
ΧΡΗΣΗ ΓΛΥΦΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ COUGHLIN (CUP-AND CONE) ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (BONE BLOCK) ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗΣ 1ΗΣ

ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΦΑΛΑΓΓΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Ιωάννης Παπαχρήστος, Μιχάλης Σαράντης, Κώστας Τσιαμτσούρης, Γεώργιος Μαχαιράς

Δ’ Ορθοπεδική Κλινική ΓΝΑ ΚΑΤ



Σκοπός Η αποτυχία αρθρόδεσης 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής οδηγεί σε σοβαρή και δυσεπίλυτη απώλεια οστού με

βράχυνση 1ου στοίχου. Καλύτερη λύση είναι τα δομικά αυτομοσχεύματα λαγονίου ή κνήμης - προσφέρουν υποστήριξη

και αποκαθιστούν μήκος 1ου στοίχου. Προβληματική παραμένει η οστεοενσωμάτωση λόγω επηρρεασμένης βιολογίας

και μη απόλυτης επαλληλίας επιφανειών.

Παρουσιάζουμε μια τεχνική όπου χρησιμοποιούμε αυλοφόρα γλύφανα τύπου Coughlin (cup-and-cone)

για τέλεια επάλληλες επιφάνειες του παρεμβαλλομένου αυτομοσχεύματος ευοδώνοντας τη ταχίστη ενσωμάτωση

αυτού σε αναθεωρήσεις 1ου στοίχου.

Υλικό & Μέθοδος Ένας 52χρονος άνδρας εμφανίστηκε με επώδυνη 1η

μεταταρσιοφαλαγγική μετά από αρθρόδεση με διασταυρούμενους κοχλίες πρό

έτους. Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε ατροφική ψευδάρθρωση με

θραυσμένο έναν κοχλία (Εικόνα 1).

Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε τη διάγνωση καταδεικνύοντας κύστεις +

οστική απώλεια (Εικόνα 2).

Ο εργαστηριακός έλεγχος για λοίμωξη ήταν αρνητικός και λόγω εντόνων συμπτωμάτων αποφασίστηκε η

αναθεώρηση της αρθρόδεσης με χρήση αυτομοσχεύματος λαγονίου 3-φλοιών παρεμβαλλομένου ανάμεσα στις

επιφάνειες της ψευδάρθρωσης και χρησιμοποιώντας ραχιαία κλειδούμενη συμπιεστική πλάκα
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Ύπτια θέση ασθενούς, χρήση ισχαίμου, τομή επί της παλαιάς και προσπέλαση

ψευδάρθρωσης, αφαίρεση βιδών, προετοιμασία επιφανειών με αυλοφόρα Coughlin

γλύφανα (2 επιφάνειες - κοίλο+κυρτό).

Η οστική απώλεια αθροίστηκε με την επιδιωκόμενη επιμήκυνση (Εικόνα 3).

Αυτομόσχευμα λαγονίου λήφθηκε κατά 1 χιλ. μεγαλύτερο από την επιδιωκόμενη

επιμήκυνση (λόγω της αναπόφευκτης βράχυνσης κατά την προετοιμασία για

παρεμβολή) και μια βελόνα Kirschner τοποθετήθηκε στο κέντρο του (Εικόνα 4).

Τα γλύφανα Coughlin διαμόρφωσαν τις επιφάνειες του αυτομοσχεύματος (Εικόνα 5)

και το τελικό αποτέλεσμα (Εικόνα 6)

τοποθετήθηκε στον 1ο στοίχο (Εικόνα 7)

σε αρμονική επαλληλία με τις αρθρικές επιφανειες της 1ης ΜΤΦ. Κλειδούμενη ραχιαία

πλάκα (Εικόνα 8) χρησιμοποιήθηκε για την αρθρόδεση.
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Αποτελέσματα Η αρθρόδεση επετεύχθη ακτινογραφικά σε 8 εβδομάδες. Το αυτομόσχευμα ενσωματώθηκε σε 10 

εβδομάδες. AOFAS score βελτιώθηκε από 44 σε 87. 

Συμπεράσματα Η τεχνική προσφέρει επαλληλία επιφανειών στην 1η ΜΤΦ αποφεύγοντας τις παραδοσιακές

ορθογώνιες οστεοτομίες οδηγώντας σε υψηλά ποσοστά ενσωμάτωσης σε αναθεώρηση.

Δεν έχει περιγραφεί προηγούμενα και τη συνιστούμε σε περιστατικά bone block arthrodesis 1ης ΜΤΦ.
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