτιση του γόνατος, και τέλος συμμετέχουν
στην ύγρανση της άρθρωσης. 
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Στο έξω μηροκνημιαίο διαμέρισμα, σχεδόν όλα τα φορτία κατά την όρθια θέση και
βάδιση περνούν δια του έξω μηνίσκου, ενώ αντίθετα τα φορτία που διέρχονται δια
του έσω μηροκνημιαίου  διαμερίσματος  κατανέμονται  σχεδόν ισόποσα μεταξύ  του
έσω  μηνίσκου  και  του  μη  καλυπτόμενου  από  το  μηνίσκο  αρθρικού  χόνδρου  της
κνήμης.   Όταν  ο  έσω  μηνίσκος  αφαιρείται  η  φορτιζόμενη  αρθρική  επιφάνεια
ελαττώνεται  κατά  40%,  συνεπώς  τα  φορτία  διέρχονται  δια  μέσου  επιφανείας
μικρότερης κατά 2.5 φορές από τη φυσιολογική. Αυτές οι ανατομικές και μηχανικές
ιδιαιτερότητες  των δύο μηροκνημιαίων διαμερισμάτων, υπογραμμίζουν τη σημασία
της διατήρησης των μηνίσκων (ιδιαίτερα του έσω), και μπορούν να εξηγήσουν γιατί
τα κλινικά αποτελέσματα μετά από κατάγματα του έξω κνημιαίου κονδύλου μπορεί
να είναι ικανοποιητικά ακόμη και με πτωχή ακτινογραφική απεικόνιση, ενώ αντίθετα,
τα  κατάγματα  του  έσω  κνημιαίου  κονδύλου  καταλήγουν  συχνότερα  σε  πτωχά
αποτελέσματα.
Μεταξύ των δύο κνημιαίων κονδύλων βρίσκεται το οστέινο έπαρμα  της κνημιαίας
εντομής, η οποία αποτελείται από την έσω και την  έξω  κνημιαία άκανθα. Πρόσθια
του  κνημιαίου   επάρματος  βρίσκεται  ο  πρόσθιος  μεσοκονδύλιος  βόθρος,  περιοχή
πρόσφυσης του προσθίου κέρατος του έσω και του έξω μηνίσκου καθώς επίσης και
του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Οι δύο κνημιαίες άκανθες προβάλλουν μεταξύ της
έσω αρθρικής επιφάνειας των δύο μηριαίων κονδύλων. Προς τα πίσω της κνημιαίας
εντομής  βρίσκεται  ο  οπίσθιος  μεσοκονδύλιος  βόθρος,  περιοχή  πρόσφυσης  του
οπισθίου  κέρατος  του  έσω  και  του  έξω  μηνίσκου  και  του  οπίσθιου  χιαστού
συνδέσμου (εικόνα 12).
Σε  μετωπιαία  διατομή  ο  κάθε  κνημιαίος  κόνδυλος  παρουσιάζει  δύο   συστήματα
οστικών δοκίδων.  Το ένα  περιορίζεται  στον σύστοιχο  κόνδυλο, κάθετα προς την
γραμμή της αρθρώσεως ενώ το δεύτερο ακτινοβολεί προς τον αντίθετο κόνδυλο σε
λοξή κατεύθυνση προς την αρθρική γραμμή (εικόνα 13).  Σε εγκάρσια διατομή,  οι
κνημιαίοι  κόνδυλοι  μοιράζονται  δύο  οριζόντια  συστήματα οστικών δοκίδων,   ένα
πρόσθιο και ένα οπίσθιο, τα οποία χιάζονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μια αψίδα.
Τα δύο αυτά συστήματα δοκίδων καθίστανται  πλέον οριζόντια καθώς πλησιάζουν
προς  την  άρθρωση  του  γόνατος.  Στο  μετωπιαίο  επίπεδο  οι  μηριαίοι  κόνδυλοι
εμφανίζουν  τρία  συστήματα  οστικών  δοκίδων,  το  πρώτο  κάθετο  στην  αρθρική
γραμμή, το δεύτερο παράλληλα με την αρθρική γραμμή και το τρίτο λοξό προς τον
αντίθετο κόνδυλο(εικόνα 13).
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Εικόνα 13. Συστήματα δοκίδων της μηροκνημιαίας άρθρωσης στο μετωπιαίο επίπεδο.

Στο επιγονατιδομηριαίο διαμέρισμα συντελείται η άρθρωση της επιγονατίδος με τη
μηριαίο  οστό.  Κατά τη κίνηση του γόνατος  από τη  πλήρη έκταση μέχρι  τις  90
κάμψη,  η  επιγονατίδα αρθρώνεται  με  την αύλακα του μηριαίου,  ενώ από τις  90
μέχρι  τη  πλήρη  κάμψη  του  γόνατος,  η  έσω  και  η  έξω  αρθρική  επιφάνεια  της
επιγονατίδας αρθρώνονται με τους αντίστοιχους μηριαίους κονδύλους.  
Η άνω κνημοπερονιαία άρθρωση αποτελεί το τρίτο διαμέρισμα της άρθρωσης του
γόνατος. Σχηματίζεται από την αρθρική επιφάνεια της κεφαλής της περόνης και το
οπίσθιο μέρος του έξω κνημιαίου κονδύλου, βρίσκεται οπίσθιο-εξωτερικά της κνήμης
και  στη  πλειοψηφία  των  ατόμων  περιβάλλεται  από  ξεχωριστό  αρθρικό  θύλακο
(εικόνα 14). Σε ποσοστό όμως, που σε διάφορες ανατομικές μελέτες κυμαίνεται από
10% μέχρι και 50%, η άνω κνημοπερονιαία άρθρωση μοιράζεται τον ίδιο θύλακο με
τη μηροκνημιαία άρθρωση, είναι δηλαδή ενδοθυλακική.

Εικόνα 14. Άνω κνημοπερονιαία συνδέσμωση, προσθιο-εξωτερική άποψη.
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ΑΡΘΡΙΚΟΣ ΘΥΛΑΚΟΣ

Ο αρθρικός θύλακος  αποτελεί  μια ινώδη μεμβράνη που περιβάλλει  το περιφερικό
άκρο του μηριαίου και το κεντρικό της κνήμης σχηματίζοντας το μη οστέινο τοίχωμα
της άρθρωσης του γόνατος. Κατά περιοχές παρουσιάζει παχύνσεις, οι οποίες μπορεί
να θεωρηθούν ως διακριτοί σύνδεσμοι (εικόνα 15). 

Εικόνα 15. Άποψη της έσω πρόσφυσης του αρθρικού θυλάκου. (Αριστερά) Σαν Α και
Β σημειώνεται  η  ανάσπαση του  αρθρικού  θυλάκου.  Διακρίνεται  το  ενδοθυλακικό
τμήμα του έσω μηριαίου και κνημιαίου κονδύλου. 

Κεντρικά του γόνατος ο θύλακος καταφύεται: 1) μπροστά, στη πρόσθια επιφάνεια
του μηριαίου οστού κατά μήκος της μηριαίας τροχιλίας και του συστοίχου πλάγιου
άκρου της επιγονατίδας,  και αφού αναδιπλωθεί σε απόσταση περίπου τρία εκατοστά
κεντρικά του άνω πόλου της επιγονατίδας σχηματίζει τον υπερεπιγονατιδικό θύλακο,
2) στην έσω και έξω επιφάνεια, κατά μήκος των κεντρικών ορίων των αντίστοιχων
αρθρικών επιφανειών των μηριαίων κονδύλων, με την έξω θυλακική πρόσφυση να
βρίσκεται περιφερικά της έκφυσης  του τένοντος του ιγνυακού μυός  ο οποίος  στη
περιοχή αυτή γίνεται ενδοθυλακικός, 3) πίσω, κατά μήκος των αρθρικών ορίων των
μηριαίων κονδύλων, περιφερικά της έκφυσης των δύο κεφαλών του γαστροκνημίου
μυός ενώ  στη μέση οπίσθια επιφάνεια του μηριαίου καταφύεται κατά μήκος της έσω
και έξω όχθης του μεσοκονδύλιου βόθρου (εικόνα 16). 

   
Εικόνα 16. Πρόσθια, έσω, έξω και οπίσθια μηριαία κατάφυση του αρθρικού θύλακου.
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Η  πρόσφυση  του  θυλάκου  στη  κνήμη  γίνεται  περιμετρικά  του  οστού  και  σε
διαφορετική απόσταση από την κύρια  άρθρωση.  Έτσι   αν η  κνήμη (κυκλοτερώς)
χωρισθεί σε τέσσερις ζώνες, στη ζώνη 1(πρόσθια), η πρόσφυση του θυλάκου γίνεται
4-6  χιλιοστά  περιφερικά  της  ακτινογραφικής  (πλαγιο-πλάγια  ακτινογραφία)
απεικονίσεως της υποχονδριακής γραμμής της κνήμης, στη ζώνη 2 (οπίσθια έσω) 9-
11  χιλιοστά  περιφερικά  της  άρθρωσης,  στη  ζώνη  3  (οπίσθια)  17-27  χιλιοστά
περιφερικά  της  άρθρωσης  και  τέλος  στη  ζώνη  4  (οπίσθια  έξω)  11-12  χιλιοστά
περιφερικά της άρθρωσης (εικόνα 17).

Εικόνα 17. Η περιμετρική πρόσφυση του αρθρικού θυλάκου στο οστό της κνήμης.

Περιφερικά   του  γόνατος,  ο  θύλακος  επενδύει  τον  τένοντα  του  ιγνυακού  μυός,
σχηματίζοντας  ένα εκκόλπωμα στην οπίσθιο-εξωτερική γωνία του γόνατος  και  σε
απόσταση από την άρθρωση που ποικίλλει. Η οπίσθια έσω αρθρική κοιλότητα, στο
50% των ατόμων, επικοινωνεί με bursa που βρίσκεται μεταξύ του ημιυμενώδους και
της έσω κεφαλής του γαστροκνημίου. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος κατά βαθμό σημαντικότητας εξαρτάται
από  τους  παρακάτω  παράγοντες  1)  την  ακεραιότητα  των  συνδέσμων  και  των
μηνίσκων 2) την αλληλεπίδραση των μυών και των τενόντων 3) την πρόσφυση του
αρθρικού θυλάκου και 4) την αρχιτεκτονική και τον προσανατολισμό των αρθρικών
επιφανειών. 

22



Η πρόσθια, οπίσθια και στροφική κίνηση της κνήμης σχετικά με το μηριαίο ελέγχεται
από πρωτογενείς και δευτερογενείς σταθεροποιητικές δομές  το ποσοστό συμμετοχής
των οποίων  μεταβάλλεται ανάλογα με το βαθμό κάμψης του γόνατος.

ΑΓΓΕΙΟΝΕΥΡΩΔΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η ιγνυακή αρτηρία αποτελεί την τελική κατάληξη της επιπολής μηριαίας αρτηρίας
περιφερικά  τού τρήματος των προσαγωγών όπου βρίσκεται στενά επικολλημένη στο
μηριαίο οστό. Κεντρικά της άρθρωσης, η ιγνυακή αρτηρία διερχόμενη δια των δύο
κεφαλών του δικέφαλου γαστροκνημίου μυός,  ουσιαστικά εφάπτεται του μηριαίου
οστού,  με  μοναδικούς  παρεμβαλλόμενους  ιστούς  τον  αρθρικό  θύλακο  και  μια
στιβάδα από λίπος. Ακριβώς πίσω από την άρθρωση, η αρτηρία βρίσκεται επί του
λοξού ιγνυακού συνδέσμου. Περιφερικά της άρθρωσης η αρτηρία πορεύεται επί της
ιγνυακής  περιτονίας  και  αμέσως  μετά  την  έξοδό  της  από  τη  τενόντια  αψίδα  του
υπονημίδιου μυός δίνει τους τελικούς κλάδους, την πρόσθια και την οπίσθια κνημιαία
αρτηρία. Κατά την πορεία της στον ιγνυακό βόθρο, η ιγνυακή αρτηρία ευρίσκεται
μεταξύ  δύο  ανένδοτων  σημείων  (κεντρικά  στο  τρήμα  των  προσαγωγών,  και
περιφερικά  στην  αψίδα  του  υποκνημίδιου  μυός)  με  συνέπεια  ακόμη  και  μικρή
διαταραχή της οστικής ανατομίας της περιοχής να προκαλεί διάταση της αρτηρίας με
πιθανή απόφραξη ή ρήξη (εικόνα 18). 

Εικόνα 18. Πορεία και κλάδοι ιγνυακής αρτηρίας          

Πριν  από  το  χιασμό  της  σε  πρόσθια  και   οπίσθια  κνημιαία  αρτηρία,  η  ιγνυακή
αρτηρία δίνει πέντε κλάδους, την άνω έσω και έξω αρτηρία, την κάτω έσω και έξω
αρτηρία, και την μέση αρτηρία του γόνατος που αποτελούν το αγγειακό αρδευτικό
σύστημα της πρόσθιας επιφάνειας γόνατος (εικόνα 19). Πρόσθετη αιμάτωση στους
ιστούς της περιοχής  προσφέρεται  από κλάδους  της  κατιούσας έξω περισπωμένης
μηριαίας αρτηρίας και της παλίνδρομης πρόσθιας κνημιαίας αρτηρίας.
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Εικόνα 19. Αιμάτωση της πρόσθιας επιφάνειας του γόνατος                     

Αναφορικά με την αιμάτωση του άνω πέρατος της κνήμης, πλούσιο αγγειακό δίκτυο
που  προέρχεται  από  τις  αναστομώσεις  της  έσω και  έξω  κατιούσας  αρτηρίας  του
γόνατος αιματώνει  τόσο τη μετάφυση όσο και  το υπαρθρικό οστό των κνημιαίων
κονδύλων.
 Η ιγνυακή φλέβα εισέρχεται στον ιγνυακό βόθρο, αρχικά ευρισκόμενη προς τα έξω
της  αρτηρίας,   στη  πορεία  χιάζεται  με  την  αρτηρία,   και  κεντρικά  του  ιγνυακού
βόθρου εξέρχεται από την έσω πλευρά της αρτηρίας. 
Το κνημιαίο  νεύρο κλάδος  του  ισχιακού  νεύρου  διασχίζει  την  ιγνυακή κοιλότητα
επιπολής των αγγείων(νεύρο, φλέβα, αρτηρία). Κεντρικά της άρθρωσης ευρίσκεται
επί τα έξω της αρτηρίας, στην πορεία χιάζεται με τα αγγεία  και τελικά εξέρχεται
περιφερικά του ιγνυακού βόθρου επί τα έσω της αρτηρίας (εικόνα 20).
Το  κοινό  περονιαίο  νεύρο  εισέρχεται  στην  ιγνυακή  κοιλότητα  επί  τα  έξω  του
κνημιαίου νεύρου και εξέρχεται μεταξύ του τένοντα του δικέφαλου μηριαίου μυός
και της έξω κεφαλής του δικέφαλου γαστροκνημίου μυός, πίσω από την κεφαλή της
περόνης όπου χιάζεται στον επιπολής και τον εν τω βάθει κλάδο (εικόνα 21). 
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Εικόνες 20 και 21. Αγγειονευρώδη στελέχη στην οπίσθια επιφάνεια του γόνατος. Η
κάμψη  του γόνατος απομακρύνει  το περονιαίο νεύρο από την κεφαλή της περόνης.

Τα αισθητικά δερματικά νεύρα της οπίσθιας επιφάνειας του γόνατος είναι  το έσω
δερματικό  νεύρο  της  γαστροκνημίας,  κλάδος  του  κνημιαίου  νεύρου,  και  το  έξω
δερματικό της γαστροκνημίας,  κλάδος του κοινού περονιαίου νεύρου. 
Στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος, βρίσκεται το επιγονατιδικό αισθητικό νευρικό
πλέγμα,  σχηματιζόμενο  κύρια  από  κλάδους  του  έσω,  του  έξω  και  του  μέσου
δερματικού κλάδου του μηριαίου νεύρου, κείμενο επί της επιγονατίδας και επί του
επιγονατιδικού τένοντα,. 
Τέλος το σαφηνές νεύρο, κλάδος του μηριαίου νεύρου συνοδεύει την σαφηνή φλέβα
κατά μήκος  της  έσω επιφάνειας  του  γόνατος  δίνοντας  και  αυτό  κλάδους  για  τον
σχηματισμό του επιγονατιδικού αισθητικού πλέγματος.
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΤΗΣ  ΑΡΘΡΩΣΗΣ  ΤΟΥ
ΓΟΝΑΤΟΣ

Στη κνήμη (εικόνα 22) ο μηχανικός άξονας του οστού (τόσο στο μετωπιαίο όσο και
στο  οβελιαίο  επίπεδο)  είναι  παράλληλος  (χωρίς  να  συμπίπτει)  με  το  μηχανικό,
αντίθετα στο μηριαίο ο ανατομικός άξονας σχηματίζει στο μετωπιαίο επίπεδο γωνία
72 με τον μηχανικό (εικόνα 23). 

                                                                                                      μηχαν.    ανατ.
Εικόνα 22.    
         Μηχανικός άξονας της κνήμης                 Ανατομικός άξονας της κνήμης

                                                                                                                 ανατ.  μηχαν.
Εικόνα 23.
           Μηχανικός άξονας μηριαίου                        Ανατομικός άξονας μηριαίου

Στο μετωπιαίο επίπεδο, η αρθρική επιφάνεια των κνημιαίων κονδύλων σχηματίζει με
τον άξονα της κνήμης ελαφρώς ραιβή γωνία 87.52, ενώ στο οβελιαίο επίπεδο η
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αντίστοιχη  γωνία  είναι  80.41.6(οπίσθια  απόκλιση  της  αρθρικής  επιφάνειας  της
κνήμης) (εικόνα 24). 

                                                               
Οπίσθια απόκλιση κνήμης                                     Ραιβή απόκλιση κνήμης
         80.41.6                                                                  87.5 2
Εικόνα 24. Προσανατολισμός της αρθρικής επιφάνειας του γόνατος

Η αποκατάσταση των τιμών των γωνιών αυτών μέσα στα φυσιολογικά όρια είναι
απαραίτητη  προυπόθεση  για  την  αποφυγή  δευτερογενούς  μετατραυματικής
αρθρίτιδας.    
Η  φυσιολογική  βλαισή  απόκλιση  της  διάφυσης  του  μηριαίου  οστού  έχει  σαν
αποτέλεσμα  τα  φορτία  που  διέρχονται  δια  της  άρθρωσης  του  γόνατος  να
κατανέμονται  ανισομερώς μεταξύ των δύο κνημιαίων αρθρικών επιφανειών. Έτσι,
κατά τη διάρκεια  της  στατικής  φάσεως (δίποδη στήριξη)  της  βάδισης,  ισόποσο ή
ελαφρώς μεγαλύτερο βάρος  διέρχεται  από το  έσω μηροκνημιαίο διαμέρισμα του
γόνατος  σε  σχέση  με  το  έξω,  κατά  τη  διάρκεια  όμως  της  δυναμικής  φάσεως
(μονόποδη στήριξη) της βάδισης το περισσότερο βάρος (περίπου το 65% με 70% των
φορτίων) διέρχεται δια του έσω κνημιαίου κονδύλου.  Κατά συνέπεια, συγγενείς ή
μετατραυματικές παραμορφώσεις σε ραιβότητα δρουν συνεργικά, αυξάνοντας ακόμη
περισσότερο τα διερχόμενα δια του έσω διαμερίσματος φορτία, προκαλώντας φθορά
του  αρθρικού  χόνδρου  και  πρώιμη  ανάπτυξη  εκφυλιστικής  αρθρίτιδας.  Αντίθετα
μικρές  παραμορφώσεις  σε  βλαισότητα  είναι  καλύτερα  ανεκτές  από  τη  άρθρωση,
καθότι εξισορροπούν την κατανομή των φορτίων.

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ
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Η κύρια  εκούσια  κίνηση η οποία  επιτελείται  στην  άρθρωση του  γόνατος  είναι  η
κάμψη – έκταση, στο οβελιαίο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της κίνησης του γόνατος
από  τη  πλήρη  έκταση  στη  πλήρη  κάμψη,  επιτελείται  ταυτόχρονη  (ακούσια)  έσω
στροφή της κνήμης σχετικά με το μηριαίο στο μετωπιαίο επίπεδο, καθώς και οπίσθια
ολίσθηση των μηριαίων επί των κνημιαίων κονδύλων (εικόνα 25). Η κνήμη βρίσκεται
στη μεγαλύτερη έξω στροφή κατά την πλήρη έκταση του γόνατος, ενώ έρχεται στη
μεγαλύτερη έσω στροφή κατά τη πλήρη κάμψη.

Εικόνα  25.  Κίνηση  του  γόνατος.  Ταυτόχρονη  κάμψη  και  οπίσθια  ολίσθηση  των
μηριαίων κονδύλων επί των αντίστοιχων κνημιαίων. 

Το φυσιολογικό εύρος της κίνησης του γόνατος είναι από 5º με 10º υπερέκταση μέχρι
135º κάμψη με ταυτόχρονη 8º εως 12º στροφή.
Σύμφωνα με  παλαιότερες  απόψεις,  κατά τη  κάμψη-έκταση του  γόνατος  ο  άξονας
κίνησης  του  μηριαίου  σε  σχέση  με  το  κνήμη  δεν  παραμένει  σταθερός  αλλά
μεταβάλλεται  στιγμιαία  ανάλογα  με  τη  γωνία  κάμψης  της  άρθρωσης.  Από  τις
εργασίες των  Frankel το 1970 και  Smidt το 1972 προέκυψε ότι τα <<στιγμιαία>>
κέντρα  της  κίνησης  του  γόνατος  βρίσκονται  στο  επίπεδο  του  έξω  μηριαίου
επικονδύλου, επί κύκλου, η διάμετρος του οποίου  ποικίλλει (εικόνα 26).

Εικόνα 26.  Γραφική αναπαράσταση των στιγμιαίων κέντρων κίνησης του γόνατος
ανάλογα με  τη γωνία  κάμψης της  άρθρωσης  (1=0,  2=15,  3=30,  4=45,  5=60,
6=75, 7=90).

Η ιδέα ενός σταθερού (fixed) άξονα κίνησης του γόνατος, που κατά προσέγγιση, θα
<<συμβιβάσει>>  όλους  τους  στιγμιαίους  άξονες,  και  θα  επιτρέπει  ικανοποιητική
κίνηση της άρθρωσης απετέλεσε τη γενεσιουργό ιδέα πάνω στη οποία στηρίχθηκαν οι
αρθροπλαστικές  του  γόνατος  με  περιορισμένη  κίνηση  (constrained).  Το  1972  ο
Walker έδειξε ότι αν ο σταθερός άξονας της κίνησης του γόνατος συμπέσει με τον
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στιγμιαίο  άξονα  στις  45 επέρχεται  η  ελάχιστη  διαταραχή  της  κινηματικής  της
άρθρωσης. 
Το 1993 η  Hollister (εικόνα 27) περιγράφει λεπτομερώς τον σταθερό αυτόν άξονα
κίνησης τόσο για την κάμψη-έκταση όσο και για την αυτόματη στροφή καθορίζοντας
το σημείο διέλευσής του δια των μηριαίων κονδύλων (εικόνα 28). Σύμφωνα με αυτά
τα δεδομένα, ο σταθερός άξονας περιστροφής του γόνατος κατά την κάμψη-έκταση
συμπίπτει με την δια-επικονδυλιαία γραμμή όπως αυτή καθορίζεται από τα σημεία
έκφυσης του έσω και έξω πλάγιου  συνδέσμου και διέρχεται ακριβώς κεντρικά του
σημείου χιασμού των χιαστών συνδέσμων (εικόνα 29).

Εικόνα  27.  Γραφική  αναπαράσταση  του  σταθερού  άξονα  κίνησης  του  γόνατος
σύμφωνα με την εργασία των  Hollister και συνεργατών. Α: μετωπιαίο επίπεδο. Η
γωνία Α με μέση τιμή 84  2.4 σχηματίζεται από τον άξονα κάμψης-έκτασης και τον
άξονα του μηριαίου οστού. Η γωνία Β με μέση τιμή 89  2.1 σχηματίζεται από τον
άξονα κάμψης-έκτασης και του άξονα στροφής της κνήμης. Η γωνία C με μέση τιμή
89  2.1 σχηματίζεται μεταξύ του άξονα στροφής της κνήμης και της εφαπτομένης
της αρθρικής επιφάνειας των κνημιαίων κονδύλων. Η γωνία  D με μέση τιμή 4.3  
1.0 σχηματίζεται από τον άξονα κάμψης-έκτασης και την εφαπτομένη της αρθρικής
επιφάνειας των μηριαίων κονδύλων. Β: οβελιαίο επίπεδο. Η απόσταση Χ του κέντρου
κάμψης-έκτασης  από τον πρόσθιο  έσω μηριαίο κόνδυλο είναι  περίπου το 1/3 της
προσθιοπίσθιας  απόστασης  του  έσω  μηριαίου  κονδύλου  σε  αυτό  το  επίπεδο,
R/Χ=35.3%  5.1.
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Εικόνα 28. Τομές μαγνητικού συντονισμού κάθετες στον άξονα κάμψης-έκτασης του
γόνατος.  Α: έξω μηριαίος κόνδυλος,  Β: έσω μηριαίος  κόνδυλος.   Το μαύρο  spot
δίπλα στο * είναι το σημείο από το οποίο διέρχεται ο άξονας κάμψης – έκτασης. Στη
τομή  C διακρίνεται το σημείο χιασμού των χιαστών συνδέσμων του γόνατος με το
κέντρο κίνησης ακριβώς κεντρικά του σημείου αυτού (βέλος ).  

                           
Εικόνα 29. Σχηματική αναπαράσταση του άξονα περιστροφής του γόνατος κατά την
κάμψη – έκταση. Συμπίπτει με τον δια-επικονδύλιο άξονα όπως αυτό καθορίζεται από
τα  σημεία  έκφυσης  των  πλαγίων  συνδέσμων  και  διέρχεται  ακριβώς  άνωθεν  του
σημείου χιασμού των χιαστών συνδέσμων.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ

Ένα σύστημα ταξινομήσεως οστικού τραυματισμού είναι χωρίς αξία αν δεν προάγει
την αντίληψη του παθοφυσιολογικού μηχανισμού πρόκλησης του κατάγματος, δεν
περιγράφει  τα  μορφολογικά  του  χαρακτηριστικά,  δεν  ταυτοποιεί  τη  διαδικασία
αποκατάστασής του, και κατά συνέπεια δεν καλυτερεύει την επικοινωνία μεταξύ των
ορθοπαιδικών (Appley, 1956). 
Στοιχεία  όπως  η   τοπογραφική  εντόπιση  της  οστικής  βλάβης,  ο  βαθμός
συντριπτικότητάς  της,  τα  ακτινογραφικά  της  χαρακτηριστικά,  η  ενδογενής
σταθερότητά  της,  και  η  αναγκαιότητα  ή  όχι  χειρουργικής  αποκατάστασης
χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από πολλούς χειρουργούς για την ταξινόμηση  των
καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων.  
Από το 1934 όταν ο Cubbins  χώρισε τα κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων σε τρεις
κατηγορίες μέχρι το 1995 όταν ο Yang (εικόνα 30) παρουσίασε το τελευταίο σύστημα
κατηγοριοποιήσεως  των  ενδαρθρικών  καταγμάτων  του  άνω  πέρατος  της  κνήμης,
πάνω  από  είκοσι  προσπάθειες  να  ταξινομηθούν  τα  κατάγματα  των  κνημιαίων
κονδύλων έχουν καταγραφεί στην ορθοπαιδική βιβλιογραφία. 

     
                   Type I                                     Type II                               Type III
Εικόνα 30. Τελευταία δημοσιευθείσα ταξινόμηση κατά Yang για τα κατάγματα άνω
πέρατος κνήμης.
 
Ιδιαίτερη μνεία χρήζουν οι προσπάθειες των  Moore (εικόνα 31), Hohl, και Kennedy
που  χρησιμοποιώντας  κλινικά  και  πειραματικά  δεδομένα  δημιούργησαν  τρία
διαφορετικά συστήματα ταξινομήσεως  που για πολλά χρόνια υπήρξαν τα συστήματα
αναφοράς για τις περισσότερες μελέτες.

Εικόνα 31. Ταξινόμηση των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων κατά Μoore.
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Το 1978 ο Schatzker δημοσίευσε το δικό του σύστημα ταξινομήσεως, που στις μέρες
μας  είναι  το  πλέον  δημοφιλές.   Ο  μηχανισμός  πρόκλησης,  η  γεωμετρία  του
κατάγματος, και η συνύπαρξη συνοδών συνδεσμικών βλαβών χρηιμοποιήθηκαν για
την κατάταξη των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων. 
Ο  Schatzker  (εικόνα  32)  αναγνωρίζει  έξι  διαφορετικούς  τύπους  καταγμάτων  των
κνημιαίων  κονδύλων.  Ο  τύπος  Ι  περιγράφει  κάταγμα  τύπου  σφήνας  του  έξω
κνημιαίου  κονδύλου,  ο  τύπος  ΙΙ  είναι  ο  συνδυασμός  του κατάγματος  τύπου Ι με
ταυτόχρονη  συντριβή  και  υποχώρηση  της  παραμένουσας  αρθρικής  επιφάνειας,  ο
τύπος  III  χαρακτηρίζεται  από  αμιγή  συντριβή  και  υποχώρηση  της  αρθρικής
επιφάνειας του έξω κνημιαίου κονδύλου, ο τύπος IV αντιπροσωπεύει το κάταγμα του
έσω κνημιαίου κονδύλου, ο τύπος V είναι το δια-κονδύλιο κάταγμα και τέλος ο τύπος
VI περιγράφει  το κάταγμα του ενός ή και των δύο κνημιαίων κονδύλων με συνοδό
διαχωρισμό της μετάφυσης από τη διάφυση της κνήμης
.   

Εικόνα 32. Ταξινόμηση  κατά Schatzker.

Κοινό  χαρακτηριστικό  των  καταγμάτων  τύπου  V  και  VI  κατά  Schatzker –  που
αντιστοιχούν στα κατάγματα τύπου Ε κατά Moore και τύπου C κατά ΑΟ (εικόνα 33) -
είναι  ότι  συνήθως  προκαλούνται  από  υψηλής  ενέργειας  τραυματισμούς  με
αποτέλεσμα εκτός από τη σημαντική οστική βλάβη να συνοδεύονται συχνά και από
σοβαρές και εκτεταμένες κακώσεις  τόσο των ιστών της περιοχή του γόνατος, όσο και
ιστών από άλλα συστήματα.

Εικόνα 33. Ταξινόμηση κατά ΑΟ.

Παράλληλα  με  την  κατηγοριοποίηση  της  οστικής  βλάβης  είναι  απαραίτητο,   να
υιοθετηθεί και ένα κοινά αποδεκτό σύστημα κατατάξεως των συνοδών βλαβών των
μαλακών μορίων της περιοχής του γόνατος (soft tissue envelope). 
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Η  κλασσική  ταξινόμηση  των  επιπεπλεγμένων  καταγμάτων  κατά   Gustillo  και
Andersen αποδεικνύεται  πτωχή  για  τους  συγκεκριμένους  τραυματισμούς,  καθότι
πολύ συχνά ακόμη και τα κλειστά κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων συνοδεύονται
με  σημαντικές βλάβες  του δέρματος, εκτεταμένα υποδόρια αιματώματα, ρήξεις των
μυών,  των  τενόντων  και  των  σταθεροποιητικών  δομών  της  άρθρωσης.  Οι
συνυπάρχοντες  αυτοί  τραυματισμοί  επηρεάζουν  άμεσα τη θεραπευτική διαδικασία
(treatment modality),  και  επιδρούν  καθοριστικά  στη  τελική  έκβαση  του
τραυματισμού. 
Οι Tscherne και Lobenhoffer, το 1993, δημοσίευσαν δύο  συστήματα ταξινομήσεως
για τους  συνυπάρχοντες  τραυματισμούς  των ιστών της  περιοχής  του γόνατος  στα
υψηλής ενέργειας κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων. 
Το πρώτο αναφέρεται  στα κλειστά κατάγματα και τις συνοδούς βλάβες των γύρω
από  την άρθρωση του γόνατος μαλακών μορίων (εικόνα 34). 
Στο δεύτερο, εισήγαγαν τον όρο <<σύνθετος τραυματισμός>> (complex injury),  για
να  περιγράψουν  τόσο  την  αυξημένη  νοσηρότητα  των  πολύπλοκων  αυτών
τραυματισμών,  όπως  αυτή  προκύπτει  με  τη  συμμετοχή  περισσοτέρων  από  μιας
ανατομικής δομής της περιοχής του γόνατος, όσο και τις διαφορετικές θεραπευτικές
<<απαιτήσεις >> τους. 
Η  βαρύτητα  και  η  έκταση  των  βλαβών  των  μαλακών  μορίων  της  περιοχής  του
γόνατος στα κλειστά κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων διαβαθμίζεται σύμφωνα με
τους Tscherne και Lobenhoffer  σε τέσσερις κατηγορίες (πίνακας 1).

Πίνακας 1
Διαβάθμιση της βλάβης των μαλακών ιστών στα κλειστά κατάγματα

Βαθμίδα Βλάβη
0 Δεν υπάρχει βλάβη στους μαλακούς ιστούς ή είναι ασήμαντη (χαμηλής

ενέργειας κάταγμα)
1 Επιφανειακή εκδορά ή σύνθλιψη του δέρματος απότοκος  πίεσης εκ των

έσω από τα  άκρα του οστού(κάταγμα ελαφριάς ή μέτριας βαρύτητας)
2 Βαθιά  εκδορά  με  συνοδό  τοπική  σύνθλιψη  του  δέρματος  ή  των

υποκειμένων  μυών.  Οι  ανωτέρω  βλάβες  είναι  απότοκες  άμεσου
τραυματισμού.  Το κάταγμα είναι μέτριας ή σημαντικής βαρύτητας και
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διαμερίσματος.

3 Σοβαρή  και  εκτεταμένη  σύνθλιψη  του  δέρματος  και  των  μυών.
Αυξημένη πιθανότητα να συνυπάρχει  τραυματισμός  εξ  αποκολλήσεως
του  υποδορίου  ιστού  και  βλάβη  μεγάλου  αγγείου.  Το  κάταγμα  είναι
υψηλής ενέργειας και συντριπτικό

33



       
Εικόνα 34.  Κλειστό κάταγμα τύπου  VI κατά  Scahtzker, με εκτεταμένη βλάβη του
δέρματος τύπου 2 κατά Tscherne.
                                                                     
Στη  δεύτερη  αναφορά  τους,  οι  Tscherne  και  Lobenhoffer  αναγνωρίζουν  τέσσερα
διαφορετικά ανατομικά και λειτουργικά διαμερίσματα στην άρθρωση του γόνατος.
Το διαμέρισμα των μαλακών στοιχείων (soft  tissue  envelope),  το διαμέρισμα των
συνδεσμικών στοιχείων  του γόνατος (ligamentous stabilizers),  το κεντρικό οστικό
διαμέρισμα της άρθρωσης, δηλ. το περιφερικό άκρο του μηριαίου και η επιγονατίδα
(bony structures of the distal femur), και το περιφερικό οστικό διαμέρισμα, δηλ. οι
κνημιαίοι κόνδυλοι και η κεφαλή της περόνης (bony structures of the proximal tibia). 
Κάθε κάταγμα κνημιαίων κονδύλων στο οποίο συνυπάρχει τραυματισμός στοιχείων
και από τα υπόλοιπα διαμερίσματα του γόνατος ονομάζεται σύνθετος τραυματισμός
(complex injury). 

                      
Εικόνα  35.  Σύνθετος  τραυματισμός  του  γόνατος  με  κάταγμα  τύπου  VI κατά
Schatzker,  εκτεταμένη  κακοποίηση  του  δέρματος  και  πλήρη  ρήξη   των  έξω
θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων του γόνατος.
 
Οι σύνθετοι αυτοί τραυματισμοί του άνω πέρατος της κνήμης (εικόνα 35) αποτελούν
πρόκληση για  τον  χειρουργό  τόσο  από  πλευράς  της  απαιτούμενης  συνδυασμένης
θεραπευτικής προσέγγισης όσο και από πλευράς μετεγχειρητικής αποθεραπείας.
Στη μελέτη αυτή για την ταξινόμηση της οστικής βλάβης χρησιμοποιήθηκε το κατά
Schatzker σύστημα,  ενώ  για  την  περιγραφή  των  συνοδών  τραυματισμών  των
μαλακών μορίων της άρθρωσης του γόνατος χρησιμοποιήθηκαν τα κατά Gusstillo –
Andresen στα ανοιχτά κατάγματα, και το κατά  Tscherne -  Lobenhoffer στα κλειστά
κατάγματα.
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Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ <<ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ>> ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΚΝΗΜΗΣ.

Ο  Kennedy,  το  1968,  με  πειραματικές  μελέτες  βρήκε  ότι  για  να  προκληθούν
συντριπτικά κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων χρειάζεται να ασκηθούν αξονικές
δυνάμεις  της  τάξεως  των  7000  pounds,   ενώ  για  να  προκληθούν  διακονδύλια
κατάγματα  (εικόνα  36)  οι  δυνάμεις  έπρεπε  να  ξεπεράσουν  τις   8000  pounds,  με
ταυτόχρονη ροπή βλαισότητας της τάξεως των 3750 inch/pound. Ο  Kennedy είναι
επίσης  ο  πρώτος  συγγραφέας  ο  οποίος   εισήγαγε  τον  όρο  <<κατάγματα  υψηλής
ενέργειας>> για να υποσημάνει τη βαρύτητα αυτών των τραυματισμών. 

Εικόνα 36. Σύμφωνα με τις πειραματικές μελέτες του Kennedy για να προκληθεί ένα
διακονδύλιο κάταγμα κνήμης θα πρέπει η βία αφού πρώτα σπάσει τον έξω κνημιαίο
κόνδυλο να υπερβεί το μέγεθος των 8000 pounds με ταυτόχρονη ροπή βλαισότητητας
άνω των  3750 inch/pound.

Σε κλινικό επίπεδο,  μέχρι  την εξάπλωση του αυτοκινήτου και  κατά συνέπεια των
αυτοκινητιστικών  ατυχημάτων  οι  πτώσεις,  αποτελούσαν  το  συχνότερο  αίτιο  της
πρόκλησης των καταγμάτων υψηλής ενέργειας του άνω πέρατος της κνήμης. 
Στις μέρες μας, ο  Anglen βρήκε ότι κατά σειρά συχνότητας τα τροχαία ατυχήματα
προκαλούν το 48% αυτών των καταγμάτων, οι πτώσεις  το 40%, και οι αθλητικές
κακώσεις (τραυματισμοί στο σκι, ιππασία) το 2%. Το υπόλοιπο 10% των καταγμάτων
αυτών προκαλούνται από  άλλες αιτίες όπως  οι πυροβολισμοί. 
Η  εφαρμοζόμενη  επί  του  γόνατος  βία  αποτελεί  την    συνισταμένη αξονικών  και
πλαγίων (σε ραιβότητα ή βλαισότητα) φορτίσεων που ασκούνται είτε άμεσα στο οστό
της  κνήμης  (τροχαίο  ατύχημα),  είτε  έμμεσα  (πτώση)  κατά  μήκος  του  επιμήκους
άξονα του μηριαίου οστού και  στη συνέχεια δια  μέσου   των μηριαίων κονδύλων
στους αντίστοιχους κνημιαίους κονδύλους.      
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Ουσιαστικά η ώθηση των  μηριαίων κονδύλων περιφερικά προς τη κνήμη έχει σαν
αποτέλεσμα να προσκρούσουν σαν σφήνα (chisel) επί των αρθρικών επιφανειών των
αντίστοιχων κνημιαίων κονδύλων και να προκαλέσουν ένα είδος << εκρηκτικού >>
τύπου κατάγματος στο κεντρικό τμήμα της κνήμης (εικόνα 37).

Εικόνα 37. Η ώθηση του μηριαίου εντός της κνήμης προκαλεί διακονδύλιο κάταγμα
κνήμης.

Η φυσιολογική βλαισή απόκλιση της διάφυσης του μηριαίου οστού σε συνδυασμό με
την ανατομική διαμόρφωση του περιφερικού του άκρου (στο εγκάρσιο επίπεδο ο έξω
μηριαίος κόνδυλος προεξέχει περισσότερο σε σχέση με τον έσω μηριαίο κόνδυλο)
έχει σαν αποτέλεσμα το πρόσθιο περιφερικό τμήμα του έξω μηριαίου κονδύλου να
είναι αυτό που πρώτο εισέρχεται εντός της κεντρικής επιφάνειας του  υποκειμένου
κνημιαίου κονδύλου  με συνέπεια τη συντριβή του αντίστοιχου αρθρικού χόνδρου και
την υποχώρηση του μεταφυσιακού σπογγώδους οστού. 
Αν  το  γόνατο  κατά  τη  στιγμή  του  τραυματισμού  είναι  σε  απαγωγή  και  η  βία
παραταθεί, προκαλείται κάταγμα και του έσω κνημιαίου κονδύλου (εικόνα 38). Με το
γόνατο σε προσαγωγή, η ασκούμενη βία στο έσω μηροκνημιαίο διαμέρισμα αρχικά
τείνει  να εξισορροπήσει τη φυσιολογική ραιβότητα του γόνατος, σε περίπτωση όμως
που  συνεχίζεται  προκαλεί  κάταγμα  του  έσω  κνημιαίου  κονδύλου   με  σημαντική
εμβύθιση της αρθρικής επιφάνειας, και αρκετά συχνά οπίσθιο συνοδό εξάρθρημα του
γόνατος.
Όταν  το γόνατο είναι σε έκταση, η πρόσθια αρθρική επιφάνεια μεταξύ των μηριαίων
κονδύλων  προσκρούει  στο  μεσοκονδύλιο  έπαρμα  της  κνήμης  με  αποτέλεσμα,   ο
μηριαίος  κόνδυλος  να  μην  διεισδύει  σε  βάθος  εντός  του  υποκειμένου  κνημιαίου
κονδύλου. Με το γόνατο όμως σε κάμψη, το ανατομικό αυτό εμπόδιο απουσιάζει και
οι μηριαίοι κόνδυλοι εισέρχονται εντός της κνήμης σε βάθος, που  ανάλογα με τη
βαρύτητα του τραυματισμού και την αντίσταση του υποχόνδριου οστού,  μπορεί να
φθάσει μέχρι και τα δύο εκατοστά.  
Σε  κάθε  περίπτωση  η  περόνη  δρα  σαν  αντιστήριγμα  στο  έξω  μηροκνημικό
διαμέρισμα,  με  αποτέλεσμα  η  οστική  βλάβη  του  έξω  κνημιαίου  κονδύλου  να
χαρακτηρίζεται από  μεγάλη συντριβή και  υποχώρηση της αρθρικής επιφάνειας, ενώ
ο έσω κνημιαίος κόνδυλος συνήθως σπάζει σε μεγάλα κομμάτια.
Τέλος, σε παρατεταμένης διάρκειας τραυματισμούς η βία εκτονώνεται  κατά μήκος
του οστού της κνήμης προκαλώντας τον τύπο κατάγματος VI κατά Schatzker. 
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Εικόνα  38.  Παθοφυσιολογικός  μηχανισμός  προκλήσεως  των  καταγμάτων  των
κνημιαίων κονδύλων.

