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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θεραπεία των ανοικτών καταγμάτων της κνήμης τύπου IIIC 
μπορεί να αποτελέσει πρόκληση ακόμα και για έμπειρους 
Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς. Η απόφαση για διάσωση του μέλους ή 
διενέργεια ακρωτηριασμού είναι εξαιρετικά δύσκολη και τα 
συστήματα βαθμολόγησης δεν φαίνεται να την επηρεάζουν 
σημαντικά. Παρότι ο χρόνος ισχαιμίας έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας 
από τους κύριους παράγοντες, τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται 
όλο και περισσότερες προσπάθειες για διάσωση και αποκατάσταση 
άκρων με χρόνο ισχαιμίας ακόμα και >6 ώρες. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός 49χρονου άνδρα με ανοικτό 
κάταγμα κνήμης τύπου IIIC, με  οστικό έλλειμμα και θερμή 
ισχαιμία 13 ωρών, που υπέστη επαναγγείωση και αποκατάσταση με 
καλά
ακτινολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα, με χρόνο 
παρακολούθησης 3 έτη.
Ο ασθενής υπέστη τον τραυματισμό του δεξιού κάτω άκρου 
κατόπιν σύνθλιψης από πόρτα φορτηγού και μεταφέρθηκε στο 
ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας 11 ώρες μετά την κάκωση.  

Κατά την αρχική εκτίμηση δεν ψηλαφούνταν περιφερικές σφύξεις στο 
δεξί κάτω άκρο, η τριχοειδική επαναπλήρωση ήταν καθυστερημένη και το 
άκρο ήταν ωχρό και ψυχρό. 
Ο ασθενής 2 ώρες μετά την εισαγωγή του υπεβλήθη σε επαναγγείωση 
και τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Τις επόμενες ημέρες ακολούθησε αναθεώρηση της εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης και τοποθέτηση γαστροκνημιαίου δερμοπεριτονιακού 
κρημνού. 
Χρειάστηκαν επιπλεόν επεμβάσεις με τοποθέτηση ελεύθερων δερματικών 
μοσχευμάτων. 
159 ημέρες μετά το πρώτο χειρουργείο ο ασθενής υπεβλήθη σε 
ενδομυελική ήλωση της δεξιάς κνήμης λόγω καθυστερημένης πόρωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Τρία έτη αργότερα η εικόνα του ασθενούς κλινικά και ακτινολογικά είναι 
άκρως ικανοποιητική. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H θεραπεία ανοικτών καταγμάτων κνήμης τύπου IIIC είναι μία 
απαιτητική διαδικασία. Χρειάζεται η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
Ειδικοτήτων καθώς και μεταξύ του θεράποντα χειρουργού και του
πλήρους ενημερωμένου ασθενούς, ετσί ώστε να επιτευχθεί η 
καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη θεραπευτική μέθοδος.
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