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ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση μεθόδων με τις οποίες η βράχυνση στα οστά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρόληψη και την αντιμετώπιση 

των οστικών λοιμώξεων, με βάση κάποια κλινικά σενάρια. 

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Σε αυτή τη σειρά περιστατικών, αναζητήθηκαν αναδρομικά τα αποτελέσματα από 3 ενήλικες και 1 παιδί με τραύμα κάτω       

άκρων. Τα περιστατικά περιελάμβαναν ενδομυελική ήλωση, ανοικτή ανάταξη – εσωτερική οστεοσύνθεση και εξωτερική 

οστεοσύνθεση με κυκλικό πλαίσιο για την πρόληψη και τη θεραπεία λοιμώξεων. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Όσονα αφορά τη θεραπεία, παρουσιάζονται 2 περιπτώσεις σηπτικών 

ψευδαρθρώσεων όπου η στρατηγική της βράχυνσης οδήγησε σε 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

• Η πρώτη περίπτωση αφορά 70χρονη ασθενή με σηπτική ψευδάρθωση 

μηριαίου και αρχική οστεοσύνθεση με ενδομυελικό ήλο, παρά την 

αντιμετώπιση με χειρουργικό καθαρισμό, αλλαγή του ήλου και αντιβιοτικά 

βάσει καλλιεργειών. Αντιμετωπίστηκε με βράχυνση μηριαίου, εσωτερική 

οστεοσύνθεση με κλειδούμενη πλάκα και τσιμέντο με αντιβιοτικά. 

• Η δεύτερη περίπτωση αφορά 85χρονο άνδρα με ανοικτό συντριπτικό 

κάταγμα περιφερικής κνήμης και αρχική αντιμετώπιση με εξωτερική 

οστεοσύνθεση. Έγινε βράχυνση κνήμης, οστεοτομία περόνης και ενδομυελική 

ήλωση με αποτέλεσμα την πώρωση.

• Η τρίτη περίπτωση, σχετική με πρόληψη λοίμωξης, αφορά ανοικτό κάταγμα 

κνήμης σε παιδί, που λόγω ιστικού ελλείματος, αντί μοσχεύματος, 

αποφασίστηκε η βράχυνση και χρήση του Taylor Spatial Frame, μέσω του 

οποίου έγινε επιμήκυνση σε δεύτερο χρόνο. 

• Η τέταρτη περίπτωση αφορά 90χρονο ασθενή με ανοικτό κάταγμα κνήμης 

και αντιμετώπιση με βράχυνση και ενδομυελικό ήλο, λόγω ιστικού 

ελλείμματος.  

Κάταγμα περιφερικής κνήμης με 

οστική παρασχίδα με λύση 

συνέχειας δέρματος σε 

ηλικιωμένο ασθενή. 

Πραγματοποιήθηκε αφαίρεση της 

οστικής παρασχίδας, βράχυνση 

και ενδομυελική ήλωση κνήμης 

προκειμένου να επιτευχθεί άμεση 

σύγκλειση τραύματος και πρώιμη 
κινητοποίηση. 

Λοίμωξη ενδομυελικής ήλωσης 

μηριαίου με οξείες περιοστικές 

αλλοιώσεις. Αλλαγή ήλου με 

συνέχιση λοίμωξης. Οξεία 

βράχυνση και εσωτερική 

οστεοσύνθεση με πλάκα – βίδες 

ως τελική θεραπεία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΟΠαρουσιάστηκαν 4 περιστατικά με διαφορετικές εφαρμογές της βράχυνσης στα οστά, που σε συνδυασμό με 

διαφορετικές τεχνικές οστεοσύνθεσης, μπορούν να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την πώρωση 

και την αντιμετώπιση της λοίμωξης ακόμη και σε επιπλεγμένα κατάγματα.

Οστικό έλλειμμα συνέπεια συντριπτικού ανοικτού κατάγματος.  

Οστεοτομία  και οξεία βράχυνση  με ακτινολογικά σημεία πώρωσης.

Παρεκτοπισμένο κάταγμα κνήμης αντιμετωπισθέν με 

αρχική βράχυνση και δευτερογενή επιμήκυνση με 

χρήση Taylor Spatial Frame