Στα υπό μελέτη κατάγματα, η οστική βλάβη επεκτείνεται και στα τρία επίπεδα.Τα
συνήθη  μορφολογικά  χαρακτηριστικά  της  είναι:1)  η  σημαντική  υποχώρηση  της
αρθρικής  επιφάνειας  (έχει  περιγραφεί  υποχώρηση  μέχρι  και  10  χιλιοστά),  2)  οι
πολλαπλές διακονδύλιες γραμμές (πολλές εκ των οποίων είναι παρεκτοπισμένες), 3) η
διακονδυλιαία διαπλάτυνση, 4) η συντριβή του έσω και έξω οστικού φλοιού, και 5) ο
μεταφυσιο-διαφυσιακός  διαχωρισμός  που  μπορεί  να  φθάσει  σε  μεγάλη  απόσταση
περιφερικά της άρθρωσης (εικόνα 39). 

  
Εικόνα 39.  Απεικόνιση κατάγματος κνημιαίων κονδύλων και στα τρία επίπεδα με
υποχώρηση της αρθρικής επιφάνειας,  διακονδυλιαίο διαχωρισμό και συντριβή του
έσω οστικού φλοιού.

Τα  οστά  συνήθως  υποχωρούν  πριν  από  τους  συνδέσμους  με  αποτέλεσμα  στα
διακονδύλια   εκρηκτικά  κατάγματα  οι  ρήξεις  των  θυλακικών  και  των  πλάγιων
συνδεσμικών στοιχείων να μην είναι πολύ συχνές.  Τα στοιχεία αυτά κατά συνέπεια
μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  κλειστή  ανάταξη  μέσω  συνδεσμόταξης.  Αν  τα
συνδεσμικά στοιχεία ραγούν πρώτα,  απορροφούν σημαντικό ποσοστό της βίας  με
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αποτέλεσμα   μειωμένη  βλάβη  των  οστικών  στοιχείων.  Σε  κάθε  περίπτωση  η
<<ενδογενής>>  αστάθεια  της  άρθρωσης  μετά  από  αυτά  τα  κατάγματα  οφείλεται
κύρια στην εκτεταμένη οστική καταστροφή και κατά δεύτερο λόγο σε συνδεσμική
βλάβη.
Πρόσθετα με το είδος, το μέγεθος της ασκούμενης βίας,  και τη θέση του γόνατος
κατά τη στιγμή του τραυματισμού,   στη τελική μορφολογία (fracture pattern)  του
κατάγματος συνεργεί και η ηλικία του ασθενούς. Επηρεάζει άμεσα τη <<ποιότητα>>
του  οστού-ιδιαίτερα  της  μετάφυσης-  και  καθορίζει  την   αντίσταση  τόσο  του
υποχόνδριου  σπογγώδους  οστού   όσο  και  του  φλοιού  της  κνήμης.  Συντριπτικό
κάταγμα  των   κνημιαίων  κονδύλων  με  μεγάλη  υποχώρηση  της  αρθρικής  και
μεταφυσιακής περιοχής, σε άτομο κάτω των τριάντα ετών, θα πρέπει να θεωρείται
αξιωματικά  ως  αποτέλεσμα  τραυματισμού  υψηλής  ενέργειας  και  ανάλογα   να
προσεγγίζεται.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  V ΚΑΙ  VI ΚΑΤΑ
SCHATZKER 

Ο Eliason, το 1941, σε 13.000 κατάγματα που είχαν καταγραφεί στο Ακτινολογικό
τμήμα του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Pennsylvania, βρήκε ότι τα ενδαρθρικά
κατάγματα του άνω πέρατος της κνήμης αποτελούσαν το 1% του συνολικού αριθμού
των καταγμάτων.
Ο  Fernadez, το 1982, προσδιόρισε  ότι στο γενικό πληθυσμό των καταγμάτων των
κνημιαίων κονδύλων  τα διακονδύλια κατάγματα εμφανίζονται σε ποσοστό γύρω στο
30%. 
Ο Berinschke, το 1992, μετά από ανασκόπηση της μέχρι τότε βιβλιογραφίας, βρήκε
ότι  το σύνολο των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων που είχαν συμπεριληφθεί
σε  δημοσιευμένες  μελέτες  ήταν  2.846.  Από  αυτά,  τα  423  δηλαδή  ποσοστό  15%
χαρακτηρίζονταν σαν κατάγματα υψηλής ενέργειας, αναλογία με την οποία συμφωνεί
και ο Schatzker. Άλλες  μελέτες, ανεβάζουν το ποσοστό  αυτών των καταγμάτων στο
25% του συνόλου των ενδαρθρικών καταγμάτων του άνω πέρατος της κνήμης. 
Τα  διακονδύλια  κατάγματα  κνήμης  που  συνοδεύονται  από μεταφυσιο  διαφυσιακό
διαχωρισμό (κατηγορία  VI κατά  Schatzker)  υπερτερούν   σημαντικά σε  συχνότητα
εμφάνισης   σε  σχέση  με  τα  αμιγή  διακονδύλια  κατάγματα  (κατηγορία  V κατά
Schatzker)  στις  περισσότερες  δημοσιευμένες  μελέτες.  Η  αναλογία  της  ποσοτικής
εμφάνισης των δύο αυτών τύπων καταγμάτων είναι περίπου τέσσερα προς ένα.
Σχετικά  με  την  ηλικία,  υπάρχει  σαφής  επιλεκτικότητα  της  τέταρτης  και  πέμπτης
δεκαετίας  της  ζωής,  με  τον  Moore να  βρίσκει  τη  μεγαλύτερη  επίπτωση  των
καταγμάτων αυτών γύρω από το τεσσαρακοστό τέταρτο έτος της ζωής. 
Στο γράφημα 1, σε 230 κατάγματα υψηλής ενέργειας των κνημιαίων κονδύλων (από
11 διαφορετικές εργασίες)  καταδεικνύεται σαφώς η υπεροχή της πέμπτης δεκαετίας
της ζωής αναφορικά με την επίπτωσή τους. 

Διάγραμμα 1.Ποσοτική κατανομή των υψηλής ενέργειας καταγμάτων των κνημιαίων
κονδύλων αναφορικά με την ηλικία(από 11 εργασίες με 230 κατάγματα). Ο κάθετος
άξονας αντιπροσωπεύει την ηλικία, ενώ ο οριζόντιος τον αριθμό των καταγμάτων

38



Τέλος,  στις ίδιες εργασίες φαίνεται ότι τα κατάγματα αυτά  <<προτιμούν >> τους
άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, σε αναλογία 1.4 προς 1. 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ    

Τα μεγάλης βίας συντριπτικά και ενδαρθρικά κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων
ανευρίσκονται  σε   ιδιαίτερα  μεγάλη  συχνότητα  ανάμεσα  σε  πολυτραυματίες.  Ο
Rantgitch βρήκε ότι σε ποσοστό 68% συνυπάρχουν  με εγκεφαλικές και θωρακικές
κακώσεις που συχνά θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του τραυματία.
Οι  Coval και  Ries αναφέρουν συνοδούς κακώσεις άλλων στοιχείων του υπόλοιπου
μυοσκελετικού  συστήματος  ή  άλλων  συστημάτων  σε  ποσοστό  80%,  ενώ  οι
Berinschke,  Mikulak,  Stokel και  Stamer  τοποθετούν  το  ποσοστό αυτό γύρω στο
40%.
Τα  πιο  συχνά  κατάγματα  άλλων  οστών  που  συνυπάρχουν  με  τα  κατάγματα  των
κνημιαίων  κονδύλων  είναι  των  οστών  του  πυελικού  δακτυλίου,  του  συστοίχου
μηριαίου, των οστών του συστοίχου άνω άκρου, της συστοίχου επιγονατίδας, και της
ετερόπλευρης  κνήμης.  Το  ποσοστό  συνοδού  κατάγματος  άλλου  οστού  του  ίδιου
άκρου  κυμαίνεται  από  18%  μέχρι  και  30%.  Ο  Duwelius σε  55  τραυματίες  με
κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων,  βρήκε ότι  24 (43%)  είχαν  κατάγματα και
άλλων  οστών,  από  σύνθετα  κατάγματα  λεκάνης  μέχρι  κατάγματα  άλλων  μακρών
οστών.  Με  το  παραπάνω  ποσοστό  συμφωνεί  και  ο  Anglen που  υπογραμμίζει  τη
συχνή συνεύρεση των καταγμάτων της σύστοιχης επιγονατίδας. 
Άλλες συνοδοί κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος που έχουν περιγραφεί  είναι
ο τραυματισμός του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος, είτε αυτός αφορά απόσπαση
της κατάφυσης του επιγονατιδικού τένοντα από το κνημιαίο κύρτωμα, είτε ρήξη της
μάζας του τένοντα. Σε  60 κατάγματα (δύο μελέτες) υψηλής ενέργειας των κνημιαίων
κονδύλων, κατεγράφησαν δύο ρήξεις (3.3%)  της μάζας του επιγονατιδικού τένοντα
και μία απόσπαση (1.6%)  της κατάφυσης του τένοντα από το κνημιαίο κύρτωμα. 
Το συνοδό εξάρθρημα του γόνατος είναι πλέον συχνό στα κατάγματα τύπου IV κατά
Schaztzker αν και ο  Olausen αναφέρει εξάρθρημα της άρθρωσης σε ποσοστό 38%
στα διακονδύλια κατάγματα. 
Τέλος,  ρήξη  της  άνω  κνημοπερονιαίας  συνδέσμωσης  συνυπάρχει   αρκετά  συχνά
(ποσοστό 17%) με τα  υπό μελέτη κατάγματα. 
Η  απαιτούμενη  μεγάλη  βία  που  απαιτείται  για  να  προκληθούν  τα  συγκεκριμένα
κατάγματα εκτός από τη σημαντική οστική καταστροφή προκαλεί και εκτεταμένους
τραυματισμούς του δέρματος και των λοιπών μαλακών στοιχείων που περιβάλλουν
την άρθρωση (soft tissue envelope). 
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Από την αναλυτική μελέτη 10 σχετικών εργασιών (227 κατάγματα),  προέκυψε ότι σε
ποσοστό 38% (86 κατάγματα) οι τραυματισμοί αυτοί ήταν ανοιχτοί (εικόνα 40). 

Εικόνα 40. Υψηλής ενέργειας κάταγμα τύπου VI(δεξιά), με εκτεταμένο τραύμα στο
άνω έξω ημιμόριο της κνήμης (επάνω αριστερά).

Ο χαρακτηρισμός όμως της κακώσεως ως ανοιχτής ή κλειστής δεν είναι αρκετός για
να  περιγράψει  την  ακριβή  κατάσταση  του  δέρματος.  Εκτεταμένες  εκδορές  του
δέρματος, υποδόρια αιματώματα, θλάσεις μυών και τραυματισμοί εξ αποκολλήσεως
(degloving injuries), αποτελούν εξ ίσου σημαντικούς τραυματισμούς που επηρεάζουν
τόσο τη θεραπευτική προσέγγιση όσο και την τελική έκβαση του κατάγματος. 
Ο Murphy βρήκε ότι σε υψηλής ενέργειας κλειστούς τραυματισμούς του άνω πέρατος
της κνήμης, το δέρμα και οι περιβάλλοντες το γόνατο μαλακοί ιστοί είναι μέτρια ή
σοβαρά κακοποιημένοι σε ποσοστό 75%, ενώ ο  Mikulak ανεβάζει  το ποσοστό σε
87.5%.
Βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη, είναι επίσης και η σημαντική συχνότητα συνεύρεσης
βλάβης  των  συνδεσμικών  στοιχείων  του  γόνατος  στους  υψηλής  ενέργειας
τραυματισμούς του άνω πέρατος της κνήμης. 
Οι  περισσότερες   μελέτες  συμφωνούν  ότι  συνδεσμικές  βλάβες  του  γόνατος
συνυπάρχουν με τα κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων σε ποσοστό 25%,  με την
απόσπαση της κνημιαίας πρόσφυσης και τη ρήξη της μάζας του πρόσθιου χιαστού να
είναι  πρώτες  από  πλευράς  συχνότητας,  ακολουθούμενες  από  τη  ρήξη  του  έσω
πλάγιου  συνδέσμου.  Ο   Delamarter βρήκε  ότι  το  ποσοστό  του  συνυπάρχοντος
τραυματισμού του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου κυμαίνεται  στο 37%. 
Στις αναφορές σχετικά με τη συχνότητα της  μηνισκικής βλάβης στα συγκεκριμένα
κατάγματα υπάρχουν αντικρουόμενες  ενδείξεις.  Ο  Tscherne  ανεβάζει  το ποσοστό
στο 67%, αντίθετα με  τον  Duewlius που διέγνωσε μόνο 7% συνοδούς μηνισκικές
βλάβες.  Γενικά,  στις  περισσότερες  εργασίες,  τραυματισμοί  των  μηνίσκων
περιγράφονται  σε  ποσοστό  περίπου  50%.  Η  διαφορετική  διαγνωστική  και
θεραπευτική προσέγγιση του τραυματισμού μπορεί  να εξηγήσει  τα αντικρουόμενα
αυτά  ποσοστά.  Σε  περιπτώσεις  που  προτιμούνται  κλειστές  μέθοδοι  ανάταξης  και
οστεοσύνθεσης  πολλές  από  τις  μηνισκικές  βλάβες  παραμένουν  αδιάγνωστες
τουλάχιστον  σε  πρώτο  χρόνο.  Η  μηνισκική  βλάβη  μπορεί  να  είναι  περιφερική
αποκόλληση,  κεντρική ημικυκλική ρήξη,  ή υποχώρηση και << παγίδευση >> του
μηνίσκου μεταξύ των οστικών τεμαχίων, γεγονός που δυσκολεύει την ανάταξη του
κατάγματος. 
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Συμπτωματολογία επικείμενου συνδρόμου διαμερίσματος του κάτω άκρου μετά από
υψηλής ενέργειας τραυματισμούς του άνω πέρατος της κνήμης έχει αναφερθεί από
τον Ries σε ποσοστό 50%.  Ο Marsh σε μια 19 ανάλογα κατάγματα αναγκάσθηκε να
κάνει 4 (21%) διανοίξεις των διαμερισμάτων της κνήμης. Από την ανάλυση τριών
εργασιών (100 κατάγματα), το ποσοστό του επικείμενου συνδρόμου διαμερίσματος
βρέθηκε 10% (πίνακας 2). Το ποσοστό αυτό είναι αθροιστικό, και περιλαμβάνει τόσο
την  προεγχειρητική  όσο  και  τη  μετεγχειρητική  επίπτωση  της  παθολογικής  αυτής
οντότητας. Σύνδρομο διαμερίσματος έχει αναφερθεί από αρκετούς συγγραφείς ακόμη
και σε ανοιχτά κατάγματα.

Πίνακας 2
Επίπτωση συνδρόμου διαμερίσματος

Agnew 1/44 (2.3%)
Blake 4/29(13.8%)
Marsh 4/19(21%)
Σύνολο 9/92(9.8%)

Συνοδός  ρήξη  αγγείου  ή  νεύρου  ανευρίσκεται  περίπου  με  την  ίδια  συχνότητα.
Βιβλιογραφικά, 9% είναι η συχνότητα του συνοδού τραυματισμού νεύρου και 8% η
συχνότητα  του  τραυματισμού  μείζονος  αρτηρίας.  Το  κοινό  περονιαίο  νεύρο,  η
ιγνυακή  και  η  οπίσθια  κνημιαία  αρτηρία  είναι  τα  πλέον  συχνά  προσβαλλόμενα
νευραγγειακά στελέχη. Η νευρική βλάβη έχει αναφερθεί ως μόνιμη ή παροδική, ενώ η
αγγειακή  βλάβη  μπορεί  να  είναι  είτε  τραυματισμός  του  αγγειακού  στελέχους
απότοκος  της  οπίσθιας  παρεκτόπισης  του  κατάγματος,  είτε  οξεία  ισχαιμική
ανεπάρκεια της αρτηρίας (αρτηριακός σπασμός), ή τέλος να εμφανισθεί αρκετές ώρες
ή  και  μέρες  μετά  τον  τραυματισμό.  Ο  Ottolenghi επισημαίνει  ότι  δεν  υπάρχει
συσχέτιση  μεταξύ   του  μεγέθους  της  οστικής  παρεκτόπισης  και  της  αγγειακής
βλάβης, καθότι αυτή μπορεί να προέλθει και από ασήμαντες οστικές παρεκτοπίσεις.
Ακρωτηριασμός  του σκέλους  απότοκος αγγειακής  ανεπάρκειας μετά από κάταγμα
υψηλής ενέργειας των κνημιαίων κονδύλων έχει αναφερθεί σε μερικές σειρές, όπως
αυτή του Blokker, μέχρι και  3%.
Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τους συνοδούς τραυματισμούς όπως κατεγράφησαν σε 227
κατάγματα υψηλής ενέργειας των κνημιαίων κονδύλων στις εργασίες των Berinschke,
Gaudinez, Kumar, Marsh, Mikulak, Morandi, Murphy, Raikin, Ries,  και Stamer.

Πίνακας 3
Βιβλιογραφική εμφάνιση συνοδών κακώσεων σε 227 κατάγματα κνημιαίων κονδύλων

Συνυπάρχοντες τραυματισμοί Ν Ποσοστό
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Πολυτραυματίες 74 31%
Συνοδό κάταγμα άλλου οστού 25 10.7%
Ανοιχτά κατάγματα 95 40%
Σημαντική βλάβη μαλακών μορίων (κλειστά κατάγματα) 55 40%(σε κλειστά)
Επικείμενο σύνδρομο διαμερίσματος(διάνοιξη) 25 10.6%
Νευραγγειακή βλάβη 7 3%
Ρήξη εκτατικού μηχανισμού γόνατος 5 2%
Ρήξη συνδεσμικών στοιχείων 65 27.6%

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ V ΚΑΙ VI ΚΑΤΑ
SCHATZKER

Από το 1936 ο Caldwel είχε επισημάνει  ότι οι απλές ακτινογραφίες της κνήμης αν
δεν  συνοδεύονται  με  στερεογραφίες  ή  τουλάχιστον  με  λοξές  προβολές    δεν
αποδίδουν  επακριβώς  τα   μορφολογικά  χαρακτηριστικά  των  καταγμάτων  των
κνημιαίων κονδύλων. Ο Fagerberg λίγο αργότερα παρατήρησε ότι  οστική εμβύνθιση
μέχρι και 1.5 εκ μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστη με τις απλές ακτινογραφίες, ενώ ο
Cave  το 1948 συνέστησε ακτινογραφίες και των δύο γονάτων σε παρόμοιες θέσεις
για ασφαλέστερα συμπεράσματα.
Στις μέρες μας οι απολύτως απαραίτητες ακτινογραφικές προβολές για την εκτίμηση
των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων θεωρούνται η προσθιοπίσθια, η πλάγια και
η λοξή  ακτινογραφία καθώς επίσης και οι απλές τομογραφίες (εικόνα 41).

     
Εικόνα 41. Προσθιοπίσθιες τομογραφίες σε κάταγμα τύπου  VI κατά  Schatzker που
δείχνουν συνοδό απόσπαση του κνημιαίου επάρματος, βλάβη μη ορατή ευκρινώς στις
απλές ακτινογραφίες καθώς επίσης και μη αποδεκτή εμβύθιση του έσω κνημιαίου
κονδύλου.

Οι  προσθιο-οπίσθιες  και  πλάγιες  τομογραφίες  ελαχιστοποιούν  την  παρεμβολή  μη
οστικών  στοιχείων,  και  είναι  απαραίτητες  για  την  ακριβή  εκτίμηση  της  οστικής
συντριβής,  της  εμβύθισης  των οστικών τεμαχίων,  καθώς επίσης  και  της   πλάγιας
παρεκτόπισής των. Μειονέκτημα των τομογραφιών θεωρείται ότι για να προσφέρουν
υψηλής ακρίβειας πληροφορίες  θα πρέπει να αφαιρείται  κάθε γύψινος νάρθηκας,
ώστε να μειωθεί  η επιπροβολή εξω-οστικών στοιχείων, γεγονός  που προκαλεί  την
σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση του ασθενούς.
Οι  λοξές  ακτινογραφίες  επιτρέπουν  καλύτερη  θεώρηση  των  βυθισμένων  οστικών
τεμαχίων που στις απλές ακτινογραφίες μπορεί  να είναι δυσδιάκριτα είτε από τον
επιπροβαλλόμενο άθικτο κνημιαίο  κόνδυλο (πλάγια ακτινογραφία)  είτε από το μη
παρεκτοπισμένο τμήμα του ίδιου του κονδύλου (προσθιο-οπίσθια ακτινογραφία), που
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συνήθως  είναι  το  πρόσθιο  (εικόνα 42).  Οι  λοξές  ακτινογραφίες  παρέχουν  επίσης
σημαντικά στοιχεία  για τη διάγνωση των συνοδών εξαρθρημάτων του γόνατος. 

  
Εικόνα 42. Απλές και λοξές ακτινογραφίες σε κάταγμα τύπου  V κατά  Schatzker με
διαφορετική απεικόνιση της οστικής βλάβης.

Η  10 οπίσθια  απόκλιση  της  αρθρικής  επιφάνειας  των  κνημιαίων  κονδύλων  σε
συνδυασμό  με  την  πολυπλοκότητα  της  οστικής  βλάβης   μπορεί  να  οδηγήσει  σε
σφαλερά συμπεράσματα  αν  η  εκτίμηση  των καταγμάτων   περιορισθεί  στις  απλές
ακτινογραφικές λήψεις.
Έτσι όλοι σχεδόν  οι συγγραφείς συμφωνούν ότι πρόσθετες απεικονιστικές μέθοδοι
όπως η προβολή Moore (εικόνα 43), το αρθρογράφημα,  καθώς επίσης η αξονική και
η μαγνητική τομογραφία είναι απαραίτητες για τη πλήρη απεικόνιση της βλάβης, τη
ταξινόμηση του κατάγματος,  τον ακριβή προ-εγχειρητικό σχεδιασμό και τέλος την
ασφαλή θεραπευτική προσέγγιση του τραυματισμού.
Στην προβολή Moore (εικόνα 43), κατευθύνοντας δηλαδή το ακτινολογικό μηχάνημα
(beam) παράλληλα προς την αρθρική επιφάνεια (με γωνία περίπου 105 προς την
κνημιαία ακρολοφία) απεικονίζεται ευκρινέστερα  το οπίσθιο τμήμα των  κνημιαίων
κονδύλων και γίνεται πιο διακριτή  η οποιαδήποτε εμβύθισή του. 
Το αρθρογράφημα με  την  χρήση σκιαγραφικού  υλικού  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί
για  την διάγνωση ρήξεων των συνδεσμικών στοιχείων  του γόνατος  (έσω πλάγιος,
οπίσθιος χιαστός), δεν αποτελεί όμως διαγνωστική μέθοδο ρουτίνας. 

Εικόνα 43. Προβολή Moore
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H χρήση της  αξονικής  τομογραφίας  στην μελέτη των καταγμάτων των κνημιαίων
κονδύλων έχει ιδιαίτερα διαδοθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο  Chan σε σχετική
μελέτη αναφέρει ότι σε ποσοστό 25% επί του συνολικού αριθμού των καταγμάτων
τύπου  V  και  VI  κατά  Schatzker  το  αρχικό  πλάνο  της  χειρουργικής  θεραπείας
μεταβάλλεται μετά την εκτέλεση και τη μελέτη της αξονικής τομογραφίας. 
Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και τον προσανατολισμό των
οστικών  τεμαχίων,  την  έκταση   της  οστικής  υποχώρησης,  τη  μορφολογία  της
αρθρικής ανωμαλίας (step off), τη συντριβή του οστικού φλοιού, και τη παρεκτόπιση
του  οστού  (διακονδυλιαία  διαπλάτυνση)  στο  μετωπιαίο  και  εγκάρσιο  επίπεδο.
Σημαντικές πληροφορίες για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, το μέγεθος των οστικών
ελλειμμάτων την αναγκαιότητα τοποθέτησης μοσχευμάτων καθώς επίσης και για την
ασφαλή διεγχειρητική τοποθέτηση των υλικών οστεοσύνθεσης  μπορούν να εξαχθούν
από την μελέτη της αξονικής τομογραφίας. 
Ακόμη  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  έκταση  και  τον  τύπο  του
κατάγματος  δίνει  η  αξονική  τομογραφία  με  τρισδιάστατη  ανακατασκευή  του
κεντρικού  τμήματος  της  κνήμης  που  επιτρέπει  την  θεώρηση  της  περιοχής  σε
περισσότερα από δύο επίπεδα και ταυτόχρονα εξαλείφει τα προκαλούμενα artifacts
από τις κινήσεις του σκέλους κατά την διάρκεια της εξέτασης (εικόνα 44).
Πρόσθετα πλεονεκτήματα της αξονικής τομογραφίας είναι η δυνατότητα που παρέχει
για την εκτέλεση ακριβών μετρήσεων, και το γεγονός ότι εκτελείται χωρίς επιπλέον
ψυχοσωματική  επιβάρυνση  του  ασθενούς  με  το  να  αφαιρεθεί  η  υπάρχουσα
ακινητοποίηση (νάρθηκας κλπ).
Και ενώ οι οστικές βλάβες απεικονίζονται πληρέστερα με την αξονική τομογραφία η
υπεροχή του μαγνητικού συντονισμού  στην απεικόνιση των βλαβών του αρθρικού
χόνδρου και των μαλακών μορίων είναι  βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη. 
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Εικόνα 44. Κάταγμα τύπου  VI κατά  Schatzker σε απλή ακτινογραφία και  αξονική
τομογραφία με απόσπαση του μεσογληνίου επάρματος της κνήμης και συντριβή του
έσω φλοιού. Δεξιά τρισδιάστατη απεικόνιση του κατάγματος.

Σχετικές  μελέτες  αναφέρουν  ότι  το  ποσοστό  των συνοδών  βλαβών  των  μαλακών
μορίων που διαγνώσκονται με  την εκτέλεση της μαγνητικής τομογραφίας ανέρχεται
στο 50%, ενώ  αντίθετα οι κλασσικές κλινικές εργασίες (πριν από την εφαρμογή της
μαγνητικής τομογραφίας) μιλούν για 30% συνοδούς βλάβες. 
Ιδιαίτερα χρήσιμος θεωρείται ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην διάγνωση
ρήξεων του οπισθίου χιαστού συνδέσμου, μιας βλάβης που είναι πολύ δύσκολο να
διαγνωσθεί  με  οποιαδήποτε  άλλη  κλινική  ή  εργαστηριακή  μέθοδο.  Τα  τελευταία
χρόνια η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας κερδίζει έδαφος και στην απεικόνιση
των οστεο-χόνδρινων (occult cortical) καταγμάτων (του μηριαίου) τα οποία δεν είναι
εμφανή  στις  απλές  ακτινογραφίες  ή  ακόμη  και  στην  αξονική  τομογραφία,  η  δε
έγκαιρη διάγνωσή τους επηρεάζει τόσο τη θεραπευτική διαδικασία όσο και την τελική
έκβαση (εικόνα 45). 

                                 
Εικόνα 45. Κάταγμα τύπου V  κατά Schatzker στην απλή ακτινογραφία που μετά την
εκτέλεση  της  μαγνητικής  τομογραφία  διαπιστώνεται  μεταφυσια-διαφυσιαίος
διαχωρισμός  (  τύπος  VI κατά  Schatzker)  και  ιδιαίτερα  εκτεταμένη  βλάβη  του
αρθρικού χόνδρου.
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Στις  απλές  ακτινογραφίες  η  εκτίμηση  της  οστικής  εμβύθισης  (articular step off)
γίνεται  στην προσθιο-οπίσθια ακτινογραφία με τη μέτρηση της απόστασης από το
κατώτερο  σημείο  του  βυθισμένου  οστικού  τεμαχίου  μέχρι  το  άθικτο  τμήμα  του
κνημιαίου κονδύλου, που αντιπροσωπεύει το ανατομικό επίπεδο της άρθρωσης. Σε
περίπτωση υποχώρησης ολόκληρου του κνημιαίου κονδύλου η μέτρηση γίνεται από
τη  γραμμή  τη  φερομένη  κατ΄  εφαπτομένη  της  αρθρικής  επιφάνειας  του  άλλου
κνημιαίου κονδύλου (εικόνα 46). Μπορεί να μετρηθεί με προσέγγιση 2 με 3 χιλιοστά,
και  ουσιαστικά η μέτρηση αυτή αντιπροσωπεύει την απόσταση – βάθος - στην οποία
οι μηριαίοι κόνδυλοι εισχώρησαν εντός της κνήμης. Σε περίπτωση κατάγματος και
των δύο κνημιαίων κονδύλων  η μέτρηση της εμβύθισης είναι αδύνατο να   εκτιμηθεί
στις απλές ακτινογραφίες και θα πρέπει να αναζητηθεί στην αξονική τομογραφία.

Εικόνα 46. Πέντε χιλιοστά εμβύθιση του έξω κνημιαίου κονδύλου.

Η πλάγια παρεκτόπιση (condylar widening) των οστικών τμημάτων των καταγμάτων
των  κνημιαίων  κονδύλων  εκτιμάται  επίσης  στην  προσθιοπίσθια  ακτινογραφία
μετρώντας  το   πλάτος  των κνημιαίων κονδύλων ελάχιστα  κάτω από την  αρθρική
επιφάνεια και το αντίστοιχο πλάτος  των μηριαίων κονδύλων στην ίδια απόσταση
κεντρικά της άρθρωσης. Οι δύο αυτές μετρήσεις φυσιολογικά είναι ίσες (εικόνα 47).

Εικόνα 47. Δώδεκα χιλιοστά διακονδυλιαίος διαχωρισμός.
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Μετεγχειρητικά, τρεις είναι οι ακτινογραφικές γωνίες που χρησιμοποιούνται για να
επιβεβαιώσουν την ακρίβεια της αποκατάστασης της αρθρικής γραμμής (plateau tilt)
και του μηχανικού άξονα του του σκέλους (varus-valgus,  recuvatrum-procuvatrum)
στο μετωπιαίο και  οβελιαίο επίπεδο. 
Ο  προσανατολισμός  της  άρθρωσης  (εικόνα  23)  εκτιμάται  από  τη  γωνία  που
σχηματίζουν οι εφαπτόμενες των αρθρικών επιφανειών της κνήμης και του μηριαίου
στην  προσθιο-οπίσθια  ακτινογραφία..  Η  ραιβότητα  –βλαισότητα  της  κνήμης
υπολογίζεται  από την  άνω έσω γωνία  της  κνήμης,  ενώ η  απόκλιση  στο  οβελιαίο
επίπεδο από την άνω οπίσθια γωνία της κνήμης (εικόνα 48).

                              
Εικόνα 48. Τελικές μετρήσεις για τον προσανατολισμό της άρθρωσης, την ραιβότητα-
βλαισότητα, και την προσθια-οπίσθια  παρεκτόπιση στο οβελιαίο επίπεδο.

Τέλος,  στους  υψηλής  ενέργειας  τραυματισμούς  του  γόνατος   η   κλινική  εξέταση
υποδεικνύει  αγγειακή επιβάρυνση  του  σκέλους  θεωρείται  απαραίτητη  η  εκτέλεση
αγγειογραφίας  προεγχειρητικά.  Μάλιστα,  οι  Bennet  και  Schatzker προτείνουν
αγγειογραφία  σε  όλα τα  κατάγματα υψηλής  ενέργειας   των κνημιαίων κονδύλων,
λόγω της συχνής συνύπαρξης των  με  εξάρθρημα του γόνατος που  έχει αναταχθεί
(εικόνα 49).
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Εικόνα 49. Αγγειογραφία σε κάταγμα τύπου  VI κατά  Schatzker που δείχνει πλήρη
ρήξη της ιγνυακής αρτηρίας.

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιούνται για
τη σταθεροποίηση ενός κατάγματος εξαρτώνται από το υλικό κατασκευής τους και τη
γεωμετρία του σχηματισμού και καθορίζουν τις συνθήκες εκείνες μέσα στις οποίες το
συγκεκριμένο  κάταγμα  είτε  θα  οδηγηθεί  σε  επιτυχή  πώρωση  ή  η  διαδικασία
επούλωσης του οστίτη ιστού θα διαταραχθεί με αποτέλεσμα την πλημμελή πώρωση,
την ψευδάρθρωση ή ακόμη και την οστική φλεγμονή.
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Εάν κάποιο  υλικό κατά τη διάρκεια μιας  δοκιμασίας   φορτισθεί  μέχρι  αποτυχίας,
προκύπτει  μια καμπύλη η οποία περιγράφει τη μηχανική συμπεριφορά του υλικού
στη  συγκεκριμένη  φόρτιση.  Το  σχήμα  της  καμπύλης  μπορεί  να  χωρισθεί  σε  μια
ελαστική περιοχή που αντιστοιχεί στο αρχικό ευθύγραμμο τμήμα της καμπύλης και
σε μια πλαστική περιοχή που αντιστοιχεί στο μη ευθύγραμμο τμήμα της καμπύλης. Η
κλίση  του  ελαστικού  τμήματος  της  καμπύλης  ορίζει  την  ακαμψία  του  υλικού
(stiffness)  και  δείχνει  το  βαθμό  παραμόρφωσης  που  υφίσταται  το  υλικό  κατά  τη
συγκεκριμένη  φόρτιση.  Φορτιζόμενο  μέσα  στο  ελαστικό  αυτό  όριο  το  υλικό
επανέρχεται  στο  αρχικό  του  σχήμα  μετά  την  άρση  της  φόρτισης.  Όταν  όμως  η
φόρτιση ξεπεράσει κάποιο όριο, όριο αναλογικότητας (proportional limit), το υλικό
υφίσταται  μια  διαρκή  πλαστική  παραμόρφωση  που  προκαλεί  μόνιμη  αλλαγή  στο
σχήμα του συγκεκριμένου υλικού. Οποιαδήποτε μόνιμη αλλαγή του σχήματος των
υλικών  οστεοσύνθεσης  διαταράσσει  το  μηχανικό  περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο
επιτελείται η διαδικασία επούλωσης του οστίτη ιστού με συνέπεια να δημιουργείται
ένα δυναμικό που οδηγεί σε αποτυχία τη πώρωση του κατάγματος (εικόνα 50).

Εικόνα 50. Καμπύλη φόρτισης-  παραμόρφωσης ενός υλικού.
                               
Ταυτόχρονα,  οι  μηχανικές  ιδιότητες  ενός  υλικού  αναπαριστώνται  γραφικά  στο
διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-strain). Η τάση ορίζεται σαν τη δύναμη που
ασκείται στην επιφάνεια διατομής ενός υλικού,  ενώ σαν παραμόρφωση ορίζεται η
αλλαγή του μήκους (σχήματος) του αντικειμένου διαιρούμενη δια του αρχικού του
μήκους.  Το  αρχικό  ευθύ  τμήμα  της  καμπύλης  που  προκύπτει  αντιστοιχεί  στην
ελαστική  περιοχή  και  υλικά  φορτιζόμενα  εντός  των  ελαστικών  των  ορίων
επιστρέφουν στο αρχικό τους σχήμα. Η κλίση αυτής της ευθείας γραμμής ορίζεται
σαν συντελεστής ελαστικότητας (modulus of elasticity) και εκφράζει την αναλογία
της  τάσης  προς  τη  παραμόρφωση.  Το  πέρασμα  από  την  ελαστική  στη  πλαστική
παραμόρφωση  ορίζεται  σαν  yield stress και  από τη  στιγμή που  αυτό  ξεπερνιέται
κάποια μόνιμη αλλαγή στο σχήμα του υλικού θα προκύψει. Ένα υλικό καθορίζεται
σαν εύθραυστο όταν επέρχεται αποτυχία του (failure) με μικρή ή καθόλου πλαστική
παραμόρφωση (εικόνα 51).
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Εικόνα 51. Καμπύλη τάσης- παραμόρφωσης ενός υλικού         

Παρά το γεγονός ότι το επιθυμητό μηχανικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ένα κάταγμα
θα οδηγηθεί σε επιτυχή πώρωση παραμένει δυσδιάκριτο, πληθώρα βιβλιογραφικών
δεδομένων  από  κλινικές  και  πειραματικές  μελέτες  συγκλίνουν  στο  ότι  μόνο  οι
αξονικές κυκλικές μικροκινήσεις στην εστία του κατάγματος συνιστούν ευεργετικό
ερέθισμα για τη διαδικασία της πώρωσης. Για τις δυνάμεις κάμψεως στο πλάγιο και
μετωπιαίο επίπεδο δεν υπάρχει βιβλιογραφική απόδειξη ότι επιταχύνουν την πώρωση,
ενώ  αντίθετα  υπάρχει  ομοφωνία  μεταξύ  των  συγγραφέων  αναφορικά  με  τη
καταστροφική  επίδραση  των  δυνάμεων  διατμήσεως  (shear forces)  στη  διαδικασία
επούλωσης των καταγμάτων (εικόνα 52). 

                   
                                                       
Αξονικές δυνάμεις                 Δυνάμεις διατμήσεως                Γωνιώδεις δυνάμεις

Εικόνα 52. Οι ασκούμενες επί της εστίας του κατάγματος δυνάμεις και η σχετική
κίνηση των καταγματικών άκρων.

Με  βάση  τις  ανωτέρω  υποθέσεις  το  ιδεατό  σύμπλεγμα  της  εξωτερικής
οστεοσύνθεσης θα πρέπει να συνδυάζει υψηλή ακαμψία σε δυνάμεις διατμήσεως και
ταυτόχρονα χαμηλή ακαμψία σε αξονικές δυνάμεις χωρίς όμως να επέρχεται γρήγορα
η πλαστική του παραμόρφωση, ελαχιστοποιώντας έτσι τη βλαβερή, για τη πώρωση
του κατάγματος, off axis κίνηση των καταγματικών άκρων.
Τα κυκλικά συστήματα,   σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μονόπλευρα συστήματα
εξωτερικής  οστεοσύνθεσης,  βασίζονται  σε  μικρής  διαμέτρου  λείες  και  χωρίς
σπείραμα  βελόνες  (τύπου  Kirschner)  διατάσεως  (transfixion wires),  οι  οποίες
διερχόμενες  αρχικά  δια  των  μαλακών  ιστών  και  του  οστού  και  στη  συνέχεια
σταθεροποιούμενες υπό ελεγχόμενη τάση σε πλήρεις ή ημι-δακτυλίους συγκρατούν
τα  οστικά  τεμάχια.  Με  αυτό  τον  τρόπο,  οι  λεπτές  εύκαμπτες  βελόνες
δυναμοποιούμενες μετατρέπονται σε ιδιαιτέρως άκαμπτα υλικά. Οι δακτύλιοι με τη
σειρά τους συνδεόμενοι είτε μεταξύ τους με επιμήκεις ράβδους είτε με μονόπλευρες
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μπάρες (υβριδικά συστήματα) ολοκληρώνουν το σύμπλεγμα (frame) της εξωτερικής
οστεοσύνθεσης (εικόνα 53).

                                          

Εικόνα  53.  Αριστερά,  κυκλικό  σύστημα  Ilizarov,  και  δεξιά  υβριδικό  σύστημα
Sheffield-Orthofix.

Οι βασικές γνώσεις για την εμβιομηχανική συμπεριφορά των κυκλικών συστημάτων
οστεοσύνθεσης προέρχονται από τη μηχανική ανάλυση του συστήματος Ilizarov. Τα
τελευταία  χρόνια  δημιουργήθηκαν  ορισμένες  εξελικτικές  μορφές  του  συστήματος
Ilizarov με  περιορισμένες  όμως  διαφοροποιήσεις  των μηχανικών χαρακτηριστικών
του.  Αντίθετα,  τα  υβριδικά  συστήματα  παρουσιάζουν  χαρακτηριστικές
εμβιομηχανικές ιδιότητες που θα αναφερθούν παρακάτω.
Για  να  εξαχθούν  ασφαλή  συμπεράσματα  για  τον  επαρκέστερο  (σταθερότερο)
συνδυασμό  κυκλικών  συστημάτων,  πέντε  διαφορετικοί  σχηματισμοί   συστημάτων
οστεοσύνθεσης (διοστικές βελόνες διατάσεως και δακτύλιοι  Ilizarov) δοκιμάσθηκαν
ενδελεχώς αναφορικά με την ακαμψία τους κάτω από διαφορετικά είδη φορτίσεων
(εικόνα 54). 
1. Τέσσερις πλήρεις κυκλικοί δακτύλιοι με δύο ανά επίπεδο βελόνες σε γωνία 90 η
μια με την άλλη και το υποκείμενο οστό στο κέντρο των δακτυλίων.
2. Τέσσερις πλήρεις κυκλικοί δακτύλιοι με δύο ανά επίπεδο βελόνες σε γωνία 45 η
μια με την άλλη και το υποκείμενο οστό στο κέντρο των δακτυλίων.
3. Τέσσερις πλήρεις κυκλικοί δακτύλιοι με δύο ανά επίπεδο βελόνες σε γωνία 90, το
οστό σε έκκεντρη θέση σε σχέση με το δακτύλιο και διάταση των βελονών στα 90kgr.
4. Τέσσερις πλήρεις κυκλικοί δακτύλιοι με δύο  ανά επίπεδο βελόνες σε γωνία 90, το
οστό σε  έκκεντρη  θέση  σε  σχέση με  το  δακτύλιο  και  διάταση  των βελονών  στα
130kgr.
5. Χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος προηγούμενος συνδυασμός με τη διαφορά ότι αντί για
λείες  βελόνες  χρησιμοποιήθηκαν βελόνες με  ελαία διασταυρούμενες  από αντίθετη
κατεύθυνση.
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1.οστό στο κέντρο του     2. οστό στο κέντρο του         3. οστό έκκεντρα 
δακτυλίου                             δακτυλίου 

                                                                                                      βελόνες με ελαία
Εικόνα 54. Τα πέντε συμπλέγματα Ilizarov  τα οποία δοκιμάσθηκαν  για την ακαμψία
τους σε διαφορετικά είδη δυνάμεων.

