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Σκοπός

Η παρουσίαση περιστατικού νεαρού ασθενή με οστεοχόνδρινο κάταγμα έξω μηριαίου κονδύλου,
που αντιμετωπίστηκε ένα χρόνο μετατραυματικά, η επιλογή της χειρουργικής αποκατάστασης και η
έκβασή του.

Παρουσίαση Περιστατικού

Αγόρι 14 ετών προσήλθε στα ΕΙ με αναφερόμενο άλγος και επεισόδια παρωδικού μπλοκαρίσματος
δεξιού γόνατος κατά την έντονη δραστηριότητα. Προ έτους είχε υποστεί διάστρεμμα δεξιού
γόνατος με αίμαθρο και επώδυνο περιορισμό κίνησης, όμως δεν αναζήτησε ιατρική συμβουλή. Από
τότε απέφευγε τις αθλητικές δραστηριότητες. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε αυξημένη
ενδαρθρική συλλογή με τελικά περιορισμένη κίνηση δεξιού γόνατος.
Ο απεικονιστικός έλεγχος με απλές ακτινογραφίες (a) και αξονική τομογραφία (b) ανέδειξε κυστικές
υποχόνδριες αλλοιώσεις στην πρόσθια επιφάνεια της μηριαίας τροχιλίας.

Αποφασίστηκε η διενέργεια διαγνωστικής αρθροσκόπησης, κατά την οποία διαπιστώθηκε
ευμεγέθες (> 4 cm2) ελεύθερο οστεοχόνδρινο τεμάχιο στον υπερεπιγονατιδικό θύλακο καθώς
και αντίστοιχο έλλειμμα στην πρόσθια επιφάνεια του έξω μηριαίου κονδύλου, επικαλυπτόμενο
από ινώδη ιστό. Μέσω έξω παραεπιγονατιδικής προσπέλασης πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη
του ελεύθερου οστεοχόνδρινου τεμαχίου και ανάδειξη της βλάβης. Ακολούθησε η νεαροποίηση
του τεμαχίου και της αντίστοιχης επιφάνειας του έξω μηριαίου κονδύλου, ανάταξη και
καθήλωση με βιοαπορροφήσιμες καρφίδες.

Η μαγνητική τομογραφία δεξιού γόνατος 6 μήνες μετεγχειρητικά ανέδειξε πλήρη πώρωση του
οστεοχόνδρινου τεμαχίου (d), ενώ ο ασθενής κατά το τελευταίο follow up 18 μήνες μετά, είχε
γυρίσει στις αθλητικές του δραστηριότητες και ήτανε πλήρως ασυμπτωματικός με ελεύθερη
κίνηση γόνατος.

Στην μαγνητική τομογραφία (c) διαπιστώθηκε οστικό οίδημα κυρίως στον έξω μηριαίο κόνδυλο με 
συνοδές χόνδρινες αλλοιώσεις.

Συμπέρασμα

Περιγράφεται η επιτυχής καθήλωση αποσπασθέντος οστεοχόνδρινου τεμαχίου ένα χρόνο
μετατραυματικά. Κατά τη γνώμη μας αξίζει ακόμα και σε παραμελημένες περιπτώσεις να
επιχειρείται η καθήλωση ευμεγέθων οστεοχόνδρινων τεμαχίων, εφόσον αυτά είναι ακέραια,
πριν εφαρμοστούν τεχνικές, όπως μικροκατάγματα, ACI ή μωσαϊκό.
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