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Τα ανοικτά κατάγματα κνήμης εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα εν τω βάθει λοίμωξης εξαιτίας της μικρής κάλυψης
μαλακών μορίων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μία περίπτωση εν τω βάθει λοίμωξης ανοικτού κατάγματος
κνήμης για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτήθηκε αποκατάσταση μεγάλων ιστικών και οστικών ελλειμμάτων.

▪ Γυναίκα 65 ετών διεκομίσθη με εν τω βάθει
λοίμωξη ανοικτού κατάγματος κνήμης

▪ Φέρει συσκευή εξωτερικής οστεοσύνθεσης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΟΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ILIZAROV

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΓΝΠ

ΣΚΟΠΟΣ:

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ:

▪ Απόφαση για 
χειρουργικό 
καθαρισμό επί υγειών 
ορίων και 
τοποθέτηση 
συσκευής Ilizarov

Χειρουργικός καθαρισμός
• Οστικό έλλειμμα 13cm (περιφερικό τμήμα κνήμης 

μαζί με την άπω αρθρική επιφάνεια)
• Έλλειμμα μαλακών μορίων =>  αδύνατη η 

πρωτογενής σύγκλειση του χειρουργικού 
τραύματος



Χειρουργική τεχνική: 
(1η επέμβαση)
▪ Οστεομεταφορά => αντιμετώπιση οστικού 

ελλείματος
▪ Οξεία βράχυνση 3cm => μείωση ιστικού

ελλείμματος
✓ Ανάγκη επιμήκυνσης  3cm μετά την 

ολοκλήρωση  της οστεομεταφοράς
▪ Κάλυψη τελικού ελλείματος 6x6cm με 

δερματικό μόσχευμα

Χειρουργική τεχνική:
(2η επέμβαση)
▪ Νεαροποίηση στο σημείο προσάραξης
▪ Αρθρόδεση του οστεομεταφερόμενου

τμήματος κνήμης με τον αστράγαλο



Αφαίρεση συσκευής μετά 643 ημ => Θεραπευτικός δείκτης = 49,6ημ/εκ
Οστικό αποτέλεσμα: Χωρίς αξονική παραμόρφωση – Ανισοσκελία < 10mm - Χωρίς κλινική 
/εργαστηριακή εικόνα λοίμωξης - Επίτευξη πώρωσης =>κατά ASAMI: Άριστο
Λειτουργικό αποτέλεσμα: Αρθρόδεση ΠΔΚ, Γόνατο 0-1250 , Βάδιση μετά από 3 μήνες χωρίς 
βοήθημα, ανώδυνη, πραγματοποιεί καθημερινές δραστηριότητες => κατά ASAMI: καλό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΕΜΠΟΔΙΑ

Παγίδευση 
δέρματος

Ανάσπαση
Συρραφή

Απώλεια 
τροχιάς 
πλοήγησης

Αναθεώρηση
βελονών

Κοίλανση μαλακών 
μορίων
(κίνδυνος εξόδου 
οστεομεταφερόμενου τμήματος στο 
περιβάλλον)

Ανάρτηση μαλακών 
μορίων από πλαίσιο
Ταυτόχρονη διάταση 
ιστών

Μέθοδος Ilizarov:
▪ Επιτυχής αντιμετώπιση οστικών ελλειμμάτων και λοίμωξης
▪ Αντιμετώπιση ιστικών ελλειμάτων χωρίς την ανάγκη κρημνών
▪ Μακρός χρόνος θεραπείας => αυξάνει την πιθανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων      
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