Τα παρακάτω γραφήματα δείχνουν την ακαμψία των ανωτέρων σχηματισμών στα
διαφορετικά είδη φορτίσεων.

Δυνάμεις κάμψεως
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Αξονικές δυνάμεις
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Γράφημα 1.Ακαμψία των πέντε  συμπλεγμάτων Ilizarov σε αξονικές και δυνάμεις
κάμψεως.
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Δυνάμεις πλάγιας κάμψεως
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Γράφημα 2. Ακαμψία των πέντε συμπλεγμάτων Ilizarov σε δυνάμεις πλάγιας κάμψης
και στροφής.                      

Με  βάση  τις  ανωτέρω  μετρήσεις   η  σταθερότητα  του  συμπλέγματος  (βελόνες-
δακτύλιοι) είναι:
1.ανάλογη της γωνίας που σχηματίζουν μεταξύ τους οι βελόνες διατάσεως. Διοστικές
βελόνες   σε  γωνία  90 προσφέρουν  σημαντικά  σταθερότερη  συγκράτηση  του
κατάγματος αναφορικά με τις ασκούμενες δυνάμεις  διατμήσεως (shear forces) από
κάθε αντίστοιχο σύμπλεγμα με βελόνες  σε γωνία μικρότερη των 90. Επειδή όμως η
τοποθέτηση  των  βελονών υπό γωνία  90 δεν  είναι  εφικτή  λόγω της  πορείας  των
ανατομικών στοιχείων,  οι  βελόνες  θα πρέπει  να τοποθετούνται  με  τη μεγαλύτερη
ασφαλή γωνία,  που σε  κάθε  περίπτωση  θα πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερη  από 45
(εικόνα 55).

Εικόνα 55. Σταθερότητα a>b>c

2.ανάλογη του αριθμού των βελονών διάτασης. Ο ελάχιστος αριθμός βελονών που
απαιτείται για την επαρκή σταθεροποίηση του κατάγματος είναι τρεις ανά επίπεδο
κατάγματος. Κυκλικό ή υβριδικό σύστημα με λιγότερες από τρεις βελόνες διατάσεως
για το περιαρθρικό κάταγμα ή με  γωνία μεταξύ των βελονών μικρότερη από 45
θεωρείται  ανεπαρκές  για  την  εξουδετέρωση  των  διακαταγματικών  δυνάμεων  στο
μετωπιαίο επίπεδο (εικόνα 56).
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Εικόνα 56. Ανεπαρκής υβριδικός σχηματισμός με δύο βελόνες για το περιαρθρικό
κάταγμα τοποθετημένες με γωνία μικρότερη από 45.

3.ανάλογη του αριθμού των χρησιμοποιηθέντων βελονών με ελαία.  Η τοποθέτηση
διασταυρούμενων από αντίθετη  κατεύθυνση διοστικών βελονών με  ελαία  αυξάνει
σημαντικά  τη  σταθερότητα  του  συστήματος,  ιδιαίτερα  στα  λοξά  διαφυσιακά
κατάγματα.
4.ανάλογη του αριθμού των δακτυλίων που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση
του καταγματικού σχηματισμού (fracture pattern). Σχηματισμός τεσσάρων δακτυλίων
(δύο για κάθε καταγματικό άκρο), αποτελεί από τους περισσότερους συγγραφείς, το
προτεινόμενο σύμπλεγμα δακτυλίων (εικόνα 58).
5.αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης της εστίας του οστού (κύριο κάταγμα) από το
κέντρο  του  δακτυλίου.  Το  οστό  πρέπει  να  βρίσκεται  στο  κέντρο  του  δακτυλίου
(εικόνα  57),  και  η  απόσταση  του  δέρματος  από  την  εσωτερική  επιφάνεια  των
δακτυλίου  να  είναι  η  μικρότερη  δυνατή,  αρκετή  όμως  να  <<φιλοξενήσει>>  το
μετεγχειρητικό  οίδημα  των  μαλακών  μορίων.  Περιμετρική  απόσταση  δέρματος  -
δακτυλίου πέντε εκατοστών θεωρείται επαρκής.

                                                a                                            b
Εικόνα 57. Σταθερότητα a>b

6.ανάλογη της διαμέτρου των βελονών διατάσεως. Στο κλασσικό σύστημα Ilizarov,
καθώς  και  στα  περισσότερα από τα  νεότερα  κυκλικά  συστήματα  οστεοσύνθεσης,
χρησιμοποιούνται  βελόνες  διατάσεως  διαμέτρου  μικρότερης  από  δύο  χιλιοστά
(συνήθως 1.5, 1.8 ή 2.0 χιλιοστά). Στη συγκεκριμένη  διάμετρο (μικρότερη από 2
χιλιοστά) οι βελόνες διατάσεως συνδυάζουν χαμηλή ακαμψία σε αξονικές φορτίσεις
και  δυνάμεις  κάμψεως,  αυξημένη  αντίσταση  σε  θραύση  ή  μόνιμη  πλαστική
παραμόρφωση,  ενώ  ταυτόχρονα  προκαλούν  το  μικρότερο  δυνατό  ερεθισμό  των
μαλακών ιστών μέσα από τους οποίους διέρχονται.  
7.ανάλογη της διάτασης των βελονών. Διάταση άνω των 120kgr/mm, που σημαίνει
συνολική διάταση 210kgr για τις βελόνες των 1.5 χιλιοστών και διάταση 305kgr για
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τις  βελόνες  των  1.8  χιλιοστών,  προκαλεί  μόνιμη  πλαστική  παραμόρφωση  των
βελονών  (yield stress point),  ενώ  επιπλέον  διάτασή  τους   οδηγεί  σε  θραύση  του
υλικού (ultimate stress point). Η διάταση των βελονών για να παραμείνει ευεργετική
στη σταθεροποίηση και τη  πώρωση του κατάγματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
50% της διάτασης που οδηγεί σε αποτυχία του υλικού, συνεπώς δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 105kgr για τις βελόνες των 1.5 χιλιοστών και τα 130kgr για τις βελόνες
των 1.8 χιλιοστών. Ο Ilizarov  στα συγγράμματα του συνιστά η διάταση των βελονών
να μην υπερβαίνει τα 80Kgr με 90Kgr. Σε οστεοπορωτικά οστά συνιστάται ακόμη
μικρότερη διάταση των βελονών.
8.αντιστρόφως ανάλογη της διαμέτρου του δακτυλίου. Σε ενήλικες, η διάμετρος των
δακτυλίων  κυμαίνεται  από  150  έως  220  χιλιοστά.  Δακτύλιοι  με  μικρή  διάμετρο
παρουσιάζουν  χαμηλή  ακαμψία   στις  αξονικές  και  καμπτικές  δυνάμεις  και
ταυτόχρονα μεγάλη ακαμψία  στις δυνάμεις διατμήσεως.
9.αντιστρόφως  ανάλογη  της  απόστασης  των  δύο  κοντινότερων  προς  το  κύριο
κάταγμα δακτυλίων από την εστία του κατάγματος.  Αντίθετα, η απόσταση μεταξύ
των άλλων δακτυλίων που συγκρατούν το ίδιο καταγματικό άκρο δεν επηρεάζει τη
σταθερότητα του συμπλέγματος.
Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες σε συνδυασμό με: 
1.  τη  μορφολογία  (  fracture pattern)  του  κατάγματος  (συντριπτικό,  εγκάρσιο,
σπειροειδές κλπ)
2.  την επάρκεια επαφής μεταξύ των οστικών τεμαχίων
3.  το μέγεθος του  υπάρχοντος οστικού ελλείμματος και
4.  τη τάση των μαλακών μορίων που περιβάλλουν το οστό
καθορίζουν τις τελικές ιδιότητες του συμπλέγματος κάταγμα - βελόνες διατάσεως -
δακτύλιοι  οστεοσύνθεσης,   δηλαδή  την  καμπύλη   ακαμψίας,  το  όριο  πλαστικής
παραμόρφωσης, και την αντίσταση των συγκεκριμένων υλικών στις διακαταγματικές
φορτίσεις  μετωπιαίας  και  πλάγιας  κάμψης,  στροφής,  πλάγιας  παρεκτόπισης  και
αξονικής συμπίεσης. 

Εικόνα 58. Προτεινόμενο σύμπλεγμα κυκλικού συστήματος εξωτερικής
οστεοσύνθεσης με τέσσερις κυκλικούς δακτυλίους.

Τα  υβριδικά  συστήματα  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  δημιουργήθηκαν  σαν  μια
εξελικτική  μορφή  των  κυκλικών  συστημάτων,  με  σκοπό  να  συνδυάσουν  τις
δυνατότητες  τους  (στην  ανάταξη  και  σταθεροποίηση  των  καταγμάτων)  και
ταυτόχρονα να  ελαχιστοποιήσουν τις επιπλοκές τους όπως τη δυσμενή επίδραση των
διοστικών  βελονών  (transfixion wires)  στους  μαλακούς  ιστούς.  Οι  περιφερικοί
δακτύλιοι  αντικαταστάθηκαν  με  μονόπλευρες  ράβδους  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης
και οι διαφυσιακές διοστικές βελόνες διατάσεως με οστικούς κοχλίες.
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Οι  κύριες  διαφορές  στις  εμβιομηχανικές  ιδιότητες  μεταξύ  των  κυκλικών και  των
υβριδικών  συστημάτων  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  προέρχονται:  1)  από  το
διαφορετικό υλικό κατασκευής, και 2) από το διαφορετικό γεωμετρικό σχήμα. 
Οι  πρώτες  συγκριτικές  μηχανικές  μελέτες  μεταξύ  του  κλασσικού  κυκλικού
συστήματος  Ilizarov και  των  υβριδικών  συστημάτων  έδειξαν  ανώτερη  μηχανική
συμπεριφορά  του  κυκλικού  συστήματος  αναφορικά  με  την  εξουδετέρωση  των
διακαταγματικών  δυνάμεων  και  την  ελαχιστοποίηση  της  off axis κίνησης  των
καταγματικών άκρων. 
Το  σύστημα  Ilizarov και  τα  υβριδικά  συστήματα  παρουσιάζουν  παρόμοια  αρχική
ακαμψία. Η ακαμψία όμως του κυκλικού συστήματος αυξάνεται καθώς αυξάνεται η
παραμόρφωση  αντίθετα  με  την  ακαμψία  των  υβριδικών  συστημάτων  η  οποία
μειώνεται  (γράφημα 3).  Η παρατήρηση αυτή είναι σύμφωνη με την άποψη ότι  τα
υβριδικά  συστήματα  παρουσιάζουν  μηχανικές  ιδιότητες  παρόμοιες  με  αυτές  των
μονόπλευρων συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Γράφημα  3.  Γραφική  αναπαράσταση  της  μηχανικής  συμπεριφοράς  συστήματος
Ilizarov,  υβριδικού  συστήματος,  και  υβριδικού  συστήματος  με  πρόσθετες
ενυσχυντικές  ράβδους  μεταξύ  του  δακτυλίου  και  της  κύριας  διαφυσικής  μπάρας
(strut).

Νεώτερες συγκριτικές μελέτες, μεταξύ του κλασσικού κυκλικού συστήματος Ilizarov,
του  κυκλικού  συστήματος  Monticelli –  Spinelli,  δύο  διαφορετικών  υβριδικών
συστημάτων (AO-Synthes, Ace-Fischer) (εικόνα 59), και ενός υβριδικού συστήματος
με δύο δακτυλίους για τη σταθεροποίηση του μεταφυσιακού κατάγματος (εικόνα 60),
κατέδειξαν  παραπλήσιες  τιμές  ακαμψίας  στα  περισσότερα  είδη  διακαταγματικών
δυνάμεων εκτός από τις στροφικές φορτίσεις (γράφημα 4). 
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                   1                                               2                                              3
Εικόνα  59.  1:  κυκλικό  σύστημα  Monticelli-Spinelli,  2:  υβριδικό  σύστημα  ΑΟ-
Synthess, 3: υβριδικό σύστημα Ace-Fischer.

                  
                     1         2       3       4                                              1       2        3        4
Γράφημα 4. 1:  Ace –  Fischer, 2:Ilizarov, 3:AO-Synthess, και 4:Monticelli-Spinelli.
Διάγραμμα ακαμψίας  στις  αξονικές φορτίσεις  (δε),  και αντίστοιχο διάγραμμα στις
στροφικές φορτίσεις (αρ). 

Αναφορικά  με  τις  στροφικές  διακαταγματικές  φορτίσεις,  τα  υβριδικά  συστήματα
παρουσιάζουν  ελαττωμένη  δυνατότητα  εξουδετέρωσης  των  στροφικών  δυνάμεων
και κατά συνέπεια μεγαλύτερη  off axis κίνηση των καταγματικών άκρων κατά τις
φορτίσεις  αυτές.  Η  προσθήκη  στα  υβριδικά  συστήματα  ενός  επιπλέον  δακτυλίου
(εικόνα  61)  για  τη  σταθεροποίηση  του  μεταφυσιακού  κατάγματος,   αυξάνει  την
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ακαμψία  τους (γράφημα 5) καθιστώντας τα επαρκή για την αντιμετώπιση ασταθών
ενδαρθρικών και μεταφυσιακών καταγμάτων. 

                                                          1            2              3           4
Γράφημα  5.  Γραφική  αναπαράσταση  της  μηχανικής  συμπεριφοράς  κυκλικών  και
υβριδικών  συστημάτων  στις  διακαταγματικές  στροφικές  φορτίσεις.  1:  κυκλικό
σύστημα  Ilizarov με  τέσσερις  δακτυλίους,  2:  κυκλικό  σύστημα  Ilizarov με  τρεις
δακτυλίους, 3: υβριδικό σύστημα με ένα μεταφυσιακό δακτύλιο, 4: υβριδικό σύστημα
με δύο μεταφυσιακούς δακτυλίους.

Όταν μονόπλευρη ράβδος χρησιμοποιείται  για τη σταθεροποίηση του διαφυσιαίου
κατάγματος, αυτή  θα πρέπει να συνδυάζεται με δύο ακόμη ράβδους με αθροιστική
γωνία 270, ώστε το σύμπλεγμα περιαρθρικός δακτύλιος-ράβδοι-διαφυσιαίοι κοχλίες
να  είναι  επαρκές  για  τη  σταθερότητα  του  διαφυσιαίου  κατάγματος  (εικόνα  60).
Μειονέκτημα  του  ανωτέρου  σχηματισμού  είναι  η  αδυναμία  για  μελλοντική
δυναμοποίησή του.
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Εικόνα 60. Στα υβριδικά συστήματα τρεις ράβδοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για
τη σταθεροποίηση του διαφυσιαίου κατάγματος.

Οι  παρατηρήσεις  αυτές  στοιχειοθετούν  την  άποψη  ότι  ο  συνδυασμός  διπλού
μεταφυσιακού δακτυλίου, βελονών διατάσεως (transfixion wires) για το μεταφυσιαίο
κάταγμα,  μονόπλευρων  ράβδων και  κοχλιών  ενός  φλοιού  (half pins)  παρέχει  στα
υβριδικά συστήματα συνδυασμένες μηχανικές ιδιότητες,  τόσο από τα κυκλικά όσο
και από τα μονόπλευρα συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
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Εικόνα  61.  Προτεινόμενος  υβριδικός  σχηματισμός  με  δύο  κυκλικούς  δακτυλίους
υποστήριξης του μεταφυσιακού οστού και πρόσθετες πλάγιες ράβδους.

Παράλληλα με το κυκλικό ή υβριδικό σύμπλεγμα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης, η
εφαρμοζόμενη εσωτερική οστεοσύνθεση επηρεάζει άμεσα τη τελική σταθερότητα του
κατάγματος. Εμβιομηχανικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι ο συνδυασμός τεσσάρων
βελονών  διατάσεως  και  μιας  διακαταγματικής  βίδας  συνιστά  την  επαρκέστερη
οστεοσύνθεση για το περιαρθρκό κάταγμα  ακολουθούμενος από την εφαρμογή δύο
πλακών εσωτερικής οστεοσύνθεσης. Βελόνες διατάσεως λιγότερες  από τρεις, ακόμη
και  όταν  συνδυάζονται  με  διακαταγματικές  βίδες  είναι  ανεπαρκείς  για  τη
σταθεροποίηση του περιαρθρικού κατάγματος (γράφημα 6).

Γράφημα  6.  Ακαμψία  τεσσάρων  διαφορετικών  συμπλεγμάτων   οστεσούνθεσης
διακονδύλιων  καταγμάτων  που  δείχνει  το  συνδυασμό  των  τεσσάρων  βελονών
διατάσεως και μιας διακαταγματικής βίδας να υπερέχει σημαντικά ακολουθούμενος
από  το  συνδυασμό  των  δύο  πλακών  εσωτερικής  οστεσύνθεσης.  Τα  λευκά
παραλληλόγραμμα αντιπροσωπεύουν τον έξω κόνδυλο ενώ τα μαύρα τον έσω.
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Συμπερασματικά, η γνώση των μηχανικών χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των
κυκλικών  και  των  υβριδικών  συστημάτων  οστεοσύνθεσης,  σε  συνδυασμό  με  τη
λεπτομερή ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατάγματος οδηγεί στη ορθολογική και
σωστή εφαρμογή τους  εξασφαλίζοντας τις πλέον ευοδωτικές για την πώρωση του
κατάγματος συνθήκες.

<<ΙΔΕΑΤΟ>> ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

1) τρεις εξωθυλακικές διοστικές βελόνες (2 με ελαία) ανά εκαταγματικό άκρο με
διαμέτρο 2.0mm, διάταση μέχρι 130Kgr και γωνία  > 45° σε συνδυασμό με ελεύθερες
διακαταγματικές βίδες. 
2) δύο δακτύλιοι ανά επίπεδο κατάγματος
3) το οστο στο κέντρο των δακτυλίων, το κύριο κάταγμα σε απόσταση <3cm από τους
παρακείμενους δακτυλίους και περιμετρική απόσταση του δέρματος από το δακτύλιο
5cm.
4) τέσσερις παράλληλες συνδετικές ράβδους μεταξύ των δακτυλίων

<<ΙΔΕΑΤΟ>> ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

1) τρεις εξωθυλακικές διοστικές βελόνες στη περιοχή του κατάγματος
2) τρεις βίδες ενός φλοιού στη διάφυση του οστού σε απόσταση 5 εκατοστά από το
κάταγμα
3) δύο δακτύλιοι συνδεόμενοι μεταξύ τους με τρείς μονόπλευρες ράβδους
παράλληλες ή με αθροιστική γωνία 270°
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΥΛΙΚΟ

Από το 1992 μέχρι το 2001 αντιμετωπίσαμε στο  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,  και
στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άργους, 82 κατάγματα τύπου V και VI κατά Schatzker
σε 80 ασθενείς (πίνακας 4).

Πίνακας 4
Ασθενείς-Υλικό-Χρονική περίοδος 9/1992-5/2001

Αριθμός ασθενών Αριθμός καταγμάτων
Γενικό  Κρατικό  Νοσοκομείο
Αθηνών

71 73

Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άργους 9 9
Σύνολο 80 82

Από αυτούς, 63 ήταν άνδρες και 17  ήταν γυναίκες (πίνακας 5).

Πίνακας 5
Ασθενείς-Υλικό

Αριθμός ασθενών Ποσοστό
Άνδρες 63 78.75%

Γυναίκες 17 21.25%

με ηλικίες που εκυμαίνοντο από 17-78 έτη και με μέσο όρο τα 40.2 έτη.
Η   αιτία  του  κατάγματος  ήταν  υψηλής  ενέργειας  τραυματισμός  σε  όλους  τους
ασθενείς  όπως  φαίνεται  στον  πίνακα  6.  Τροχαίο  ατύχημα   καταγράφηκε  σε  67
κατάγματα-ποσοστό 81.25% (οδηγοί  δικύκλων,  επιβάτες  αυτοκινήτων,  πεζοί),  ενώ
πτώση  από  ύψος  μεγαλύτερο  από  τρία  μέτρα  καταγράφηκε,  σε  13  κατάγματα-
ποσοστό 15.9%,.

Πίνακας 6
Αιτία κατάγματος

                                               Αριθμός καταγ.      Ποσοστό
Τροχαίο ατύχημα 67 81.7%
Πτώση από ύψος 13 15.9%
Αθλητικές κακώσεις(σκι) 1  1.2%
Άλλο αίτιο(πυροβολισμός) 1 1.2%

Η οστική βλάβη των τραυματισμών ταξινομήθηκε με βάση το σύστημα Schatzker.
Διαπιστώθηκαν  12 κατάγματα τύπου V και  70 κατάγματα τύπου VI (πίνακας 7). 

Πίνακας 7
Ταξινόμηση καταγμάτων κατά Schatzker

             Αριθμός καταγμ.   Ποσοστό
V 12 15%
VI 70 85%

Εκτεταμένη  οστική  συντριβή  του  ενδαρθρικού  τμήματος  του  κατάγματος  και  /  ή
οστικό  έλλειμμα  στη  μεταφυσιακή  περιοχή  του  κατάγματος  διαπιστώθηκε  σε  38
κατάγματα. (46%).
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Η βλάβη το δέρματος και των υπόλοιπων μαλακών ιστών της άρθρωσης του γόνατος
ταξινομήθηκε, στα ανοιχτά κατάγματα σύμφωνα  με το σύστημα Gustillo-Andersen
(πίνακας 8) ενώ στα κλειστά κατάγματα χρησιμοποιήθηκε  το σύστημα Tscherne και
Lobenhoffer (πίνακας 9).

Πίνακας 8
Ανοιχτά κατάγματα –Ταξινόμηση κατά Gustillo-Andersen

Αριθμός καταγμάτων Ποσοστό
Τύπος    I 6 7.3%
Τύπος    II 10 12%
Τύπος    IIIA 3 3.6%
Τύπος    IIIB 6 7.3%
Τύπος    IIIC 2 2.4%
Συνολικός αριθμός ανοιχτών καταγμάτων 27 33%

Πίνακας 9
Κλειστά κατάγματα- Ταξινόμηση κατά Tscherne – Lobenhoffer

Αριθμός καταγμάτων Ποσοστό
Grade   0 11 13.4%
Grade   1 14 17%
Grade   2 17 20.7%
Grade   3 13 15.85%
Συνολικός αριθμός κλειστών καταγμάτων 55 67%

Σε  48  ασθενείς  (60%)  το  κάταγμα  των  κνημιαίων  κονδύλων  αποτελούσε  τον
μοναδικό  τραυματισμό.  Συνοδοί  κακώσεις  όπως,  κρανιοεγκεφαλικές,  θωρακικές,
κακώσεις  της   κοιλίας,  του  ουροποιητικού,  και  του  λοιπού  μυοσκελετικού
συστήματος συνυπήρχαν σε 32 ασθενείς (40%) (πίνακας 10). Συνοδοί κακώσεις των
λοιπών  οστέινων,  μυϊκών  και  συνδεσμικών  στοιχείων  της  περιοχής  του  γόνατος
αναγνωρίσθηκαν σε  39 κατάγματα (47.5%) (εικόνα 62) (πίνακας 11).

Πίνακας 10
Συνοδοί κακώσεις του υπόλοιπου μυοσκελετικού και των άλλων συστημάτων

Αριθμός ασθενών Ποσοστό
Κρανιοεγκεφαλικές 4 5%
Θώρακος 7 8.75%
Κοιλίας 4 5%
Ουροποιητικού 1 1.25%
Λοιπού μυοσκελετικού 16 20%
Συνολικός αριθμός ασθενών με συν. κακώσεις 32 40%

Πίνακας 11 
Συνοδοί κακώσεις της περιοχής του γόνατος
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                                                                                Αριθμός καταγμ.   Ποσοστό
Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου 31 38.75%
Ρήξη οπίσθιου χιαστού συνδέσμου 28 35%
Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου 8 10%
Αποσπαστικό κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος 3 3.65%
Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου 2 2.5%
Κάταγμα περιφερ. άκρου σύστ. μηριαίου 2 2.5%
Ρήξη αγγείων 2 2.5%
Τραυματισμός νεύρων 2 2.5%
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα 1 1.25%
Κάταγμα σύστοιχης επιγονατίδας 1 1.25%
Συνολικός αριθ. καταγμάτων με συν. κακώσεις 39 47.5%

 
Αναφορικά με  τον τραυματισμό  των χιαστών συνδέσμων,  σε 28 ασθενείς  υπήρχε
ακτινογραφικά ορατή οστική απόσπαση της κνημιαίας κατάφυσης των συνδέσμων,
ενώ σε τρεις ασθενείς διεγνώσθη ρήξη της μάζας του προσθίου χιαστού συνδέσμου. 
Οι  μηνισκικές  βλάβες  ήταν  δύσκολο  να  καταγραφούν  με  ακρίβεια,  διότι  σε
περιπτώσεις  κλειστής  ανάταξης  των  καταγμάτων  παρέμειναν  αδιάγνωστες
τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο.  
Οι  τραυματισμοί  των  στοιχείων  των  υπόλοιπων  διαμερισμάτων  του  γόνατος
περιγράφονται στο πίνακα 12.

Πίνακας 12
Συνοδοί κακώσεις υπολοίπων διαμερισμάτων γόνατος

Αριθμός ασθενών Ποσοστό
Διαμέρισμα μαλακών μορίων 59 72%
Οστικό διαμέρισμα κνήμης 4 5%
Οστικό διαμέρισμα μηρού 2 2.5%
Διαμέρισμα  συνδεσμικών
στοιχείων

36 44%

   
Εικόνα 62. Αριστερά ανοιχτό Schatzker VI κάταγμα 3Α με απόσπαση του κνημιαίου
κυρτώματος και κάταγμα συστοίχου επιγονατίδος, και δεξιά κάταγμα Schatzker VI με
συνοδό απόσπαση του μεσογληνίου επάρματος της κνήμης.

Συνολικά  η  πολυπλοκότητα  του  τραυματισμού  της  περιοχής  του  γόνατος
διαβαθμίστηκε  χρησιμοποιώντας  το  σύστημα  Tscherne  και  Lobenhoffer.  68
κατάγματα (83%) χαρακτηρίσθηκαν ως σύνθετος τραυματισμός (πίνακας 13)

Πίνακας   13
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Πολυπλοκότητα τραυματισμού -Ταξινόμηση κατά Tscherne-Lobenhoffer
Σύνθετος τραυματισμός                                      Αριθμός ασθενών    Ποσοστό
Συμμετοχή ενός επιπλέον διαμερίσματος 41 40%
Συμμετοχή δύο επιπλέον διαμερισμάτων 24 29%
Συμμετοχή όλων των διαμερισμάτων 3 4%
Σύνολο σύνθετων τραυματισμών 68 83%

Αναφορικά  με  τις  υποκείμενες  νόσους  που  έμμεσα  ή  άμεσα  επηρεάζουν  τη
μορφολογία του κατάγματος καθώς και το αποτέλεσμα της θεραπείας πέντε γυναίκες
έπασχαν  από  μετεμμηνοπαυσιακή  οστεοπόρωση  ενώ  δύο  ασθενείς  έπασχαν  από
σακχαρώδη διαβήτη. 
22 κατάγματα (26.5%) (πίνακας 14) θεωρήθηκαν ότι χρήζουν άμεσης χειρουργικής
αντιμετώπισης και αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά αμέσως μετά την σταθεροποίηση
της  γενικής  κατάστασης  των  ασθενών.  Στα  υπόλοιπα  60  κατάγματα  (73.5%)  η
χειρουργική  πράξη  έγινε  σε  προγραμματισμένη  χειρουργική  συνεδρία,  μετά  την
ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγχου και  όταν,  τόσο οι  τοπικές  συνθήκες  της
περιοχής του γόνατος όσο και οι γενικότερες συνθήκες κρίθηκαν ευνοϊκές.  

Πίνακας 14
Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση του κατάγματος

Αιτιολογία Aριθμός καταγμάτων Ποσοστό
Βαρύτητα συνοδών βλαβών μαλακών μορίων 14 17%
Επαπειλούμενο σύνδρομο διαμερίσματος 6 7%
Αγγειακή δυσπραγία 2 2.5%
Σύνολο 22 26.5%

Στα  εξήντα  κατάγματα  όπου  η  χειρουργική  αποκατάσταση  έγινε  σε
προγραμματισμένη  βάση,  ο  απεικονιστικός  έλεγχος  περιελάμβανε  απλές  προσθιο-
οπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες σε όλους τους ασθενείς, τομογραφικό έλεγχο σε
προσθιοπίσθιο  και  πλάγιο  επίπεδο  σε  70  (85.5%),  καθώς  επίσης   αξονική  και
μαγνητική τομογραφία ανάλογα με την βαρύτητα του τραυματισμού (πίνακας 15).

Πίνακας 15
Απεικονιστικές μέθοδοι

Αριθμός καταγμάτων Ποσοστό
Απλές ακτινογραφίες 82 100%
Τομογραφίες 70 85.5%
Αξονική Τομογραφία 17 20.7%
Μαγνητική τομογραφία 5 6%
Άλλες (λοξές ακτινογραφίες) 19 23%

Οι ασθενείς  με κλειστά ή ανοιχτά κατάγματα βαρύτητας  I κατά  Gustillo-Andersen
ελάμβαναν προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβίωση με κάποια κεφαλοσπορίνη δεύτερης
γενιάς για 48 ώρες, ενώ οι ασθενείς με ανοιχτά κατάγματα βαρύτητας II και III κατά
Gustillo ελάμβαναν  θεραπευτικά  ενδοφλέβια  αντιβίωση  (διπλό  σχήμα  με
κεφαλοσπορίνη  δεύτερης  γενιάς  και   αμινογλυκοσίδη)  για  χρονικό  διάστημα
τουλάχιστον 72 ωρών. Όλοι οι ασθενείς από την στιγμή της εισαγωγής τους μέχρι και
την πλήρη κινητοποίησή τους ελάμβαναν αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού
μοριακού βάρους.

66



Η μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών (50 κατάγματα) με μεμονωμένα κατάγματα
κνημιαίων  κονδύλων  ήταν  έξι  μέρες  (τέσσερις  με  επτά  μέρες)  ενώ  στους
πολυτραυματίες (32 κατάγματα) η μέση διάρκεια νοσηλείας στο ορθοπαιδικό τμήμα
ανήρχετο στις δώδεκα μέρες (7 μέχρι 22 μέρες) (πίνακας 16).

Πίνακας 16
Χρονική διάρκεια νοσηλείας

Μεμονωμένος τραυματισμός γόνατος (50) 7 μέρες  4-9 μέρες
Συνυπάρχοντες τραυματισμοί (32) 12 μέρες 7-22 μέρες

Η επιτευχθείσα κλειστή ανάταξη με τη βοήθεια χειρισμών (συνδεσμόταξη) και των
βελονών ανάταξης με ελαίες κρίθηκε ως ικανοποιητική (εικόνα 63) σε 42 κατάγματα
(51%)  ενώ  για  την  ανάταξη  των  υπολοίπων  40  καταγμάτων  (49%)   μικρές  ή
μεγαλύτερες  χειρουργικές  προσπελάσεις  χρησιμοποιήθηκαν  με  βάση  την
πολυπλοκότητα και την τοπογραφία του κατάγματος (πίνακας 17).

Πίνακας 17
Είδος ανάταξης

Χειρουργική τεχνική Αριθμός καταγμάτων Ποσοστό
Κλειστή ανάταξη 42 51%
Ανοιχτή προσπέλαση 40 49%

Εικόνα 63. Κάταγμα τύπου  VΙ κατά  Schatzker με κλειστή ανάταξη και διαδερμική
τοποθέτηση ελεύθερων διακαταγματικών βιδών. 

Εσωτερική οστεοσύνθεση (δια-καταγματικές βίδες ή Κ-wires) χρησιμοποιήθηκαν σε
62  (75.6%)  κατάγματα.  Οστικά  μοσχεύματα  (ομόλογα  ή  αλλομοσχεύματα)
χρησιμοποιήθηκαν σε 38 (46%) κατάγματα.
Τα  συστήματα  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  που  χρησιμοποιήθηκαν  καταγράφονται
στον πίνακα 18.

Πίνακας  18
Συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης

Αριθμός ασθενών Ποσοστό
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Ilizarov 30 36.5%
Υβρίδιο Orthofix(Sheffield) 28 34. 3%
Υβρίδιο ΑΟ 9 11%
Άλλα (Fixano, Mod.-Spin, κα) 15 18.2%
Σύνολο 82 100%

Διαρθρική δια του γόνατος επέκταση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης  στο περιφερικό
άκρο του μηριαίου έγινε  σε  42 κατάγματα (51%).  Σε 27 από αυτά τα κατάγματα
(33%)   το γόνατο  << κλειδώθηκε >> σε έκταση, ενώ στα υπόλοιπα 15 κατάγματα
(18%)   που  αντιμετωπίσθηκαν  με  γεφύρωση  της  άρθρωσης,  χρησιμοποιήθηκαν
μεντεσέδες κίνησης και το γόνατο κινητοποιήθηκε  όταν ο μετεγχειρητικός πόνος και
η σταθερότητα του κατάγματος το επέτρεπαν (πίνακας 19).

Πίνακας 19
Διαρθρική επέκταση εξωτερικής οστεοσύνθεσης

Αριθμός ασθενών Ποσοστό
<<Κλειδωμένο>> γόνατο 27 33%
Κινητή άρθρωση 15 18%
Σύνολο 42 51%

Η μέση διάρκεια της χειρουργικής πράξης ήταν 100 λεπτά (από 62 μέχρι 138 λεπτά)
και ο μέσος χρόνος της ίσχαιμης περίδεσης (σε περιπτώσεις ανοιχτής ανάταξης) ήταν
40 λεπτά (από 30 μέχρι 80 λεπτά).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ THΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ  ΣΤΑ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ V ΚΑΙ VI ΚΑΤΑ SCHATZKER

Ο χρόνος εκτέλεσης της χειρουργικής πράξης εξαρτάται από τρεις παράγοντες: 
1.τη γενική κατάσταση του ασθενούς. 
Η συχνή συνύπαρξη των καταγμάτων υψηλής ενέργειας των κνημιαίων κονδύλων με
κακώσεις πού άμεσα ή έμμεσα απειλούν τη ζωή του καταγματία, προϋποθέτει την
πλήρη διαγνωστική διερεύνηση και σταθεροποίηση της γενικής του κατάστασης, πριν
από  την  εκτέλεση  οποιασδήποτε  χειρουργικής  πράξης  προς  αποκατάσταση  του
κατάγματος. 
2.την βαρύτητα των συνοδών τοπικών κακώσεων. 
Αγγειακή  ανεπάρκεια  του  σκέλους,  ανοιχτή  επικοινωνία  του  κατάγματος  με  το
περιβάλλον,  και  παρουσία  συμπτωμάτων  επικείμενου  συνδρόμου  διαμερίσματος
ταυτοποιούν τον τραυματισμό σαν επείγοντα και την αντιμετώπισή του σαν άμεση. 
Σε περίπτωση κυκλοφορικής δυσπραγίας απαιτείται η εκτέλεση αγγειογραφίας για τη
διαγνωστική προσέγγιση της αγγειακής βλάβης, και η προσωρινή   σταθεροποίηση
του  κατάγματος  με   διαρθρικό  κυκλικό  ή  άλλο μονόπλευρο  σύστημα  εξωτερικής
οστεοσύνθεσης ώστε να διευθετηθεί έγκαιρα ο τραυματισμός του αγγείου. 
Τα ανοιχτά κατάγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα στις πρώτες 6 ώρες με
επιμελή  μηχανικό  και  χειρουργικό  καθαρισμό  και  σταθεροποίηση  της  οστικής
βλάβης. Η  χρήση <<ελαφριάς>> εσωτερικής οστεοσύνθεσης δεν είναι απαγορευτική
στους  ανοιχτούς  τραυματισμούς.  Το  κάταγμα  μπορεί  να  σταθεροποιηθεί  με
προσωρινή  εξωτερική  οστεοσύνθεση,  και  σε  δεύτερο  χρόνο,  όταν  οι  τοπικές
συνθήκες είναι ευνοϊκές να εφαρμοσθεί η οριστική μέθοδος (εικόνα 64). 

Εικόνα 64. Ανοιχτό (3A κατά Gustillo-Andersen) κάταγμα τύπου VI κατά Schatzker,
που αντιμετωπίσθηκε με προσωρινή διαρθρική εξωτερική οστεοσύνθεση και τελικά
με υβριδική κάτωθεν του γόνατος  εξουδετεροποιητική εξωτερική οστεοσύνθεση

Επιδεινούμενη συμπτωματολογία επικείμενου  συνδρόμου διαμερίσματος χρειάζεται
άμεση αποσυμπίεση και των τεσσάρων διαμερισμάτων της κνήμης. Η προσωρινή ή
οριστική  αντιμετώπιση  του  κατάγματος  αποφασίζεται  ανάλογα  με  τις  γενικές
συνθήκες. 
3.το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή του νοσκομείου. 
Πριν αποφασισθεί η αντιμετώπιση τέτοιων καταγμάτων θα πρέπει να συνεκτιμώνται
τα  παρακάτω:  α)  η  βαρύτητα  και  η  συντριπτικότητα  του  κατάγματος  που  είναι
συνήθως  μεγαλύτερη  από  ότι  απεικονίζεται  στις  απλές  ακτινογραφίες.  Για  τη
πληρέστερη αντίληψη της μορφολογίας του και την εκτέλεση ορθού προεγχειρητικού
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πλάνου  θα  πρέπει  να  προηγείται  επαρκής  διαγνωστικός  έλεγχος  (τομογραφίες,
αξονική  τομογραφία,  κλπ).  Η ευκρινής  διεγχειρητική  ακτινοσκόπηση είναι  επίσης
απαραίτητη   για  την  ασφαλή  εφαρμογή  της  μεθόδου.  Τέλος,  η  χειρουργική
αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών  απαιτεί την παρουσία  επαρκούς ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού. Μια ομάδα  αποτελούμενη από τρεις  χειρουργούς, μια
εργαλιοδότρια,  μία  νοσηλεύτρια  κίνησης  και  ένα  χειριστή  του  ακτινοσκοπικού
μηχανήματος  είναι  το  ελάχιστο  ανθρώπινο  προσωπικό  που  απαιτείται  για  την
απρόσκοπτη ροή του χειρουργείου.  
Ο προ-εγχειρητικός σχεδιασμός της χειρουργικής πράξης μαζί με την προ-εγχειρητική
συναρμολόγηση του συμπλέγματος της εξωτερικής οστεοσύνθεσης (όταν πρόκειται
για  σύστημα κυκλικών δακτυλίων)  διευκολύνει  τεχνικά τη χειρουργική πράξη και
μειώνει σημαντικά το διεγχειρητικό χρόνο (εικόνα 65). 
Απεικονιστικές  πληροφορίες (από τομογραφίες,  CT,  MRI) για τη μορφολογία του
κατάγματος, τη βαρύτητα της οστικής συντριβής,  το μέγεθος της υποχώρησης της
αρθρικής  επιφάνειας,  την  ακεραιότητα  ή  όχι  του  κνημιαίου  επάρματος,  και  την
επέκταση  του  κατάγματος  στη  διάφυση  θα  πρέπει  να  συνεκτιμούνται  ώστε  να
αποφασισθεί  η  προσπέλαση  (κλειστή  ή  ανοιχτή,  ευρεία  αρθροτομή  ή  μικρές
προσπελάσεις  επί  του κατάγματος),  να σχεδιασθεί  η εσωτερική οστεοσύνθεση,  να
εκτιμηθεί η ανάγκη χρήσης οστικών μοσχευμάτων και τέλος να συναρμολογηθεί το
σύμπλεγμα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Η έξω στροφή του υγιούς σκέλους θα πρέπει να καταγράφεται προεγχειρητικά και να
χρησιμοποιείται ως αναφορά κατά την οστεοσύνθεση του κατάγματος.

    
Εικόνα 65. Προεγχειρητικός σχεδιασμός της οστεοσύνθεσης και του συμπλέγματος
των κυκλικών δακτυλίων.

Ανάλογα με τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής ένας ή δύο δακτύλιοι ανά
επίπεδο  κύριου  κατάγματος  χρησιμοποιούνται  για  επαρκή  σταθεροποίηση.  Όταν
εφαρμόζονται  δύο  κεντρικοί  δακτύλιοι  και  για  να  διευκολυνθεί  η  μετεγχειρητική
κίνηση (κύρια η κάμψη) του γόνατος ένας  τριών τετάρτων δακτύλιος συνδέεται με
έναν πλήρη δακτύλιο με μικρού μήκους (1-2 εκατοστά) ράβδο. Οι δύο δακτύλιοι που
απαιτούνται για την σταθεροποίηση του περιφερικού τμήματος του κατάγματος είναι
πλήρεις  και  συνδέονται  μεταξύ  τους  με  ράβδους  ανάλογου μήκους  (γύρω στα 10
εκατοστά) (εικόνα 66). 
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Εικόνα 66.  5/8 δακτύλιος για το κεντρικό κάταγμα, πλήρες κυκλικό σύστημα Ilizarov
και δακτύλιος τύπου Sheffield Orthofix .

