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ΣΚΟΠΟΣ

Τα οστικά ελλείμματα μετά από κακώσεις υψηλής βίας, όγκους, λοιμώξεις ή συγγενείς ανωμαλίες αποτελούν πρόκληση 

χειρουργικής διαχείρισης. Για τις περιπτώσεις αυτές, αλλά και την αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής, η 

χρήση ελεύθερων αγγειούμενων αυτομοσχευμάτων περόνης αποτέλεσε από τη δεκαετία του 1970 αξιόπιστη λύση, παρά το 

γεγονός ότι πρόκειται για τεχνικά απαιτητική χειρουργική επιλογή. 

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ

• Παρουσιάζονται οι εφαρμογές του ελεύθερου αγγειούμενου μοσχεύματος περόνης σε μια 20ετή χρονική περίοδο, 

μεταξύ 1999 και 2019. 

• H μέθοδος έλαβε χώρα σε 41 περιπτώσεις (6 γνάθους, 3 βραχιόνια, 9 αντιβράχια, 4 μηριαία (σε 1 μαζί με αλλομόσχευμα), 

19 κνήμες (σε 6 μαζί με αλλομόσχευμα). 

• Η μέση ηλικία ανά υποομάδα ήταν:  19,9 έτη για περιπτώσεις οστεομυελίτιδας, 38,5 έτη για οστικά ελλείμματα από κακώσεις, 28,1 

έτη για ελλείμματα από εκτομή όγκων, 3,5 έτη για συγγενείς ψευδαρθρώσεις. 

• Χρησιμοποιήθηκε τεχνική double barrel σε 5 ασθενείς και composite flaps σε 27. 

• Για οστεονεκρώσεις μηριαίας κεφαλής, η αναζήτηση κατέδειξε 120 ασθενείς  (78% άνδρες μέσης ηλικίας 30,2 ετών, 22% γυναίκες 

μέσης ηλικίας 33,8 έτη) και εύρος μετεγχειρητικής παρακολούθησης 5-22 έτη.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Από τις 41 περιπτώσεις, σε 2 απαιτήθηκε δεύτερη  παρέμβαση και χρήση ICBG, σε 2 

καταγράφηκε νέκρωση του Buoy flap και τοποθετήθηκε δερματικό μόσχευμα, σε 3 υπήρξε 

επιπολής λοίμώξη, ενώ σε 3 ασθενείς παρατηρήθηκαν κατάγματα εκ κόπωσης τα οποία 

επαναχειρουργήθηκαν, ενώ ένας ασθενής οδηγήθηκε σε ακρωτηριασμό μετά την έκτη 

επέμβαση. 

• Στις μηριαίες κεφαλές παρατηρήθηκαν εξαιρετικά ακτινολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα 

σε: 86% των ασθενών με νόσο Steinberg τύπου II, 65% σε ασθενείς σταδίου ΙΙΙ, 50% σε 

ασθενείς σταδίου IV και 40% για V
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Εx vivo αρτηριογραφία με τα 

αγγεία της μηριαίας κεφαλής 

και το αγγειούμενο μόσχευμα 

να λειτουργούν ως ενιαία 
μονάδα

Οστεονέκρωση κεφαλής μηριαίου αντιμετωπισθείσα με 

ελεύθερο αγγειούμενο μόσχευμα περόνης και ακτινολογικό 
αποτέλεσαμ 7 έτη μετεγχειρητικά. 

Οστεομυελίτιδα ωλένης. Αντιμετώπιση οστικού ελλείμματος 

με ελεύθερο αγγειούμενο μόσχευμα περόνης. Ακτινολογικό 

αποτέλεσμα 4,5 έτη μετεγχειρητικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση του ελεύθερου αγγειούμενου μοσχεύματος περόνης αποτελεί απαιτητική διαδικασία, που 

θυσιάζει ένα κύριο αγγείο του σκέλους, αλλά αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τα σύνθετα 

ελλεέμματα οστών και μαλακών μορίων. Συνιστά ιδανική αυτοτελή επιλογή για το άνω άκρο, ενώ 

συχνά απαιτεί δομική ενίσχυση αλλομοσχεύματος στο κάτω άκρο.


