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Σκοπός Συμπεράσματα

Υλικό και Μέθοδος

Η ανάδειξη των επιμέρους προβλημάτων και ανατομικών
ιδιομορφιών σε ασθενείς με συγγενή αποτυχία
επιμερισμού του εγγύς μηριαίου (PFFD), των προκλήσεων
και ιδιαιτεροτήτων στην χειρουργική αντιμετώπιση, αλλά
και της φυσικής εξέλιξης ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν
συντηρητικά.

Τρεις ασθενείς με PFFD, εξετάσθηκαν ο ένας σε ηλικία 6
μηνών και οι δύο σε ηλικίες 28 και 40 ετών, με τους
τελευταίους να έχουν ήδη αντιμετωπισθεί συντηρητικά και
να φέρουν πρόθεση.
Συνοδές διαφοροποιήσεις διαπιστώθηκαν σταθερά και
στους τρείς ασθενείς, όπως υποπλασία μηριαίου,
επιγονατίδας, κνήμης και περόνης, καθώς και συνδεσμική
αστάθεια του γόνατος.
Μία ασθενής (θήλυ), με αρχική ανισοσκελία 5 εκατοστών
και προβλεπόμενη κατά την σκελετική ωρίμανση 21
εκατοστών( έχει υποβληθεί από την ηλικία των 18 μηνών ως
την ηλικία των 17 ετών, σε 7 κύριες επεμβάσεις: διόρθωση
ραιβότητας ισχίου (2), επιμήκυνση μηριαίου(2) και
διόρθωση του άξονά του (1) και σύγκαμψη του γόνατος (1).

Οι δύο ασθενείς που έχουν αντιμετωπισθεί συντηρητικά με άβολο
ανυψωτικό υπόδημα, παρουσιάζουν σημαντική παραμόρφωση και
πολύ χαμηλό Lower Extremity Functional Scale (LEFS) 46.3%.
H ασθενής που αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά παρουσιάζει
ανισοσκελία 1 εκατοστό, με άριστο LEFS score: 93.8%. Κατά την
πορεία της χειρουργικής της θεραπείας παρουσιάσθηκε σημαντικός
αριθμός επιπλοκών που αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς, και
περιγράφονται λεπτομερώς ( επεισόδια pin infection-αντιβιοτική
αγωγή, εγκάρσιο κάταγμα μηριαίου μετά την αφαίρεση της εξωτερικής
οστεοσύνθεσης-orif , hexapod- σύγκαμψη του γόνατος –
απελευθέρωση μαλακών ιστών , θραύση κοχλιών-αναθεώρηση
οστεοσύνθεσης ).

Οι επεμβάσεις επιμήκυνσης και διόρθωσης του άξονα
του μηριαίου σε ασθενή με PFFD, οδήγησε σε πολύ καλό
αποτέλεσμα. Ωστόσο επισυνέβησαν αρκετές επιπλοκές
κατά την διάρκεια της χειρουργικής θεραπείας, χωρίς
επιβάρυνση του τελικού αποτελέσματος.
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