Δακτύλιοι διαμέτρου  160 με 180 εκατοστά είναι συνήθως επαρκείς (το υγιές σκέλος
χρησιμεύει σαν οδηγός ώστε να μην επιβαρυνθεί  ο ασθενής με την αφαίρεση του
νάρθηκα).  Οι  δακτύλιοι  που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει  να εκπληρώνουν δύο
συνθήκες:  α) να αφήνουν επαρκές(περίπου 4 εκατοστά) διάστημα περιμετρικά του
σκέλους για να <<φιλοξενηθεί>> το μετεγχειρητικό οίδημα και β) το μέγεθός τους
δεν  θα  πρέπει  να  είναι  ανώφελα  μεγάλο  ώστε  να  επηρεάζει  δυσμενώς  την
σταθερότητα του συστήματος.
H χορήγηση γενικής αναισθησίας είναι προτιμότερη τόσο για τον ασθενή όσο και για
τον  χειρουργό,  αλλά  η  χειρουργική  επέμβαση  μπορεί  να  γίνει  και  με  περιοχική
(ραχιαία  ή  επισκληρίδιο)  αναισθησία.  Ενδοφλέβια  χορήγηση  1.5  γραμμαρίων
κεφαλοσπορίνης  πραγματοποιείται  προφυλακτικά για κάθε κάταγμα πριν από την
εφαρμογή της ίσχαιμης περίδεσης. Στα ανοιχτά κατάγματα δευτέρου ή τρίτου βαθμού
διπλή ή και τριπλή αντιβίωση  χορηγείται ανάλογα με το μέγεθος και την ρυπαρότητα
του τραύματος.
Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση στο ακτινοδιαπερατό χειρουργικό τραπέζι και
επιτελείται επιμελής χειρουργική προετοιμασία του σκέλους,  απο τη μεσότητα του
μηρού  και  κάτω.  Η  περιοχή  της  συστοίχου  λαγονίου  ακρολοφίας  (για  τη  λήψη
οστικών  μοσχευμάτων)  επίσης  προετοιμάζεται  χειρουργικά.   Ισχαιμος  περίδεση
εφαρμόζεται στο κεντρικό μισό του μηρού.
Το πρώτο και ίσως το πιο σημαντικό βήμα είναι η προσπάθεια κλειστής ανάταξης
(συνδεσμόταξη)  του  κατάγματος  με  την  αρωγή  αξονικής  (δια  της  πτέρνης)  έλξης
(εικόνα 67), διατατήρα οστών, λαβίδων ανατάξεως και βελονών διατάσεως με ελαία
(εικόνα 68).
Θα  πρέπει  όμως  να  καταστεί  σαφές  ότι,  παρότι  ο  στόχος  της  χειρουργικής
αντιμετώπισης των ενδαρθρικών καταγμάτων είναι η ανατομική αποκατάσταση της
αρθρικής επιφανείας και του μηχανικού άξονος του σκέλους, η πολυπλοκότητα των
συγκεκριμένων καταγμάτων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ακόμη και η ανοιχτή
προσπέλαση  δεν  εξασφαλίζει  πλήρη  ανατομική  ανάταξη  μας  αναγκάζουν  πολλές
φορές να αποδεχθούμε μη απόλυτα ανατομικές διορθώσεις. Τα  όρια μέσα στα οποία
η κλειστή ανάταξη κρίθηκε σαν αποδεκτή στην μελέτη αυτή ήταν: μέχρι 4 χιλιοστά
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υποχώρηση της αρθρικής επιφάνειας, μέχρι 5 χιλιοστά διακονδυλιαία διαπλάτυνση,
και μέχρι 5  απόκλιση (ραιβή ή βλαισή) του μηχανικού άξονα του σκέλους.

              
Εικόνα 67. Προσπάθεια κλειστής ανάταξης με χρήση έλξης δια της πτέρνας, λαβίδας
ανάταξης και διαδερμικής ανύψωσης των εμβυθισμένων οστικών τεμαχίων και τέλος
με τη βοήθεια βελονών διατάσεως με ελαία.

Εικόνα  68.  Κάταγμα  τύπουVI σε  73  χρονών  ασθενή  με  ικανοποιητική  κλειστή
ανάταξη  και  προσωρινή  ακινητοποίηση  με  ένα  κοχλία  (αργότερα  θα  προστεθεί
δεύτερος  κοχλίας  και  εξουδετεροποιητικό  υβριδιακό  σύστημα  εξωτερικής
οστεοσύνθεσης).

Αν η κλειστή ανάταξη αποτύχει, επιχειρείται ανοιχτή διόρθωση του κατάγματος. Η
προσπέλαση εξατομικεύεται ανάλογα με τη μορφολογία της οστικής βλάβης και την
κατάσταση των μαλακών μορίων. Μικρές προσπελάσεις ακριβώς πάνω από τα κύρια
οστικά  τεμάχια  (με  βάση  τα  ευρήματα  από  την  αξονική  τομογραφία)  για  την
ανύψωση  και  ανάταξη  των  εμβυθισμένων  τμημάτων  τους  και  την  εφαρμογή
μοσχευμάτων  (όπου  αυτά  κρίνονται  απαραίτητα)  είναι  προτιμητέες.  Εκτεταμένες
χειρουργικές  τομές   με  ή χωρίς   αρθροτομή δεν διακινδυνεύουν την επιτυχία της
συγκεκριμένης  μεθόδου,  και  ως  εκ  τούτου  δεν  θα  πρέπει  να  αποφεύγονται  αν  η
ανάταξη δεν είναι επαρκής(εικόνα 69). Πλάγια έσω ή έξω παρεπιγονατιδική είναι οι
συνηθέστερα εκτελούμενες προσπελάσεις.  Σε  συντριπτικά κατάγματα και των δύο
κνημιαίων  κονδύλων  η μέση επιμήκης  προσπέλαση με  οστεοτομία  του  κνημιαίου
κυρτώματος  προσφέρει  καλύτερη  θεώρηση  του  κατάγματος,  ενώ  σε   περίπτωση
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μελλοντικής επανορθωτικής επεμβάσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόσθετη
επιβάρυνση της αιμάτωσης της περιοχής. 

   
Εικόνα 69. Εξωαρθρική (αριστερά) και ευρεία εκτεταμένη έξω προσπέλαση(δεξιά)
για την ανάταξη του κατάγματος

Η ανοιχτή ανάταξη περιλαμβάνει όλα τα στάδια της παραδοσιακής <<συμβατικής>>
ανάταξης με την ανύψωση των εμβυθισμένων οστικών τεμαχίων, την αποκατάσταση
της  αρθρικής  επιφάνειας,  τη  πλήρωση  των  οστικών  κενών  της  μετάφυσης  με
μοσχεύματα, και τέλος την ανάταξη των κνημιαίων κονδύλων στο μετωπιαίο επίπεδο.
Συρραφή των μηνίσκων όπου είναι δυνατόν είναι επιθυμητή. Αποσπαστική  ρήξη των
χιαστών συνδέσμων από το κνημιαίο έπαρμα ή οστική απόσπαση της έκφυσης των
πλαγίων συνδέσμων μεγαλύτερη από 5 χιλιοστά θα πρέπει να ανατάσσονται και να
σταθεροποιούνται με κοχλίες. Η αποκατάσταση (συνδεσμοπλαστική) των ρήξεων στη
μάζα των συνδέσμων (πλαγίων ή χιαστών)  εκτελείται σε δεύτερο χρόνο.
Η ανάταξη (κλειστή ή ανοιχτή) ελέγχεται ακτινοσκοπικά και από την στιγμή που θα
κριθεί  αποδεκτή  επιχειρείται  η  προσωρινή  συγκράτηση  των  μεγάλων  οστικών
τεμαχίων με τη διεκβολή βελονών Kirschner (εικόνα 70). Στη συνέχεια εφαρμόζονται
ελεύθεροι  διακαταγματικοί  κοχλίες  (6.5  χιλιοστά σπογγιώδεις  κοχλίες  με  ή  χωρίς
ροδέλα)  για  τη  συμπιεστική  οστεοσύνθεση  των  ενδαρθρικών  αυτών  οστικών
τεμαχίων.  Οι  ελεύθεροι  αυτοί  κοχλίες  τοποθετούνται  είτε  διαδερμικά  (κλειστή
τεχνική)  ή  δια  μέσου  της  χειρουργικής  τομής.  Θα  πρέπει  να  εφαρμόζονται  στο
υποχόνδριο οστό(για μεγαλύτερη συγκράτηση) και όσο το δυνατό πιο κοντά στην
άρθρωση, ώστε οι διοστικές βελόνες διατάσεως να τοποθετηθούν εξωθυλακικά. 

      
Εικόνα   70.  Προσωρινή  συγκράτηση  της  ανατάξεως  με  βελόνες  Kirschner και
εφαρμογή συμπιεστικών διακαταγματικών κοχλιών.

Πλάκες  εσωτερικής  οστεοσύνθεσης  τοποθετούνται  μόνο  όταν  κρίνεται  απολύτως
απαραίτητο (εικόνα 71).
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Εικόνα 71. Εφαρμογή υβριδικής οστεοσύνθεσης με εσωτερική πλάκα.

Το  επόμενο  βήμα  μετά  την  ολοκλήρωση  της  ανάταξης  και  της  εσωτερικής
οστεοσύνθεσης, είναι η εφαρμογή του συμπλέγματος της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.
Το σύμπλεγμα των κυκλικών δακτυλίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν σύστημα
ανατάξεως  και  σταθεροποιήσεως  είτε  σαν  σύστημα  εξουδετέρωσης  των  δια  του
κατάγματος διερχομένων δυνάμεων. 
Στη  πρώτη  περίπτωση  οι  βελόνες  διατάσεως  τοποθετούνται  ανάλογα  με  τη
μορφολογία  του  κατάγματος  και   χρησιμεύουν  τόσο  για  την  ανάταξη  των
παρεκτοπισμένων  οστικών  τεμαχίων  όσο  και  για  την  εφαρμογή  διακαταγματικής
συμπίεσης. Το σύμπλεγμα των κεντρικών δακτυλίων εφαρμόζεται έπ’ αυτών (εικόνα
72). 

         
Εικόνα  72.  Τοποθέτηση  του  συμπλέγματος  της  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  σαν
σύστημα ανατάξεως και ενδοκαταγματικής συμπίεσης. 

Στη  δεύτερη  περίπτωση,  η  ανάταξη  έχει  ήδη  επιτευχθεί  με  κλειστές  ή  ανοιχτές
μεθόδους,  τα  οστικά  τεμάχια  έχουν συγκρατηθεί  με  τους  κοχλίες  της  εσωτερικής
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οστεοσύνθεσης  και  ο  δακτύλιος  τοποθετείται  παράλληλα  με  τις  παρακείμενες
αρθρώσεις  για  να  εξουδετερώσει  τις  <<βλαβερές>>  για  το  κάταγμα  δυνάμεις  (οι
διοστικές βελόνες εφαρμόζονται επί του δακτυλίου) (εικόνα 73).

    
Εικόνα 73. Εφαρμογή  εξουδετεροποιητικού κυκλικού συστήματος. 

Οι  βελόνες  διατάσεως  είναι  ασφαλέστερο  (όχι  υποχρεωτικό)  να  τοποθετούνται
εξωθυλακικά για την αποφυγή μετεγχειρητικής σηπτικής αρθρίτιδας. Όταν πρόκειται
για  εξουδετεροποιητικό  σύστημα  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  η  πρώτη  βελόνη
διατάσεως (βελόνη αναφοράς,  reference wire) εφαρμόζεται ακριβώς περιφερικότερα
των  ελεύθερων  κοχλιών,  με  κατεύθυνση  από  έξω  και  οπίσθια  προς  τα  έσω  και
πρόσθια.  Είναι  προτιμότερο  (όχι  αναγκαίο)  να  εφαρμοσθεί  δια  της  κεφαλής  της
περόνης (αποφεύγοντας το περονιαίο νεύρο) ώστε  να επιτευχθεί σταθεροποίηση της
άνω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης, και ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθεί η περόνη (σε
περίπτωση  που  είναι  ακέραια)  σαν  το  έξω  αντιστήριγμα  της  οστεοσύνθεσης.  Η
βελόνη  αναφοράς θα πρέπει να τοποθετηθεί παράλληλα (εικόνα 74) με την άρθρωση
του γόνατος τόσο στο εγκάρσιο όσο και στο οβελιαίο επίπεδο. Αν δεν τοποθετηθεί
παράλληλα, η ανάταξη του μεταφυσιο-διαφυσιακού κατάγματος και η αποκατάσταση
του μηχανικού άξονος του σκέλους θα είναι αδύνατη. 

Εικόνα 74.  Παράλληλη προς  το γόνατο εφαρμογή της  βελόνης  αναφοράς  δια της
κεφαλής  της  περόνης  και  περιφερικά  των  ενδοκαταγματικών  κοχλιών
(εξουδετεροποιητικό σύστημα).
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Στη συνέχεια, δεύτερη βελόνα διεκβάλλεται από την αντίθετη κατεύθυνση (από έσω
και οπίσθια προς τα έξω και πρόσθια), με γωνία μεγαλύτερη των 45 με την πρώτη,
και σε διαφορετικό επίπεδο από τη βελόνη αναφοράς (εικόνα 75). 

Εικόνα  75.  Εγκάρσια  διατομή  του  άνω πέρατος  της  κνήμης  σε  τρία  διαφορετικά
επίπεδα για την ασφαλή τοποθέτηση των βελονών διατάσεως.

Όταν το σύμπλεγμα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης πρόκειται να λειτουργήσει σαν
σύστημα  ανατάξεως  και  ενδοκαταγματικής  συμπίεσης  η  βελόνη  αναφοράς
τοποθετείται δια της κεφαλής της περόνης και κάθετα στο οστικό τεμάχιο της κνήμης
που χρήζει ανατάξεως και όχι κατ΄ανάγκη παράλληλα προς της άρθρωση. Η δεύτερη
βελόνη τοποθετείται παράλληλα προς τη βελόνη αναφοράς με ελαία επί του οστικού
ταμαχίου της κνήμης. Μια τρίτη βελόνη με γωνία κατά προτίμηση μεγαλύτερη των
45 με τη βελόνη αναφοράς τοποθετείται από την αντίθετη κατεύθυνση με ελαία επί
της κνήμης. (εικόνα 75)
.

    
Εικόνα  75.  Εφαρμογή  των  βελονών  διατάσεως  για  ανάταξη  και  ενδοκαταγματική
συμπίεση.
Η  εφαρμογή  των  κεντρικών  βελονών  καθορίζει  κατά  μεγάλο  ποσοστό  το  τελικό
αποτέλεσμα  και  συνεπώς  θα  πρέπει  να  γίνεται  με  μεγάλη  επιμέλεια.  Κατά  τη
τοποθέτηση των βελονών το γόνατο θα πρέπει  να βρίσκεται σε  κάμψη  ώστε να
αποφευχθεί η διάτρηση  του χήνειου ποδός που μπορεί να αποτελέσει μετεγχειρητικά
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μηχανικό εμπόδιο στην κινητοποίηση του γόνατος. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να
λαμβάνεται ώστε να μην υπάρχει τάση των μαλακών μορίων γύρω από τα σημεία
εισόδου και εξόδου των βελονών  που προδιαθέτει σε μετεγχειρητική φλεγμονή. Οι
βελόνες θα πρέπει να είναι οξύαιχμες (να χρησιμοποιούνται δηλαδή μόνο μια φορά)
και να εφαρμόζονται με το αεροτρύπανο μέχρι τον απέναντι φλοιό του οστού και από
εκεί  να  προωθούνται  δια  των  μαλακών  ιστών  και  του  δέρματος   με  ελαφρά
χτυπήματα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαύματος του οστού. 
Ο κεντρικός δακτύλιος προσαρμόζεται (εικόνα 76) στην βελόνα αναφοράς,  και θα
πρέπει  α)  να  διατηρείται  κάθετος  (στο  μετωπιαίο  και  στο  οβελιαίο  επίπεδο)  στο
τμήμα του κατάγματος που υποστηρίζει, β) να είναι παράλληλος  με την άρθρωση του
γόνατος και γ) το σκέλος (ουσιαστικά το οστό της κνήμης) να βρίσκεται στο κέντρο
του. 
Στη  συνέχεια,  οι  δύο  πρώτες  βελόνες  διατεινονται  ταυτόχρονα  (για  μεγαλύτερη
ενδοκαταγματική συμπίεση), με τάση ανάμεσα στα 100  και 130kgr ανάλογα με το
μέγεθος των βελονών και τη ποιότητα του οστού. Η διάταση των βελονών μπορεί να
προκαλέσει απώλεια της ανάταξης (overcorrection) και θα πρέπει πάντοτε να γίνεται
κάτω από συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο. Διάταση των βελονών πάνω από 110Kgr σε
οστεοπορωτικά οστά θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να προκαλέσει διάσχιση
του οστού. 
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Εικόνα 76. Το κλασσικό σύστημα Ilizarov με το συνδυασμό των εξαρτημάτων του
παρέχει μοναδικές δυνατότητες προσαρμογών ανάλογα με τις << ανάγκες >> κάθε
κατάγματος.

Για την επαρκέστερη συγκράτηση του κεντρικού κατάγματος επιπλέον βελόνες (λείες
ή με ελαίες) μπορούν να  τοποθετηθούν και να διαταθούν πάνω στο σύμπλεγμα των
δύο κεντρικών δακτυλίων. 
Έχοντας   ολοκληρώσει  το κεντρικό σύμπλεγμα οστεοσύνθεσης,  ο  ακτινογραφικός
έλεγχος θα πρέπει να δείξει: α) ικανοποιητική ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας και
του  επιφυσιο-μεταφυσιακού  κατάγματος,  β)  το  οστό  της  κνήμης  στο  κέντρο  του
δακτυλίου  και  γ)  οι  κεντρικοί  και  περιφερικοί  κοχλίες   συνδέσεως  των  δύο  ημι
-δακτυλίων στο μέσο της κνήμης στην προσθιοπίσθια προβολή.  
Στο  επόμενο  βήμα  επιχειρείται  η  αποκατάσταση  του  διαφυσιακού  τμήματος  του
κατάγματος. 
Στα  κλασσικά  κυκλικά  συστήματα  (Ilizarov)  βελόνη  με  ελαία  (reference)
διεκβάλλεται με κατεύθυνση από έξω προς τα έσω και παράλληλα με την άρθρωση
της  ποδοκνημικής.  Δεύτερη  βελόνη  με  ελαία  εφαρμόζεται  από  την  αντίθετη
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κατεύθυνση, σε διαφορετικό επίπεδο από την πρώτη, και με γωνία μεγαλύτερη των
45. Ο περιφερικός δακτύλιος προσαρμόζεται στη βελόνα αναφοράς, παράλληλος με
την άρθρωση της ποδοκνημικής, και κάθετος στο οστό της κνήμης έτσι ώστε αυτό να
βρίσκεται στο κέντρο του. Οι βελόνες  διατείνονται ταυτόχρονα στα 110 με 130kgr
κάτω από ακτινοσκοπικό έλεγχο. Δύο ακόμη βελόνες με ελαία τοποθετούμενες από
αντίθετη κατεύθυνση μπορούν να χρησιμεύσουν για την ανάταξη,  τη σταθεροποίηση
και την ενδοκαταγματική συμπίεση του διαφυσιακού κατάγματος. Οι βελόνες αυτές
εφαρμόζονται  κάθετα  στη  γραμμή  του  κατάγματος,  και  προσαρμόζονται  και
διατείνονται στο κεντρικό δακτύλιο του περιφερικού συμπλέγματος (εικόνα 77). 

Εικόνα 77. Ολοκληρωμένο κυκλικό σύστημα.

Όταν  χρησιμοποιείται  υβριδικό  σύστημα  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  κοχλίες  ενός
φλοιού εφαρμόζονται  στη διάφυση της κνήμης και συγκρατούνται πάνω στη ράβδο
της μονόπλευρης  εξωτερικής οστεοσύνθεσης (εικόνα 78).

Εικόνα 78. Ολοκληρωμένο υβριδικό σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Η  ανάταξη  του  μεταφυσιοδιαφυσιακού  κατάγματος  και  η  αποκατάσταση  του
μηχανικού άξονα του σκέλους αποτελεί τον τελευταίο χειρισμό. Από την στιγμή που
η παραλληλότητα των δακτυλίων με τις παρακείμενες αρθρώσεις και η καθετότητά
τους  το τμήμα της κνήμης που υποστηρίζουν έχει προβλεφθεί, η αποκατάσταση του
μηχανικού άξονα του σκέλους επιτυγχάνεται με την παράλληλη τοποθέτηση των δύο
συμπλεγμάτων των  δακτυλίων (κεντρικό και περιφερικό).  

79



Η ανάταξη του μηχανικού άξονα του σκέλους ελέγχεται τόσο στο προσθιοπίσθιο όσο
και  στο  οβελιαίο  επίπεδο  μετρώντας  τις  τιμές  της  έσω  κεντρικής  και  οπίσθιας
κεντρικής γωνίας της κνήμης που θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα φυσιολογικά
όρια (εικόνα 16). 
Η  οστεoσύνθεση  ολοκληρώνεται  με   την  εφαρμογή  των   υπόλοιπων
σταθεροποιητικών εξαρτημάτων (ράβδοι, πλάκες, κλπ) μεταξύ των δακτυλίων.
Μετά την ολοκλήρωση της οστεοσύνθεσης ελέγχεται κλινικά και ακτινοσκοπικά η
σταθερότητα  τόσο  του  συστήματος  εξωτερική  οστεοσύνθεση-οστού  όσο και   της
άρθρωσης του γόνατος. 
Σε  περίπτωση  που  διαγνωσθεί  έκδηλη  αστάθεια  του  γόνατος(εικόνα  79)  ή
συνυπάρχουν μια ή περισσότερες από τις παρακάτω καταστάσεις  η επέκταση της
εξωτερικής οστεοσύνθεσης στο περιφερικό άκρο του μηριαίου θεωρείται αναγκαία
(εικόνα 80):
1.μεγάλη συντριβή ή μεταφυσιακό έλλειμμα (ασταθές κάταγμα).
2.ρήξη του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος.
3.απόσπαση του κνημιαίου κυρτώματος
4.βαριά βλάβη των μαλακών μορίων.
5.αγγειακή βλάβη.
Με  τη  βοήθεια  του  ακτινοσκοπικού  μηχανήματος  ανευρίσκεται  το  κέντρο
περιστροφής(εικόνα 27-28) του γόνατος (κατά τη κάμψη-έκταση) και μια προσωρινή
βελόνη (reference) διεκβάλλεται δια  αυτού (εικόνα 81).

Εικόνα 79. Υπερξάρθρημα γόνατος με συνοδό συνδεσμική βλάβη αποτελεί απόλυτη
ένδειξη επέκτασης της οστεοσύνθεσης στο περιφερικό άκρο του μηριαίου.
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                                       4                                                                        5
Εικόνα  80.  Ενδείξεις  μηροκνημιαίας  επέκτασης  της  οστεσοσύνθεσης:  1.μεγάλη
συντριπτικότητα, 2.ρήξη εκτατικού μηχανισμού του γόνατος, 3.απόσπαση κνημιαίου
κυρτώματος, 4.βαρειά κακοποίηση μαλακών ιστών, 5.ρήξη ιγνυακής αρτηρίας.

Στα  κυκλικά  συστήματα  ένας  3\4  δακτύλιος  με  δύο   λείες  βελόνες  διατάσεως
τοποθετείται  σε  απόσταση  περί  τα  5  με  8  εκατοστά  κεντρικά  του  γόνατος  και
συνδέεται  με  τον  κεντρικό  κνημιαίο  δακτύλιο  (εικόνα  81).  Δύο  κατάλληλα
διαμορφωμένοι μεντεσέδες κίνησης (hinges) προσαρμόζονται στη βελόνα αναφοράς
και με δύο ράβδους συνδέονται  με τον κεντρικό κνημιαίο δακτύλιο και τον δακτύλιο
του μηρού(εικόνα 82).  Το γόνατο αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί, και η κίνησή του
δεν  θα  πρέπει  να  περιορίζεται  από  τους  μεντεσέδες  κίνησης  των  δακτυλίων.
Ακολούθως η βελόνη αναφοράς αφαιρείται.
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Εικόνα  81.  Ακτινοσκοπικός  προσδιορισμός  του  κέντρου  κάμψης  –  έκτασης  του
γόνατος(αριστερή εικόνα, μαύρη τελεία) και τοποθέτηση ελεύθερης βελόνης (δεξιά
εικόνα).

Ανάλογα  με  τη  βαρύτητα  της  συνυπάρχουσας  παθολογίας  του  γόνατος  η
μηροκνημιαία επέκταση μπορεί να κλειδωθεί σε έκταση  ή να αφεθεί χαλαρή (εικόνα
82) επιτρέποντας την κίνηση του γόνατος στο εγκάρσιο επίπεδο αλλά εμποδίζοντας
τις στροφικές κινήσεις και τις κινήσεις ραιβότητας, βλαισότητας (εικόνα 82).

                           
Εικόνα 82. Μηροκνημιαία επέκταση σε κυκλικό σύστημα.

Στα υβριδικά συστήματα μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση συνδεόμενη με τον
κεντρικό  δακτύλιο  τοποθετείται  στην  έξω  επιφάνεια  του  περιφερικού  άκρου  του
μηριαίου  και  σε  ανάλογη  απόσταση  (εικόνα  83).  Είναι  συνήθως  σταθερή  και  το
γόνατο σε αυτή τη περίπτωση κλειδώνεται σε έκταση (εικόνα 84), κυκλοφορύν όμως
και υβριδικά συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης με μηροκνημιαία επέκταση που
επιτρέπει κίνηση της άρθρωσης(εικόνα 85).
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Εικόνα 83. Μηροκνημιαία επέκταση σε υβριδικό και κυκλικό σύστημα.

   
Εικόνα  84.  Σταθερή  (άνω)  και  κινητή  (κάτω)  μηριαία  επέκταση  της  εξωτερικής
οστεοσύνθεσης με το δεξιό τραύμα να παραμένει προσωρινά ανοιχτό.

Εικόνα 85. Υβριδικό σύστημα με κινητή μηροκνημιαία επέκταση.
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Τα  χειρουργικά  τραύματα  μπορεί  είτε  να  συγκλεισθούν(όπου  οι  συνθήκες  το
επιτρέπουν)  ή  απλά  να  συμπλησιασθούν  (όταν  υπάρχει  μεγάλο  μετατραυματικό
οίδημα, κακοποίηση των μαλακών μορίων κλπ) και η σύγκλεισή τους να γίνει  σε
δεύτερο χρόνο. Τα πρωτογενή τραύματα  παραμένουν πάντοτε ανοιχτά. Επιτελείται
επιμελής καθαρισμός των σημείων εισόδου και εξόδου των βελονών και κάλυψη με
αποστειρωμένες γάζες. Τέλος το σκέλος καλύπτεται με ελαστικό επίδεσμο. 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Συγκεκριμένο  πρωτόκολλο  μετεγχειρητικής  κινητοποίησης  εφαρμόζεται  στους
ασθενείς (πίνακας 20).
Το πρώτο μετεγχειρητικό 24ωρο ο καταγματίας παραμένει κλινήρης με ανυψωμένο
το σκέλος. Η έγερση του ασθενούς, η κινητοποίηση των παρακειμένων αρθρώσεων,
και  οι  ασκήσεις  διατήρησης και  ενδυνάμωσης  των εμπλεκομένων μυϊκών ομάδων
ενθαρρύνονται ευθύς  αμέσως  ο μετεγχειρητικός πόνος και η γενική κατάσταση του
ασθενούς το επιτρέψουν (εικόνα 86). 
Το  μηχάνημα  παθητικής  κινητοποιήσεως(CPM)  του  γόνατος  χρησιμοποιείται
επιλεκτικά.
Η  φόρτιση  του  πάσχοντος  σκέλους  εξαρτάται  από  την  σταθερότητα  του
συμπλέγματος οστεοσύνθεση-οστό καθώς από την ύπαρξη ή όχι συνοδών βλαβών.
Συνήθως   μερική  φόρτιση  (toe touch down),  επιχειρείται  από  την  δεύτερη
μετεγχειρητική μέρα (εικόνα 87). 

 

Εικόνα 86. Μετεγχειρητική κινητοποίηση των ασθενών 

84



Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο όταν, τόσο η γενική του κατάσταση όσο και
η πορεία επούλωσης των τραυμάτων του κριθούν ικανοποιητικές. Ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται  στην  ενημέρωση  και  εκπαίδευση  του  καταγματία  για  την  φροντίδα  των
σημείων  εισόδου  και  εξόδου  των  βελονών  διατάσεως.  Ο  ασθενής  θα  πρέπει  να
εξοικειωθεί  με  την  εξωτερική  οστεοσύνθεση  φροντίζοντάς  την  με  ιδιαίτερη
επιμέλεια.  Φεύγοντας από το νοσοκομείο συνταγογραφείται με αντιβιοτικά ευρέως
φάσματος  κυρίως,  εναντίον  μικροβιακών  κόκκων  (Ciproflocacillin  κλπ).
Συμπτώματα ερεθισμού των σημείων εισόδου και εξόδου των βελονών θα πρέπει να
αναγνωρίζονται από τον ασθενή στα αρχικά τους στάδια και να θεραπεύονται άμεσα
με τη λήψη αντιβιοτικών από το στόμα.

                      
Εικόνα 87. Μετεγχειρητική βάδιση ασθενών.

Πίνακας 20
Πρωτόκολλο μετεγχειρητικής κινητοποίησης
1.Άμεση  κινητοποίηση  ασθενούς  και
παρακειμένων αρθρώσεων.
2.Ασκήσεις  ενδυνάμωσης  μυικών  ομάδων
περιοχής  γόνατος  ευθύς  μετά  την  υποχώρηση
του μετεγχειρητικού πόνου.
3.Μερική  φόρτιση  ανάλογα  με  την  επάρκεια
της  οστεοσύνθεσης  και  τη  σταθερότητα  της
άρθρωσης.
5.  Ακτινογραφικός  έλεγχος  σε  2,  6,  12
εβδομάδες
4.Δυναμοποίηση του συμπλέγματος στους τρεις
μήνες.
5. Πλήρης φόρτιση μετά τους τρεις μήνες.
6.Αφαίρεση  της  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης
μετά την επίτευξη κλινικής και ακτινογραφικής
πώρωσης.
7.Λειτουργικός  νάρθηκας για 4 εβδομάδες

Οι  επανεξετάσεις  ρουτίνας  των  ασθενών  είναι:  στις  δύο  εβδομάδες  (έλεγχος
τραύματος,  αφαίρεση  ραμμάτων,  ακτινογραφικός  έλεγχος),  στις  έξι  εβδομάδες
(ακτινογραφικός  έλεγχος),  στους  τρεις  μήνες  (ακτινογραφικός  έλεγχος  και
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δυναμοποίηση  του  συστήματος  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης)  ενώ  στην  επόμενη
επανεξέταση συνήθως αποφασίζεται η αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η
δυναμοποίηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης έχει σαν σκοπό τη δίοδο των φορτίων
δια του οστού ( για την ωρίμανση του πώρου) και επιτελείται με τη χαλάρωση των
αρθρώσεων  της  οστεοσύνθεσης  και  την  αφαίρεση  των  πλησιεστέρων  προς  το
κάταγμα βελονών και κοχλιών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης των καταγματιών ήταν 41.3 μήνες
(από 11 μέχρι 88 μήνες). 
Για  τον  καθορισμό  της  πώρωσης  του  κατάγματος  χρησιμοποιήθηκαν  κλινικά  και
ακτινογραφικά  ευρήματα.  Πλήρης  φόρτιση  του  σκέλους  χωρίς  πόνο,  με
ακτινογραφική εξαφάνιση της γραμμής του κατάγματος,  και εμφανή διέλευση των
συστημάτων  δοκιδώσεως  δια  του  κατάγματος  απετέλεσαν  τα  κριτήρια  για  τον
καθορισμό της πλήρους επούλωσης της οστικής βλάβης. Η πώρωση χαρακτηρίσθηκε
σαν καθυστερημένη όταν δεν είχε ολοκληρωθεί μετά την διέλευση 20 εβδομάδων.
Τέλος,  η διαδικασία επούλωσης του οστίτη ιστού κρίθηκε ως μη  ολοκληρωθείσα
μετά την παρέλευση 32 εβδομάδων. 
Επιτυχής ακτινογραφική και κλινική πώρωση του κατάγματος επετεύχθη σε 69 (84%)
από τα 82 κατάγματα, σε μέση χρονική διάρκεια 14.5 εβδομάδων (από 12 μέχρι 20
εβδομάδες). 
Σε οκτώ κατάγματα (10%) παρατηρήθηκε καθυστερημένη πώρωση αλλά τελικά  η
επούλωση του κατάγματος ολοκληρώθηκε σε μέση χρονική διάρκεια 22 εβδομάδες
(από 20 μέχρι 30 εβδομάδες) χωρίς να χρειασθεί πρόσθετη χειρουργική επέμβαση. 
Σε έναν ασθενή με καθυστερημένη πώρωση έγινε την 20η εβδομάδα μεταμόσχευση
οστού από το σύστοιχο λαγόνιο με επιτυχή έκβαση. 
Σε  τρία  κατάγματα  καταγράφηκε  ανεπιτυχής  πώρωση.  Και  τα  τρία  κατάγματα
παρουσίασαν μη αποδεκτή ραιβοποίηση του μεταφυσιαίου τμήματος της κνήμης. 
Τέλος  ένας τρίτος ασθενής οδηγήθηκε σε σηπτική ψευδάρθρωση του διαφυσιαίου
τμήματος του κατάγματος (βλ. επιπλοκές). 
Η  μέση  χρονική  διάρκεια  που  παρέμεινε  η  εξωτερική  οστεοσύνθεση  ήταν  16
εβδομάδες (από 13 μέχρι 30 εβδομάδες), η δε μέση χρονική διάρκεια  της μηρο -
κνημιαίας επέκτασης ήταν έξι εβδομάδες (από 4 μέχρι 6). 
Τέλος ο μέσος χρόνος μέχρι ο ασθενής να επιτύχει  πλήρη φόρτιση (μετά και την
αφαίρεση  της  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης)  ήταν  24  εβδομάδες  (από  13  μέχρι  30
εβδομάδες) (πίνακας 21).

Πίνακας 21
Πώρωση καταγμάτων

Επιτυχής πώρωση 69 κατάγματα (84%) 14.5 εβδ(12-20)
Καθυστερημένη πώρωση 9  κατάγματα (11%) 22  εβδ(20-30)
Πλημμελής πώρωση 3  κατάγματα (3.5%)
Ψευδάρθρωση 1 κάταγμα (1.5%)
Μηροκνημιαία επέκταση 42 κατάγματα (51%) 6 εβδ(4-6)
Διάρκεια εξωτερικής οστεοσύνθεσης 16 εβδ(13-30)
Πλήρης φόρτιση 24 εβδ(13-30)
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Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αξιολογήσεως
των  Honkonen  και  Jarvinen,  το  οποίο  συνεκτιμά  την  υποκειμενική  γνώμη  του
ασθενούς, με το τελικό κλινικό, λειτουργικό και ακτινογραφικό αποτέλεσμα.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ.

Οι ασθενείς στη τελευταία μεταγχειρητική εξέταση ζητήθηκαν να αναφέρουν μόνο
εκείνα τα ενοχλήματα τα οποία θεώρησαν ότι σχετίζονται άμεσα με το κάταγμα των
κνημιαίων κονδύλων. Η σημαντικότητα των συμπτωμάτων (πόνος, οίδημα, αδυναμία,
χωλότητα,  αστάθεια,  κριγμός)  καθορίσθηκε  πολλαπλασιάζοντας  τη  συχνότητα
εμφάνισης του συμπτώματος επί το βαθμό σοβαρότητάς του (πίνακας 22).

Πίνακας 22
Υποκειμενική αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Βαρύτητα συμπτωμάτων*
Συχνότητα 1 2 3 4 5
Εμφάνισης συμπτωμάτων Καθόλου Ελαφρύ Μέτριο Βαρύ Ανυπόφορο
Ποτέ 1
Κάθε μήνα 2 4 6 8 10
Κάθε 15 μέρες 3 6 9 12 15
Κάθε εβδομάδα 4 8 12 16 20
Κάθε μέρα 5 10 15 20 25
*1-5 άριστο, 6-10 καλό, 12-15 μέτριο, 15-25 πτωχό.

Χρησιμοποιώντας  το  παραπάνω  ερωτηματολόγιο  κατεγράφησαν  30(37%)  άριστα
αποτελέσματα,  33  (40%)  καλά,  14  (17%)  μέτρια,   και  πέντε  (6%)  πτωχά
αποτελέσματα (πίνακας 30).  Η αιτιολογία των πτωχών αποτελεσμάτων (εικόνα 88)
αναφέρεται στο πίνακα 23.

Πίνακας 23
Αιτιολογία πτωχών υποκειμενικών αποτελεσμάτων

Κάταγμα  Τύπος Αιτιολογία
1 VI Υποχώρηση έξω κνημιαίου κονδύλου, πόνος, αστάθεια
2 VI Σηπτική ψευδάρθρωση
3 V Ραιβοποίηση, πόνος, κριγμός
4 VI Ραιβοποίηση, πόνος, αστάθεια
5 VI Υποτροπιάζον οίδημα, πόνος
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Εικόνα 88. Ανεπαρκής εφαρμογή της τεχνικής με ραιβοποίηση του κατάγματος, πόνο
και πτωχό τελικό αποτέλεσμα.

ΚΛΙΝΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Για  τη  διαβάθμιση  των  κλινικών  αποτελεσμάτων  αξιολογήθηκαν  η  τελική
κινητικότητα του γόνατος, η σταθερότητα της άρθρωσης και η υπολειπόμενη ατροφία
του μηρού (πίνακας 24). 
Σαν τελικό αποτέλεσμα κατεγράφη ο χαμηλότερος βαθμός (score) σε κάθε μία από τις
παραπάνω τέσσερις κλινικές δοκιμασίες.
Σε 16 ασθενείς (20%) κατεγράφη άριστο κλινικό αποτέλεσμα, σε 43 (52.3%) καλό, σε
19 (23%) μέτριο, και σε 4 (4.7%) ασθενείς κατεγράφη πτωχό κλινικό αποτέλεσμα.
(πίνακας 29). 
Μόνο ένας καταγματίας παρουσιάσθηκε με μη λειτουργική κινητικότητα του γόνατος
(κάμψη λιγότερη από 90 και απώλεια έκτασης μεγαλύτερη από 10).  52 (63.5%)
καταγματίες  είχαν  πλήρη  έκταση  του  γόνατος  ενώ  63  (77%)  είχαν  κάμψη
περισσότερο από 110 (πίνακας 25). 
Σε 76 (92%) ασθενείς το γόνατο ελέγχθηκε σταθερό ή ελαφρά ασταθές (αστάθεια 1ου

βαθμού). 
Τέλος μόνο πέντε (6%) ασθενείς είχαν ατροφία των μυών του μηρού μεγαλύτερη από
δύο εκατοστά, ενώ μόνο 2 ασθενείς είχαν παρόμοια μυική μάζα τετρακεφάλου και
οπισθίων μηριαίων και στα δύο πόδια.

Πίνακας 24
Aξιολόγηση των κλινικών  αποτελεσμάτων*

Απώλεια έκτασης                                      Σταθερότητα γόνατος
   1  Καθόλου                                        1  Φυσιολογική
   2  1 με 5                                          2   Πλαγιο-πλάγια : σταθερό σε έκταση,
   3  6 με 10                                             5 με 10 αστάθεια σε κάμψη
   4   10                                                   Προσθιο-οπίσθια : αστάθεια 1ου βαθμού
                                                                   Lachman ή δοκιμασία πρόσθιου
συρταροειδούς
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Απώλεια κάμψης                                   3  Πλαγιο-πλάγια :5 με 10 αστάθεια σε
έκταση
   1  130                                                  Προσθιο-οπίσθια : αστάθεια 2ου βαθμού
   2  110 με 129                                   4  Πλαγιο-πλάγια :  10αστάθεια σε έκταση
   3  90 με 109                                         Προσθιο-οπίσθια : αστάθεια 3ου βαθμού
   4  90                                                    
Ατροφία μηρού
    1 Καθόλου            

2  0 με 1
3  1 με 3
4  3

*1 άριστο, 2 καλό, 3 μέτριο, 4 πτωχό.

Πίνακας 25
Τελική κινητικότητα γόνατος

Κινητικότητα Ασθενεί
ς

Ποσοστό

Κάμψη >130 28 34%
110<κάμψη<130 35 43%
90<κάμψη<110 18 22%

Κάμψη <90 1 1%
Πλήρης έκταση 52 63.5%

Απώλεια έκτασης <5 14 17%
5<Απώλεια έκτασης<10 15 18.5%

Απώλεια έκτασης>10 1 1%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του πίνακα 26. Από τις τρεις υπο-ομάδες
καταγμάτων  -αναφορικά  με  τη  γεφύρωση  της  άρθρωσης  (σταθερή  μηροκνημιαία
επέκταση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης, κινητή  επέκταση, και ελεύθερη άρθρωση)
τα  καλύτερα (όχι  όμως  στατιστικά  σημαντικά)  αποτελέσματα από άποψη τελικής
κινητικότητας του γόνατος καταγράφηκαν σε εκείνα τα κατάγματα  που το γόνατο
είχε  <<κλειδωθεί>> σε έκταση για 6 -κατά μέσο όρο- εβδομάδες. 
Γίνεται επίσης ευνόητο ότι περισσότερη δυσκολία και μεγαλύτερη προσπάθεια από
τον ασθενή <<απαίτησε>> η επίτευξη πλήρους κάμψης παρά η πλήρης έκταση.

Πίνακας 26
Τελική κινητικότητα γόνατος(συν)

Αριθμός καταγ. Κάμψη >110 Απώλεια έκτασης<5
<<Κλειδωμένο>> γόνατο 27 21 (84%) 25 (100%)
Κινητό γόνατο 15 13 (86.6%) 12 ( 80%)
Ελεύθερο γόνατο 40 29 (69%) 39 (94%)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
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Για να αξιολογηθούν τα λειτουργικά αποτελέσματα  οι  ασθενείς  υποβλήθηκαν σε
πέντε  δοκιμασίες  (πίνακας 27),  καταγράφοντας  κάθε επιβάρυνση που προκλήθηκε
από το  κάταγμα. Το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν ο χαμηλότερος βαθμός
(score) σε κάθε μια από τις παρακάτω δοκιμασίες.

Πίνακας 27

Αξιολόγηση λειτουργικών αποτελεσμάτων*

Περπάτημα                                                          Ανέβασμα σκάλας
  1 Φυσιολογικό                                                1 Φυσιολογικό
  2 Ελαφριά χωλότητα                                      2 Επιβαρημένο
  3 Βαριά χωλότητα ή ανάγκη στήριξης           3 Ένα σκαλί κάθε φορά
  4 Αναπηρικό καροτσάκι                                 4 Αδύνατο

    Βαθύ κάθισμα                                                  Αναπήδηση 
  1 Φυσιολογικό                                                1 Φυσιολογική
  2 Επιβαρημένο                                                2 Επιβαρημένη  
  3  90                                                            3 Μόνο με τη βοήθεια του υγιούς
άκρου
  4 Αδύνατο                                                       4 Αδύνατη

Βάδισμα <<πάπιας>>                                                                                 
      1    Φυσιολογικό

1 Λίγα βήματα
2 Ένα βήμα
3 Αδύνατο  

*1 άριστο, 2 καλό, 3 μέτριο, 4 πτωχό.

