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Σκοπός

❖ Η παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης

επιπλοκών ανοικτού κατάγματος κνήμης σε

δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο

➢ Ελήφθη καλλιέργεια τραύματος & εισαγωγή εκ νέου

στο Νοσοκομείο

➢ Ακολούθησε:

- αφαίρεση των υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης

- εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός τραύματος

- σταθεροποίηση του κατάγματος με εξωτερική

οστεοσύνθεση υβριδιακού τύπου

Υλικό & Μέθοδος

Εικ. 1: Ακτινολογικός έλεγχος προεγχειρητικά και άμεσα ΜΤΧ

Εικ. 3: Τοποθέτηση Ex- Fix υβριδιακού τύπου

Αποτελέσματα

➢ Άνδρας 69 ετών προσήλθε με ανοικτό κάταγμα

κνήμης (ΔΕ) (τύπου Ι κατά Gustilo-Anderson) μετά

από πτώση από ύψος

➢ Αντιμετωπίστηκε άμεσα με ανοικτή ανάταξη και

εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα βίδες

➢ Μετεγχειρητικά (ΜΤΧ) χορηγήθηκε αντιβιοτική

αγωγή που περιελάμβανε κεφαλοσπορίνη 2ης

γενιάς και αμινογλυκοσίδη

➢ 4 ημέρες ΜΤΧ → εξιτήριο

➢ 15 ημέρες μετά → εκροή πυοαιματηρού υγρού

από το τραύμα

Εικ. 2: Εκροή πυοαιματηρού υγρού από το τραύμα με την

αφαίρεση των ραμμάτων



➢ ΜΤΧ → Χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή σύμφωνα με

το αντιβιόγραμμα → κινολόνη & κλινδαμυκίνη για 15

ημέρες iv και εν συνεχεία per os για άλλες 15 ημέρες

➢ 1 μήνα μετά → σταμάτησε η εκροή υγρού από το

τραύμα

➢ 10 εβδομάδες ΜΤΧ → εμφάνιση εικόνας πώρου στις

ακτινογραφίες & επετράπη μερική φόρτιση σκέλους

➢ 14 εβδομάδες ΜΤΧ → μετά από νέο ακτινολογικό

έλεγχο συνεστήθη πλήρης φόρτιση σκέλους

➢ 16 εβδομάδες ΜΤΧ → αφαίρεση συστήματος Ex-Fix

Εικ. 5: Ακτινολογικός έλεγχος  μετά την αφαίρεση του συστήματος 

εξωτερικής οστεοσύνθεσης   

Εικ. 4: Ακτινολογικός έλεγχος 14 εβδομάδες MTX

➢ Μετά την αφαίρεση του συστήματος Ex-Fix →

Βάδιση με βακτηρίες μασχάλης

➢ 1 μήνα αργότερα → βάδιση χωρίς χρήση

βακτηριών

➢ 6 μήνες ΜΤΧ ο ασθενής επέστρεψε στις προ-

τραυματισμού δραστηριότητες χωρίς κανένα

σημείο νέας λοίμωξης του τραύματος

➢ Η υβριδιακή εξωτερική οστεοσύνθεση → αξιόπιστη

μέθοδος αποκατάστασης καταγμάτων κνήμης μετά

από λοιμώξεις εφόσον συνδυαστεί με αποτελεσματική

αντιβιοτική αγωγή βάση αντιβιογράμματος για

αποφυγή εμφάνισης οστεομυελίτιδας
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