
Η αρχική σταθεροποίηση με εξωτερική οστεοσύνθεση είναι αναμφισβήτητα η εξέχουσα μέθοδος αντιμετώπισης των ανοιχτών 
καταγμάτων των μακρών οστών του κάτω άκρου με οστικό έλλειμμα μεγαλύτερο των 2 εκατοστών και ταυτόχρονη σύνθλιψη των μαλακών 
μορίων της περιοχής. Παρ’ αυτά η οριστική αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών, αφού ολοκληρωθεί η ανακατασκευή των μαλακών 
μορίων, ή παρέλθει η φάση της αναζωογόνησης, αποτελεί διαχρονική πρόκληση και αντικείμενο συζήτησης και διαφωνιών.  Αυτή είναι μια 
αναδρομική μελέτη, η οποία αξιολογεί τις διάφορες αυτές μεθόδους αντιμετώπισης των μεγάλων οστικών ελλειμμάτων, αποτόκων 
τραύματος, με βάση τα κλινικά και λειτουργικά αποτελέσματα των ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση στο τμήμα 
μας. 

Από το 2015 έως το 2020 έντεκα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν στο τμήμα μας. Τα 7 αφορούσαν οστικά ελλείμματα κνήμης και τα 4 
μηριαίου οστού χωρίς να υπάρχει αγγειακή παθολογία σε κανένα από αυτά. Σε όλους τους ασθενείς εφαρμόστηκε αρχικά σύστημα 
προσωρινής εξωτερικής οστεοσύνθεσης στα πλαίσια επαπειλούμενων μαλακών μορίων ή στα πλαίσια damage control orthopaedics. Τα οστικά 
ελλείμματα που προέκυψαν ύστερα από επιμελή καθαρισμό ήταν από 4 έως 12 εκατοστά. 2 ασθενείς με έλλειμμα μηριαίου οστού 
μεγαλύτερο από 7 εκατοστά αντιμετωπίστηκαν με μεταφορά αγγειούμενης περόνης από το αντίπλευρο άκρο στην εστία του ελλείμματος. 
Αναγκαίες προϋπόθεσεις για αυτό ήταν η παρουσία πλαστικού χειρουργού και η σταθεροποίηση και προφύλαξη της μεθόδου με υβρίδιο. 4 
ασθενείς, 2 με οστικό έλλειμμα μηριαίου οστού και 2 με οστικό έλλειμμα κνήμης, αντιμετωπίστηκαν με τη μέθοδο Masquelet. Σε αυτούς 
χρησιμοποιήθηκε αυτομόσχευμα δομικό από το λαγόνιο οστό σε 6 εβδομάδες από την εισαγωγή του τσιμέντου και έγινε σταθεροποίηση της 
μεθόδου με υβρίδιο. 5 ασθενείς με οστικό έλλειμμα κνήμης αντιμετωπίστηκαν με διατατική οστεογένεση. Η οστεοτομία πραγματοποιήθηκε 
σε μεταφυσιακή περιοχή της κνήμης, η πρόοδος ήταν 1 χιλιοστό την ημέρα, η μέθοδος σταθεροποίησης που επιλέχτηκε ήταν Ilizarov και η 
αφαίρεση αυτής έγινε σε τόσες εβδομάδες, όσες χρειάστηκαν για την επίτευξη της κάλυψης του ελλείματος. 

Το αποτέλεσμα των μεθόδων αυτών παρακολοθούταν ανά 2 εβδομάδες στα τακτικά ιατρεία. Στους 6 μήνες παρακολούθησης όλοι οι 
ασθενείς εμφάνιζαν ισοσκελία, φυσιολογικό ρυθμό βάδισης χωρίς υποβοήθημα, καθόλου πόνο στην ψηλάφηση και τη βάδιση και 
ακτινολογικά επιβεβαιωμένο πωρωθέν κάταγμα. Μόνο ένας ασθενής είχε μείζονα επιπλοκή, πνευμονική εμβολή. Άλλος ένας ασθενής 
εμφάνισε λοίμωξη χειρουργικού πεδίου. Καμιά από αυτές τις επιπλοκές δεν επηρέασε την τελική έκβαση. 

Η αντιμετώπιση των εκτεταμένων οστικών ελλειμμάτων απαιτεί χειρουργική εμπειρία και στρατηγική από την πλευρά του ιατρού και 
συμμόρφωση και υπομονή από την πλευρά του ασθενούς. Ακρογωνιαίο λίθο στη αντιμετώπιση αποτελούν τα υβρίδια και τα συστήματα 
Ilizarov και πρόκληση για το μέλλον αποτελεί η βελτιστοποίηση των τεχνικών και η μείωση των επιπλοκών στο πεδίο των οστικών ελλειμάτων. 
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