Οι δοκιμασίες των αναπηδήσεων και του βαδίσματος της πάπιας ήταν δύσκολο να
εκτιμηθούν  με  ακρίβεια ιδιαίτερα σε  ηλικιωμένα άτομα.  22 (27%) ασθενείς  είχαν
άριστο λειτουργικό (εικόνα 89) αποτέλεσμα, 31 (38%) καλό, 25 (30%) μέτριο ενώ
τέσσερις (5%) ασθενείς είχαν πτωχό λειτουργικό αποτέλεσμα. (πίνακας 30).
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Εικόνα  89.  Κάταγμα  τύπου  V κατά  Schatzker με  απόσπαση  του  κνημιαίου
κυρτώματος   και  της  κνημιαίας  άκανθας  και  το  τελικό  λειτουργικό  λειτουργικό
αποτέλεσμα.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Όλοι  οι  ασθενείς  στην  τελευταία  μετεγχειρητική  εξέταση  υποβλήθηκαν  σε
προσθιοπίσθια  και  πλάγια  ακτινογραφία  του  πάσχοντος  σκέλους  σε  όρθια  θέση.
Ακολουθώντας  το  σύστημα  Honkonen  και  Jarvinen μετρήσαμε  τις  παρακάτω
ακτινογραφικές  παραμέτρους:  1)  απόκλιση  αρθρικής  επιφάνειας  (plateau tilt ),  2)
αρθρικό << σκαλοπάτι >> (articular depression, step off), 3) απόκλιση του μηχανικού
άξονα  του  άκρου  (mechanical axis deviation),  4)  διαπλάτυνση  διακονδυλαίας
επιφάνειας  (condylar widening),  και  τέλος  5)  μετατραυματικές  εκφυλιστικές
αλλοιώσεις της άρθρωσης (πίνακας 28).

Πίνακας 28

Αξιολόγηση ακτινογραφικών αποτελεσμάτων*!

Απόκλιση αρθρ. επιφάνειας (μοίρες)       Απόκλιση μηχ. άξονα (βλαισή, ραιβή σε μοίρες)
1 0                                                                           1  0
2 1 με 5                                                                    2  1 με 5
3 6 με 10                                                                  3  6 με 10
4  4  10                                                                   4  10

Αρθρικό σκαλοπάτι (χιλιοστά)                 Δια- κονδυλιαία διαπλάτυνση (χιλιοστά)
1 0                                                                           1  0
2 1 με 3                                                                    2  1 με 5 
3 4 με 6                                                                    3  6 με 10
4  6                                                                        4  10

Εκφυλιστικές αλλοιώσεις άρθρωσης (ελάττωση μεσαρθρίου διαστήματος)
1 Φυσιολογικό
2 50%
3 50%
4 Εξαφανισμένο

*1  άριστο,  2  καλό  3  μέτριο,  4  πτωχό.  !  ο  τρόπος  εκτέλεσης  των   μετρήσεων
αναφέρεται στηn απεικονιστική προσέγγιση των καταγμάτων.  

Με  βάση  τις   μετρήσεις  αυτές,  βρέθηκαν  19  (23%)  άριστα  ακτινογραφικά
αποτελέσματα,  38  (46%)  καλά,  21  (26.2%)  μέτρια,  και  τέσσερα  (4.8%)  πτωχά
αποτελέσματα(πίνακας 30). 
Αρθρικό σκαλοπάτι μεγαλύτερο των 4 χιλιοστών μετρήθηκε σε 6(6.3%) κατάγματα.
Απόκλιση (ραιβή ή βλαισή) του μηχανικού άξονος του σκέλους μεγαλύτερη των 5
μετρήθηκε σε 15 (18.5%) κατάγματα (εικόνα 90). 
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Εικόνα 90.  Ανεπαρκής  εφαρμογή της  τεχνικής  σε κάταγμα  VI κατά  Schatzker με
αποτέλεσμα πώρωση σε 10 ραιβότητα, αστάθεια, πρώιμες ακτινογραφικές ενδείξεις
μετατραυματικής αρθρίτιδας και πτωχό τελικό κλινικό αποτέλεσμα.

Αναφορικά  με  την  παράμετρο  της  μετατραυματικής  αρθρίτιδας,  σε  64  (78%)
κατάγματα  δεν  υπήρχε  κανένα  εύρημα  μετατραυματικών  αλλοιώσεων  ή  υπήρχαν
αμφιλεγόμενες  (στένωση  του  μεσαρθρίου  μικρότερη  από  50%)  ακτινογραφικές
ενδείξεις  αρθρίτιδας,  ενώ  σε  18(22%)  κατάγματα  υπήρχε  εμφανής  στένωση  του
μεσαρθρίου διαστήματος (μεγαλύτερη του 50%). 
Από τα 52(63%) κατάγματα που πωρώθηκαν σε κάποιο βαθμό αξονικής παρέκκλισης
μόνο  τα  7(13.5%)  δεν  παρουσίασαν  ακτινογραφικά  ευρήματα  συμβατά  με
μετατραυματική αρθρίτιδα. 
Τα ευρήματα αυτά όμως αλλάζουν σημαντικά όταν ο πληθυσμός των καταγμάτων
γίνεται πιο ομοιογενής, και συγκεκριμένα σε ασθενείς με  διάρκεια μετεγχειρητικής
παρακολούθησης μεγαλύτερη από 4 χρόνια(μέσος όρος 61 μήνες, από 48 μέχρι 88).
Σε  29(35%) τέτοια κατάγματα εμφανή ακτινογραφικά ευρήματα μετατραυματικής
αρθρίτιδας ευρέθησαν σε 11(38%), αρχόμενη αρθρίτιδα σε 13(45%), ενώ το ποσοστό
μη ανευρέσεως αρθρίτιδας περιορίστηκε σε 5 κατάγματα(17%) (πίνακας 29).

Πίνακας 29
Μετατραυματική αρθρίτιδα

Μετεγχ. παρακολούθηση Άριστα Καλά Μέτρια Πτωχά
Μικρότερη από 4 χρόνια 24.5% 46.5% 25.5% 3.5%

Μεγαλύτερη από 4 χρόνια 16% 45% 34.5% 4.5%

Πίνακας 30
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ακ Η Φ Schat Gust Ανατ. ΜΠ ΕΟ ΜΕ ΥΠΚ ΚΛΚ ΛΤΡ ΑΚΤ
1 30 Α VI Κλ. Κλ. 40 Il Στθ Κ Κ Κ Κ
2 55 Α VI Κλ. Κλ. 72 Il Στθ Α Α Α Α
3 69 Α VI Κλ. Κλ. 44 Il Όχι Κ Κ Κ Κ
4 71 A VI IIIc Αν. 74 Ort Στθ Μ Κ Μ Μ
5 24 A VI Κλ. Κλ. 42 Il Κιν Α Κ Κ Κ
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6 30 A VI IIIb Αν. 48 Α Στθ Α Κ Κ Κ
7 42 A VI Κλ. Κλ. 61 Il Στθ Α Α Α Κ
8 47 A VI II Κλ. 84 Il Κιν Α Κ Κ Κ
9 36 A V Κλ. Κλ. 46 Il Κιν Κ Μ Μ Μ
10 21 Γ V Κλ. Κλ. 30 Α Όχι Α Α Α Α
11 36 Α VI II Αν. 61 Ort Στθ Μ Μ Μ Μ
12 45 A V Κλ. Αν. 53 Il Στθ Π Μ Μ Κ
13 40 A V IIIa Αν. 29 Il Στθ. Κ Κ Κ Κ
14 36 Γ VI II Αν. 31 Α Όχι Μ Μ Μ Κ
15 30 Α VI IIIa Αν. 42 Il Στθ Κ Κ Κ Κ
16 30 A VI ΙΙΙb Αν. 40 Il Στθ Κ Μ Μ Κ
17 35 A V Κλ. Αν. 60 Ort Στθ Α Α Α K
18 41 Α VI Κλ. Αν. 16 Ort Στθ K K K A
19 59 Γ VI Κλ. Αν. 30 Ort Στθ Α Κ Μ Κ
20 27 Α VI IIIb Αν. 55 Il Στθ Μ Μ Μ Μ
21 29 Α VI Κλ. Κλ. 37 Α Όχι Α Κ Κ Α
22 33 Α VI II Κλ. 33 Il Στθ Μ Μ Μ Π
23 52 Α VI Κλ. Αν. 40 Il Στθ Α Α Α Α
24 63 Α VI Κλ. Κλ. 41 Il Όχι Κ Κ Κ Μ
25 36 Α VI Κλ. Κλ. 40 Α Όχι Κ Μ Μ Μ
26 36 Α VI IIIc Αν. 62 Il Στθ Μ Μ Μ Μ
27 36 Α VI II Αν. 62 Il Στθ Κ Μ Μ Μ
28 24 Γ V II Αν. 60 Il Στθ Κ Κ Κ Μ
29 31 Α VI I Κλ. 40 Il Κιν. A Κ A Κ
30 34 Γ VI II Αν. 34 Il Κιν Μ Μ Μ Μ
31 52 Γ VI Κλ Κλ. 33 Α Όχι Α Κ Α Κ
32 62 Γ VI IIIa Αν. 52 Il Κιν Α Κ Α Κ
33 19 Γ VI Κλ. Αν. 88 Ort Στθ Κ Κ Κ Α
34 19 Γ VI Κλ. Αν. 37 Α Όχι Κ Π Μ Κ
35 49 Α VI Κλ. Αν. 72 Il Κιν Μ Μ Μ Μ
36 24 Α VI Κλ. Κλ. 52 Α Όχι Κ Κ Κ Κ
37 48 A VI IIIb Αν. 53 Ιl Στθ. Κ Κ Κ Κ
38 28 Γ VI Κλ. Κλ. 40 Α Όχι Α Α Α Κ
39 32 Α VI Κλ. Αν. 39 Il Όχι Κ Κ Α Α
40 23 Α VI Κλ. Κλ. 27 Il Όχι Α Κ Α Κ
41 50 Α VI Κλ. Αν. 21 Ort Στθ Κ Κ Κ Μ

Πίνακας 30 (συν)
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ακ Η Φ Schat Gust Ανατ. ΜΠ ΜΕ ΕΟ ΥΠΚ ΚΛΚ ΛΤΡ ΑΚΤ
42 47 Γ VI 2 Αν. 29 Κιν. Il A A A A
43 44 Α VI Κλ. Κλ. 16 Στθ. Ort Κ Κ Μ Μ
44 36 Α VI Κλ. Αν. 38 Κιν. Il Α Α Α Κ
45 56 Α VI Κλ. Αν. 41 Κιν. Ιl Κ Κ Κ Κ
46 31 Α V Κλ. Αν. 80 Στθ. Ort Μ Μ Μ Α
47 35 Γ VI II Αν. 60 Κιν. Il Μ Κ Π Κ
48 31 Α VI Κλ. Αν. 53 Όχι Α Α Κ Κ Α
49 25 Α VI Κλ. Αν 63 Στθ Ort Κ Κ Κ Μ
50 30 Α V Κλ. Κλ. 80 Όχι Il Κ Κ Α Κ
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51 41 A VI Κλ. Κλ. 84 Όχι Ort. Κ Κ Α Μ
52 27 A VI Κλ. Κλ. 29 Κιν. Il Κ Κ Κ Κ
53 41 Α VI Κλ. Κλ. 60 Κιν Il K K K K
54 27 Α VI Κλ. Κλ. 34 Όχι Il Κ Κ Κ Κ
55 41 Α VI Κλ. Κλ. 60 Κιν Il Κ Κ Κ Κ
56 42 Α V Κλ. Κλ. 18 Όχι Il K K K Κ
57 50 Α VI I Κλ. 13 Όχι Il Α Α Α Α
58 46 Α VI Κλ. Κλ. 22 Όχι ΑΟ Π Π Μ Π
59 46 A VI 1 Κλ. 22 Όχι Ort Π Π Π Π
60 42 Α V Κλ. Αν. 28 Όχι ΑΟ Α Α Α Α
61 77 Γ VI Ι Κλ. 22 Όχι AO Μ Μ Μ Μ
62 48 Α VI Κλ. Αν. 18 Όχι ΑΟ Μ Μ Μ Μ
63 65 Γ VI Κλ Κλ. 24 Όχι ΑΟ Κ Κ Κ Κ
64 50 Α VI Κλ. Αν. 16 Όχι ΑΟ Α Κ Κ Κ
65 17 Α VI Κλ. Κλ. 18 Όχι ΑΟ Α Α Α Α
66 78 Γ VI Κλ. Κλ. 20 Όχι ΑΟ Α Α Α Α
67 25 Α VI Κλ. Αν. 19 Όχι ΑΟ Α Α Α Α
68 65 Γ VI I Κλ. 50 Όχι Ort Κ Μ Μ Μ
69 77 Γ VI I Κλ. 38 Όχι Ort A A Κ Κ
70 48 A VI IIIB Αν. 40 Στθ. Ort A Α Α Α
71 30 A V Κλ. Κλ. 48 Όχι Α A K K K
72 55 A VI Κλ. Κλ. 34 Όχι Il Κ Μ Μ Μ
73 21 Α VI Κλ. Κλ. 14 Όχι Α Α Κ Κ Κ
74 24 Α VI Κλ. Κλ. 41 Όχι Α Α Κ Κ Α
75 60 Α VI Κλ. Αν. 18 Στθ. Ort Α Α Κ Κ
76 23 Α VI Κλ. Αν. 34 Όχι Α Κ Κ Κ Α
77 19 Α VI II Αν. 48 Όχι Ort Μ Κ Μ Μ
78 54 Α VI Κλ. Κλ. 30 Όχι Α K Κ Μ Κ
79 55 Α VI IIIB Αν. 18 Κιν. Il K Κ Μ Μ
80 35 Α VI Κλ. Κλ. 44 Όχι Ort M Μ Μ P
81 32 Α VI Κλ. Κλ. 36 Όχι Ort Π Μ Π Κ
82 35 Α VI Κλ. Κλ. 24 Όχι Ort Π Π Π Κ

ακ:αριθμός κατάγματος, Η:ηλικία, Φ:φύλο, Schat.:ταξινόμηση κατά Schatzker, Gust.:ταξινόμηση κατά
Gustillo,  Αν:ανάταξη,  Αν:ανοιχτή,  Κλ:κλειστή,  ΜΠ:μετεγχειρητική  παρακολούθηση,  ΕΟ:εξωτερική
οστεοσύνθεση,  Στθ:σταθερή  μηρομνημιαία  επέκταση,  Κιν:κινητή  μηροκνημιαία  επέκταση,
ΜΕ:μηροκνημιαία  επέκταση,  IL:Ilizarov,  Ort:Orthofix,  A:άλλοι  τύποι  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης,
ΥΠΚ:  υποκειμενικά  αποτελέσματα,  ΚΛΚ:κλινικά,  ΛΤΡ:λειτουργικά,  ΑΚΤ:ακτινολογικά,  Α:άριστο,
K:καλό, M:μέτριο, Π:πτωχό.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τρεις  διαφορετικές  συγκριτικές  μελέτες  εκτελέσθηκαν  για  να  διαπιστωθεί  :  Α)  η
επίδραση της μηροκνημιαίας επέκτασης της οστεοσύνθεσης στο τελικό αποτέλεσμα,
Β)  αν  υπάρχει  συσχέτιση  ανάμεσα  στο  τελικό  αποτέλεσμα  και  τον  τύπο  του
κατάγματος και Γ) τη πιθανή επιδείνωση του ακτινογραφικού  αποτελέσματος με τη
πάροδο του χρόνου.

Α. Μηροκνημιαία επέκταση και τελικό αποτέλεσμα.

Σχετικά  καλύτερα  αποτελέσματα  καταγράφηκαν  όταν  χρησιμοποιήθηκε  κινητή
επέκταση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης δια του γόνατος (πίνακας 33), με  μέση τιμή
αποτελέσματος 3.9259 και standard deviation 0.7299. Παρά ταύτα δεν καταγράφηκε
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στατιστικώς σημαντική διαφορά (πίνακας 32) όπως προκύπτει  από τη τιμή  Chi –
Square(Pearson) = 6.044 με  p<0.418. 
Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα ότι στα κατάγματα με ελεύθερη την άρθρωση του
γόνατος  καταγράφηκαν  τα  χειρότερα  αποτελέσματα  με  μέση  τιμή  αποτελέσματος
3.8000 και standard deviation 0,8829 (πίνακας 33).

Β. Τύπος κατάγματος και τελικό αποτέλεσμα

Κατάγματα  χωρίς  διαφυσιαία  επέκταση  (τύπος  V κατά  Schatzker)  κατέληξαν  σε
καλύτερα αποτελέσματα  με μέση τιμή αποτελέσματος 4.000 και  standard deviation
0.7385  (πίνακας  36).  Δεν  καταγράφηκε  όμως  στατιστικώς  σημαντική  διαφορά
ανάμεσα  στους  τύπους  καταγμάτων  όπως  προκύπτει  από  τη  τιμή  Chi-Square
(Pearson)=0.765 και p<0.458 (πίνακας 35).

Γ. Τελικό ακτινογραφικό αποτέλεσμα και μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Σαφής επιδείνωση των μετρούμενων ακτινογραφικών παραμέτρων καταγράφηκε στα
κατάγματα που η μετεγχειρητική παρακολούθηση ξεπέρασε τους 48 μήνες (μ.ο 61
μήνες).  Οι ακτινογραφικές  αλλοιώσεις  μετατραυματικής αρθρίτιδας  ήταν ιδιαίτερα
εμφανείς σε αυτά τα κατάγματα (πίνακας 39, μέση τιμή  ακτινογραφικής αρθρίτδας
2.2759 με  standard deviation 0.7510). Στατιστικώς σημαντική σχέση καταγράφηκε
μεταξύ  του  χρόνου  μετεγχειρητικής  παρακολούθησης  και  της  ακτινογραφικής
αρθρίτιδας, Chi-Square(Pearson)=22.778 με p<0.001(πίνακας 38).

 
Πίνακας 31   TREATMENT – TIBIOFEMORAL FIXATION Crosstabulation

TREATMENT
Fixed Free Mobile

 
Total

     Poor            Count
                          % within A
                          % within
                          Treatment
                          % of total

4
100%

10%
4.9%

4
100%

4.9%
4.9%

       Fair             Count
                          % within A
                          % within
                          Treatment
                          % of total

8
42.1%

29.6%
9.8%

8
42.1%

20%
9.8%

3
15.8%

20%
3.7%

19
100%

23.2%
23.2%
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       Good          Count
                          % within A
                          % within
                          Treatment
                          % of total

13
30.2%

48.1%
15.9%

20
46.5%

50.0%
24.4%

10
23.3%

13.3%
2.4%

43
100%

52.4%%
52.4%%

        Excellent    Count
                          % within A
                          % within
                          Treatment
                          % of total

6
37.5%

22.2%
7.3%

8
50.0%

20.0%
9.8%

2
12.5%

13.3%
2.4%

16
100.0%

19.5%
19.5%

Total                   Count
                          % within A
                          % within
                          Treatment
                          % of total

27
32.9%

100.0%
32.9%

40
48.8%

100.0%
48.8%

15
18.3%

100.0%
18.3%

82
100.0%

100.0%
100.0%

Πίνακας 32. Chi-Square Tests
 Value Df  Asymp.Sig. 

   (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,044 6 ,418 

 Likelihood Ratio 7,548 6 ,273 
 Linear-by- Linear 
 Association

,015 1 ,902 

 N of Valid Cases 82    

Πίνακας 33. Descriptive Statistics
 N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Variance 

FIXED 27 3,00 5,00 3,9259 ,7299 ,533 
FREE 40 2,00 5,00 3,8000 ,8829 ,779 
MOBILE 15 3,00 5,00 3,9333 ,5936 ,352 

Valid N
(listwise)

15       

Πίνακας 34. B FRACTURE TYPE (Schatzker) Crosstabulation
FRACTURE

TYPE VI TYPE V Total
Poor           Count
                   % within fracture
                   % within
                   treatment
                   % of total

4
100%

5.7%
4.9%

4
100%

5.7%
4.9%

Fair             Count
                   % within fracture
                   % within
                   treatment
                   % of total

18
85.7%

25.7%
22.0%

3
14.3%

25.0%
3.7%

21
100.0%

25.6%
25.6%
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Good           Count
                   % within fracture
                   % within
                   treatment
                   % of total

33
84.6%

47.1%
40.2%

6
15.4%

50.0%
7.3%

39
100.0%
47.6%

47.6%
Excellent     Count
                   % within fracture
                   % within
                   treatment
                   % of total

15
83.3%

21.4%
18.3%

3
16.7%

25.0%
3.7%

18
100.0%

22.0%
22.0%

Total           Count
                   % within fracture
                   % within
                   treatment
                   % of total         

70
85.4%

100.0%
85.4%

12
15.6%

100.0%
15.6%

82
100.0%

100.0%
100.0%

Πίνακας 35. Chi-Square Tests
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
 Pearson Chi-
 Square

,765 3 ,858 

 Likelihood Ratio 1,343 3 ,719 
 Linear-by-Linear
 Association

,383 1 ,536 

 N of Valid Cases 82    

Πίνακας 36. Descriptive Statistics
 N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Variance 

VI 70 2,00 5,00 3,8429 ,8277 ,685 
V 12 3,00 5,00 4,0000 ,7385 ,545 

Valid N
(listwise)

82       

Πίνακας 37. C  FOLLOW UP Crosstabulation
FOLLOW UP

<48 μήνες >48 μήνες Total
Excellent    Count
                   % within follow up
                   % within
                   treatment
                   % of total

22
81.5%

41.5%
26.5%

5
18.5%

17.2%
6.1%

27
100%

32.9%
32.9%

Good          Count
                   % within follow up
                   % within
                   treatment
                   % of total

26
70.3%

49.1%
31.7%

11
29.7%

37.9%
13.4%

37
100.0%

45.1%
45.1%
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Fair             Count
                   % within follow up
                   % within
                   treatment
                   % of total

2
13.3%

3.8%
2.4%

13
86.7%

44.8%
15.9%

15
100.0%

18.3%
18.3%

Poor           Count
                   % within follow up
                   % within
                   treatment
                   % of total

3
100.0%

15.7%
3.7%

3
100.0%

3.7%
3.7%

Total           Count
                   % within follow up
                   % within
                   treatment
                   % of total         

53
64.6%

100.0%
64.6%

29
35.4%

100.0%
35.4%

82
100.0%

100.0%
100.0%

Πίνακας 38. Chi-Square Tests
 Value df Asymp. Sig.

(2-sided) 
 Pearson Chi-
 Square

22,778 3 ,000 

Likelihood Ratio 23,859 3 ,000 
Linear-by-Linear

Association
8,266 1 ,004 

N of Valid Cases 82    

Πίνακας 39. Descriptive Statistics
 N Range Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Variance 

FL-UP<48 53 3,00 1,00 4,00 1,7358 ,7882 ,621 
FL-UP>48 29 2,00 1,00 3,00 2,2759 ,7510 ,564 
Valid N

(listwise)
82        

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Προεγχειρητικές.

Έξι  καταγματίες  (7.3%)   εμφάνισαν  προεγχειρητικά  συμπτώματα  επικείμενου
συνδρόμου  διαμερίσματος  της  κνήμης.  Η  προοδευτική  επιδείνωση  της
συμπτωματολογίας οδήγησε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για τη διάνοιξη και
των  τεσσάρων διαμερισμάτων  της  κνήμης.  Πλήρης  ύφεση  της  συμπτωματολογίας
καταγράφηκε και στους έξι ασθενείς.  Οριστική αποκατάσταση του κατάγματος έγινε
στην ίδια χειρουργική πράξη με την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου. 

Διεγχειρητικές. 
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Δεν υπήρξε  ρήξη επίσημου αγγείου  ή νεύρου  κατά τη διάρκεια της  χειρουργικής
πράξης. 
Μετά  από  την  αναδρομική  μελέτη  των  ακτινογραφιών  διαπιστώθηκε  πλημμελής
τοποθέτηση  της  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  σε  οκτώ  τουλάχιστον  κατάγματα.
Αφορούσε είτε ανεπαρκή προσανατολισμό των κυκλικών δακτυλίων σε σχέση με την
αρθρική  επιφάνεια  (πέντε  κατάγματα),  είτε  λαθεμένη  τοποθέτηση  των  βελονών
ανατάξεως (εικόνα 91) - η βελόνη διατάθηκε χωρίς η ελαία να ακουμπά στο οστό από
την έσω επιφάνεια της κνήμης—(ένα κάταγμα) είτε ανεπαρκή διάταση των βελόνων
(τρία κατάγματα). 

    
Εικόνα 91. Ανεπαρκής εφαρμογή της μεθόδου και το τελικό πτωχό αποτέλεσμα.

Σε έναν ασθενή δεν  ήταν δυνατή η σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος  λόγω
συνοδού βαριάς κακοποιήσεως του δέρματος και  οιδήματος των υποδορίων ιστών
(εικόνα 84). Η σύγκλειση του τραύματος επετεύχθη σε δεύτερο χρόνο επιτυχώς. 

Άμεσες μετεγχειρητικές.

Επιπολής  φλεγμονή  του  χειρουργικού  τραύματος  παρατηρήθηκαν  σε  4  ασθενείς
(5%). Όλες υποχώρησαν πλήρως με τη λήψη αντιβιοτικών από το στόμα. 
Έξι  ασθενείς(7.3%)  στην  άμεση  διεγχειρητική  περίοδο  παρουσίασαν
συμπτωματολογία  εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε
με  τον  υπερηχογραφικό  έλεγχο  των  αγγείων.  Οι  ασθενείς  αυτοί  έλαβαν επιτυχώς
θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή. 
Δύο περίπου εβδομάδες μετά τον τραυματισμό,  πέντε ασθενείς (6%) παρουσίασαν
κλινική  εικόνα  πνευμονικής  εμβολής  η  οποία  επιβεβαιώθηκε  και  εργαστηριακά
(σπινθηρογράφημα  πνευμόνων).  Η  νόσος  λύθηκε  απρόσκοπτα  σε  όλους  τους
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ασθενείς.  Σε  έναν  καταγματία,  κατά  τον  συνήθη   ακτινογραφικό  έλεγχο  της  14ης

μετεγχειρητικής μέρας  διαπιστώθηκε απαράδεκτη αξονική παρέκκλιση οφειλόμενη
σε απώλεια της ανάταξης του μεταφυσιοδιαφυσιακού τμήματος του κατάγματος. Υπό
γενική αναισθησία, επιχειρήθηκε και επετεύχθη κλειστή ανάταξη και διόρθωση του
μηχανικού άξονα της κνήμης. 
Τέλος,  ένας ασθενής λόγω επίμονου μετεγχειρητικού πόνου,  παρουσίασε ιδιαίτερη
δυσκολία στην κινητοποίηση του γόνατος και χρειάσθηκε να χρησιμοποιήσουμε την
μηχανή συνεχόμενης παθητικής κίνησης (CPM).

Απώτερες μετεγχειρητικές

Επτά  ασθενείς(8.5%)  μετά  τη  πώρωση  του  κατάγματος  και  την  αφαίρεση  της
εξωτερικής οστεοσύνθεσης παρουσίασαν πτωχή κινητικότητα της άρθρωσης(κάμψη
μικρότερη  από  90,  απώλεια  έκτασης  μεγαλύτερη  από  10).  Πέντε  από  τους
παραπάνω  ασθενείς(6%)  υποβλήθηκαν  –  υπό  γενική  αναισθησία  -  σε  κλειστή
κινητοποίηση  του  γόνατος  με  ικανοποιητικά  αποτελέσματα.  Ένας  ασθενής
υποβλήθηκε  σε  ανοιχτή  αρθρόλυση(μετά  την  αφαίρεση  της  εξωτερικής
οστεοσύνθεσης).  Τέλος,  ένας  ασθενής  παρέμεινε  με  πτωχή  κινητικότητα  της
άρθρωσης.
Σε ένα κάταγμα τύπου  VI με καθυστερημένη πώρωση του μεταφυσιακού τμήματος
του  κατάγματος.  20  εβδομάδες  μετά  τη  πρώτη  χειρουργική  επέμβαση  έγινε
οστεομεταμόσχευση από το ομόλογο λαγόνιο οστό. Πλήρης πώρωση του κατάγματος
σημειώθηκε δέκα αβδομάδες μετά την δεύτερη χειρουργική επέμβαση. 
Ένα κλειστό κάταγμα τύπου VI κατά Schatzker– σε ασθενή αλκοολικό και διαβητικό
–   στο  οποίο  έγινε  ανοικτή  ανάταξη,  κατέληξε  σε  σηπτική  ψευδάρθρωση  του
διαφυσιακού τμήματος του κατάγματος. Ο ασθενής αντιμετωπίσθηκε με αλλαγή της
μεθόδου.  Δεν  καταγράφηκαν  άλλες  περιπτώσεις  εν  τω  βάθει  φλεγμονής,
οστεομυελίτιδας ή σηπτικής αρθρίτιδας. 
Επιφανειακές φλεγμονές στα σημεία εισόδου ή εξόδου των βελονών διατάσεως και
των κοχλιών των  υβριδικών συστημάτων  παρατηρήθηκαν σε  15(18.3%) ασθενείς.
Όλες  εκτός  από  μια  υποχώρησαν  με  τη  λήψη  αντιβιοτικών  από  το  στόμα.  Δεν
χρειάσθηκε να αφαιρέσουμε ή να αντικαταστήσουμε κάποια από τις βελόνες.
Όλοι οι ασθενείς (οκτώ) με ανεπαρκή τοποθέτηση των συστημάτων της εξωτερικής
οστεοσύνθεσης  οδηγήθηκαν  σε  πλημμελή  πώρωση.  Σε  τρεις  από  αυτούς  (3.6%)
σημειώθηκε μη παραδεκτή γωνίωση του κατάγματος. 

Σε έναν ασθενή η επιπλοκή αυτή προκλήθηκε λόγω πτωχής χειρουργικής τεχνικής
που οδήγησε σε λαθεμένη τοποθέτηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης, με συνέπεια
τη φλεγμονή και χαλάρωση των βελονών και τη πρόωρη αφαίρεσή της. Το κάταγμα
οδηγήθηκε  σε  απαράδεκτη  ραιβότητα,  και  ο  ασθενής  υποβλήθηκε  σε  διορθωτική
υψηλή οστεοτομία κνήμης με καλά αποτελέσματα (εικόνα 92). 
Η δεύτερη πλημμελής πώρωση οφείλεται επίσης σε κακή χειρουργική τεχνική. Λόγω
ατυχούς τοποθέτησης των βελονών διατάσεως και απώλεια του πλεονεκτήματος των
αντιτιθέμενων  συμπιεστικών  δυνάμεων  (counter-opposed  compressive  forces)  το
κάταγμα οδηγήθηκε σε ραιβότητα και επακόλουθη αποτυχία των υλικών εσωτερικής
οστεοσύνθεσης  (θραύση βιδών).  Το κάταγμα  πωρώθηκε  σε  12 ραιβότητα,  και  ο
ασθενής υποβλήθηκε σε διορθωτική οστεοτομία κνήμης σε άλλο νοσοκομείο. 
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Το τρίτο κάταγμα που οδηγήθηκε σε υποχώρηση του έξω κνημιαίου κονδύλου πιθανά
λόγω  εσφαλμένης  εκτίμησης  της  διαδικασίας  της  πώρωσης  και  αφαίρεσης  του
συστήματος της εξωτερικής οστεοσύνθεσης(εικόνα 91)
Και  οι  τρεις  παραπάνω  καταγματίες  αποτελούν  υλικό  από  τα  αρχική  φάση
εφαρμογής της μεθόδου.

    

   
Εικόνα 92. Ανεπαρκής εφαρμογή της τεχνικής, με ανεπαρκές τελικό αποτέλεσμα και
υψηλή διορθωτική οστεοτομία της κνήμης.

Τέλος, δύο ασθενείς μετά το τέλος της θεραπείας και την αφαίρεση της εξωτερικής
οστεοσύνθεσης παρέμειναν με  πάρεση του κοινού περονιαίου νεύρου. Ένας ασθενής
υποβλήθηκε  σε  διερεύνηση  και  απελευθέρωση  του  νεύρου  χωρίς  βελτίωση  του
λειτουργικού αποτελέσματος. Σε δεύτερο χρόνο έγινε επιτυχής τενοντομετάθεση. Ο
δεύτερος ασθενής βρίσκεται ακόμα στη περίοδο αναμονής για πιθανή επανεύρωση.
Οι  επιπλοκές  και  οι  πρόσθετες  χειρουργικές  επεμβάσεις  καταγράφονται  στους
πίνακες 31 και 32.

Πίνακας 31
Επιπλοκές

Προεγχειρητικές Επικείμενο σύνδρομο διαμερίσματος 6(7.3%)
Διεγχειρητικές Αδυναμία σύγκλεισης τραύματος 1

Πλημμελής τοποθέτηση κυκλικών συστημάτων 8 (10%)
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Άμεσες 
μετεγχειρητικές

Επιφανειακή φλεγμονή τραύματος 4(5%)
Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση 6(7.3%)
Πνευμονική εμβολή 5(6%)
Απώλεια ανάταξης 1(3.6%)
Δύσκολη κινητοποίηση 1

Απώτερες 
μετεγχειρητικές

Πτωχή κινητικότητα γόνατος 7(8.5%)
Επιφανειακές φλεγμονές στα σημεία διόδου των βελονών 15(18.3%)
Καθυστερημένη πώρωση 9(11%)
Σηπτική ψευδάρθρωση 1
Συμπτωματική πλημμελής πώρωση 3(3.6%)
Πάρεση περονιαίου νεύρου 2(2.5%)

Πίνακας 32
Πρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις

Δευτερογενής σύγκλειση χειρουργικού τραύματος 1
Κλειστή επαναδιόρθωση κατάγματος 1
Κλειστή κινητοποίηση δύσκαμπτου γόνατος 5
Οστεοτομία κνήμης 1
Οστεομεταμόσχευση 1
Διερεύνηση περονιαίου νεύρου και τενοντομετάθεση 1
Ενδομυελική ήλωση 1
Αρθρόλυση 1
Σύνολο  12

ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Για  να  καθορισθεί  η  δυσκολία  μαθήσεως της  μεθόδου  τα κατάγματα αναδρομικά
χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες με ισόποσο αριθμό καταγμάτων και με βάση τη χρονική
σειρά στη διάρκεια της μελέτης αυτής που αντιμετωπίσθηκαν. 
Η ομάδα Α περιελάμβανε τα πρώτα 41 κατάγματα και η ομάδα Β τα υπόλοιπα. Ο
πληθυσμός  των  τραυματισμών   ήταν  ομοιογενής  αναφορικά  με  την  ηλικία  των
ασθενών, τη κατηγοριοποίηση της οστικής βλάβης και τις συνοδούς  κακώσεις.  Οι
παράμετροι  οι  οποίες  διερευνήθηκαν  ήταν  η  χρονική  διάρκεια  της  χειρουργικής
πράξης,   ο  αριθμός  των  δια  και  μετεγχειρητικών  επιπλοκών,  η  σοβαρότητα  των
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επιπλοκών αυτών με κριτήριο τις πρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις που χρειάσθηκε
να  εκτελεσθούν  για  την  αντιμετώπισή  τους,  καθώς  επίσης  και  τα  τελικά
ακτινογραφικά αποτελέσματα.
Η μέση χρονική διάρκεια της  χειρουργικής πράξης ήταν 100 λεπτά (από 70 μέχρι
140) (γράφημα 7). Στην  ομάδα Α η μέση χρονική διάρκεια ήταν 110 λεπτά (από 70
μέχρι 140 λεπτά), ενώ στην ομάδα Β ήταν 90 λεπτά(από 70 μέχρι 120) (γράφημα 8).
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Γράφημα 7. Η χρονική διάρκεια της χειρουργικής πράξης στο συνολικό αριθμό των
καταγμάτων(Ομάδες Α+Β).
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Γράφημα 8. Η χρονική διάρκεια της χειρουργικής πράξης στην ομάδα Α (μπλε
γραμμή), και στην ομάδα Β(κόκκινη γραμμή) των καταγμάτων.

Αναφορικά  με  τα  τελικά  ακτινογραφικά  αποτελέσματα  22(53.6%)  κατάγματα  της
ομάδας Α είχαν άριστο ή καλό ακτινογραφικό αποτέλεσμα και 19(46.4%) μέτριο ή
πτωχό.  Στην  ομάδα  Β  καταγράφηκαν  35(85%)  άριστα  ή  καλά  ακτινογραφικά
αποτελέσματα και 6(15%) μέτρια ή πτωχά (γράφημα 9).

Σαφής  μείωση του αριθμού των δια και  μετεγχειρητικών επιπλοκών καταγράφηκε
στην  ομάδα  Β  των  καταγμάτων.  21  επιπλοκές  και  3  πρόσθετες  χειρουργικές
επεμβάσεις για την αντιμετώπισή τους καταγράφηκαν στην ομάδα Β, σε αντίθεση με
τις 31 επιπλοκές και τις 9 πρόσθετες επεμβάσεις της ομάδας Α (γράφημα 10). 
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Γράφημα 9. Τελικά ακτινογραφικά αποτελέσματα στις δύο ομάδες καταγμάτων.  1
είναι η ομάδα  Α και 2 η ομάδα Β. Τα μπλε παραλληλόγραμμα είναι το σύνολο των
καλών και  αρίστων αποτελεσμάτων  και  τα  κόκκινα  το  σύνολο των  μέτριων  και
πτωχών. 
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Γράφημα  10.   Δια  -  μετεγχειρητικές  επιπλοκές  και  πρόσθετες  χειρουργικές
επεμβάσεις στις ομάδες Α(1) και Β(2) των καταγμάτων. Τα μπλε παραλληλόγραμμα
αντιπροσωπεύουν  τις  επιπλοκές  και  τα  κόκκινα  τις  πρόσθετες  χειρουργικές
επεμβάσεις.

Οι πολλαπλές παραλλαγές της οστικής βλάβης και η ανομοιομορφία των συνοδών
τραυματισμών  αποτελούν  πρόσθετους  ανασταλτικούς  παράγοντες  για  την
αντικειμενική εκτίμηση της δυσκολίας  εφαρμογής της  μεθόδου.  Συνεπώς ακριβής,
<<ομοιογενής>> καμπύλη μαθήσεως της τεχνικής (learning curve) είναι δύσκολο  να
εξαχθεί  με  ασφάλεια.  Συμπερασματικά  η  αυξημένη  χειρουργική  εμπειρία
συνδυάσθηκε  με  σαφή  μείωση  του  αριθμού  των  επιπλοκών  και   καλύτερα
ακτινογραφικά  αποτελέσματα,  χωρίς  όμως  να  μειωθεί  σημαντικά  και  η  χρονική
διάρκεια της χειρουργικής πράξης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η δυσκολία της αντιμετώπισης των υψηλής ενέργειας καταγμάτων των κνημιαίων
κονδύλων,  οι  πιθανές  επιπλοκές  τους,  και  τα  μέτρια  έως  απογοητευτικά  τελικά
αποτελέσματα στα οποία οδήγησαν όλες σχεδόν οι θεραπευτικές μέθοδοι που κατά
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καιρούς  εφαρμόσθηκαν  (συντηρητική  αγωγή,  σκελετική  έλξη  και  γρήγορη
κινητοποίηση,  ανοιχτή  ανάταξη  και  εσωτερική  οστεοσύνθεση,  μονόπλευρα
συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης, ανάταξη υποβοηθούμενη αρθροσκοπικά και
εσωτερική οστεοσύνθεση), έχουν καλά καταγραφεί στην ορθοπαιδική βιβλιογραφία. 
Και παρά το γεγονός ότι ο τόσο ο  στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας, όσο και οι
συνθήκες που θα πρέπει να εκπληρωθούν ώστε αυτός να επιτευχθεί έχουν πλήρως
αποσαφηνιστεί  η  θεραπευτική  προσέγγιση  των  σύνθετων  αυτών  τραυματισμών
παραμένει δυσεπίλυτο πρόβλημα.
Σύμφωνα  με  τους  περισσότερους  συγγραφείς  ο  τελικός  στόχος  της  θεραπείας  θα
πρέπει  να  είναι  ένα  ανώδυνο,  σταθερό  γόνατο  καλώς  ελεγχόμενο  από  το  μυϊκό
σύστημα,  με  λειτουργική  κινητικότητα,   και  χωρίς  προδιαθεσικούς  παράγοντες
τέτοιους που μελλοντικά να ευνοούν την ανάπτυξη μετατραυματικής αρθρίτιδας. 
Λειτουργική  κινητικότητα  της  άρθρωσης  θεωρείται  ένα  εύρος  κίνησης  με  κάμψη
μεγαλύτερη των 90και απώλεια έκτασης μικρότερη των 10. 
Προδιαθεσικοί  παράγοντες  για  την  εμφάνιση  μετατραυματικής  αρθρίτιδος  είναι  η
βλάβη του αρθρικού χόνδρου, ο κακός προσανατολισμός της αρθρικής επιφάνειας, η
απόκλιση του μηχανικού άξονα του σκέλους και η ανεπάρκεια των σταθεροποιητικών
δομών. 
Οι συνθήκες οι οποίες θα πρέπει να εκπληρωθούν ώστε να οδηγηθούμε στο στόχο της
θεραπείας  είναι  η  ικανοποιητική  ανάταξη  του  κατάγματος  και  της  αρθρικής
επιφάνειας (αποκατάσταση της συνέχειας και του προσανατολισμού της άρθρωσης,
διατήρηση του πλάτους  των κνημιαίων κονδύλων και  κατά συνέπεια  της  σχέσης
μεταξύ μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων, αποκατάσταση του μηχανικού άξονα του
σκέλους), η σταθερή οστεοσύνθεση (ώστε να επιτευχθεί γρήγορη κινητοποίηση του
γόνατος  και  διατήρηση  της  μυϊκής  μάζας),  η  αποφυγή  πρόσθετης-  ιατρογενούς
προελεύσεως  –  βλάβης  των  οστικών  και  μαλακών  ιστών,  η  αποκατάσταση  της
σταθερότητας της άρθρωσης (οστικής και συνδεσμικής), η ταυτόχρονη και επιτυχής
θεραπεία  των  συνοδών  βλαβών,  η  ελαχιστοποίηση  των  επιπλοκών  και  τέλος  η
επούλωση της οστική βλάβης,. 
Η βαρύτητα του αρχικού τραυματισμού (ο συνδυασμός της βλάβης του οστού και
των υπολοίπων ιστών), η ηλικία του ασθενούς (επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του
οστού),  και  η  εμπειρία  του  ορθοπαιδικού  που  θα  κληθεί  να  αντιμετωπίσει  το
συγκεκριμένο τραυματισμό είναι επίσης κύριοι παράγοντες που επιδρούν στη τελική
έκβαση της θεραπείας. 
Θα εξετάσουμε διεξοδικά την επίπτωση της προτεινόμενης μεθόδου σε κάθε μία από
τις ανωτέρω παραμέτρους καθώς επίσης και το ποσοστό εκπλήρωσής των στη σειρά
αυτή των καταγμάτων.

ΑΝΑΤΑΞΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΚΥΚΛΙΚΩΝ  Η
ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
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Η πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζει  ο  χειρουργός  ο οποίος  επιλαμβάνεται  ενός
υψηλής ενέργειας κατάγματος των κνημιαίων κονδύλων, είναι η ανάταξη της οστικής
βλάβης της κνήμης. 
Ο Palmer ισχυρίζεται ότι η ανατομική ανάταξη των διακονδυλίων καταγμάτων  είναι
σχεδόν  αδύνατο   να  επιτευχθεί  ακόμη  και  με  εκτεταμένες  προσπελάσεις.  Κατά
συνέπεια  εκφράζει  έντονο  σκεπτικισμό  για  κάθε  χειρουργική  προσπάθεια
αποκατάστασης των καταγμάτων  που ουσιαστικά οδηγεί σε πρόσθετο τραυματισμό
των οστικών και μαλακών στοιχείων της άρθρωσης χωρίς να εξασφαλίζει  και την
επιδιωκόμενη επάρκεια της ανάταξης. 
Ο Waddel  αναγνωρίζει σαν πρώιμη δυσκολία των συγκεκριμένων καταγμάτων  την
επίτευξη  ικανοποιητικής  ανάταξης  ενώ  σαν  πρώιμη  επιπλοκή  καταγράφει  την
απώλεια της ανάταξης. 
Τέλος ο Schatzker, συμφωνώντας με τον Appley, σημειώνει ότι  ανεπαρκής ανάταξη
μετά από χειρουργική θεραπεία οδηγεί σε χειρότερα αποτελέσματα από ότι η πτωχή
ανάταξη μετά από συντηρητική θεραπεία, και προτείνει σαν εναλλακτική προσέγγιση
- σε ιδιαίτερα συντριπτικά κατάγματα όπου  ικανοποιητική ανάταξη δεν είναι εφικτή
– τη σκελετική έλξη και τη γρήγορη κινητοποίηση της άρθρωσης. 
Η  υψηλή  ενέργεια  των  τραυματισμών  αυτών  έχει  σαν  συνέπεια  την  διαμόρφωση
διαφορετικών  παραλλαγών  καταγμάτων  με  κύρια  χαρακτηριστικά  την  εκτεταμένη
βλάβη  του  αρθρικού  χόνδρου  και  του  υποχόνδριου  οστού,  την  υποχώρηση  του
σπογγώδους  μεταφυσιακού  οστού,  τη  συντριβή  του  έσω και  του  έξω  φλοιού  τηε
κνήμης,  την διάνοιξη των κονδύλων, την απόσπαση της κνημιαίου επάρματος, και
τέλος  το  μεταφυσιο-διαφυσιακό  διαχωρισμό  και  την  επακόλουθη  διαταραχή  του
άξονα  της  κνήμης.  Όλες  οι  ανωτέρω  συνιστώσες  του  κατάγματος  θα  πρέπει  να
αναταχθούν και στη συνέχεια να σταθεροποιηθούν. 
Η πτωχή κάλυψη της άρθρωσης του γόνατος από μαλακούς ιστούς σε συνδυασμό με
την συχνά συνυπάρχουσα κακοποίηση του δέρματος και των υποδορίων ανατομικών
δομών αποτελεί τη δεύτερη εγγενή δυσκολία των κακώσεων αυτών στη προσπάθεια
της  ανάταξης  του  κατάγματος.  Η  εκτέλεση  των  χειρουργικών  προσπελάσεων  δεν
είναι  πάντοτε  εφικτή  στις  επιθυμητές  περιοχές,  το  μέγεθός  τους  πρέπει  να
προσαρμόζεται όχι τόσο με τη μορφολογία της οστική βλάβης αλλά κύρια με την
κατάσταση  των  μαλακών  μορίων  ενώ  τέλος  αδροί  χειρισμοί  και  ευμεγέθεις
αποκολλήσεις  του  περιοστέου  περικλείουν  το  κίνδυνο  επιπλέον  κακοποίησης  και
νέκρωσης των ιστών και ανάπτυξης μετεγχειρητικών φλεγμονών. 
Από την στιγμή που η επίτευξη ανατομικής  ανάταξης δεν θεωρείται  με  ασφάλεια
εφικτή, πολλοί συγγραφείς έχουν προτείνει <<συμβιβαστικά>> όρια μέσα στα οποία
η  μεν  οστική  συνέχεια  θα  εξασφαλίζει  ένα  ικανοποιητικό  και  μακροβιώσιμο
λειτουργικό  αποτέλεσμα  η  δε  βιολογική  ακεραιότητα  των   μαλακών  ιστών  θα
<<πληρώσει>> για αυτή την ανάταξη το μικρότερο κόστος. 
Έτσι ελαστικοί συγγραφείς όπως οι Drennan, Porter, και Waddel θεωρούν ότι καλά
αποτελέσματα μπορούν να αναμένονται ακόμη και όταν η υποχώρηση της αρθρικής
επιφάνειας  δεν  ξεπερνά  τα  10  χιλιοστά  (ιδιαίτερα  όταν  αφορά  μη  φορτιζόμενη
επιφάνεια),  ο  διαχωρισμός  των  κνημιαίων  κονδύλων  είναι  μικρότερος  των  10
χιλιοστών και τέλος η αξονική παρέκκλιση, ιδιαίτερα αν πρόκειται για παραμόρφωση
ραιβότητας  δε ξεπερνά τις 10. 

Οι περισσότεροι όμως συγγραφείς όπως οι Bakalim, Blokker, DeCoster, Tscherne,
και  Watson  προσδιορίζουν  σαν  ικανοποιητικό  όριο  για  την  αποφυγή  της
μετατραυματικής αρθρίτιδας τα 3 με 4 χιλιοστά αρθρικό σκαλοπάτι, αναγνωρίζοντας
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ότι  κάθε χιλιοστό υποχώρησης  της αρθρικής  επιφάνειας  των κνημιαίων κονδύλων
προκαλεί  2  μοίρες  απόκλιση  από  το  φυσιολογικό  μηχανικό  άξονα  του  σκέλους.
Αναφορικά  με  τις  υπόλοιπες  συνιστώσες  του  κατάγματος,  διακονδυλιαίος
διαχωρισμός μικρότερος από 10 χιλιοστά, και διαταραχή του μηχανικού άξονα και
του προσανατολισμού της αρθρικής επιφάνειας μικρότερη από 5  θεωρούνται σαν
αποδεκτά όρια στις περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες. 
O Βurri σε μια σειρά 278 καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων, όλων των τύπων
κατά  Schatzker  που  αντιμετωπίσθηκαν  με  τη  κλασσική  μέθοδο  της  ανοικτής
ανάταξης  και  εσωτερικής  οστεοσύνθεσης  (πλάκες  και  κοχλίες),  βρήκε  ότι
διεγχειρητικά αποδεκτή ανάταξη επιτεύχθηκε σε ποσοστό περίπου 90%. Το ποσοστό
αυτό  όμως  μειώθηκε  στο  70%  μετά  από  το  καλύτερο  έλεγχο  της  άμεσα
μετεγχειρητικής  ακτινογραφίας  αναγνωρίζοντας  σημαντικό  βαθμό  δυσκολίας  στην
ορθή ερμηνεία των διεγχειρητικών απεικονιστικών μεθόδων. 
Για  τη  καλύτερη  διεγχειρητική  θεώρηση  της  ανάταξης  του  κατάγματος  πολλοί
συγγραφείς  έχουν  προτείνει  την  εκτέλεση  αρθροσκόπησης,  αλλά  ο  ρόλος  της
κατάγματα τύπου V και VI είναι δυνητικά ζημιογόνος και μάλλον περιορισμένος.
Τα κυκλικά και υβριδικά συστήματα οστεοσύνθεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν
είτε σαν συστήματα ανατάξεως και σταθεροποιήσεως της οστικής βλάβης, είτε σαν
συστήματα εξουδετερώσεως των δια του κύριου κατάγματος διερχομένων δυνάμεων
όταν οι συνιστώσες του κατάγματος έχουν ήδη αναταχθεί  με ανοιχτές ή κλειστές
μεθόδους  και  σταθεροποιηθεί  με  τη  χρήση  ελαφριάς  (minimal)  εσωτερικής
οστεοσύνθεσης. Οι βελόνες διατάσεως (βελόνες με ελαία) μπορούν να ανατάξουν και
να  συγκρατήσουν  τα  μικρά  οστέινα  τεμάχια  ,  να  προσφέρουν  επαρκή
ενδοκαταγματική και διακονδυλιαία συμπίεση και να διορθώσουν τις  αξονικές και
στροφικές  παρεκκλίσεις  τόσο  του  μεταφυσιακού   όσο  και  του  διαφυσιακού
κατάγματος.  Σημαντικό  πλεονέκτημα  στη  μέθοδο  αυτή  είναι  η  δυνατότητα   της
τρισδιάστατης  εφαρμογής  της  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  και  συνεπώς  της
διόρθωσης και της συγκράτησης του κατάγματος και στα τρία  επίπεδα. 
Το  κύριο  χαρακτηριστικό  όμως  της  μεθόδου  είναι  η  δυνατότητα  δευτερογενών
διορθώσεων  της  ανάταξης  του  κατάγματος.  Ενώ  με  όλες  τις  άλλες  χειρουργικές
τεχνικές το αποτέλεσμα αναφορικά με τη τελική θέση του κατάγματος είναι αυτό που
επιτυγχάνεται  διεγχειρητικά,  η υπό μελέτη μέθοδος δίνει  τη μοναδική δυνατότητα
μετεγχειρητικών χειρισμών και διορθώσεων τυχόν υπολειπόμενης παραμόρφωσης (σε
όλα τα επίπεδα). Η διεγχειρητική ανάταξη μπορεί να <<συμβιβασθεί>> ανάλογα με
τη βαρύτητα της γενικής κατάστασης του καταγματία ή τη κατάσταση των μαλακών
ιστών,   και  αξονικές,  γωνιώδεις  ή  στροφικές  παρεκκλίσεις   του  κατάγματος  να
διορθωθούν  δευτερογενώς  μερικές  φορές  ακόμα  και  μετά  το  σχηματισμού  του
πρωταρχικού  πώρου  (callodiatasis)  μετατρέποντας  ουσιαστικά  τη  τρισδιάστατη
εφαρμογή  των  κυκλικών  συστημάτων  σε  τετραδιάστατη  (περικλείοντας  και  τη
διάσταση του χρόνου).

Σε 42 κατάγματα της εργασίας αυτής η ανάταξη επετεύχθη κλειστά ενώ στα υπόλοιπα
40  κατάγματα  ανοιχτή  προσπέλαση  επιλέχθηκε.  Η  κλειστή  ανάταξη  έχει
<<κατηγορηθεί>> για ανεπαρκή  θεώρηση της αρθρικής επιφάνειας και στα πλέον
σύνθετα  κατάγματα  θεωρούμε  ότι  η  ανοιχτή  ανάταξη  προσφέρει  σημαντικό
πλεονέκτημα και  θα πρέπει  να  αποφασίζεται  καθότι  δεν επιβαρύνει  ιδιαίτερα την
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αιμάτωση  των  μαλακών  ιστών  από  τη  στιγμή  μάλιστα  που  <<ελαφριά>>  υλικά
συγκράτησης των οστών εφαρμόζονται.  
Αρθρικό  σκαλοπάτι  μεγαλύτερο  από  4  χιλιοστά  βρέθηκε  μετεγχειρητικά  σε  6
κατάγματα  (6.3%),  διακονδυλιαία  διαπλάτυνση  μεγαλύτερη  από  8  χιλιοστά  σε  9
(12%), ενώ τέλος απόκλιση (ραιβή ή βλαισή) του άξονα μεγαλύτερη από 5 σε 15
ασθενείς  (18.5%).  Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίνονται θετικά με άλλες  μεγάλες
σειρές  παρόμοιας βαρύτητας  καταγμάτων κνημιαίων κονδύλων που θεραπεύθηκαν
είτε με τη συμβατική μέθοδο είτε με την προτεινόμενη θεραπεία. Ενδεικτικά ο Stokel
σε  20  κατάγματα  που  αντιμετωπίσθηκαν  με  ανοιχτή  ανάταξη  και  εσωτερική
οστεοσύνθεση  βρήκε  μέσο  όρο  μετεγχειρητικής  αρθρικής  εμβύθινσης   τα  3.7
χιλιοστά,  ενώ  ο  Mikulak σε  24  κατάγματα  στα  οποία  εφάρμοσε  τη  μέθοδο  των
κυκλικών συστημάτων κατέγραψε αρθρικό σκαλοπάτι της τάξεως των δύο χιλιοστών
κατά μέσο όρο.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ  -  ΚΑΤΑΓΜΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Η πειραματική και κλινική μελέτη των διακονδυλίων καταγμάτων της κνήμης έχει
καταδείξει ότι οι  τραυματισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα ασταθείς. Η εγγενής αστάθεια
τους  οφείλεται  στη  μεγάλη  συντριπτικότητα,  στην  αδυναμία  του  σπογγώδους
υποχόνδριου  οστού  (ιδιαίτερα σε  ηλικιωμένα  άτομα)  να υποστηρίξει  την  αρθρική
επιφάνεια, στην υποκονδύλια επέκτασή τους και τέλος στο συνοδό (τις περισσότερες
φορές) κάταγμα της συστοίχου περόνης. 
Οι Hohl και Luck βασιζόμενοι στις παραπάνω παρατηρήσεις, διετύπωσαν την άποψη
ότι ο σκοπός της θεραπείας των  ασταθών αυτών καταγμάτων θα πρέπει να είναι η
μετατροπή τους σε σταθερά ώστε να επιτραπεί ασφαλώς και γρήγορα η κινητοποίηση
του  καταγματία  και  της  άρθρωσης  χωρίς  κίνδυνο  μετεγχειρητικής  απώλειας  της
ανάταξης.  Για  την  επίτευξη  του  σκοπού  αυτού  θα  πρέπει  να  γίνει  ανύψωση  και
συγκράτηση  των  μικρών  ενδαρθρικών  οστικών  τεμαχίων,  υποστήριξη  του
σπογγώδους  μεταφυσιακού  οστού  με  μόσχευμα,  και  τέλος  σταθεροποίηση  του
μεταφυσιακού τμήματος του κατάγματος.
Σύμφωνα με τις αρχές της ΑΟ, η σταθερή συγκράτηση του κατάγματος επιτυγχάνεται
με την ανατομική ανάταξη και την εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και κοχλίες με
τουλάχιστον 6 έως 8 φλοιούς συγκράτησης περιφερικά του κατάγματος. Ειδικά  στα
κατάγματα  τύπου  VI  κατά  Schatzker  είναι  απαραίτητη  η  χρήση  δύο  πλακών
οστεοσύνθεσης,  διαφορετικά το κάταγμα οδηγείται  σε  παρεκτόπιση (συνήθως  στο
μετωπιαίο επίπεδο, ραιβοποίηση) (εικόνα 93). Σε ιδιαίτερα συντριπτικά και ασταθή
κατάγματα ακόμη και η χρήση τριών ή και τεσσάρων πλακών έχει περιγραφεί σαν
αναγκαία  συνθήκη  για  την  ασφαλή  συγκράτηση  τους.  Παρά  ταύτα  όμως,  η
οστεοσύνθεση αυτή δεν κρίνεται επαρκής για την συγκράτηση των μικρών οστικών
τεμαχίων, ιδιαίτερα σε οστεοπορωτικά οστά, και πολλοί συγγραφείς προτείνουν τη
μετεγχειρητική προστασία του κατάγματος με γύψινους ή λειτουργικούς κηδεμόνες.
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Εικόνα 93. << Επαρκής >> οστεοσύνθεση σύμφωνα με τις αρχές της ΑΟ.

Για τη μείωση της μετεγχειρητικής νοσηρότητας, η οποία είναι ιδιαίτερα μεγάλη μετά
από  τη  χρήση  δύο  ευμεγεθών  πλακών  οστεοσύνθεσης,  ο  Horwitz  περιέγραψε  τη
χρήση πλάκας υποστηρίξεως (buttress plate) για τον έξω κόνδυλο και μικρότερη (anti
glide) πλάκα για τον έσω.  
Ο Ries, για τους ίδιους λόγους, πρότεινε εσωτερική οστεοσύνθεση του έξω κονδύλου
με πλάκα και βίδες και μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση για τη συγκράτηση της
έσω οστικής παραμέτρου του κατάγματος. 
Ο  Scheerlinck όμως σε  μια μελέτη αποκατάστασης υψηλής ενέργειας καταγμάτων
κνημιαίων  κονδύλων  με  τη  χρήση  <<ελαφριάς  >>  εσωτερικής  οστεοσύνθεσης
επικουρούμενη από μονόπλευρο σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης βρήκε μεγάλο
ποσοστό μετεγχειρητικής απώλειας της ανατάξεως και πρότεινε ως εναλλακτική λύση
τα κυκλικά συστήματα οστεοσύνθεσης. 
Ο Watson συγκρίνοντας με μηχανικές μελέτες την επάρκεια της σταθεροποίησης ενός
διακονδύλιου κατάγματος άνω πέρατος κνήμης, είτε με διπλή πλάκα οστεοσύνθεσης
είτε με τουλάχιστον τρεις βελόνες διατάσεως προσαρμοσμένες σε κυκλικό δακτύλιο
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και τα δύο συστήματα οστεοσύνθεσης προσφέρουν
παρόμοια σταθερότητα. 
Ο  Mallik μετά  από  συγκριτική  κλινική  μελέτη  επιβεβαίωσε  τα  μηχανικά  αυτά
δεδομένα  και  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  δεν  υπάρχει  στατιστικώς  σημαντική
διαφορά  αναφορικά  με  τη  μετεγχειρητική   απώλεια  της  ανάταξης  ανάμεσα  στην
ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με δύο πλάκες και την υπό μελέτη
μέθοδο.
Σε δημοσιευμένες μελέτες με τη χρήση των κυκλικών συστημάτων οστεοσύνθεσης το
ποσοστό  της  μετεγχειρητικής  απώλειας  της  ανάταξης  και  της  επακόλουθης
πλημμελούς  πώρωσης  των  καταγμάτων  κυμαίνεται  γύρω  στο  4.5%.  Ο  Raikin,
κατ΄εξαίρεση,  σε  17  υψηλής  ενέργειας  κατάγματα  των  κνημιαίων  κονδύλων  που
αντιμετώπισε  με  τα  κυκλικά  συστήματα  οστεσύνθεσης,  παρατήρησε  πέντε
περιπτώσεις  απώλειας  της  ανάταξης,  δηλαδή  ποσοστό  που  ανέρχεται  στο  30%.
Μελετώντας αναδρομικά τις ακτινογραφίες διαπίστωσε ότι σε τρία από τα πέντε αυτά
κατάγματα  είχαν χρησιμοποιηθεί μόνο δύο βελόνες διατάσεως για τη συγκράτηση
του κεντρικού μεταφυσιακού τμήματος, ενώ και οι πέντε ασθενείς που κατέληξαν σε
πλημμελή πώρωση είχαν φορτίσει το σκέλος πλήρως κατά τρεις εβδομάδες νωρίτερα.
Στη σειρά αυτή είχαμε τέσσερα (4.8%) κατάγματα που καταγράφηκε  μετεγχειρητική
απώλεια  της  ανάταξης.  Η  πρώτη  διαπιστώθηκε  άμεσα  μετεγχειρητικά,   και
διορθώθηκε ικανοποιητικά με κλειστή ανάταξη κατεβάζοντας το ποσοστό σε 3.6%.
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 Η απώλεια της  ανάταξης  στα δύο πρώτα κατάγματα παρουσιάσθηκε στα αρχικά
στάδια εκμαθήσεως της μεθόδου και οφείλεται σε λαθεμένη χειρουργική εκτίμηση
και κακή εφαρμογή της μεθόδου. Στο τρίτο κάταγμα δεν υπάρχει εμφανής <<αιτία>>
για  την  απώλεια  της  ανάταξης  και  αποδόθηκε  στη  μεγάλη  συντριπτικότητα  του
κατάγματος και συνεπώς  στη <<συμφυή αστάθεια>> του τραυματισμού του οστού.
Τα  κλινικά  συμπεράσματα  της  δικής  μας  μελέτης  συμφωνούν  απόλυτα  με  τις
παρατηρήσεις  των  Watson και  Raikin για  την  αναγκαιότητα  τριών  τουλάχιστον
βελονών διατάσεως ανά επίπεδο κατάγματος. 
Η μεγάλη προσαρμοστικότητα (versatility) των κυκλικών συστημάτων τα καθιστά
επαρκή να χρησιμοποιηθούν σε όλο σχεδόν το εύρος των συντριπτικών καταγμάτων
των  κνημιαίων  κονδύλων.  Ασταθή  κατάγματα  με  μεγάλη  συντριβή  τη  αρθρικής
επιφάνειας, σημαντική εμβύθιση του σπογγώδους μεταφυσιακού οστού, και έλλειμμα
της  μεταφυσιοδιαφυσιακής  περιοχής  μπορούν  να  μετατραπούν  σε  σταθερά  με  τη
χρήση των συστημάτων αυτών. Τα μικρά οστικά τεμάχια μπορούν να συγκρατηθούν
με  της  μικρής  διαμέτρου(1.5  χιλιοστά)  βελόνες  διατάσεως,  ενώ  το  σπογγώδες
μεταφυσιακό οστό μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς, ακόμη και σε οστεοπορωτικά
άτομα, αρκετές δε φορές  χωρίς τη χρήση οστικού μοσχεύματος. 
Η συγκράτηση και συμπίεση του μεταφυσιοδιαφυσιακού κατάγματος επιτυγχάνεται
με  τη  χρήση  των  βελονών  διατάσεως  με  ελαία  που  τοποθετούνται  από  αντίθετη
κατεύθυνση.  Τα υβριδικά συστήματα στερούνται  της δυνατότητας αυτής,  συνεπώς
υπολείπονται  των  κυκλικών  από  άποψη  σταθερότητας,  και  ως  εκ  τούτου  δεν  θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασταθή λοξά ή σπειροειδή κατάγματα της διάφυσης.
Σε ιδιαίτερα συντριπτικά κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων, το δυνητικά ασταθές
σύμπλεγμα εξωτερική οστεοσύνθεση – οστό μπορεί να μετατραπεί σε σταθερό με την
επέκταση  της  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  στο  περιφερικό  άκρο  του  μηριαίου.  Η
γεφύρωση  της  άρθρωσης  προσφέρει  ένα  είδος  εξωτερικής  ναρθηκοποίησης  του
κατάγματος  παρέχοντας  επιπλέον  σταθερότητα   για  να  ευοδωθεί  η  πώρωση  του
κατάγματος. Στη σειρά αυτή 38(46%) κατάγματα  αναγνωρίσθηκαν με εκτεταμένη
συντριβή της  αρθρικής  επιφάνειας  και/ή  έλλειμμα του μεταφυσιακού  οστού και/ή
εκτεταμένο μεταφυσιοδιαφυσιακό διαχωρισμό. Σε 29 από τα δυνητικά ασταθή αυτά
κατάγματα   υπήρξε  γεφύρωση  της  άρθρωσης  για  επιπλέον  σταθερότητα  του
συστήματος οστεοσύνθεσης.  Σε κανένα από αυτά τα κατάγματα δεν καταγράφηκε
μετεγχειρητική απώλεια της ανάταξης.

ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΩΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Αντίθετα με  την αρκετά συχνή ατελή πώρωση που παρατηρείται  σε  διορθωτικές
οστεοτομίες του άνω πέρατος της κνήμης, ψευδάρθρωση μετά από κατάγματα των
κνημιαίων κονδύλων δεν εμφανίζεται συχνά.
Ο  Schatzker  το  1978  δημοσίευσε   σαν  ενδιαφέρουσα  περίπτωση  (case  report),
κάταγμα κνημιαίων κονδύλων που κατέληξε σε άσηπτη ψευδάρθρωση, τονίζοντας τη
σπανιότητα της περιπτώσεως. Ο King το 1991 σε σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση
βρήκε  ότι,  οι μέχρι  τότε,  δημοσιευμένες  (στη  δυτική  ορθοπαιδική  βιβλιογραφία)
περιπτώσεις  άσηπτης  ψευδάρθρωσης  μετά από κάταγμα των κνημιαίων κονδύλων
ήταν πέντε. 
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Παράγοντες  όπως  η  πλούσια  αιμάτωση  του  κεντρικού  άκρου  της  κνήμης,  η
εξαιρετική οστεογεννητική ικανότητα του σπογγώδους μεταφυσιακού οστού, καθώς
επίσης  και  η  συνοδός  <<ενσφήνωση>>(impaction)  του  κατάγματος  ευνοούν  την
επουλωτική διαδικασία.
Η σημαντική αύξηση της βαρύτητας της οστικής βλάβης στους  υψηλής ενέργειας
τραυματισμούς  των  κνημιαίων  κονδύλων  είχε  σαν  αποτέλεσμα  η  επίπτωση  της
άσηπτης ψευδάρθρωσης  να μη σπανίζει πλέον στις σχετικές μελέτες. 
Ο  Morandi σε  μια  εργασία  με  38  ανάλογα  κατάγματα  των  κνημιαίων  κονδύλων
αναφέρει τρεις (7.8%) ψευδαρθρώσεις (του διαφυσιακού τμήματος του κατάγματος)
ενώ  ο  Kumar βρήκε  μία  ψευδάρθρωση  σε  57  κατάγματα.  Τέλος,  αρκετά  συχνά,
πρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις (κυρίως οστεομεταμόσχευση) εκτελούνται για να
μετατρέψουν τη καθυστερημένη πώρωση σε επιτυχή  επούλωση του οστίτη ιστού. 
Γενικά ο χρόνος επίτευξης της πώρωσης των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων
κυμαίνεται από 13 μέχρι και 20 εβδομάδες ανάλογα με τη θεραπευτική τεχνική και τη
βαρύτητα του αρχικού τραυματισμού.  Η συμβατική μέθοδος (ανοιχτή ανάταξη και
εσωτερική οστεοσύνθεση) φαίνεται να οδηγεί σε ταχύτερη πώρωση του κατάγματος
συγκριτικά με τη μέθοδο των κυκλικών συστημάτων. Σε αρκετές σειρές καταγμάτων
που  αντιμετωπίσθηκαν  με  τις  αρχές  της  ΑΟ  ο  μέσος  χρόνος  πώρωσης  του
κατάγματος  κυμαίνεται  στις  14  εβδομάδες,  ενώ  αντίθετα  σε  ανάλογες  σειρές
καταγμάτων  που  αντιμετωπίσθηκαν  με  τα  κυκλικά  και  υβριδικά  συστήματα
εξωτερικής οστεοσύνθεσης οι 14 εβδομάδες είναι η συντομότερη πώρωση που έχει
καταγραφεί  ενώ  ο  μέσος  όρος  είναι  κυμαίνεται  γύρω  στις  16  εβδομάδες.  Η
ανομοιογένεια  όμως  των καταγμάτων,  και  τα διαφορετικά κριτήρια πώρωσης  που
υιοθετούνται  από  τους  συγγραφείς  δεν  επιτρέπουν  της  εξαγωγή  ασφαλών
συμπερασμάτων.
Στην υπό μελέτη σειρά   δεν καταγράφηκε  άσηπτη ψευδάρθρωση παρά το γεγονός
ότι οκτώ κατάγματα (10%) χρειάσθηκαν πάνω από 20 εβδομάδες μέχρι να οδηγηθούν
σε ασφαλή επούλωση, ενώ σε ένα ακόμη χρειάσθηκε να γίνει οστεομεταμόσχευση
και συνολική χρονική διάρκεια 28 εβδομάδες μετά τον αρχικό τραυματισμό για να
οδηγηθεί σε πώρωση. 
Ο  μέσος  χρόνος  πώρωσης  στη  σειρά  αυτή  είναι  14.5  εβδομάδες,  διάρκεια  που
συγκρίνεται θετικά με άλλες παρόμοιες μελέτες. Το γεγονός επίσης ότι η βαρύτητα
των καταγμάτων της μελέτης αυτής, όπως πιστοποιείται από την  ύπαρξη ανοιχτής
βλάβης του δέρματος σε 27(33%) κατάγματα και σοβαρής (2 και 3 κατά  Tscherne)
βλάβης  των  μαλακών  ιστών  σε  30(35%)  κλειστά  κατάγματα   δεν  απετέλεσε
επιβραδυντικό παράγοντα στη διαδικασία της επούλωσης του οστίτη ιστού συνηγορεί
υπέρ της συγκεκριμένης  μεθόδου.
Η  περιορισμένη  προσπέλαση  των  καταγμάτων,  ο  σεβασμός  της  βιολογικής
ακεραιότητας  των  μαλακών  ιστών,  η  ενδοκαταγματική  συμπίεση  και  τέλος  η
σταθερότητα  της  οστεοσύνθεσης  στη  συγκεκριμένη  μέθοδο  επιδρούν  ευεργετικά
στην επίτευξη της πώρωσης του κατάγματος.    
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ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΓΟΝΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΚΥΚΛΙΚΩΝ  Η  ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Ο Palmer, το 1939, διετύπωσε την άποψη ότι η μετεγχειρητική αποκατάσταση των
μαλακών ιστών είναι αυτή, που κύρια, θα καθορίσει το τελικό κλινικό αποτέλεσμα
και πρόσθεσε ότι ανεξάρτητα από τη θεραπευτική μέθοδο, η << φύση >> θα πρέπει
να  συνδράμει  ώστε  η  επούλωση  του  τραύματος  των  μαλακών  μορίων  να  είναι
ικανοποιητική. 
Πολλά χρόνια αργότερα,  το 1994,  ο  Watson   κατέληξε  στο  ίδιο  συμπέρασμα και
προσέθεσε ότι,  πρωταρχικός στόχος κάθε χειρουργικής πράξης θα πρέπει να είναι η
αποφυγή  πρόκλησης  επιπλέον  τραυματισμών  στο  ήδη  επιβαρημένο  << φάκελο>>
(envelope) των μαλακών ιστών. Ενδιάμεσα, όλοι σχεδόν οι συγγραφείς στις αναφορές
τους στα κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων, τόνιζαν την ανάγκη σεβασμού της
ανατομίας,  της ακεραιότητας,  και της αιμάτωσης τόσο των οστέινων όσο και των
υπόλοιπων ανατομικών δομών της άρθρωσης.   
Ο  Murphy σε πέντε κατάγματα τύπου V και VI κατά Schatzker βρήκε ένα ανοιχτό
και  τρία  κλειστά  με  βλάβη  των  μαλακών μορίων  βαρύτητας  3  κατά Tscherne,  ο
Gaudinez σε 18 όμοια κατάγματα βρήκε 10 ανοιχτά και 6 κλειστά με βλάβη 2 ή 3
κατά   Tscherne, ο Marsh σε 20 κατάγματα βρήκε το ποσοστό επικείμενου συνδρόμου
διαμερίσματος  20%,  ενώ  ο  Mikulak  σε  24  κατάγματα  υψηλής  ενέργειας  των
κνημιαίων  κονδύλων  βρήκε  6  ανοιχτά  και  18  κλειστά  με  βαρύτητα  βλάβης  των
μαλακών ιστών 2 και 3  κατά Tscherne. Τέλος, ο Coval σε 32 παρόμοια κατάγματα
κατέγραψε 25 από αυτά να συνοδεύονται με σύνθετο τραυματισμό της περιοχής του
γόνατος.
Στο  υλικό  της  συγκεκριμένης  μελέτης,  68(83%)  κατάγματα  χαρακτηρίσθηκαν
σύνθετος τραυματισμός (complex injury). Τα ανατομικά στοιχεία του διαμερίσματος
των  μαλακών  ιστών  του  γόνατος  είχαν  βαρύτατα  κακοποιηθεί  σε  59  κατάγματα
(72%) ενώ σε 22(26.5%) ασθενείς  η χειρουργική πράξη έγινε  σε επείγουσα βάση
λόγω της πτωχής κατάστασης των μαλακών ιστών. 
Καθίσταται  προφανές  η  αντιμετώπιση  των  συγκεκριμένων κακώσεων δεν  αφορά
μόνο την οστική βλάβη αλλά το συνδυασμένο τραυματισμό όλων των στοιχείων της
άρθρωσης που η βαρύτητά του μπορεί να κυμαίνεται από επιφανειακές εκδορές μέχρι
εκτεταμένα ανοιχτά τραύματα. Μεγάλες περιοχές του δέρματος μπορεί να εμφανίζουν
στοιχεία  επαπειλούμενης  νέκρωσης  ενώ  συχνά  συνυπάρχει  και  τραυματισμός  εξ
αποκολλήσεως των υποδορίων ιστών.  
Παραδοσιακά  η  προεγχειρητική  παρουσία  οιδήματος,  φυσαλίδων  ή  ανοιχτών
τραυμάτων  συνήθως  αποτελεί  αιτία  καθυστέρησης  του  χειρουργείου  αυξάνοντας
σημαντικά  την  ενδονοσοκομειακή  νοσηλεία.  Οι  μεγάλες  προσπελάσεις  για  την
ανάταξη και τη συγκράτηση του κατάγματος  προκαλούν σημαντική επιβάρυνση  της
αγγείωσης του δέρματος, των υποδορίων ιστών και του περιοστέου ενώ τα ογκώδη
υλικά  της  εσωτερικής  οστεοσύνθεσης  θέτουν  σε  κίνδυνο  τη  σύγκλειση  των
χειρουργικών  τραυμάτων,  που  ακόμη  και  αν  επιτευχθεί  είναι  συνήθως  επισφαλής
(εικόνα 94).
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Εικόνα 94. Σύνθετος τραυματισμός άνω πέρατος κνήμης (κάταγμα τύπου  VI κατά
Schatzker) με ανοιχτή επιπλοκή στην οπίσθια επιφάνεια της κνήμης και εκτεταμένη
κακοποίηση του δέρματος στη πρόσθια επιφάνεια του γόνατος.

Η  ιδιομορφία  της  προτεινόμενης  μεθόδου  (εσωτερική  οστεοσύνθεση  με  λεπτές
βελόνες και διακαταγματικούς κοχλίες και εξωτερική συγκράτηση)  επιτρέπει στον
χειρουργό  να  εξατομικεύσει  την  χειρουργική  προσπέλαση  ανάλογα  με  την
μορφολογική  ιδιαιτερότητα  του  κατάγματος.  Ταυτόχρονα  μειώνει  τη  δυσκολία
σύγκλεισης  του  χειρουργικού  τραύματος  ελαχιστοποιώντας  το  ποσοστό  της
μετεγχειρητικής  διάσπασής  του.  Επί  πλέον  σε  κατάγματα  με   ιδιαίτερα
τραυματισμένους και πιθανώς νεκρωμένους ιστούς, το τραύμα μπορεί να παραμείνει
ανοιχτό  και  η  σύγκλεισή  του  να  επιτευχθεί  σε  δεύτερο  χρόνο,  χωρίς  να
διακινδυνεύεται το τελικό αποτέλεσμα (από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εκτεθειμένα
υλικά οστεοσύνθεσης).
Στη παρούσα μελέτη στα 42 κατάγματα η ανάταξη έγινε με κλειστές μεθόδους και η
εσωτερική  οστεοσύνθεση  (ελεύθεροι  κοχλίες)   τοποθετήθηκε  διαδερμικά.  Στα
κατάγματα που χρειάσθηκε ανοιχτή ανάταξη η προσπέλαση εξατομικεύτηκε με βάση
την τοπογραφία του κατάγματος  όπως  αυτή καθορίσθηκε από τον προεγχειρητικό
διαγνωστικό έλεγχο. Το μέγεθος της τομής ήταν το ελάχιστο που χρειαζόταν για να
επιτευχθεί αποδεκτή διόρθωση του κατάγματος. Η επάρκεια όμως της ανάταξης δεν
θα  πρέπει  να  διακινδυνεύεται  από το  μέγεθος  της  χειρουργικής  προσπέλασης.  Οι
μεγάλες  τομές  για  τον  καλύτερο  χειρισμό  των  καταγμάτων  και  τη  πληρέστερη
θεώρηση της ανατάξεως  δεν αυξάνουν ιδιαίτερα τη νοσηρότητα  και δεν θα πρέπει
να αποφεύγονται. 
Ο σεβασμός  των μαλακών ιστών  στη συγκεκριμένη μέθοδο,  είναι   καθοριστικός
κατά  την  διαδικασία  τοποθέτησης  των  βελονών  διατάσεως.  Πλήρης  γνώση  της
τοπογραφικής ανατομίας της περιοχής είναι απαραίτητη για την ασφαλή εφαρμογή
των  βελονών.  Τα  αγγειονευρώδη  στελέχη  θα  πρέπει  να  προφυλάσσονται  από
τραυματισμούς  που  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε  μόνιμες  αναπηρίες.  Συγκεκριμένες
προφυλάξεις   κατά την εφαρμογή των βελονών θα πρέπει  να τηρούνται  ώστε  να
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μειωθεί ο κίνδυνος της τάσης των μαλακών ιστών γύρω από τα σημεία εισόδου και
εξόδου καθώς επίσης και του ενδοοστικού εγκαύματος που οδηγούν σε αυξημένη
μετεγχειρητική νοσηρότητα. 
Η  διαρθρική  επέκταση  της  οστεοσύνθεσης  αποτελεί  πράγματι  έναν  επιπλέον
τραυματισμό των μαλακών μορίων της περιοχής και ιδιαίτερα του έξω πλατέος μυός
και της λαγονοκνημιαίας ταινίας, με κίνδυνο τον περιορισμό του εύρους κίνησης του
γόνατος μετεγχειρητικά. Ο Paley προτείνει διάνοιξη της λαγονοκνημιαίας ταινίας σε
όλο  το  μήκος  της  ώστε  η  κάμψη  της  άρθρωσης  να  γίνεται  ευκολότερα.  Στη
συγκεκριμένη εργασία δεν πιστοποιήθηκε ο κίνδυνος αυτός και δεν χρειάσθηκε να
γίνει διάνοιξη της λαγονοκνημιαίας ταινίας. 
Η  σωστή  τοποθέτηση  των  κυκλικών  συστημάτων  είναι  απαιτητική  διαδικασία,
ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια εκμαθήσεως της τεχνικής, και θα πρέπει να γίνεται με
άνεση χρόνου ώστε να αποφεύγονται διεγχειρητικά λάθη που οδηγούν σε αποτυχία
της μεθόδου. 

ΚΥΚΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΥΒΡΙΔΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΤΩΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΔΟΜΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ.

