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Εισαγωγή: Η αρθροδεσία της ποδοκνημικής άρθρωσης
αποτελεί επέμβαση διάσωσης σε περιστατικά βαριάς
αρθρίτιδας και μη επιδιορθώσιμου περιοχικού
τραύματος. Σε περιπτώσεις χρονίας αρθρίτιδας, οι
σκληρυντικές αλλοιώσεις του οστού του αστραγάλου
δημιουργούν μείζων ζήτημα αναφορικά με τη
σταθερότητα της αρθροδεσίας. Επιπρόσθετα,
περιστατικά που απαιτούν αναθεώρηση αρθρόδεσης
λόγω ψευδάρθρωσης, παρουσιάζονται συχνά με
σημαντικό οστικό έλλειμμα το οποίο θέτει σε κίνδυνο
την περιφερική στήριξη του ήλου και απαιτεί
επιπρόσθετη σταθεροποίηση. Παρουσιάζουμε σειρά
περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας
με συνδυασμό ανάστροφου ενδομυελικού ήλου και
εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov λόγω ανάγκης
επαυξημένης μηχανικής σταθερότητας.

Υλικά και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι
φάκελοι των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με
αρθροδεσία της ποδοκνημικής κατά την περίοδο 2015-
2019. Από το σύνολο των 84 ασθενών, οι 12 είχαν
υποβληθεί σε κνημο-πτερνική αρθροδεσία μονάχα με
ανάστροφο ήλο ενώ οι 56 σε αρθροδεσία με
συνδυασμό διασταυρούμενων κοχλιών συμπίεσης και
εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov, οπότε και
αποκλείστηκαν από την μελέτη. Σύνολο 16 ασθενείς
που είχαν υποβληθεί στη συγκεκριμένη τεχνική
εισήχθησαν στη μελέτη καταμετρώντας το σύνολο των
επιπλοκών, την ικανότητα και χρονική περίοδο έναρξης
φόρτισης και τα ποσοστά πώρωσης της αρθοδεσίας

Αποτελέσματα: Από τους 16 ασθενείς οι 6 (37,5%) είχαν ταυτόχρονη αρθρίτιδα
ποδοκνημικής και υπαστραγαλικής άρθρωσης, σε 6 (37,5%) είχε προηγηθεί
αποτυχημένη αρθροδεσία της ποδοκνημικής, 1 ασθενής είχε βαριά αρθρίτιδα
ποδοκνημικής με παραμόρφωση κοιλοποδίας ενώ 3 ασθενείς (18,75%) είχαν
περιαστραγαλική αρθρίτιδα λόγω κατάγματος. Για την αρθροδεσία της ποδοκνημικής
χρησιμοποιήθηκε τυπική αμφισφύρια προσπέλαση με διορθωτικές οστεοτομίες
κλειστής σφήνας στις περιπτώσεις που ήταν δυσχερής η επίτευξη της ουδετέρας
θέσης του άκρου ποδός. Η έξω προσπέλαση επεκτεινόταν προς την υπαστραγαλική
άρθρωση η οποία προετοιμαζόταν επίσης για την αρθροδεσία. Μετά το γλυφανισμό
και την εισαγωγή του ανάστροφου ήλου με το πόδι σε ουδετέρα θέση, ακολουθούσε
η τοποθέτηση της συσκευής Ιlizarov, με τρόπο τέτοιο ώστε ο κεντρικός δακτύλιος να
βρίσκεται κεντρικότερα του κεντρικού tip του ήλου. Κατεγράφη πλήρης ακτινολογική
πώρωση σε 14 ασθενείς (87,5%) οι οποίοι είχαν αρχίσει την πλήρη φόρτιση στις 6
εβδομάδες μετεγχειρητικά. Η εξωτερική οστεοσύνθεση αφαιρέθηκε κατά μέσο όρο
στις 10 εβδομάδες. 1 Ασθενής ανέπτυξε πρώιμη λοίμωξη στις 24 ημέρες και
αντιμετωπίστηκε με αφαίρεση του ήλου, τοποθέτηση τσιμεντένιου ήλου spacer και
ενδοφλέβια αντιβιοτικά. Η πώρωση σε αυτόν τον ασθενή καθυστέρησε έως τους 4
μήνες. Ένας ασθενής κατέληξε λόγω εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μαζικής
πνευμονικής εμβολής 5 ημέρες μετεγχειρητικά. Στην ετήσια παρακολούθηση, οι 15
ασθενείς βάδιζαν με πλήρη φόρτιση όντας επί το πλείστο ασυμπτωματικοί. Ο ασθενής
με το spacer τσιμέντου αρνήθηκε την αφαίρεση του με τα κλινικά και εργαστηριακά
ευρήματα να είναι αρνητικά για υποτροπή της λοίμωξης έως και τα 2 έτη
παρακολούθησης.

Συζήτηση: Η σταθερότητα της περιοχής της αρθροδεσίας είναι άκρως σημαντική.
Η αρθρόδεση της ποδοκνημικής με χρονία αρθρίτιδα και σκληρυντικές
αλλοιώσεις του ατραγάλου παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ψευδάρθρωσης. Η
σταθερή επαυξημένη σταθεροποίηση με συνδυασμό ανάστροφου ενδομυελικού
ήλου και συσκευής Ilizarov φαίνεται να αποδίδει καλά αποτελέσματα.
Παραταύτα, σημειώνουμε πως αν και οι επιπλοκές της τοποθέτησης του
ανάστροφου ήλου είναι ποσοστιαία λίγες, μπορεί να είναι καταστροφικές και οι
χειρουργοί πρέπει να έχουν ιδιαίτερη γνώση των συμβαμάτων αυτών όταν
επιλέγουν τη συγκεκριμένη τεχνική αντιμετώπισης.

Ασθενής 46 ετών πολλαπλώς χειρουργηθείσα λόγω κατάγματος 
περιφερικής κνήμης. Προσήλθε λόγω αποτυχημένης 
αρθροδεσίας με θραύση των υλικών και σημαντικό οστικό 
έλλειμμα. Με τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα να μη 
συνηγορούν υπέρ λοίμωξης, προχωρήσαμε σε ενισχυμένη 
αρθροδεσία με αντιρροπιστική οστεοτομία της περιφερικής 
κνήμης.

Ασθενής 54 ετών με μετεγχειρητική οστεονέκρωση αστραγάλου. 
Επί ανάγκης παναρθροδεσίας, η περιφερική στήριξη του ήλου 
είναι επισφαλής. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε αρθροδεσία με 
ενισχυμένη διπλή στήριξη και οξεία οστική αυτομεταμόσχευση. 
Τα κλινικά του αποτελέσματα στους 12 μήνες ήταν εξαιρετικά. 


