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Τα ανοικτά κατάγματα κνήμης ενδείκνυται να αντιμετωπίζονται με ενδομυελική ήλωση ακόμη και όταν η καταστροφή των μαλακών
μορίων είναι τόσο σοβαρή που απαιτεί τη χρήση κρημνών (ΙΙΙΒ. κατά Gustilo Anderson). Αυτό συνεπάγεται περιορισμό των ενδείξεων
εφαρμογής των κυκλικών συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης (συσκευή Ilizarov). Παρόλα αυτά η συσκευή Ilizarov
χρησιμοποιείται σε επιλεγμένες περιπτώσεις εξαιτίας των βιολογικών και εμβιομηχανικών πλεονεκτημάτων καθώς και γιατί μας
παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης οστικών ελλειμμάτων μέσω οστεομεταφορών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η
παρουσίαση σειράς ασθενών με ανοικτά κατάγματα κνήμης που επιλέχθηκε η αντιμετώπιση με συσκευή Ilizarov αναδεικνύοντας τα

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΝΗΜΗΣ: ΕΧΕΙ 

ΘΕΣΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ILIZAROV

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΓΝΠ

ΣΚΟΠΟΣ:

▪ Αναδρομική μελέτη (2009-2019) 25 ασθενείς (19♂ - 6♀)
▪ Μέση ηλικία 45 έτη (22-63)
▪ Ανοικτά εξωαρθρικά κατάγματα κνήμης ΙΙΙΑ – ΙΙΙΒ που αντιμετωπίσθηκαν με χρήση συσκευής Ilizarov

▪ ΙΙΙΑ : 13
▪ ΙΙΙΒ : 12

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ:



▪ Αρχική αντιμετώπιση: έκπλυση - χειρουργικός καθαρισμός και 
σταθεροποίηση με μονόπλευρο σύστημα όπου κρίθηκε 
απαραίτητο.

▪ Σε 9 περιπτώσεις απαιτήθηκε χρήση κρημνών, ενώ στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε πρωτογενής 
σύγκλειση του τραύματος, οξεία βράχυνση ή χρήση 
δερματικών μοσχευμάτων μερικού πάχους. 

▪ Η οξεία βράχυνση διευκολύνει τη σύγκλειση των μαλακών 
μορίων και το μήκος αποκαθίσταται αργότερα με τεχνικές 
διατατικής οστεογένεσης

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ:

▪ Σε 4 περιπτώσεις ασθενών υπήρξε εν τω βάθει λοίμωξη που 
αντιμετωπίσθηκε με επιθετικό χειρουργικό καθαρισμό

▪ Σε 5 περιπτώσεις όπου υπήρχε οστικό έλλειμμα είτε λόγω 
συντριβής είτε μετά από το χειρουργικό καθαρισμό, 
αντιμετωπίσθηκε με μεθόδους διατατικής οστεογένεσης

Οξεία βράχυνση



▪ Πώρωση επετεύχθη σε 24 από 25 κατάγματα
• Στο περιστατικό που εμφάνισε ψευδάρθρωση απαιτήθηκε επανεπέμβαση και 

χρήση αυτομοσχεύματος

▪ Ο μέσος χρόνος πώρωσης για τα ΙΙΙΑ κατάγματα ήταν 5.5 μήνες
▪ Ο μέσος χρόνος πώρωσης για τα ΙΙΙΒ κατάγματα ήταν 8 μήνες
▪ Όπου απαιτήθηκε οστεομεταφορά ο δείκτης θεραπείας ήταν 45ημ/εκ.
▪ Η μόλυνση βελονών υπήρξε η πιο συχνή επιπλοκή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Η εφαρμογή των κυκλικών συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης
επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά πώρωσης σε δύσκολες περιπτώσεις 
επιπλεγμένων καταγμάτων κνήμης. Αποτελεί ιδανική λύση σε περιπτώσεις 
που έχει αναπτυχθεί λοίμωξη. Συνιστάται επίσης σε πολύ περιφερικά 
κατάγματα που η κάλυψη από μαλακά μόρια είναι μικρή, η πραγματοποίηση 
ήλωσης δυσχερής και αντιμετώπιση με εσωτερική οστεοσύνθεση επισφαλής.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανοικτό εξωαρθρικό περιφερικό κάταγμα κνήμης – ανάταξη με ελαίες και τελικό αποτέλεσμα

Περιστατικό ψευδάρθρωσης που 
αντιμετωπίσθηκε με χρήση 

αυτομοσχεύματος

Περίπτωση με οστικό έλλειμμα: 
μετεγχειρητικά και τελικό αποτέλεσμα

Grade I (Checketts –Otterburn) 
λοίμωξη βελονών