Η παρουσία  συνοδών καταγμάτων του περιφερικού άκρου του συστοίχου μηριαίου,
της επιγονατίδας, καθώς επίσης και ρήξεων του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος
και του αγγειονευρώδους στελέχους της ιγνυακής κοιλότητας  σε κατάγματα υψηλής
ενέργειας των κνημιαίων κονδύλων έχει συχνά περιγραφεί. 
Τα ποσοστά εμφανίσεως των ανωτέρω τραυματισμών ποικίλλουν, με τη συχνότητα
συνυπάρξεως συνοδού κατάγματος του ομόπλευρου μηριαίου να είναι γύρω στο 3%,
της  ανεπάρκειας  του  εκτατικού  μηχανισμού  5%  (κάταγμα  επιγονατίδας,  διατομή
επιγονατιδικού  τένοντα,  απόσπαση  κνημιαίου  κυρτώματος),  ενώ  το  ποσοστό  της
ρήξεως της ιγνυακής αρτηρίας  σε μερικές σειρές φθάνει ως και  8%. 
Στο  σειρά  αυτή  καταγράφηκαν  δύο  διακονδύλια  κατάγματα  του  ομόπλευρου
μηριαίου,  πέντε  ρήξεις  του  εκτατικού  μηχανισμού  (τρία  αποσπαστικά  κατάγματα
κνημιαίου  κυρτώματος,  ένα  κάταγμα  επιγονατίδας,  μια  διατομή  επιγονατιδικού
τένοντα), καθώς και δύο ρήξεις της ιγνυακής αρτηρίας. 
Τα κατάγματα του περιφερικού άκρου του μηριαίου αντιμετωπίσθηκαν με ανοιχτή
ανάταξη, ενδοκαταγματική συγκράτηση με δύο κοχλίες και επέκταση της εξωτερικής
οστεοσύνθεσης στο περιφερικό μισό του μηριαίου. Τα αποσπαστικά κατάγματα του
κνημιαίου κυρτώματος με οστεοσύνθεση και συγκράτηση με κοχλία, το κάταγμα της
επιγονατίδας με οστεοσύνθεση με σύρμα, και η ρήξη του επιγονατιδικού τένοντα με
τελικοτελική συρραφή. Επέκταση της κνημιαίας εξωτερικής οστεοσύνθεσης έγινε σε
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για να προστατευθεί η αποκατάσταση του εκτατικού
μηχανισμού. Η ρήξη της ιγνυακής αρτηρίας αποκαταστάθηκε με αγγειοχειρουργική
επέμβαση  μετά  τη  προσωρινή  ακινητοποίηση  του  γόνατος  ενώ  επακολούθησε  η
συγκράτηση του κατάγματος.
Καμιά  από  τις  θεραπευτικές  διαδικασίες   που  έχουν  κατά  καιρούς  προταθεί  δεν
μπορεί  να  ενσωματώσει  τη  θεραπεία  των  σονοδών  βλαβών  των  υπόλοιπων
ανατομικών  δομών  της  άρθρωσης.  Η  εκτέλεση  εκτεταμένων  προσπελάσεων  στο
σύστοιχο μηρό, η προσθήκη <<βαριάς>> εσωτερικής οστεοσύνθεσης και η εφαρμογή
προστατευτικών γύψινων επιδέσμων αποφεύγονται με τη χρήση των κυκλικών και
υβριδικών  συστημάτων  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  μειώνοντας  σημαντικά  τη
μετατραυματική νοσηρότητα.  
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ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ  

Η μετεγχειρητική σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος αποτελεί έναν από τους
πιο  καθοριστικούς  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  ποιότητα  του  αποτελέσματος,
τόσο άμεσα μετεγχειρητικά όσο και μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα δε με τον Marsh το
τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σχετίζεται περισσότερο με  το βαθμό σταθερότητας
του γόνατος παρά με την ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας.
Η  αστάθεια  της  άρθρωσης  μπορεί  να  οφείλεται  είτε  σε  υπολειπόμενη  οστική
παρεκτόπιση είτε σε συνυπάρχουσα συνδεσμική βλάβη. Ο Rasmussen θεωρεί ότι η
μετεγχειρητική  αστάθεια  οφείλεται  κύρια  σε  πτωχή  αποκατάσταση  της  οστικής
βλάβης,  αντίθετα  με  τον  Delamarter  που  το  1990  κατέγραψε   ιδιαίτερα  πτωχά
λειτουργικά αποτελέσματα (σε ποσοστό 83%) σε ασθενείς με αστάθεια του γόνατος
μεγαλύτερη του πρώτου βαθμού οφειλόμενη σε συνδεσμική ανεπάρκεια.
Σχετικά  με  την  αστάθεια  που  οφείλεται  σε  οστικούς  λόγους  υπάρχει  ομοφωνία
μεταξύ των συγγραφέων ότι θα πρέπει να αποκαθίσταται σε πρώτο χρόνο με την ορθή
ανάταξη και συγκράτηση του κατάγματος. 
Αντίθετα,  οι  συνοδοί  συνδεσμικές  βλάβες  του γόνατος  έχουν  αποτελέσει  το θέμα
πολυάριθμων  εργασιών  και  διφορούμενων  απόψεων  αναφορικά  τόσο  με  τη
συχνότητά  τους  και  τις  διαγνωστικές  μεθόδους  προσέγγισής  τους,  όσο  και  με  τη
θεραπευτική αποκατάσταση και τη μετεγχειρητική αποθεραπεία τους. 
Οι  Delamarter,  Schulak,  και  οι  Bakalim και  Wilppula  βρήκαν  ότι  το  ποσοστό
συνύπαρξης  συνδεσμικών  βλαβών  στο  γενικό  πληθυσμό  των  καταγμάτων  των
κνημιαίων κονδύλων ανέρχεται περίπου στο 36%, ο  Benirschke, σε κατάγματα τύπου
V και VI κατά Schatzker, ανεβάζει το ποσοστό αυτό στο 43%, ενώ σχετικές μελέτες
με τη χρήση  της μαγνητικής τομογραφίας ανεβάζουν το ποσοστό αυτό στο 50%. 
Ανεξάρτητα της διαγνωστικής μεθόδου που χρησιμοποιείται, ο Reibel βρήκε ότι σε
ποσοστό  20% οι συνοδοί συνδεσμικές βλάβες διαφεύγουν της διάγνωσης ενώ ο Holt
προτείνει  σαν  εξέταση  ρουτίνας  τη  προεγχειρητική   εκτέλεση   μαγνητικής
τομογραφίας  για την ανίχνευση της ρήξης των χιαστών συνδέσμων (ιδιαίτερα του
οπισθίου χιαστού). 
Γενικά,  οι  περισσότεροι  συγγραφείς  θεωρούν  τον   κλινικό  και  ακτινογραφικό
(δοκιμασία υπό stress) έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της οστεοσύνθεσης επαρκή για
την αποκάλυψη της συνδεσμικής ανεπάρκειας. 
Αναφορικά με τη θεραπευτική προσέγγιση των συνδεσμικών βλαβών,  οι  Bakalim,
Wilppula,  Blokker,  Delamarter,  και  Tscherne υποστηρίζουν  τη  ταυτόχρονη
αποκατάσταση των ραγέντων συνδεσμικών στοιχείων, ακόμη και αν η ρήξη είναι δια
της  μάζας  του  συνδέσμου.  Αντίθετα,  οι  Caldwell,  Marsh,  Schatzker,  Scheerlinck,
Bennet,  Burri  και  Solonen πιστεύουν  ότι  η  αποκατάσταση  των  συνδέσμων
ταυτόχρονα  με  την  οστική  βλάβη  θα  πρέπει  να  γίνεται  μόνο  όταν  αυτή  αφορά
απόσπαση της οστέινης κατάφυσης του συνδέσμου. 
Η  μετεγχειρητική  αποθεραπεία  μετά  τη  ταυτόχρονη  συνδυασμένη  χειρουργική
θεραπεία  της  οστεοσυνδεσμικής  βλάβης  αποτελεί  επίσης  θέμα  αμφιλεγόμενων
απόψεων, με τους περισσότερους συγγραφείς να συμφωνούν ότι η  χρήση ειδικών
κηδεμόνων  προφύλαξης  από  δυνάμεις  ραιβότητας-βλαισότητας  και  η  αποφυγή
άμεσης  κινητοποίησης  της  άρθρωσης  είναι  ευεργετικές  για  την  επούλωση  των
συνδέσμων.
Η ταυτόχρονη θεραπευτική αποκατάσταση των οστικών και συνδεσμικών βλαβών, με
τη συμβατική μέθοδο προϋποθέτει την εκτέλεση μεγάλων προσπελάσεων, τη χρήση
ογκώδους εσωτερικής οστεοσύνθεσης,  τη συρραφή ή καθήλωση των συνδεσμικών
στοιχείων  και  τη  μετεγχειρητική  χρήση  μηροκνημικών  γύψινων  ή  άλλης  μορφής
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κηδεμόνων  για  τη  προστασία  της  συνδεσμικής  αποκατάστασης.  Η  εκτεταμένη
επιβάρυνση των μαλακών ιστών σε συνδυασμό με τη μετεγχειρητική ακινητοποίηση
του  γόνατος  έχει  αποδεδειγμένα  κατηγορηθεί  για  τη  πρόκληση  δυσκαμψίας  της
άρθρωσης.
Στη σειρά αυτή το ποσοστό συνευρέσεως συνδεσμικών βλαβών ανήλθε σε 46% (38
κατάγματα)  και  αφορούσαν  ρήξη  είτε  σε  μονήρες  συνδεσμικό  στοιχείο  ή  σε
περισσότερες  συνδεσμικές  δομές.  Ακτινογραφικά  ορατή  οστική  απόσπαση  του
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου βρέθηκε σε 28 κατάγματα (34%). 
Καθήλωση  του  συνδέσμου  και  γεφύρωση  της  άρθρωσης  έγινε  όταν  υπήρχε
σημαντική  παρεκτόπιση  του  οστικού  τεμαχίου  ενώ  στις  υπόλοιπες  περιπτώσεις
προτιμήθηκε η διαρθρική επέκταση της εξωτερικής οστεοσυνθέσεως. ‘Όταν η ρήξη
των  συνδεσμικών  στοιχείων  αφορούσε  τη  μάζα  τους  δεν  έγινε  προσπάθεια  να
αποκατασταθεί  σε  πρώτο  χρόνο.  Έκδηλη  αστάθεια  του  γόνατος  μετά  την
ολοκλήρωση της οστεοσύνθεσης θεωρήθηκε ένδειξη για τη γεφύρωση της άρθρωσης.
Στη τελευταία μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών της παρούσας μελέτης,
76 γόνατα (92%) βρέθηκαν σταθερά ή με αστάθεια πρώτου βαθμού. 
Η ακινητοποίηση του γόνατος για έξι εβδομάδες παρέχει τον απαραίτητο χρόνο για
την επούλωση του συνδέσμου. Όταν η μηροκνημιαία επέκταση  γίνεται με μεντεσέ
κίνησης  η  γεφύρωση  της  άρθρωσης  λειτουργεί  σαν  λειτουργικός  νάρθηκας   που
προστατεύει την άρθρωση από τις προσθιο-οπίσθιες και πλαγιο-πλάγιες υπέρμετρες
κινήσεις. Όταν η γεφύρωση της άρθρωσης γίνεται με σταθερή μηροκνημιαία γωνία, η
μέθοδος  είναι  σε αρμονία με  πληθώρα εργασιών  που καταδεικνύουν ότι,  από τη
στιγμή που διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των μαλακών ιστών, η ακινητοποίηση του
γόνατος   δεν αποτελεί   επιβαρυντικό παράγοντα για  την τελική κινητικότητα του
γόνατος. Ο Marsh το 1995 σε σχετική μελέτη με τη χρήση μονόπλευρης εξωτερικής
οστεοσύνθεσης κατέληξε ότι η ακινητοποίηση του γόνατος μέχρι και 8 εβδομάδες δεν
επηρεάζει  δραματικά  την  τελική  κινητικότητα  της  άρθρωσης  όταν  η  επεμβατική
χειρουργική στους μαλακούς ιστούς είναι περιορισμένη.

ΤΕΛΙΚΗ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΑΡΘΡΩΣΗΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παραδοσιακά, τα ενδαρθρικά διακονδύλια κατάγματα της κνήμης συγκριτικά με τα
υπόλοιπα κατάγματα της περιοχής του γόνατος εμφανίζουν τη χειρότερη πρόγνωση
από άποψης τελικής κίνησης της άρθρωσης. 
Ανασταλτικοί  παράγοντες  για  τη  κίνηση της  άρθρωσης  του γόνατος  αποτελούν  ο
μετεγχειρητικός πόνος, η αστάθεια της άρθρωσης, η διαταραχή του μηχανικού άξονα
του  σκέλους,  η  μυϊκή  ατροφία  και  η  ανάπτυξη  ενδοθυλακικών  συμφύσεων  σαν
αποτέλεσμα της μακράς μετεγχειρητικής ακινητοποίησης της άρθρωσης. 
Η  ευεργετική  επίδραση  της  γρήγορης  παθητικής  κινητοποίησης  της  άρθρωσης
(continuous  passive  motion)   στην  επούλωση  των  ενδαρθρικών  ιστών  (χόνδρος,
σύνδεσμοι, τένοντες) και στη πρόληψη των ενδαρθρικών συμφύσεων έχει κλινικά και
πειραματικά τεκμηριωθεί με τις μελέτες των Evans, Enneking και Salter. Ο Schatzker
όμως διευκρινίζει ότι η γρήγορη κινητοποίηση του γόνατος παρότι είναι επιθυμητή σε
καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να διακινδυνεύει την ανάταξη του κατάγματος, τη
σταθερότητα της άρθρωσης και την επούλωση του τραύματος. 
Ο  Stokel  χρησιμοποιώντας  τη  συμβατική  μέθοδο  θεραπείας  πέτυχε  μέση  κίνηση
γόνατος 120 σε μεικτό πληθυσμό καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων ενώ  οι
Lachiewitz  και  Yang συμφωνούν  ότι  η  τελική κίνηση μετά  από ένα  διακονδύλιο
κάταγμα της κνήμης αναμένεται να είναι τουλάχιστον 18 λιγότερο από το κάταγμα
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του  ενός   κνημιαίου  κονδύλου.  Τέλος  ο  Sarmiento  θεωρεί  ότι  η   υπολειπόμενη
κινητικότητα της άρθρωσης συνεργεί με τυχόν παρέκκλιση του μηχανικού άξονα του
σκέλους και αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης και τη βαρύτητα  της μετατραυματικής
αρθρίτιδας.
Στη παρούσα μελέτη απώλεια έκτασης μικρότερη από 5 πέτυχαν 67 ασθενείς (82%)
ενώ λειτουργική (μεγαλύτερη από 90) κάμψη παρατηρήθηκε σε 79 ασθενείς (99%).
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σαφώς καλύτερα από τα αντίστοιχα του Gaudinez που
χρησιμοποιώντας την ίδια θεραπευτική διαδικασία για παρόμοια υψηλής ενέργειας
κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων πέτυχε μέσο εύρος  μετεγχειρητικής κίνησης τις
85 (από -8 έκταση μέχρι 100 κάμψη) και ελαφρώς καλύτερα από τα αποτελέσματα
της  σειράς  του  Raikin  όπου  όλοι  οι  ασθενείς-πλην  ενός-  πέτυχαν  μετεγχειρητική
κίνηση του γόνατος από –5 μέχρι 106. 
Στα  αρχικά  στάδια  εφαρμογής  της  μεθόδου,  η   μηροκνημιαία  επέκταση,  όπου
χρειάσθηκε τοποθετήθηκε με μεντεσέ κίνησης με σκοπό την άμεση κινητοποίηση του
γόνατος. Όμως, ο μετεγχειρητικός πόνος, η εκτεταμένη συντριπτικότητα της οστικής
βλάβης,  καθώς  και  οι  συνοδοί  κακώσεις  των  μαλακών  ιστών  αποτελούσαν  στις
περισσότερες περιπτώσεις ανασταλτικά στοιχεία   για τη γρήγορη κινητοποίηση της
άρθρωσης.  Κάτω  από  αυτές  τις  παρατηρήσεις  η  γεφύρωση  της  άρθρωσης
μετατράπηκε  σε  σταθερή,  με  το  γόνατο  σε  έκταση,  χωρίς  αυτό  να  επηρεάσει
δυσμενώς  της  τελική  κινητικότητά  της.  Αντίθετα,  καταγράφηκε  ασφαλέστερη
συγκράτηση του κατάγματος, καλύτερη επούλωση της βλάβης των μαλακών μορίων
και ταχύτερη αποκατάσταση των συνοδών τραυματισμών. 

 
Εικόνα 95. <<Κλείδωμα>> του γόνατος σε πλήρη έκταση, και δεξιά 90 κάμψη πριν
την αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.
 
Για την εξαγωγή όμως οριστικών συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδραση της
γεφύρωσης  του  γόνατος  στην  τελική  κινητικότητα  της  άρθρωσης  χρειάζεται
μεγαλύτερος  αριθμός  καταγμάτων  και  κυρίως  πειραματικά  μηχανικά  δεδομένα.
Εμβιομηχανικές  μελέτες  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθούν  για  να  απαντήσουν  στο
ερώτημα  αναφορικά  με  το  ποιά  είναι  η  καλύτερη  θέση  για  τη  τοποθέτηση  της
μηριαίας  επέκτασης  ώστε  αφ΄ενός  μεν  να  επιτευχθεί  η  μεγαλύτερη  σταθερότητα
αφ΄ετέρου δε να ελαχιστοποιηθεί η ιατρογενής επιβάρυνση των μαλακών στοιχείων
του κάτω πέρατος του μηρού. Το μέγεθος της ασφαλούς διάτασης της άρθρωσης του
γόνατος ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ανεπιθύμητων δυνάμεων στις ανατομικές
δομές  της  άρθρωσης  καθώς  και  ο  προσανατολισμός  των  μεντεσέδων  κίνησης
χρειάζονται επίσης εμβιομηχανική διερεύνηση. 
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ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Ο Young, το 1994, σε μια αναδρομική μελέτη με υψηλής ενέργειας κατάγματα των
κνημιαίων κονδύλων που είχαν αντιμετωπισθεί  με διπλή εσωτερική οστεοσύνθεση
(double plating) κατέγραψε τόσο μεγάλο ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών, που
τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι όσα κατάγματα (κυρίως τύπος VI κατά Schatzker)
απαιτούν  για λόγους σταθερότητας να συγκρατούνται με δύο πλάκες οστεοσύνθεσης
είναι  προτιμότερο  να  αντιμετωπίζονται  είτε  με  ελαφριά  (minimal)  εσωτερική
συγκράτηση συνεπικουρούμενη από κάποιο είδος εξωτερικής σταθεροποίησης, είτε
να  θεραπεύονται  με  συντηρητικές  μεθόδους  (σκελετική  έλξη  και  γρήγορη
κινητοποίηση). Συγκεκριμένα βρήκε ότι το ποσοστό της εν τω βάθει μετεγχειρητικής
φλεγμονής ήταν 87.5%, το μεγαλύτερο που έχει ποτέ αναφερθεί στη βιβλιογραφία.
Επτά από τα οκτώ κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων που αντιμετωπίσθηκαν με
δύο  πλάκες  οστεοσύνθεσης  κατέληξαν  σε  οστεομυελίτιδα   με  συνέπεια  δύο
ακρωτηριασμούς,  δύο  αρθροδέσεις  και  τρεις  αυτόματες  αγκυλώσεις.  Σαν  κύριες
αιτίες  της  φλεγμονής  θεώρησε  τη  βαρύτητα  του  αρχικού  τραυματισμού,  τη
μεγαλύτερη  διάρκεια  της  χειρουργικής  πράξης  (περισσότερο  από  4  ώρες),  την
εκτέλεση μεγάλων χειρουργικών προσπελάσεων, καθώς επίσης και την επιβάρυνση
της  αιμάτωσης  της  κνήμης  που  προκαλείται  από τη  χρήση ογκώδους  εσωτερικής
οστεοσύνθεσης. 
Ο  Mallik  βρήκε  περίπου  το  ίδιο  ποσοστό,  80%,  οστικής  φλεγμονής,  ενώ  οι
περισσότεροι  συγγραφείς  συμφωνούν  ότι  η  συχνότητα  της  μετεγχειρητικής
οστεομυελίτιδας  μετά  από  διπλή  εσωτερική  οστεοσύνθεση  στα  κατάγματα  των
κνημιαίων κονδύλων κυμαίνεται από 20% μέχρι 50%. 
Τέλος, ο Uhl, το 1994, αναφέρει μια ακραία περίπτωση σηψαιμικής καταπληξίας και
θανάτου  που  προκλήθηκε  από  οστική  φλεγμονή,  μετά  από  την  εφαρμογή  της
συμβατικής μεθόδου για την αντιμετώπιση κατάγματος των κνημιαίων κονδύλων. 
Άλλες  μετεγχειρητικές  επιπλοκές  οι  οποίες  έχουν  αναφερθεί  μετά  από  κάθε
θεραπευτική  προσέγγιση(συντηρητική,  συμβατική,  υβριδική  οστεοσύνθεση  με
μονόπλευρη  εξωτερική  συγκράτηση)   των  καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων
είναι  η  εν  τω  βάθει  φλεβική  θρόμβωση,  η  πνευμονική  εμβολή,   το  σύνδρομο
διαμερίσματος,  η  πάρεση  περονιαίου  νεύρου  και  τέλος  η  χονδροπάθεια  της
επιγονατίδας.  Σε  χειρουργικές  μεθόδους  έχει  επιπλέον  καταγραφεί  αποτυχία
(θραύση), χαλάρωση και μετανάστευση των υλικών οστεοσύνθεσης.   
Αναφορικά  με  τη  συχνότητα  της  εν  τω  βάθει  φλεβικής  θρόμβωσης  μετά  από
κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων,  ο  Riebel  βρήκε ότι  κυμαίνεται  στο 5.8%, ο
Schulak την ανεβάζει στο  14%, ενώ οι περισσότεροι συγγραφείς τη τοποθετούν γύρω
στο 10%. Ο Turner θεωρεί σαν κυριότερο προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη
της   φλεβικής  θρόμβωσης  τη  βαρύτητα  του  αρχικού  τραυματισμού,  κυρίως   των
μαλακών μορίων.  Ο Tscherne  επιδοκιμάζει  την  άποψη αυτή,  και  επισημαίνει  τον
υψηλό  κίνδυνο  άμεσης  φλεβικής  θρόμβωσης,  ακόμη  και  προεγχειρητικά,  σε
κατάγματα με ιδιαίτερα κακοποιημένους μαλακούς ιστούς. 
Ιδιαίτερα  μεγάλο  παρουσιάζεται  και  το  ποσοστό  της  πνευμονικής  εμβολής  που
ορισμένες μελέτες  το ανεβάζουν στο 20%. Τόσο η πνευμονική εμβολή όσο και η
φλεβοθρόμβωση εμφανίζονται συχνότερα  σε κατάγματα που αντιμετωπίσθηκαν με
συντηρητική αγωγή. 
Η πάρεση του κοινού περονιαίου νεύρου παραδοσιακά αναφέρεται σαν μια από τις
πλέον  συχνές  επιπλοκές  των  καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων  τόσο
προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. Ο Lucht σε μια σειρά 109 καταγμάτων των
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κνημιαίων  κονδύλων (όλων των τύπων)  βρήκε ότι  η  μετεγχειρητική πάρεση του
περονιαίου  νεύρου  εμφανίζεται  σε  ποσοστό  4.5%  ενώ  ο  Fowble  συνέδεσε  την
αυξημένη συχνότητα μετεγχειρητικής πάρεσης του περονιαίου νεύρου σε συντριπτικά
κατάγματα με την παρατεταμένη χρήση της ίσχαιμης περίδεσης.
Στη  παρούσα  εργασία  είχαμε  έναν  (1.2%)  ασθενή   που  ανέπτυξε  μετεγχειρητική
διαφυσιακή  φλεγμονή.  Από  το  ιατρικό  ιστορικό  του  συγκεκριμένου  ασθενούς
προέκυψαν  δύο  προδιαθεσικοί  παράγοντες  για  την  ανάπτυξη  φλεγμονής,  ο
αλκοολισμός και ο σακχαρώδης διαβήτης. Το ποσοστό αυτό, 1.2%, συμβαδίζει με τα
ευρήματα  από  άλλες  μελέτες,  που  με  τη  χρήση  των  κυκλικών  και  υβριδικών
συστημάτων  για  την  αποκατάσταση  των  καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων
ελαχιστοποίησαν τη συχνότητα της μετεγχειρητικής οστεομυελίτιδας. Οι Δενδρινός,
Morandi, Gaudinez, σε τρεις διαφορετικές εργασίες, με ένα σύνολο 72 καταγμάτων
κνημιαίων κονδύλων υψηλής ενέργειας  δεν ανέφεραν καμιά οστική φλεγμονή. 
Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον είναι το εύρημα  τη μελέτη του   Stamer, ότι ο συνδυασμός
κυκλικών συστημάτων και εσωτερικής οστεοσύνθεσης με πλάκα ανέβασε το ποσοστό
της εν τω βάθει μετεγχειρητικής φλεγμονής σε 13%.
Παρά  την  –ουσιαστικά-  εκμηδένιση  της  μετεγχειρητικής  οστεομυελίτιδας,
ανησυχητική είναι η αυξημένη επίπτωση της σηπτικής αρθρίτιδας μετά την εφαρμογή
κυκλικών και υβριδικών συστημάτων οστεοσύνθεσης. Ο Yang βρήκε ότι το ποσοστό
της μετεγχειρητικής φλεγμονής της άρθρωσης είναι 5% , ο Μarsh 10%, και ο Raikin
17%. Και οι τρεις συγγραφείς θεωρούν ότι η κύρια αιτία της αρθρικής φλεγμονής
είναι  η  ενδοθυλακική τοποθέτηση  των  βελονών  διατάσεως  και  συμφωνούν  ότι  η
σηπτική αρθρίτιδα αυξάνει σημαντικά τη μετεγχειρητική νοσηρότητα του κατάγματος
καθότι απαιτούνται τέσσερις, κατά μέσον όρο, επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις για
τη θεραπεία της. 
Οι Hutson και Raikin θεωρούν σαν επαρκή απόσταση για την ασφαλή εξωθυλακική
τοποθέτηση των βελονών τα 10 χιλιοστά περιφερικά της άρθρωσης. Ο  De Coster, με
ανατομικές μελέτες κατέδειξε ότι ο θύλακος καταφύεται περιμετρικά στο οστό της
κνήμης  σε  απόσταση  14  χιλιοστά  περιφερικά  του  γόνατος  και  κατά  συνέπεια  η
τοποθέτηση των βελονών περιφερικά της αποστάσεως αυτής θα πρέπει να θεωρείται
σαν  εξωθυλακική.  Οι  Marsh  και  Hyman όμως  θεωρούν,  ότι  με  βάση  τις  συχνές
ανατομικές παραλλαγές που παρουσιάζει η κατάφυση του θυλάκου περιφερικά του
γόνατος, ακόμη και σε απόσταση  μεγαλύτερη των 20 χιλιοστών από την άρθρωση –
ιδιαίτερα στην οπίσθια επιφάνεια της κνήμης- ελλοχεύει ο κίνδυνος της διατρήσεως
του θυλάκου (εικόνα 96).
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Εικόνα 96. Ανατομική παραλλαγή της κνημιαίας κατάφυσης του αρθρικού θυλάκου
με  την  άνω  κνημοπερονιαία  άρθρωση  να  επικοινωνεί  με  τη  κύρια  άρθρωση  του
γόνατος  και  την  έξω  επιφάνεια  του  χήνειου  ποδός  να  περιβάλλεται  από  θύλακο,
συνέχεια του αρθρικού θυλάκου, καθιστώντας ουσιαστικά την κατάφυση του χήνειου
ποδός ενδοθυλακική δομή. Δεξιά η βελόνη παρότι τοποθετήθηκε αρκετά περιφερικά
της άρθρωσης παραμένει ενδοαρθρική.

Σε αντίθεση με τους παραπάνω συγγραφείς  ο Morandi  σε  50 κατάγματα υψηλής
ενέργειας των κνημιαίων κονδύλων που αντιμετωπίσθηκαν με κυκλικά συστήματα
εξωτερικής  οστεοσύνθεσης   δεν  παρατήρησε   καμιά  μετεγχειρητική  σηπτική
αρθρίτιδα παρά το γεγονός ότι  πολλές  από τις  βελόνες  διατάσεως τοποθετήθηκαν
αναγκαστικά ενδοθυλακικά.  Υιοθετεί  την άποψη,   ότι  η  εκμηδένιση της σηπτικής
αρθρίτιδας οφείλεται κύρια στη μικρή διάμετρο των βελονών διατάσεως (1.5 έως 2
χιλιοστά)  και  στην  εξαιρετική  -μέσω της  διάτασής  τους  -  διοστική   συγκράτηση,
στοιχεία που συμβάλλουν στη μη χαλάρωση τους με συνέπεια την ελαχιστοποίηση
του ερεθισμού του θυλάκου.
Στην  υπό  παρουσίαση  εργασία  δεν  καταγράφηκε  ασθενής  με  σηπτική  αρθρίτιδα.
Πιστεύουμε ότι η όσο το δυνατόν περιφερικά του γόνατος διεκβολή των βελονών
διατάσεως (γεγονός που διευκολύνεται από τη χρήση ελεύθερων διακαταγματικών
κοχλιών) σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη φροντίδα (οξύαιχμα άκρα, αποφυγή οστικού
εγκαύματος, ακριβής διάταση) που πρέπει να λαμβάνεται για τη σωστή τοποθέτησή
τους συμβάλλουν στη μείωση της εμφάνισης της φλεγμονής της άρθρωσης.
Αντίθετα ομοφωνία υπάρχει μεταξύ των συγγραφέων αναφορικά με τη συχνότητα
εμφάνισης της επιφανειακής φλεγμονής στα σημεία εισόδου και εξόδου των βελονών
διατάσεως και των κοχλιών. 
Ο Paley μετά από τη χρήση των κυκλικών συστημάτων Ilizarov οστεοσύνθεσης για
παρατεταμένης  διάρκειας  θεραπεία  συγγενών  ή  επίκτητων  νοσημάτων  (οστικές
επιμηκύνσεις,  ψευδαρθρώσεις  κλπ)  σημειώνει  ότι  σχεδόν  όλοι  οι  ασθενείς  θα
παρουσιάσουν  τουλάχιστον  ένα  επεισόδιο  επιφανειακής  φλεγμονής  στα  σημεία
εισόδου και εξόδου των βελονών διατάσεως σε κάποια φάση της θεραπείας. 
Σε μελέτες με εφαρμογές των κυκλικών συστημάτων για τη θεραπεία  καταγμάτων
του άνω πέρατος της κνήμης η συχνότητα της επιφανειακής φλεγμονής  κυμαίνεται
από  2%  μέχρι 50%,  με τον μέσο όρο να βρίσκεται γύρω στο 25%.  
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Ο  Mahan προσπαθώντας  να  προσδιορίσει   προδιαθεσικούς  παράγοντες  για  την
εμφάνιση  φλεγμονής στα σημεία εισόδου και εξόδου των βελονών βρήκε ότι υπάρχει
στατιστικώς σημαντική σχέση ανάμεσα στη διοστική χαλάρωση της βελόνας και στη
μικροβιακή  φλεγμονή  στα  σημεία  επαφής  της  με  το  δέρμα.  Κατέληξε  στο
συμπέρασμα  ότι  η  εμφάνιση  ακόμη  και  πρώιμου  συμπτώματος  ερεθισμού  του
δέρματος  υποδηλώνει  χαλάρωση  της  βελόνας.  Ο  Buckle σε  29  κατάγματα  που
αντιμετώπισε με  κυκλικά συστήματα χρειάσθηκε να αφαιρέσει έξι βελόνες επειδή
έσπασαν ή χαλάρωσαν.  
Στο υλικό μας, είχαμε 15 επιφανειακές φλεγμονές του δέρματος στα  σημεία διόδου
των βελονών (σε ισάριθμους ασθενείς) που ανεβάζει την επίπτωση της φλεγμονής
στο 18% επί του συνολικού αριθμού των καταγμάτων.  Το συγκεκριμένο ποσοστό
όμως δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική συχνότητα εμφάνισης της καθότι για τη
στερέωση  κάθε  κατάγματος  χρησιμοποιήθηκαν  περισσότερες  από  έξι  βελόνες  ή
κοχλίες.  Όλες  οι  φλεγμονές  υποχώρησαν  με  τη  χρήση  αντιβιοτικών,  χωρίς  να
χρειασθεί  να  αφαιρέσουμε  ή  να  αντικαταστήσουμε  κάποια  βελόνη,  γεγονός  που
έρχεται  σε  αντίθεση με  τις  συστάσεις  του Murphy περί  γρήγορης  αφαίρεσης  των
βελονών όταν εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα ερεθισμού του δέρματος.
Ο ασθενής πριν από την έξοδό του από το νοσοκομείο θα πρέπει να διδάσκεται το
τρόπο περιποίησης των βελονών, να ενημερώνεται για τα πρώιμα συμπτώματα του
ερεθισμού του δέρματος, και να εφοδιάζεται με αντιμικροβιακά ευρύ φάσματος που
θα  πρέπει  να  αρχίζει  ευθύς  αμέσως  τα  πρώτα  συμπτώματα  της  φλεγμονής
εμφανισθούν. Σημαντικό ρόλο στο ζήτημα αυτό έχει η προσωπικότητα του ασθενούς
(η ικανότητά του για την έγκαιρη αντίληψη της φλεγμονής και τη σωστή φροντίδα
της  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης)  που  οι  περισσότεροι  συγγραφείς   θεωρούν  σαν
σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της εφαρμογής των κυκλικών συστημάτων.
Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  πιθανή  συσχέτιση  της  επιφανειακής  φλεγμονής  των
βελονών με τον αυξημένο κίνδυνο σηπτικής αρθρίτιδος σε μελλοντικές διορθωτικές
επί του γόνατος επεμβάσεις(οστεοτομίες, αρθροδέσεις, αρθροπλαστικές). Ο Horwitz
σε πρόσφατη ανακοίνωση περιγράφει  ότι  δύο ολικές  αρθροπλαστικές γόνατος που
έγιναν 18 μήνες  μετά την αφαίρεση των κυκλικών δακτυλίων παρουσίασαν εν τω
βάθει φλεγμονή της άρθρωσης, συσχετίζοντας το γεγονός με τη παλαιά φλεγμονή των
βελονών διατάσεως.  Για το ίδιο θέμα ο Malik προτείνει, σαν πράξη ρουτίνας, την
εκτέλεση οστικής  βιοψίας  πριν  από κάθε  επανορθωτική επέμβαση σε  γόνατα που
είχαν  θεραπευθεί  με  την  αναφερόμενη  μέθοδο  για  να  αποκλειστεί  η  παρουσία
χαμηλής νοσηρότητας φλεγμονής ή ύπαρξη απολύματος. 
Στους ασθενείς  της  εργασίας  αυτής  εκτελέσαμε μια διορθωτική επέμβαση (υψηλή
οστεοτομία κνήμης)  μετά από πλημμελή πώρωση του κατάγματος  λόγω σηπτικής
χαλάρωσης  των  βελονών  διατάσεως  χωρίς  να  παρατηρηθεί  αναζωπύρωση  της
φλεγμονής.  Παρά  ταύτα  οι  υπάρχοντες  προβληματισμοί  επί  του  συγκεκριμένου
ζητήματος είναι λογικοί και πλέον τεκμηριωμένη μελέτη είναι αναγκαία.
Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και πνευμονική εμβολή στο υλικό μας καταγράφηκε
σε ποσοστό 7.3% και 6% αντίστοιχα. Είναι συγκρίσιμα με τα ανάλογα ευρήματα στις
περισσότερες  δημοσιευμένες  μελέτες  και  φαίνεται  τελικά  ότι  η  επιλογή  της
χειρουργικής μεθόδου δεν επηρεάζει την συχνότητα της φλεβικής θρόμβωσης και της
πνευμονικής εμβολής. Συνηγορούν επίσης της άποψης ότι η χειρουργική προσέγγιση
αυτών των καταγμάτων  υπερτερεί στο τομέα αυτό έναντι της συντηρητικής αγωγής.
Μετεγχειρητική πάρεση του περονιαίου νεύρου στη μελέτη αυτή παρουσιάσθηκε σε
δύο  ασθενείς,  ποσοστό  2.5%.  Το  ποσοστό  αυτό  είναι  επίσης  συγκρίσιμο  με  τα
αντίστοιχα ποσοστά σε σχετικές μελέτες.  Ο  Mikulak μετά από τη διερεύνηση του
περονιαίου  νεύρου  σε  δύο  περιπτώσεις  μετεγχειρητικής  πάρεσης  βρήκε
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μακροσκοπικά  ευρήματα  συμβατά  με  τραυματισμό  του  νεύρου  από  τους
περιβάλλοντες  μαλακούς  ιστούς  οι  οποίοι  είχαν  παγιδευτεί  από  τις  εισερχόμενες
βελόνες.  Μία ανάλογη διερεύνηση του περονιαίου νεύρου στη δική μας σειρά δεν
κατέδειξε  μακροσκοπικά παθολογικά ευρήματα αλλά και  δεν βελτίωσε τη κλινική
εικόνα της πάρεσης του νεύρου. Η ανατομικά σωστή τοποθέτηση των βελονών, η
περιορισμένη  χρονικά  χρήση  της  ίσχαιμου  περίδεσης  και  η  αποφυγή  περαιτέρω
κακοποίησης των μαλακών ιστών  αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την
πρόληψη της μετεγχειρητικής βλάβης του νεύρου.
Η πρώτη επαφή της Δυτικής Ορθοπαιδικής  Κοινότητας με τα κυκλικά συστήματα
εξωτερικής οστεοσύνθεσης χαρακτηρίστηκε από έντονο σκεπτικισμό, κύρια για το
μεγάλο αριθμό επιπλοκών που δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν. Από την δική μας
εμπειρία προκύπτει ότι η χρησιμοποίησή τους στα υψηλής ενέργειας κατάγματα των
κνημιαίων κονδύλων είναι  πραγματικά μια απαιτητική μέθοδος τόσο προεγχειρητικά
(σχεδιασμός),  και  διεγχειρητικά  (τοποθέτηση),  όσο  και  μετεγχειρητικά  (συχνή
παρακολούθηση). Ο αριθμός των επιπλοκών όμως που καταγράφηκαν στη σειρά αυτή
μπορεί να θεωρηθεί  ως <<λογικά>> αναμενόμενος σε συνδυασμό με τη βαρύτητα
των καταγμάτων και συμφωνούμε με τον Gaudinez ότι η μέθοδος αυτή παρουσιάζει
λιγότερες επιπλοκές (τουλάχιστον σε βαρύτητα) και μετεγχειρητική νοσηρότητα από
την εσωτερική οστεοσύνθεση με διπλή πλάκα.   

ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.

Η  συχνότητα  της  εμφάνισης  της  μετατραυματικής  αρθρίτιδας  μετά  από  τα
συντριπτικά  κατάγματα  των  κνημιαίων  κονδύλων,  οι  αιτίες  που  οδηγούν  στη
πρόκλησή της, το χρονικό διάσημα μετά το τραυματισμό στο οποίο αναμένεται να
εμφανισθεί,  καθώς  και  η  επίπτωσή  της  στο  τελικό  κλινικό  αποτέλεσμα  έχει
αποτελέσει το αντικείμενο πολλών εργασιών. 
Στις  αρχές  του  προηγούμενου  αιώνα,  τα  διακονδύλια  ενδαρθρικά  κατάγματα  της
κνήμης έφεραν πολύ κακή <<φήμη>>, και σχεδόν όλοι οι συγγραφείς συμφωνούσαν
ότι  η  εμφάνιση μετατραυματικών εκφυλιστικών αλλοιώσεων μετά από ένα τέτοιο
κάταγμα είναι αναπόφευκτη. 
Ο  συνδυασμός   της  ακτινογραφικά  ορατής  οστικής  βλάβης  με  την   εκτεταμένη
συνοδό  καταστροφή  του  αρθρικού  χόνδρου,  εθεωρούντο  ως  βασικοί  αιτιολογικοί
παράγοντες για τη γρήγορη πρόκληση αρθριτικών αλλοιώσεων. 
Προς το τέλος του αιώνα η εμφάνιση της μετατραυματικής αρθρίτιδας  περιορίστηκε
σε χαμηλότερα ποσοστά, και στις περισσότερες μελέτες γίνεται πλέον αναφορά στις
συνθήκες  που  θα  πρέπει  να  εκπληρωθούν  για  την  πρόληψη  ή  τουλάχιστον  τη
καθυστερημένη  ανάπτυξή  της.  Παράλληλα  αρκετοί   συγγραφείς   άρχισαν  να
επιδοκιμάζουν  την  άποψη   ότι  ένα  καλό  λειτουργικό  αποτέλεσμα  μπορεί  να
παραμείνει  ακόμη  και  μετά  την  εμφάνιση  ήπιων  ακτινογραφικών  αρθριτικών
ευρημάτων. 
Ο Honkonen βρήκε ότι το ποσοστό της μετατραυματικής αρθρίτιδας μετά από 7.6
χρόνια  μετεγχειρητικής  παρακολούθησης  ήταν  64%,  ενώ  ο  Schreelinc  κατέβασε
ακόμη περισσότερο το ποσοστό αυτό στο 27%.
Σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες, οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν
ότι  η διαταραχή του μηχανικού άξονα της  κνήμης ,  κύρια στο μετωπιαίο επίπεδο
(βλαισότητα,  ραιβότητα)  καθώς  και  η  αστάθεια  του  γόνατος  είναι  οι  πλέον
καθοριστικοί. Η έλλειψη ανατομικής ανάταξης της αρθρικής επιφάνειας, με βάση τα
βιβλιογραφικά  δεδομένα δεν  φαίνεται  να  παίζει  πρωταρχικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη
αρθρίτιδας, καθότι ανωμαλίες της αρθρικής επιφάνειας μέχρι και 5 χιλιοστά μπορεί
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προοδευτικά να καλυφθούν από ινοχόνδρινο ιστό και να αποκαταστήσουν σχετική
αρμονία στην άρθρωση. 
Ο  Kettelkamp  με  μηχανικές  μελέτες  κατέδειξε  ότι  η   πλημμελής  πώρωση  του
κατάγματος  του  άνω  πέρατος  της  κνήμης  σε  ραιβότητα  δρα  συνεργητικά  στην
ανισομερή  κατανομή  των  φορτίων  δια  του  έσω  μηροκνημικού  διαμερίσματος
(ιδιαίτερα  κατά  τη  βάδιση),  αυξάνοντας  σημαντικά  τη  πιθανότητα  πρόκλησης
συμπτωματικής  μετατραυματικής  αρθρίτιδας.  Κατέληξε  συνεπώς  στο  συμπέρασμα
ότι το γόνατο μπορεί να ανεχθεί καλύτερα τη πλημμελή πώρωση του κατάγματος σε
βλαισότητα παρά σε ραιβότητα. Ο Paley προσθέτει ότι όσο πιο κοντά στην άρθρωση
είναι η εστία της ραιβότητας τόσο πιο πιθανή είναι η γρήγορη πρόκληση αρθρίτιδας,
ενώ ο  Rassmussen προτείνει υποκονδύλια οστεοτομία της κνήμης αμέσως μετά την
επούλωση του  κατάγματος,  όταν  η  υπολειπόμενη απόκλιση  του  μηχανικού  άξονα
είναι πάνω από 10  ραιβότητα ή βλαισότητα. Ο Schatzker από την πλευρά του κρίνει
ότι η υποχώρηση της αρθρικής επιφάνειας και η διαταραχή του μηχανικού άξονα της
κνήμης  δρουν  επίσης  συνεργητικά  για  την  ανάπτυξη  μετατραυματικής  αρθρίτιδας
προκαλώντας  κατανομή  των  φορτίων  σε  μικρότερη  αρθρική  επιφάνεια.  Τέλος  ο
Morandi θεωρεί  ότι  ο συνδυασμός αστάθειας της άρθρωσης και  διαταραχής του
άξονα της κνήμης είναι καταστροφικός για την άρθρωση.  
Ανεξάρτητα με την αιτιολογία που προκαλεί τη πρωτογενή ανωμαλία της άρθρωσης
μετά από υψηλής ενέργειας κατάγματα του άνω πέρατος της κνήμης δημιουργείται
μια αλληλουχία παθοφυσιολογικών μηχανισμών που οδηγεί στη τελική ανάπτυξη της
εκφυλιστικής αρθρίτιδας του γόνατος(εικόνα 97).

Εικόνα  97.  Ο αρχικός  τραυματισμός  πυροδοτεί  μια  αλληλουχία  μετατραυματικών
παθοφυσιολογικών  μηχανισμών  με  τελικό  αποτέλεσμα  την  εμφάνιση  της
εκφυλιστικής νόσου.

