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Εισαγωγή: Η ραιβοκοιλοποδία είναι παραμόρφωση που προκαλεί
διαταραχές βάδισης και προβλήματα στο δέρμα της πελματιαίας
επιφάνειας μη δημιουργία τύλων και ανά περιπτώσεις χρονία
οστεομυελίτιδα. Αν και έχουν περιγραφεί ποικίλες επεμβάσεις
αποκατάστασης των άκαμπτων παραμορφώσεων, απαιτούν
εκτεταμένες τομές και πολλαπλές οστεοτομίες θέτοντας σε κίνδυνο
τα μαλακά μόρια της περιοχής. Παρουσιάζουμε περιστατικό
άκαμπτης ραιβοκοιλοποδίας με αρθρίτιδα ποδοκνημικής που
αντιμετωπίστηκε με αντιρροπιστική αρθροδεσία ποδοκνημικής.

Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 58 ετών παραπέμθηκε λόγω άκαμπτης
ραιβοκοιλοποδίας αγνώστου αιτιολογίας. Η κλινική εξέταση ανέδειξε
άκαμπτη παραμόρφωση με εξάλειψη του εύρους κίνησης του προσθίου και
οπισθίου ποδός. Ο ασθενής ανέφερε επιπρόσθετα περιοδική δημιουργία
ελκών του πέλματος με πτωχή επούλωση μετά την παρατεταμένη
αποφόρτιση. Η βάδιση γινόταν επώδυνη μετά τα 200 μέτρα ενώ το τελευταίο
διάστημα απαιτούνταν υποβοήθηση. Λόγω της συνολικής κλινικής εικόνας και
της δεδομένης αυτόματης in situ αρθροδεσίας του μέσου και προσθίου
ποδός, αποφασίστηκε η διενέργεια αντιρροπιστικής αρθροδεσίας της
ποδοκνημικής με συνοδό επικουρική οστεοτομία ραχιαίας κάμψης του έσω
στοίχου. Η αρθροδεσία εκτελέστηκε με αμφισφύρια προσπέλαση. Η
οστεοτομία του αστραγάλου έγινε παράλληλα στον επιμήκη του άξονα, ενώ η
οστεοτομία της κνήμης σχεδιάστηκε ως οστεοτομία κλειστής σφήνας με
πρόσθια-έξω βάση, με σκοπό να αποκατασταθεί ο άξονας της πτέρνης αλλά
και να εξομαλυνθεί η βαριά πελματιαία κάμψη της πρώτης ακτίνας του άκρου
ποδός. Μετά την προσωρινή συγκράτηση της θέσης της αρθροδεσίας, η
πτέρνα και η έξω ακτίνα του προσθίου ποδός βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο, με
την έσω ακτίνα σε ελαφρά πελματιαία κάμψη, η οποία αν και ήταν σαφώς
βελτιωμένη διορθώθηκε περαιτέρω με οστεοτομία ραχιαίας κάμψης. Η
περιοχή της αρθροδεσίας σταθεροποιήθηκε με ανάστροφο πτερνο-κνημιαίο
ήλο, ενώ η τελική ρύθμιση της θέσης του προσθίου ποδός έγινε με χρήση
εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov.

Κλινικά αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική πορεία 
ήταν ομαλή χωρίς επιπλοκές αναφορικά με τα 
μαλακά μόρια της περιοχής. Η μερική φόρτιση του 
σκέλους επετράπη μετά τις έξι εβδομάδες. Η 
αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
καθυστέρησε εξαιτίας περιπροθετικού κατάγματος 
το οποίο συνέβη διεγχειρητικά και αναγνωρίστηκε 
αργότερα. Μετά την αφαίρεση της οστεοσύνθεσης 
στις 12 εβδομάδες, το άκρο πόδι του ασθενούς 
παρέμεινε σε ουδετέρα θέση. Παρά το γεγονός ότι 
δεν αποκαταστάθηκε πλήρως η ποδική καμάρα ο 
ασθενής ήταν ελεύθερος πόνου και περπατούσε 
χωρίς ενοχλήσεις και με πλήρη φόρτιση κατά την 
ετήσια επανεξέταση, φορώντας επιπρόσθετα το 
ίδιο μέγεθος υποδήματος όπως και πριν την 
αρθροδεσιά.

Συζήτηση: Η στρατηγική της χειρουργικής αντιμετώπισης της 
ραιβοκοιλοποδίας βασίζεται κυρίως στην αποκατάσταση 
του ύψους της ποδικής καμάρας και την επανατοποθέτηση 
της πτέρνης κάτω από το φυσιολογικό άξονα φόρτισης τους 
σκέλους. Σε περίπτωση άκαμπτων παραμορφώσεων η 
επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί εκτενείς τομές και 
πολλαπλές οστεοτομίες, δημιουργώντας ζητήματα 
αναφορικά με την επιβίωση των μαλακών μορίων άμεσα 
μετεγχειρητικά. Στην δική μας περίπτωση παρακάμψαμε το 
βασικό στόχο αποκατάστασης αναφορικά με το ύψος της 
κάμαρας εκτελώντας αντιρροπιστική αρθρόδεση της 
ποδοκνημικής. Τα εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα τόσο 
πρώιμα όσο και όψιμα θα μπορούσαν σε ένα βαθμό να 
υποβαθμίσουν την αναγκαιότητα διόρθωσης του ύψους του 
έσω στοίχου αν και απαιτούνται μελέτες με μεγάλες σειρές 
ασθενών και εκτενέστερο μετεγχειρητικό χρόνο 
παρακολούθησης.

Προεγχειρητική κλινική και ακτινολογική εικόνα των άκρων ποδών. 

Επισκοπική και ακτινολογική διεγχειρητική εικόνα. Παρατηρείστε την οστεοτομία 
της κνήμης μέσω της οποίας επετεύχθη η ουδετέρα θέση του άκρου ποδός

Ακτινολογική απεικόνιση στους 
7 μήνες μετεγχειρητικά. Στο 
στάδιο αυτό ο ασθενής είναι 
ήδη περιπατητικός χωρίς 
δημιουργία νέων ελκών, ενώ 
διανύει πλέον αποστάσεις άνω 
των 1000 μέτρων χωρίς 
υποβοήθηση


