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ΣΚΟΠΟΣ

Το σύστημα Reamer Irrigator Aspirator (RIA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή μεγάλων όγκων 

αυτόλογου  οστικού μοσχεύματος το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες και σε συνδυασμό με την  

τεχνική Masquelet (induced membrane)  επιτρέπει την ανακατασκευή μεγάλων οστικών  ελλειμάτων σε δυο 

στάδια. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε 3 περιπτώσεις στις οποίες η ανακατασκευή των οστικών ελλειμάτων 

μπορεί να γίνει σε ένα στάδιομε συνδυασμό ήλωσης και συλλογής του αυτομοσχεύματος από το πάσχον 

μακρύ οστό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

➢ ♀46 ετών, πολυτραυματίας, ανοιχτό κάταγμα 3Α περιφερικού μηριαίου ΔΕ

➢ Χειρουργικός καθαρισμός, καιπρωτογενής σύγκλισητραύματος

➢ Masquelet, οστεοσύνθεση με πλάκα-βίδες ,DBX και αλλομόσχευμα

➢ Non-union, αποτυχία οστεοσύνθεσης

➢ Οστικό έλλειμμα 10 cm

➢ ♂31 ετών, τροχαίο με δίκυκλο, κάταγμα διάφυσης κνήμης-περόνης ΑΡ

➢ Χειρουργικός καθαρισμός, εξωτερική οστεοσύνθεση

➢ Φασεοτομίες για σύνδρομο διαμερίσματος–σύγκλισημε χρήση δερματικών κρημνών

➢ Οστικό έλλειμμα 2cm

➢ ♂28ετών, πολυκαταγματίας, ανοιχτό κάταγμα 3Α περιφερικού μηριαίου ΑΡ

➢ Χειρουργικός καθαρισμός, και πρωτογενήςσύγκλισητραύματος

➢ Ορθόδρομη ενδομυελική ήλωση

➢ Πλημμελής ανάταξη (βράχυνση, ραιβότητα, στροφική παραμόρφωση)

➢ Οστικό έλλειμμα 4 cm



Αντιμετώπιση οστικού ελλείματος με συλλογή αυτόλογου οστικού μοσχεύματος από το ίδιο μακρύ οστό 

με την χρήση του συστήματος Reamer Irrigator Aspirator (RIA) και ενδομυελική ήλωση σε ένα στάδιο. 

Αναφορά 3 (τριών) περιπτώσεων.

Κ. Παπουτσής1, B. Αl-Οbaidi2, Μ. Δαγιάσης1, Δ. Μπάρμπας1, R. Bhattacharya 2

1Ορθοπαιδική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

2Orthopaedic Department, Imperial College Healthcare NHS Trust, London, United Kingdom

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (περιφερικό μηριαίο, διάφυσηκνήμης, διάφυση

μηριαίου) προκύπτει οστικό έλλειμμα 10, 2 και 4cmαντίστοιχασεμακρά οστά  για τα 

οποία, αντί της κλασικής προσέγγισης με την τεχνική Masquelet σε δύο στάδια, 

αποφασίστηκε η αντιμετώπιση με οστεοσύνθεση με ενδομυελική ήλωση (είτε οριστική 

θεραπεία είτε αναθεώρηση) και κάλυψη του ελλείματος με αυτομόσχευμα με χρήση RIA

σε ένα στάδιο.

Αρχικά, αφαιρέθηκαν τα υλικά προηγούμενων οστεοσυνθέσεωνκαι ανατάχθηκαν τα 

κατάγματα με διόρθωση μήκους, άξονα και στροφής των οστών. Τοποθέτηση σύρματος-

οδηγού δια του κατάγματος.

Εν συνεχεία, διενεργήθηκε REAMING του κατεαγότος οστού, προ της τοποθέτησης 

ήλου, μεχρήση του συστήματος RIA για ταυτόχρονη λήψη αυτομοσχεύματοςσυνολικής 

ποσότητας 30, 40 και 60 ml αντίστοιχα.

Το οστό οστεοσυντέθηκεμε χρήση ενδομυελικούήλου  (ανάστροφο στα κατάγματα 

μηριαίου) διατηρώντας την ανάταξη με ασφάλιση του ήλου στα κεντρικά και περιφερικά 

οστικά τμήματα. Τέλος, καλύφθηκε  το έλλειμμα με την τοποθέτηση του 

αυτομοσχεύματος RIA πέριξ του ήλουμε διάνοιξη της εστίας του κατάγματος.

Μόσχευμα RIA
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

➢ Μερική φόρτιση πάσχοντος σκέλους -κινητοποίηση με βακτηρίες

➢ Εντατική φυσικοθεραπεία -κινησιοθεραπεία για διατήρηση μυϊκής ισχύος

➢ Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές σχετιζόμενες με το τραύμα ή τα υλικά

➢ Επιτυχής  πώρωση κλινικά και ακτινολογικά αντιστοίχως σε: 8 , 14  και 8 μήνες αντίστοιχα

➢ Πλήρης αποκατάσταση ελλείμματος, χωρίς βράχυνση σκέλους ή αλλοίωση στροφής και άξονα

➢ Πλήρης λειτουργική αποκατάσταση σκέλους

➢ Τακτική ακτινολογική παρακολούθηση για καταγραφή εξέλιξης  πώρωσης. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σε αυτή την σειρά περιστατικών, παρουσιάζουμε 3 ασθενείς με επιτυχή κάλυψη οστικών τους 

ελλειμάτων, με ενδομυελική ήλωση και συλλογή οστικού μοσχεύματος RIA από το ίδιο οστό σε ένα 

στάδιο. Κατά την άποψή μας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εξαιρετικές ιδιότητες του μοσχεύματος 

RIA είναι επαρκείς για την επούλωση τμηματικών οστικών ελλειμάτων σε ένα στάδιο σε μια 

προσπάθεια μείωσης του χρόνου επούλωσης και της νοσηρότητας. Οι παράμετροι που ορίζουν αυτές τις 

περιπτώσεις και βοηθούν στην επιλογή των ασθενώνείναιέναπεδίοανοιχτόστησυζήτηση.
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