Το  χρονικό  διάστημα,  μετά  από  τον  τραυματισμό,  στο  οποίο  αναμένεται  να
αναπτυχθεί  η μετατραυματική αρθρίτιδα επίσης δεν έχει διευκρινισθεί. Ο Olausen
θεωρεί  ότι  χρειάζονται   έξι  χρόνια  για  να  εμφανιστούν  οι  πρώιμες  εκφυλιστικές
αλλοιώσεις, ενώ ο Slee κατεβάζει το διάστημα αυτό σε 18 μήνες με τρία χρόνια μετά
τον τραυματισμό. Πρόσφατα ο Lobenhoffer συνηγόρησε υπέρ του Slee κρίνοντας ότι
η πλήρης ανάπτυξη της νόσου θα πρέπει να αναμένεται στα  δύο πρώτα χρόνια μετά
το τραυματισμό. Ενδιαφέρον προκαλεί η παρατήρηση του Rassmussen που βρήκε ότι
το  93%  των  ασθενών  που  τελικά  εμφανίζουν  συμπτώματα  μετατραυματικής
αρθρίτιδας  του  γόνατος  δεν  υπήρξαν  ποτέ  χωρίς  ενοχλήματα  μετά  τον  αρχικό
τραυματισμό.
Στο  γενικό  πληθυσμό  των  καταγμάτων  της  σειράς  αυτής,  με  μέσο  όρο
μετεγχειρητικής  παρακολούθησης  τους  41  μήνες,  εμφανείς  ακτινογραφικές
αλλοιώσεις  (στένωση  του  μεσαρθρίου  >50%,  οστεόφυτα)  εμφανίστηκαν  σε  18
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ασθενείς  δηλαδή  σε  ποσοστό  22%.  Το  ποσοστό  όμως  αυτό  είναι  στατιστικώς
σημαντικά  μεγαλύτερο  στην  ομάδα  των  καταγμάτων  με  μετεγχειρητική
παρακολούθηση  πάνω  από  48  μήνες  (μέσος  όρος  61  μήνες),  όπου  το  38%  των
ασθενών είχαν ακτινογραφικά εκφυλιστικές αλλοιώσεις ενώ μόνο το 17% αυτών των
ασθενών δεν είχαν ακτινογραφικές ενδείξεις αρθρίτιδας. 
Τα  ευρήματα  της  συγκεκριμένης  μελέτης  βρίσκονται  σε  αρμονία  με  ανάλογες
εργασίες  που  δείχνουν  προοδευτική  αύξηση  της  επίπτωσης  της  μετατραυματικής
αρθρίτιδας καθώς αυξάνεται η διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Είναι
τέλος θετικά συγκρίσιμα με εργασίες με την ίδια θεραπευτική προσέγγιση, όπως του
Gaudinez, ο οποίος παρατήρησε έκδηλη μετατραυματική αρθρίτιδα σε 15 από τους
16 ασθενείς της σειράς του, δηλαδή σε ποσοστό 94%.
Συμπερασματικά,  στη  παθοφυσιολογία  της  μετατραυματικής  αρθρίτιδας
αλληλεπιδρούν   παράγοντες  ανεξάρτητοι  της  μεθόδου  θεραπείας  (ο  αρχικός
τραυματισμός του αρθρικού χόνδρου, οι συνοδοί κακώσεις) καθώς και παράγοντες
(ακρίβεια  ανάταξης,  σταθερότητα  οστεοσύνθεσης,  μετεγχειρητικές  επιπλοκές)  οι
οποίοι  σχετίζονται  με  τη  θεραπευτική  προσέγγιση.  Η  μέθοδος  των  κυκλικών
συστημάτων  οστεοσύνθεσης  εκπληρώνοντας  τις  συνθήκες  εκείνες  οι  οποίες
εξαρτώνται από τη χειρουργική τεχνική αποτελεί υποσχόμενη λύση για τη πρόληψη
της μετατραυματικής αρθρίτιδας. 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ  ΜΑΘΗΣΗΣ  ΤΗΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ  ΚΥΚΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

Η στενή σχέση ανάμεσα στην εμπειρία του χειρουργού, τη διάρκεια της χειρουργικής
πράξης τη συχνότητα και βαρύτητα των επιπλοκών, και τα τελικά αποτελέσματα έχει
καλά περιγραφεί σε πολλές εργασίες. 
Ο  Young βρήκε  αυξημένη  επίπτωση  της  μετεγχειρητικής  φλεγμονής  μετά  από
χειρουργικές  πράξεις  για  την  αποκατάσταση  των  καταγμάτων  των  κνημιαίων
κονδύλων (συμβατική μέθοδος) με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από 90 λεπτά. 
Ο Stamer θεωρεί ότι η δυσκολία μάθησης της μεθόδου των κυκλικών και υβριδικών
συστημάτων  είναι  περίπου  η  ίδια  με  αυτή  της  μονόπλευρης  εξωτερικής
οστεοσύνθεσης, χωρίς όμως να μοιράζονται και τα ίδια πλεονεκτήματα ενώ ο Raikin
βρήκε ότι για τη μείωση του χρόνου μάθησης της συγκεκριμένης μεθόδου σημαντικό
ρόλο παίζει ο λεπτομερής προεγχειρητικός σχεδιασμός.
Στο υλικό μας  70(86%) χειρουργικές επεμβάσεις χρειάστηκαν πάνω από 90 λεπτά
(μέσος  όρος,  100  λεπτά)  για  να  εκτελεσθούν.  Ο  μέσος  χρόνος  εφαρμογής  της
συγκεκριμένης  μεθόδου  δεν  παρουσιάζει  σημαντική  μείωση  με  την  αύξηση  του
αριθμού των καταγμάτων. Είναι ελαφρά μεγαλύτερος από τη σειρά του Gaudinez που
καταγράφει   80  κατά  μέσο  όρο  λεπτά  χειρουργικού  χρόνου,  και  σημαντικά
μεγαλύτερος από τη σειρά του Harper ο οποίος αναφέρει μέσο χειρουργικό χρόνο 61
λεπτά. 
Η βαρύτητα  του αρχικού τραυματισμού  μπορεί να εξηγήσει τη μεγαλύτερη διάρκεια
της χειρουργικής πράξης στη δική μας σειρά. Παρά τη μεγάλη χρονική διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης στη σειρά μας, η οποία είναι ακόμη μεγαλύτερη στα πρώτα
χρόνια  εφαρμογής  της  μεθόδου,  δε  παρατηρήθηκε  αυξημένη  μετεγχειρητική
νοσηρότητα ή αναλογική σχέση μεταξύ του εγχειρητικού χρόνου και των επιπλοκών. 
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της δικής μας σειράς γίνεται σαφές ότι υπάρχει
μείωση  του  αριθμού  των  επιπλοκών  και  των  πτωχών  αποτελεσμάτων  όσο  η
χειρουργική εμπειρία αυξάνεται. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με την εργασία
του  Burri ο οποίος σε συγκριτική μελέτη για τα κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων
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που  αντιμετωπίσθηκαν  από  δύο  ομάδες  χειρουργών,  η  πρώτη  αποτελούμενη  από
ιδιαίτερα πεπειραμένους ορθοπαιδικούς και η δεύτερη από λιγότερο έμπειρους, βρήκε
σημαντικά  μεγαλύτερο  αριθμό  μετεγχειρητικών  επιπλοκών  και  πτωχών
αποτελεσμάτων  στα κατάγματα της δεύτερης ομάδας. 
Συμπερασματικά, αν ο βαθμός δυσκολίας μιας  χειρουργικής μεθόδου κρίνεται από
τις δια και μετεγχειρητικές επιπλοκές και τη ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων η
μελέτη  αυτή  έρχεται  να  ενισχύσει  την  άποψη  του  Gaudinez  ότι  η  μέθοδος  των
κυκλικών και υβριδικών συστημάτων για την αντιμετώπιση των υψηλής ενέργειας
καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων  είναι  μια  σαφώς  απαιτητική  μέθοδος,
μικρότερης όμως δυσκολίας από τη συμβατική θεραπεία.

ΚΥΚΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΥΒΡΙΔΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ.

Ο βαθμός  συνεργασίας  και  η  ικανότητα αντίληψης  του  καταγματία  συνιστούν  τη
τελευταία  παράμετρο  του  τρίπτυχου  -αρχικός  τραυματισμός,  μέθοδος
αποκατάστασης,  προσωπικότητα ασθενούς-  που χρειάζεται να δράσουν συνεργικά
για την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος. 
Όλοι   σχεδόν  οι  συγγραφείς  συμφωνούν  ότι  για  την   επιτυχία  της  μεθόδου  των
κυκλικών  και  υβριδικών  συστημάτων  οστεοσύνθεσης  είναι  απαραίτητη  η  σωστή
επιλογή των ασθενών. Ο Raikin σε σειρά 15 καταγμάτων κνημιαίων κονδύλων που
αντιμετώπισε με τη προτεινόμενη μέθοδο βρήκε πτωχά αποτελέσματα σε ποσοστό
30%, λόγω ανεπαρκούς μετεγχειρητικής συνεργασίας των ασθενών. 
Η διατήρηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί
πάντοτε  κάποια αντικειμενική δυσκολία στον  ασθενή και  θα πρέπει  να έχει  καλά
διευκρινισθεί  προεγχειρητικά.  Η  συμμόρφωση  του  καταγματία  αναφορικά  με  την
επιτρεπτή φόρτιση του σκέλους,  η απαιτητική φροντίδα των σημείων εισόδου και
εξόδου  των  βελονών  διατάσεως,  και  η  έγκαιρη  διάγνωση  των  συμπτωμάτων
ερεθισμού  του δέρματος θα πρέπει να γίνουν κατανοητά από τον ασθενή πριν από
την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής. 
Τέλος τα υβριδικά συστήματα φαίνονται καλύτερα ανεκτά για τον ασθενή από τα
κυκλικά.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης αυτής ως βασικά πλεονεκτήματα των
κυκλικών και υβριδικών συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης θεωρούνται:
1.Η εφαρμογή τους σαν συστήματα ανατάξεως  προσφέρει ποικιλία διεγχειρητικών
και μετεγχειρητικών δυνατοτήτων για την αποκατάσταση τόσο του επιφυσιακού όσο
και του διαφυσιακού τμήματος του κατάγματος και συνεπώς του άξονα του σκέλους.
2. Προσφέρουν μοναδική δυνατότητα μετεγχειρητικών διορθώσεων της ανάταξης σε
όλα τα επίπεδα.
3.Η χρήση τους σαν συστήματα συγκρατήσεως προσφέρει άριστη συγκράτηση των
μικρών  οστέινων  τεμαχίων,  καλύτερη  υποστήριξη  του  σπογγώδους  υποχόνδριου
οστού, και άριστη ενδοκαταγματική συμπίεση του διαφυσιακού κατάγματος.
4.Η σταθερότητα της οστεοσύνθεσης επιτρέπει τη γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή
και τη φόρτιση του σκέλους ελαττώνοντας τη μετεγχειρητική νοσηρότητα και τον
ενδονοσοκομειακό χρόνο νοσηλείας.
5.Ελαχιστοποιούν την ιατρογενή επιβάρυνση των ήδη κακοποιημένων οστέινων και
μαλακών ιστών του γόνατος.
6.Ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μετεγχειρητικής φλεγμονής και οστεομυελίτιδας.
7.Λόγω  της  μεγάλης  δυνατότητας  παραλλαγής  της  δομής  τους  μπορεί  να
χρησιμοποιηθουν  για  τη  πλειοψηφία   των  καταγμάτων  υψηλής  ενέργειας  των
κνημιαίων κονδύλων. 
8.Παρέχουν  τη  δυνατότητα  της  ενσωμάτωσης  της  θεραπείας   των  συνοδών
τραυματισμών των υπόλοιπων οστεοσυνδεσμικών στοιχείων της άρθρωσης.
9.Επιτρέπουν  την  άριστη  μετεγχειρητική  φροντίδα  τόσο  του  πρωταρχικού
τραυματισμού όσο και του εγχειρητικού τραύματος.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Ως κύρια μειονεκτήματα χαρακτηρίζονται:
1.Παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό επιφανειακών φλεγμονών στα σημεία εισόδου
και εξόδου των βελονών διατάσεως.
2.Ενοχοποιούνται για αυξημένη επίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας.
3.Απαιτούν  μεγάλο  χειρουργικό  χρόνο  και  ικανό  αριθμό  καταγμάτων  για  την
εκμάθησή τους.
4.Προϋποθέτουν ιδιαίτερη γνώση της τοπογραφικής ανατομικής του γόνατος.
5.Απαιτούν  λεπτομερή  και  ακριβή  προεγχειρητικό  έλεγχο,  και  κατά  συνέπεια
ευκρινέστερη ακτινογραφική απεικόνιση του κατάγματος.
6.Η  εκτέλεση  της  μεθόδου  κλειστά  ή  με  περιορισμένη  προσπέλαση  (χωρίς
αρθροτομή)  δυσκολεύει  την  εποπτεία  της  αρθρικής  παθολογίας  και  αυξάνει  τον
κίνδυνο ανεπαρκούς διεγχειρητικής ανάταξης της αρθρικής επιφάνειας.
7.Απαιτούν αυξημένη έκθεση στην ακτινοβολία διεγχειρητικά.
8.Προυποθέτουν  άριστη συνεργασία με τον ασθενή.
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                                                              6                                                                         
Εικόνα 98.  Ανοιχτό  κάταγμα,  δεύτερου  βαθμού κατά  Gustillo και  τύπος  VI κατά
Schatzker: 1) προεγχειρητική ακτινογραφία, 2-3) άμεση μετεγχειρητική, 4) μετά την
αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης, 5) τελικό ακτινογραφικό αποτέλεσμα, 6)
άριστο κλινικό αποτέλεσμα δύο χρόνια μετά 
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Εικόνα  99.  Κάταγμα  τύπου  VΙ  κατά  Schatzker με  το  τελικό  ακτινογραφικό
αποτέλεσμα.

Εικόνα 100. Ανοιχτό κάταγμα τύπου  VI κατά  Schatzker σε άνδρα ηλικίας 64 ετών.
Κλειστή  ανάταξη  και  οστεοσύνθεση  με  κυκλικό  σύστημα.  Δεξιά  το  τελικό
αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

128



Εικόνα  101.  Κλειστή  ανάταξη,  διαδερμική  εσωτερική  οστεοσύνθεση  με  δύο
διακαταγματικές  βίδες  και  υβριδική  εξωτερική  οστεοσύνθεση.  Δεξιά  το  τελικό
ακτινογραφικό αποτέλεσμα.

                               

                               
Εικόνα  102.  Κάταγμα  τύπουV κατά  Schatzker με  συνοδό  ρήξη  του  εκτατικού
μηχανισμού του γόνατος(κάταγμα επιγονατίδος), που αντιμετωπίσθηκε με υβριδική
οστεοσύνθεση και μηροκνημιαία επέκταση και το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.
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Εικόνα  103.  Συντριπτικό  κάταγμα  τύπου  V κατά  Schatzker με  συμπτωματολογία
επικείμενου  συνδρόμου  διαμερίσματος,  υβριδική  οστεοσύνθεση,  και  το  τελικό
ακτινογραφικό και κλινικό αποτέλεσμα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πέρασαν εκατό  πενήντα  χρόνια  από  την  πρώτη αναφορά  –  Tsamahyn 1852-  στα
κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων  και η θεραπεία τους εξακολουθεί να αποτελεί
πρόκληση για τον ορθοπαιδικό. 
Στις  ενδαρθρικές  κακώσεις  υψηλής  ενέργειας  του  άνω  πέρατος  της  κνήμης,  οι
περισσότεροι συγγραφείς αναγνώρισαν πολύ γρήγορα τον συνοδό τραυματισμό  όλων
σχεδόν  των  ενδαρθρικών  και  εξωαρθρικών  ανατομικών  δομών  του  γόνατος  με
συνέπεια  ολόκληρο  το  φάσμα  των  συντηρητικών  και  χειρουργικών θεραπευτικών
μέσων να έχει προταθεί κατά καιρούς.
Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, η θεραπευτική
προσέγγιση των σύνθετων αυτών τραυματισμών μέσα από τις αρχές της ΑΟ (ανοιχτή
ανάταξη-εσωτερική οστεοσύνθεση) αποτελούσε τη κύρια επιλογή των περισσότερων
ορθοπαιδικών.  Σύντομα όμως,  η  μέθοδος  αυτή ενοχοποιήθηκε  για  μεγάλο αριθμό
σοβαρών  επιπλοκών  με  αποτέλεσμα  καινούργιες  εναλλακτικές  λύσεις  να
αναζητηθούν.
Η εφαρμογή των αρχών Ilizarov στην αντιμετώπιση σύνθετων καταγμάτων άρχισε να
διαδίδεται στη Δυτική Ορθοπαιδική Κοινότητα στα μέσα του 1980 και στις αρχές του
1990  οι  πρώτες  εργασίες  σχετικά  με  τη  χρήση  του  συστήματος  Ilizarov στα
κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων εμφανίσθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, από το 1992 αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα κυκλικά
και  στη  συνέχεια  τα  υβριδικά  συστήματα  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  για  την
αντιμετώπιση των καταγμάτων τύπου  V και  VI κατά Schatzker με στόχο αρχικά τη
μείωση  της  αυξημένης  νοσηρότητας  της  παραδοσιακής  επεμβατικής  μεθόδου  της
ανοιχτής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης.
Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση των κλινικών και ακτινογραφικών
αποτελεσμάτων, η ανεύρεση των πλεονεκτημάτων αλλά και των μειονεκτημάτων και
τέλος  η  εξαγωγή  χρήσιμων  συμπερασμάτων  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  των
κυκλικών και υβριδικών συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης στην αντιμετώπιση
ολόκληρης της παθολογίας των σύνθετων αυτών τραυματισμών.  
Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  της  μεθόδου  είναι  η  κλειστή  ή  περιορισμένη  ανοιχτή
ανάταξη, η συγκράτηση των οστέινων τεμαχίων με λεπτές λείες βελόνες με ή χωρίς
ελαία,  η  προσαρμογή  τους  σε  κυκλικούς  δακτυλίους,  και  τέλος  η  διάταση  των
βελονών  που  από  εύκαμπτα  υλικά  τα  μετατρέπει  σε  ιδιαίτερα  άκαμπτα ικανά  να
προσφέρουν  την  απαραίτητη  συγκράτηση  ώστε  να  ευοδωθεί  η  πώρωση  του
κατάγματος.
Από το 1992 μέχρι το 2001 αντιμετωπίσαμε 82 κατάγματα τύπου  V και  VI κατά
Schatzker. Όλα τα κατάγματα ήταν συνέπεια υψηλής ενέργειας κακώσεως ενώ 27
(33%)  από  αυτά  ήταν  ανοιχτά.  Σύνθετος  τραυματισμός  με  βάση  τη  ταξινόμηση
Tscherne-Lobenhoffer καταγράφηκε σε 68(83%) κατάγματα.
Η μέθοδος εφαρμόσθηκε κλειστά με τη χρήση των αρχών της συνδεσμόταξης σε 42
(51%) κατάγματα. Πρόσθετη εσωτερική οστεοσύνθεση τοποθετήθηκε σε 62(75.6%)
κατάγματα.  Τριάντα  κυκλικά  και  πενήντα  δύο  υβριδικά  συστήματα
χρησιμοποιήθηκαν,  ενώ  επέκταση  της  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  κεντρικά  της
άρθρωσης κρίθηκε αναγκαία σε 42(51%) κατάγματα.
Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 41.3(από 11 μέχρι 88) μήνες.
Για  τον  καθορισμό  της  πώρωσης  του  κατάγματος  χρησιμοποιήθηκαν  κλινικά  και
ακτινογραφικά  ευρήματα.  Πλήρης  φόρτιση  του  σκέλους  χωρίς  πόνο,  με
ακτινογραφική εξαφάνιση της γραμμής του κατάγματος,  και εμφανή διέλευση των

131



συστημάτων  δοκιδώσεως  δια  του  κατάγματος  απετέλεσαν  τα  κριτήρια  για  τον
καθορισμό της πλήρους επούλωσης της οστικής βλάβης. Η πώρωση χαρακτηρίσθηκε
σαν καθυστερημένη όταν δεν είχε ολοκληρωθεί μετά την διέλευση 20 εβδομάδων.
Τέλος,  η διαδικασία επούλωσης του οστίτη ιστού κρίθηκε ως μη  ολοκληρωθείσα
μετά την παρέλευση 32 εβδομάδων. 
Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αξιολογήσεως
των  Honkonen  και  Jarvinen,  το  οποίο  συνεκτιμά  την  υποκειμενική  γνώμη  του
ασθενούς, με το τελικό κλινικό, λειτουργικό και ακτινογραφικό αποτέλεσμα.
Επιτυχής ακτινογραφική και κλινική πώρωση του κατάγματος επετεύχθη σε 69 (84%)
από τα 82 κατάγματα, σε μέση χρονική διάρκεια 14.5 εβδομάδων (από 12 μέχρι 20
εβδομάδες).  Η μέση  χρονική  διάρκεια  που  παρέμεινε  η  εξωτερική  οστεοσύνθεση
ήταν 16 εβδομάδες (από 13 μέχρι 30 εβδομάδες), η δε μέση χρονική διάρκεια  της
μηρο - κνημιαίας επέκτασης ήταν έξι εβδομάδες (από 4 μέχρι 6).
Περίπου 58% των καταγματιών στη τελευταία κλινική και ακτινογραφική εξέταση
είχαν   άριστο  ή καλό αποτέλεσμα.  Η ακτινογραφική  εικόνα όμως  δεν  συμβάδιζε
πάντοτε με το κλινικό ή λειτουργικό αποτέλεσμα.
Σε οκτώ κατάγματα (10%) παρατηρήθηκε καθυστερημένη πώρωση αλλά τελικά  η
επούλωση του κατάγματος ολοκληρώθηκε σε μέση χρονική διάρκεια 22 εβδομάδες
(από 20 μέχρι 30 εβδομάδες) χωρίς να χρειασθεί πρόσθετη χειρουργική επέμβαση. 
Επιπολής φλεγμονή του χειρουργικού τραύματος παρατηρήθηκε σε 4 ασθενείς (5%).
Όλες  υποχώρησαν πλήρως με  τη λήψη αντιβιοτικών  από το στόμα.  Επιφανειακές
φλεγμονές στα σημεία εισόδου ή εξόδου των βελονών  παρατηρήθηκαν σε 15(18.3%)
ασθενείς. Όλες εκτός από μια υποχώρησαν με τη λήψη αντιβιοτικών από το στόμα.
Δεν χρειάσθηκε να αφαιρέσουμε ή να αντικαταστήσουμε κάποια από τις βελόνες.
Έξι ασθενείς (7.3%) με κλινική και εργαστηριακή διάγνωση εν τω βάθει φλεβικής
θρόμβωσης, αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς με θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή. 
Πέντε ασθενείς (6%)  με κλινική και εργαστηριακή διάγνωση πνευμονικής εμβολής
έλαβαν θεραπευτική αγωγή και  η νόσος λύθηκε απρόσκοπτα σε όλες τις περιπτώσεις.
Επτά  ασθενείς(8.5%)  μετά  την  αφαίρεση  της  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης
παρουσίασαν μη ικανοποιητική κινητικότητα της άρθρωσης. Πέντε υποβλήθηκαν σε
κλειστή κινητοποίηση του γόνατος με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ένας ασθενής
υποβλήθηκε  σε  ανοιχτή  αρθρόλυση.  Τέλος,  ένας  ασθενής  παρέμεινε  με  πτωχή
κινητικότητα της άρθρωσης.
Σε  τρία  κατάγματα  καταγράφηκε  ανεπιτυχής  πώρωση.  Και  τα  τρία  κατάγματα
παρουσίασαν μη αποδεκτή ραιβοποίηση του μεταφυσιαίου τμήματος της κνήμης. 
Ένα κλειστό κάταγμα τύπου VI κατά Schatzker κατέληξε σε σηπτική ψευδάρθρωση
του διαφυσιακού τμήματος του κατάγματος.
Τέλος, δύο ασθενείς μετά  την αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης παρέμειναν
με  πάρεση του  περονιαίου νεύρου.
Η  στατιστική  μελέτη  κατέδειξε  στατιστικά  σημαντική  επιδείνωση  της
μετατραυματικής αρθρίτιδας με τη πάροδο του χρόνου. Δεν καταγράφηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα στο τελικό αποτέλεσμα και το τύπο του κατάγματος. Η
γεφύρωση  της  άρθρωσης  σχετίσθηκε  με  καλύτερα  αποτελέσματα  όχι  όμως  με
στατιστικά σημαντική διαφορά.
Σύμφωνα με τους περισσότερους συγγραφείς  ο τελικός στόχος της θεραπείας των
καταγμάτων  των  κνημιαίων  κονδύλων  θα  πρέπει  να  είναι  ένα  ανώδυνο,  σταθερό
γόνατο, καλώς ελεγχόμενο από το μυϊκό σύστημα, με λειτουργική κινητικότητα,  και
χωρίς  προδιαθεσικούς  παράγοντες  που  μελλοντικά  να  ευνοούν  την  ανάπτυξη
μετατραυματικής αρθρίτιδας. 
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Οι συνθήκες που θα πρέπει  να εκπληρωθούν ώστε να οδηγηθούμε στο επιθυμητό
αποτέλεσμα  είναι  η  ικανοποιητική  ανάταξη  του  κατάγματος  και  της  αρθρικής
επιφάνειας, η σταθερή οστεοσύνθεση, η πώρωση του κατάγματος, η αποκατάσταση
της σταθερότητας της άρθρωσης, η αποφυγή πρόσθετης- ιατρογενούς προελεύσεως –
βλάβης των οστικών και μαλακών ιστών της άρθρωσης, η ταυτόχρονη και επιτυχής
θεραπεία των συνοδών βλαβών, και τέλος η  ελαχιστοποίηση των επιπλοκών. 
Η  ποικιλία  των  χειρισμών  ανατάξεως  που  προσφέρουν  τα  κυκλικά  και  υβριδικά
συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης είναι μοναδική. Η προσαρμοστικότητά τους
σε κάθε  τρισδιάστατη παρεκτόπιση ακόμη και  των μικρών οστέινων τεμαχίων σε
συνδυασμό με την δυνατότητα  που προσφέρουν  για μετεγχειρητική διόρθωση της
ανατάξεως μετατρέπει ουσιαστικά την εφαρμογή τους σε τετραδιάστατη.
Σύμφωνα  με  τις  αρχές  της  ΑΟ,   στα  κατάγματα  τύπου  VI  κατά  Schatzker  είναι
απαραίτητη η χρήση δύο πλακών οστεοσύνθεσης, ενώ σε ιδιαίτερα συντριπτικά και
ασταθή κατάγματα η χρήση τριών ή και τεσσάρων πλακών έχει περιγραφεί. Ακόμη
και έτσι όμως, η οστεοσύνθεση αυτή δεν κρίνεται επαρκής για την συγκράτηση των
μικρών οστικών τεμαχίων, ιδιαίτερα σε οστεοπορωτικά οστά, και πολλοί συγγραφείς
προτείνουν  τη  μετεγχειρητική  προστασία  του  κατάγματος  με  γύψινους  ή
λειτουργικούς κηδεμόνες.
Ο Watson συγκρίνοντας με μηχανικές μελέτες την επάρκεια της σταθεροποίησης ενός
διακονδύλιου κατάγματος άνω πέρατος κνήμης, είτε με διπλή πλάκα οστεοσύνθεσης
είτε με  τρεις βελόνες διατάσεως προσαρμοσμένες σε κυκλικό δακτύλιο κατέληξε στο
συμπέρασμα  ότι  και  τα  δύο  συστήματα  οστεοσύνθεσης  προσφέρουν  παρόμοια
σταθερότητα.
Χρησιμοποιώντας τα κυκλικά και υβριδικά συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης τα
μικρά  οστικά  τεμάχια  μπορούν  να  συγκρατηθούν  με  της  μικρής  διαμέτρου(1.5
χιλιοστά) βελόνες διατάσεως, ενώ το σπογγώδες μεταφυσιακό οστό να υποστηριχθεί
επαρκώς,  ακόμη  και  σε  οστεοπορωτικά  άτομα,  μετατρέποντας  έτσι  λίαν  ασταθή
κατάγματα με  μεγάλη συντριβή τη αρθρικής  επιφάνειας,  σημαντική εμβύθιση του
σπογγώδους μεταφυσιακού οστού, και έλλειμμα της μεταφυσιοδιαφυσιακής περιοχής
σε  σταθερά.  Σε  ιδιαίτερα  συντριπτικά  κατάγματα  των  κνημιαίων  κονδύλων,  το
δυνητικά ασταθές σύμπλεγμα εξωτερική οστεοσύνθεση – οστό μπορεί να μετατραπεί
σε σταθερό με την επέκταση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης στο περιφερικό άκρο
του  μηριαίου.  Η  γεφύρωση  της  άρθρωσης  προσφέρει  ένα  είδος  εξωτερικής
ναρθηκοποίησης του κατάγματος παρέχοντας επιπλέον σταθερότητα  για να ευοδωθεί
η πώρωση του κατάγματος. Στη σειρά αυτή 38(46%) κατάγματα  αναγνωρίσθηκαν με
εκτεταμένη  συντριβή  της  αρθρικής  επιφάνειας  και/ή  έλλειμμα  του  μεταφυσιακού
οστού και/ή εκτεταμένο μεταφυσιοδιαφυσιακό διαχωρισμό. Σε 29 από τα δυνητικά
ασταθή αυτά κατάγματα  υπήρξε γεφύρωση της άρθρωσης για επιπλέον σταθερότητα
του συστήματος οστεοσύνθεσης. Σε κανένα από αυτά τα κατάγματα δεν καταγράφηκε
μετεγχειρητική απώλεια της ανάταξης.
Αντίθετα με  την αρκετά συχνή ατελή πώρωση που παρατηρείται  σε  διορθωτικές
οστεοτομίες του άνω πέρατος της κνήμης, ψευδάρθρωση μετά από κατάγματα των
κνημιαίων κονδύλων δεν εμφανίζεται συχνά. Ο μέσος χρόνος πώρωσης στη σειρά
αυτή είναι  14.5 εβδομάδες,  διάρκεια που  συγκρίνεται  θετικά με άλλες παρόμοιες
μελέτες.  Δεν  καταγράφηκε   άσηπτη  ψευδάρθρωση  παρά  το  γεγονός  ότι  οκτώ
κατάγματα  (10%)  χρειάσθηκαν  πάνω  από  20  εβδομάδες  μέχρι  να  οδηγηθούν  σε
ασφαλή επούλωση. 
Η ιδιομορφία της προτεινόμενης μεθόδου επιτρέπει στον χειρουργό να εξατομικεύσει
την  χειρουργική  προσπέλαση  ανάλογα  με  την  μορφολογική  ιδιαιτερότητα  του
κατάγματος. Μικρές ή μεγαλύτερες προσπελάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
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σεβασμό  στην  ακεραιότητα  των  μαλακών  ιστών  του  περιοστέου  και  των  μικρών
οστέινων τεμαχίων παράγοντες που ευνοούν τη πώρωση και μειώνουν το ποσοστό
μετεγχειρητικής φλεγμονής. 
Η μετεγχειρητική σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος αποτελεί έναν από τους
πιο  καθοριστικούς  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  ποιότητα  του  αποτελέσματος,
τόσο  άμεσα  μετεγχειρητικά  όσο  και  μακροπρόθεσμα.  Σύμφωνα  με  τον  Marsh  το
τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σχετίζεται περισσότερο με  το βαθμό σταθερότητας
του  γόνατος  παρά  με  την  ανάταξη  της  αρθρικής  επιφάνειας.  Η  αστάθεια  της
άρθρωσης  μπορεί  να οφείλεται  είτε  σε υπολειπόμενη οστική παρεκτόπιση είτε  σε
συνυπάρχουσα συνδεσμική βλάβη.
Στη συγκεκριμένη μελέτη καθήλωση του συνδέσμου και γεφύρωση της άρθρωσης
έγινε όταν υπήρχε σημαντική παρεκτόπιση του οστικού τεμαχίου ενώ στις υπόλοιπες
περιπτώσεις  προτιμήθηκε  η  ναρθηκοποίηση  της  άρθρωσης  δια  της  διαρθρικής
επέκτασης  της  εξωτερικής  οστεοσυνθέσεως.  ‘Όταν  η  ρήξη  των  συνδεσμικών
στοιχείων αφορούσε τη μάζα τους δεν έγινε προσπάθεια να αποκατασταθεί σε πρώτο
χρόνο. 
Στη  τελευταία  μετεγχειρητική  εξέταση 76  γόνατα (92%)  βρέθηκαν  σταθερά ή  με
αστάθεια πρώτου βαθμού. 
Απώλεια  έκτασης  μικρότερη από 5 πέτυχαν 67  ασθενείς  (82%) ενώ λειτουργική
(μεγαλύτερη από 90) κάμψη παρατηρήθηκε σε 79 ασθενείς (99%). Τα αποτελέσματα
αυτά είναι σαφώς καλύτερα από τα αντίστοιχα του Gaudinez που χρησιμοποιώντας
την  ίδια  θεραπευτική  διαδικασία  για  παρόμοια  υψηλής  ενέργειας  κατάγματα  των
κνημιαίων κονδύλων πέτυχε μέσο εύρος  μετεγχειρητικής κίνησης τις 85 (από -8
έκταση μέχρι 100 κάμψη) και ελαφρώς καλύτερα από τα αποτελέσματα της σειράς
του Raikin όπου όλοι οι ασθενείς - πλην ενός- πέτυχαν μετεγχειρητική κίνηση του
γόνατος από –5 μέχρι 106. 
Οι επιπλοκές που παρατηρήθηκαν στη μελέτη αυτή είναι λιγότερες  σε αριθμό και
σοβαρότητα από τη συμβατική μέθοδο. Η πλέον σοβαρή επιπλοκή που αναφέρεται
στη  βιβλιογραφία  είναι  η  σηπτική  αρθρίτιδα  που  όμως  δεν  είχαμε  στη  δική  μας
μελέτη. Ένα κάταγμα που κατέληξε σε σηπτική ψευδάρθρωση αποτελεί πολύ μικρό
ποσοστό σε σχέση με τη παραδοσιακή συμβατική μέθοδο που το ποσοστό ανεβαίνει
μέχρι και 50%.
Οι  κακώσεις υψηλής ενέργειας του άνω πέρατος της κνήμης προκαλούν σύνθετες
βλάβες των οστέινων και μαλακών ιστών της περιοχής του γόνατος. Η βαρύτητα του
αρχικού τραυματισμού σε συνδυασμό με τη θεραπευτική αντιμετώπιση καθορίζουν
τη τελική έκβαση. Ο σεβασμός της βιολογικός ακεραιότητας των μαλακών ιστών του
γόνατος,  η ικανοποιητική ανάταξη του κατάγματος, η σταθερή συγκράτησή του, η
επιτυχής θεραπεία των συνοδών τραυματισμών, η αποκατάσταση της σταθερότητας
της άρθρωσης, η γρήγορη κινητοποίηση του καταγματία και η ελαχιστοποίηση των
μετεγχειρητικών  επιπλοκών  αποτελούν  τις  συνθήκες  εκείνες  που  θα  πρέπει  να
εκπληρωθούν για την επίτευξη ικανοποιητικού τελικού αποτελέσματος.  Η μέθοδος
των κυκλικών και υβριδικών συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης προσφέρει μια
πολύπλευρη  προσέγγιση  των  δύσκολων  αυτών  καταγμάτων  οδηγώντας  σε
ικανοποιητικά αποτελέσματα αναλογικά με τη βαρύτητα του αρχικού τραυματισμού.
Παρά  τα  βραχύ-  και  μακροπρόθεσμα  ικανοποιητικά  κλινικά  αποτελέσματα  που
επετεύχθησαν με την εφαρμογή της μεθόδου ένας μεγάλος αριθμός των καταγμάτων
αυτών  θα  πρέπει  να  αναμένεται  ότι  θα  αναπτύξει  μετατραυματική  εκφυλιστική
αρθρίτιδα.  
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SUMMARY

Despite  the  fact  that,  the  first  paper  on  tibial  plateau  fractures  was  published  by
Tsamahyn in 1852, their treatment remains a challenge for the orthopaedic surgeon.
Most  authors recognized very soon that there is a strong association between the high
energy tibial plateau fractures and coexisting lesions of the majority of intra- and extra
articular  tissues  of  the  knee  area,  and  subsequently,  almost  all  the  spectrum  of
conservative and surgical  means have been applied for their treatment. 
From early ‘60s until late ‘80s, the most common treatment approach to these injuries
was  open  reduction  and  internal  fixation  based  on  AO  principles.  However,  this
treatment  was  condemned with  severe  complications  and alternative  options  were
required.
In mid ‘80s, the application of Ilizarov method for the treatment of complex fractures
began to spread in Western Orthopaedic Community, and in beginning ‘90s the first
reports on the treatment of tibial plateau fractures by Ilizarov technique appeared on
the literature.
Based on these preliminary reports,  we started in 1992 to use the ring and hybrid
external fixators for the treatment of Schatzker type V and VI fractures, aiming mainly
to the elimination of the increased morbidity of the traditional method. 
The purpose of this study is to evaluate the clinical and radiological results, to identify
the  advantages  and  disadvantages  of  the  method  and  finally  to  draw  useful
conclusions for the application of the ring and hybrid fixators in the treatment of the
entire pathology of these injuries. 
The main characteristics of the method are the closed or limited open reduction, the
stabilization  of  the  fragments  with  smooth  wires-  with  or  without  olive  -  the
adjustment of the wires to circular rings and finally the tensioning of the flexible wires
which converts them to rigid wires capable to withstand the interfragmental forces and
lead to fracture healing.   
From 1992 until  2001 we treated 82 Schatzker type V and VI. All  fractures were
caused by a high energy impact, and 27(33%) were open. Complex injury based on
Tscherne-Lobenhoffer classification was recorded in 68(83%) fractures.
Using the principles of ligamentotaxis the treatment was applied by closed means in
42(51%) fractures. Additional internal fixation was added in 42(51%) fractures. We
used thirty ring and fifty two hybrid fixators. Extension of the external fixation to the
distal femur was considered mandatory in 42(51%) fractures.
The average follow up was 41.3 months (range 11 to 88). To define the union of the
fracture we included clinical and radiological criteria. A painfree joint with full weight
bearing, radiographic absence of any fracture line and obvious evidence of bridging
trabeculae  were the  main  criteria  to  establish the fracture healing.  The union was
named as delayed if it had not been completed after a period of 20 weeks. Non union
was considered after a period of 32 weeks.
To assess the results we used the evaluation system of Honkonen-Jarvinen, that takes
into consideration the final subjective, clinical, functional and radiological result.
Solid radiographic and clinical union was achieved in 69 (84%) fractures with a mean
time of union 14.5 weeks (range 12 to 20 weeks). The mean external fixation time
was 16 weeks (range 13 to 30 weeks). The mean external fixation extension time was
6 weeks (range 4 to 6 weeks).
At the last follow up, 58% of the patients presented with an excellent or good clinical
and  radiological  result.  However  the  radiographic  appearance  was  not  always
consistent with the clinical or functional result.
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We recorded a delayed healing process in 8 fractures. All these fractures united at a
mean  time  of  22  weeks  (range  20  to  30  weeks)  without  any other  action  to  be
undertaken.
Superficial inflammation of the surgical wound was recorded in 4 patients (5%). The
inflammation subsided in all cases with oral antibiotics. Pin tract infection was noted
in 15(18.3%) patients. All but one subsided with oral antibiotics. We did not need to
replace or remove any of the transfixion wires.
Six  (7.3%)  patients  with  a  clinically  and  laboratory  established  deep  venous
thrombosis  were  treated  successfully  with  anticoagulation  medicines.  Five  (6%)
patients with a clinically and laboratory established pulmonary embolism were treated
conservatively and they recovered uneventfully.
After the removal of the frame seven (8.5%) patients presented with no satisfactory
motion of the joint. Five underwent a manipulation of the knee under anesthesia. One
patient  had  an  arthrolysis  surgery.  Finally  one  patient  remained  with  poor  knee
motion. 
We  recorded  three  fractures  with  malunion.  All  of  them  presented  with  an
unacceptable varus deviation of the metaphysis.
We had one patient with a septic pseudoarthrosis of the diaphyseal fragment.
Two patients at the last follow up presented with peroneal nerve paresis.
Statistical analysis showed significant deterioration of the posttraumatic arthritis over
time.  No significant  correlation between the fracture type and the final  result  was
found.  Bridging  of  the  knee  improved  the  final  score  but  without  statistically
significant difference.
According to most surgeons the target of the treatment of the tibial condyles fractures
should be a painfree, stable knee, well controlled by the musculature, with functional
mobility and without all these factors which may lead to degenerative arthritis in the
future. 
The  parameters  that  must  be  established  to  achieve  a  functional  result  are  the
satisfactory  reduction  of  the  fracture  and  the  articular  surface,  the  stable
osteosynthesis,  the  sound  healing  of  the  bone,  the  stability  of  the  joint,  the
simultaneous treatment of the concomitant lesions, the avoidance of any additional
iatrogenic damage of the osseous and soft tissues, and finally the elimination of the
complications.
The variety of reduction maneuvers that the ring and hybrid fixators offer is unique.
Their adjustability at any three dimensional displacement even of the small fragments
combined  with the  possibility of postoperative  correction  of the  reduction  renders
them to a four dimensional apparatus.
AO surgeons state that for Schatzker type VI fractures double plating is  necessary
whereas  in  severely  comminuted  fracrures  three  or  even  four  plates  have  been
proposed. Even so, the fixation is not always stable and sometimes additional knee
braces have to be placed to protect postoperatively the reduction.
Watson comparing double plating of the tibial bicondylar fractures with transfixion
wires  fixation  found  no  difference.  Using  the  ring  and  hybrid  fixators,  the  small
fragments  can  be  stabilized  by  the  fine  (1.5  mm)  wires,  and  the  cancellous
metaphyseal bone can be elevated and supported adequately converting the unstable
fractures to stable. In severely comminuted fractures extension of the fixation to the
distal femur offer additional stability to the complex bone-osteosynthesis. Bridging of
the knee provide an external bracing of the unstable fracture which is beneficial for
the healing process.
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In this study 38(46%) fractures were identified as very unstable with an extensive
comminution  of  the  articular  surface,  a  deficit  of  the  netaphyseal  bone  stock and
metaphyseal-diaphyseal  dissociation.  Twenty-nine  of  them  were  treated  with
extension  of  the  external  fixation  proximal  to  the  knee.  None  of  them  lost  the
reduction.
Contrary to  high  tibial  corrective  osteostomies,  nonunion  is  very rare  after  tibial
plateau fractures. In this study we had no aseptic nonunion despite the fact that we had
eight (10%) fractures that took more than 20 weeks until  the healing process was
completed.
The personality of the method allows to the surgeon to individualize the approach
depending on the fracture pattern. Limited or extensive approaches may be used with
respect  to  the  integrity  of  the  soft  tissues,  the  periosteum  and  the  small  bony
fragments.
The postoperative stability of the joint is considered one of the most important factors
that affect the final outcome. Marsh stated that the final functional result is related
closer to the joint stability than the articular surface reduction. Laxity of the joint may
be caused by either poor reduction or coexisting ligamentous lesion.  In this  study,
osseous avulsion of the ligament insertion was an indication for acute ligament repair.
Mid substance tear was treated with joint bracing through knee bridging. 
In the last follow up 76 (92%) knees were found stable or with a 1st degree laxity.
Lack of extension less than 5 was achieved in 67(82%) patients, whereas functional
flexion was achieved in 79(92%) patients. These results are significantly better than
Gaudinez’s study who achieved a range of motion from -8 extension to 100 flexion
and slightly better than Raikin’s study who had a range of motion from  –5 extension
to 106 flexion. 
Complications encountered with the application of the ring and hybrid fixators are less
severe than in the conventional treatment.  The most serious complication is septic
arthritis but in this study we had none. One septic pseudoarthosis was recorded but
this impressively low comparing with other studies with open reduction and internal
fixation where the rate of deep infection was recorded as high as 50%.
High energy injury of the upper part of tibia usually cause a combined damage of the
osseous and soft tissues of the knee area. The severity of the initial impact and the
treatment approach define the final outcome. The respect of biological integrity of the
soft  tissues,  the  satisfactory  reduction  of  the  fracture,  the  stable  fixation,  the
successful treatment of the coexisting lesions, the stability of the joint,  the prompt
rehabilitation of the patient, and the elimination of the postoperative complications are
the main factors that affect the final result. Tension wires fixation offer an alternative
approach to these difficult fractures with satisfactory results.   However despite the
early satisfactory results a great number of patients are expected that they will develop
some degree of knee degenerative disease in the future.
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