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Εισαγωγή: Η κάκωση του επιπλέοντος γόνατος αποτελεί μία σπάνια
οντότητα που αφορά σε ταυτόχρονο κάταγμα του άπω τριτημορίου
του μηριαίου και του εγγύς τριτημορίου της κνήμης. Ως απότοκο
κάκωσης υψηλής ενέργειας, συνοδεύεται συχνά από σημαντικές
βλάβες των περιοχικών μαλακών μορίων. Στη βιβλιογραφία
απαντώνται ποικίλες μέθοδοι αντιμετώπισης αναλόγως της γενικής
κατάστασης του ασθενούς και της αιμοδυναμικής σταθερότητας.
Παρουσιάζουμε περιστατικό με επιπλεγμένη βλάβη επιπλέοντος
γόνατος που αντιμετωπίστηκε με εξωτερικές οστεοσυνθέσεις LRS ως
τελική θεραπεία.

Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ασθενής 16 ετών παραπέμφθηκε
στο τμήμα μας 3 ημέρες μετά από τροχαίο ατύχημα με κάκωση
επιπλέοντος γόνατος και κάταγμα του σύστοιχο αυχένα του μηριαίου.
Σημειώθηκε συντριπτικό επιπλεγμένο υπερκονδύλιο κάταγμα του
αριστερού μηριαίου (Gustillo-Anderson 3A) και συντριπτικό κάταγμα
της σύστοιχης κνήμης (Gustillo-Anderson 3A). Η αρχική αντιμετώπιση
προ της παραπομπής αφορούσε σε διαδερμική οστεοσύνθεση του αυχένα
του μηριαίου με 2 αυλοφόρους κοχλίες και προσωρινή σταθεροποίηση
των καταγμάτων πέριξ του γόνατος με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov.
Το άπω μηριαίο είχε σταθεροποιηθεί σε οπίσθια γωνίωση και η κνήμη σε
έσω παρεκτόπιση του άπω τμήματος της. Η αναθεώρηση έγινε σε τραπέζι
έλξης όπου διενεργήθγηκε χειρουργικός καθαρισμός του μηριαίου και
απομάκρυνση των ανάγγειων κατεαγόντων τεμαχίων ακολουθούμενη
από διόρθωση της παραμόρφωσης στο οβελιαίο επίπεδο και
σταθεροποίηση με συσκευή LRS, με 3 κοχλίες υδροξυαπατίτη περιφερικά.
Η αντιμετώπιση των καταγμάτων της κνήμης έγινε με πρόσθια
προσπέλαση. Η περαιτέρω σταθεροποίηση έγινε με συσκευή LRS με 3
κοχλίες υδροξυαπατίτη κεντρικά. Μετά την απελευθέρωση της έλξης του
χειρουργικού τραπεζιού, η καταγματική εστία του μηριαίου συμπιέστηκε
με το διατατήρα της συσκευής.

Κλινικά αποτελέσματα: Ο ασθενής ξεκίνησε πρώιμη κινησιοθεραπεία με 
στόχο το εύρος κίνησης του γόνατος στα όρια του ανεκτού. Η μερική φόρτιση 
του σκέλους επετράπη μετά τις 10 ημέρες και εφόσον η κατάσταση των 
μαλακών μορίων το επέτρεπε. Η πλήρης φόρτιση ξεκίνησε μετά την 4η

εβδομάδα με χρήση βακτηριών. Η πώρωση του κατάγματος του μηριαίου 
επιβεβαιώθηκε ακτινολογικά στους 5 μήνες, ενώ για την κνήμη απαιτήθηκαν 
7 μήνες χρήσης της συσκευής. Η αφαίρεση των συσκευών μετά την 
ακτινολογικά επιβεβαιωμένη επιμετάλλωση και πώρωση έγινε σε 2 στάδια. 
Αρχικά αφαιρέθηκε το σώμα της εκάστοτε συσκευής και ο ασθενής βάδιζε με 
πλήρη φόρτιση για 2 εβδομάδες και μετά το διάστημα αυτό γινόταν η 
αφαίρεση των διαδερμικών βελόνων. Στην ετήσια μετεγχειρητική 
παρακολούθηση ο ασθενής είχε λειτουργικό εύρος κίνησης του γόνατος (-15 
με 115 μοίρες) χωρίς διαταραχή του προσθιοπίσθιου άξονα. Κατεγράφη 
ωστόσο κλινικά υπερέκταση του γόνατος που αποδίδεται σε ακτινολογική 
εικόνα μικρής οπίσθιας γωνίωσης του μηριαίου, η οποία αν και υπαρκτή δε 
δημιουργούσε κλινικά συμβάματα. Δεν κατεγράφησαν περιστατικά επιπολής 
ή εν τω βάθει λοιμώξεων στο διάστημα της παρακολούθησης.

Συζήτηση: Η κάκωση του επιπλέοντος γόνατος είναι μία σημαντική 
βλάβη με πολλές συνοδές επιπλοκές μετά το πέρας της χειρουργικής 
αντιμετώπισης. Η ιδανική αποκατάσταση των μηχανικών αξόνων σε 
συνδυασμό με τη διατήρηση του εύρους κίνησης είναι δύσκολα εφικτή 
μετά από τις τυπικές χειρουργικές μεθόδους. Η εξωτερική 
οστεοσύνθεση ως τελική μορφή θεραπείας είναι μία ελάχιστα 
επεμβατική μέθοδος που σέβεται τα μαλακά μόρια και μπορέι να 
χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική της εσωτερικής οστεοσύνθεσης με 
άριστα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα επιτρέποντας 
παράλληλα λόγω της εμβιομηχανικής υπεροχής την πρώιμη πλήρη 
φόρτιση του σκέλους. Παραταύτα, η επιλογή του μονοαξονικού
συστήματος LRS απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία στην τοποθέτηση και 
χαρακτηρίζεται από μακρά καμπύλη εκμάθησης όταν χρησιμοποιείται 
για την τελική αποκατάσταση των φυσιολογικών μηχανικών αξόνων του 
σκέλους που έχει υποστεί συντριβή.
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Τελική ακτινολογική 
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