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ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το μεμονωμένο εξάρθρημα της υπαστραγαλικής
είναι μια ασυνήθης κάκωση του άκρου ποδός με 
σχετικά μικρή βιβλιογραφική παρουσία και 
αναφερόμενη επίπτωση 1% επί του συνόλου 
τραύματος των κάτω άκρων. 

Η πλειοψηφία των περιστατικών αυτών μπορούν να 
αναταχθούν κλειστά υπό αναισθησία και ακολουθεί 
ακινητοποίηση και αποφόρτιση για διάστημα 
μερικών εβδομάδων.

Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό  που 
αντιμετωπίστηκε επιτυχώς στο τμήμα μας και 
κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση στα  
πρωτόκολλα  αποκατάστασης συγκρίνοντάς τα με 
την προσέγγιση μας που θεωρούμε πιο 
ισορροπημένη.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άνδρας 43 ετών, προσεκομίσθη στο τμήμα εκτάκτων, μετά από κάκωση 
κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ με την εξής κλινική εικόνα. 
Νευραγγειακός έλεγχος κ.φ.

Μετά από ακτινολογικό έλεγχο και CT, ανεδείχθη κλειστό εξάρθρημα της 
υπαστραγαλικής άρθρωσης.

Υπό γενική νάρκωση έγινε χειρισμός ανάταξης και λόγω μη επιτυχίας, 
ετέθη σκελετική έλξη δια της πτέρνας και μετά από έλξη, επετεύχθη 
ανάταξη και με βάση το Steinmann pin τοποθετήθηκε γεφυρωτική 
εξωτερική οστεοσύνθεση καθώς μετά την ανάταξη, η άρθρωση ήταν 
εξαιρετικά ασταθής.

Έλαβε εξιτήριο την επομένη με οδηγίες πλήρους αποφόρτισης για τρείς 
βδομάδες ( 3/52 ).

Στις δύο εβδομάδες αφαιρέθηκε η βελόνα του 1ου μεταταρσίου και 
άρχισαν οι ασκήσεις κάμψης / έκτασης του άκρου ποδός.

Στις τρείς εβδομάδες αφαιρέθηκε η εξωτερική οστεοσύνθεση και άρχισε η 
φόρτιση στα όρια του πόνου, με ταυτόχρονη φυσιοθεραπευτική 
υποστήριξη και χρήση περιπατητικού νάρθηκα.

Στις έξι εβδομάδες ο ασθενής περπατούσε χωρίς ιδιαίτερα ανταλγικό
βάδισμα και χωρίς κανένα βοήθημα.

Στους τρείς μήνες από την στιγμή του τραυματισμού, ο ασθενης είχε το 
ίδιο εύρος κίνησης της ποδοκνημικής αμφοτερόπλευρα και ήδη είχε 
αρχίσει να συμμετέχει σε ήπιες αθλητικές δραστηριότητες ( τζόκινγκ, 
κολύμπι )



ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το μεμονωμένο εξάρθρημα της υπαστραγαλικής αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία από το 1811 από τους Judey και Defaurest (1).
Εξακολουθεί να είναι μια σπάνια τραυματική οντότητα και έχει 
χρησιμοποιηθεί ο όρος « το πόδι του καλαθοσφαιριστή » για να το 
περιγράψει, καθώς είναι πιο συχνό σε αυτή την αθλητική 
δραστηριότητα (2).

Άμεση κλειστή ανάταξη υπό αναισθησία και με ευγενείς χειρισμούς, 
είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης. Ο χειρισμός ανάταξης 
περιγράφεται λεπτομερώς στη βιβλιογραφία (1, 2)  

Οι πολλαπλές προσπάθειες πρέπει να αποφεύγονται και επί αποτυχίας 
ανάταξης, αναφέρεται η τοποθέτηση Steinmann pin δια της πτέρνας και 
η εφαρμογή έλξης. 

Μετά την ανάταξη συνιστάται ακινητοποίηση για διάστημα τριών έως 
έξι εβδομάδων (1, 2, 3) , ενώ είναι πιο ομόφωνη η προστασία από την 
φόρτιση για διάστημα έξι εβδομάδων.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, επιλέξαμε μια πιο επιθετική στρατηγική 
κινητοποίησης με πρώιμη κινητοποίηση ήδη από την δεύτερη 
εβδομάδα και πρώιμη μερική φόρτιση από την τρίτη εβδομάδα.
Η βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη κλινική εικόνα του ασθενούς 
είναι ικανοποιητική και υποσχόμενη και πιστεύουμε ότι σε βάθος 
χρόνου θα εξακολουθήσει να ισχύει το καλό κλινικό αποτέλεσμα.
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