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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO ORTHOPAEDICS

To INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση:
• Aνασκοπήσεις ορθοπαιδικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγ-
χρονες απόψεις. • Eπίκαιρα ορθοπαιδικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της 
ορθοπαιδικής. • Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον • Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους 
και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Kλινικοεργαστηριακά ή 
επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ορθοπαιδική. • Θέματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ορθοπαιδική. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα 
επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας 
στην ορθοπαιδική. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό 
του ορθοπαιδικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε 
δύσκολα ορθοπαιδικά θέματα. • Επιστολές προς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση του διεθνή 
Iατρικού Tύπου. • Ορθοπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Oρθοπαιδική και 
Πληροφορική. • Oρθοπαιδική και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Eρωτήσεις 
αυτοελέγχου ορθοπαιδικών γνώσεων. • Αφιερώματα σε συναδέλφους που απεβίωσαν. 
• Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Αγγελίες με ιατρικό περιεχόμενο. • Προαναγγελίες 
επιστημονικών εκδηλώσεων.
Eπίσης, τo INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις 
στα ελληνικά εργασιών, οι οπoίες έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρογράφων σε Η/Υ προς αποστολή για το INFO ORTHOPAEDICS:

•  Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με 
διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). Το σύνολο του κειμένου 
να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες Α4.

•  Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν 
το χειρόγραφο) καθένα:
α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων (ονο ματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, 
εάν είναι απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι 
των εικόνων.

•  Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω 
μέρος τους με τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να 
δείχνει το πάνω μέρος της.

•  Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρο-
νική μορφή: 
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε 
υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO 
ORTHOPAEDICS».

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Σημείωση: Κείμενα  δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες 
και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.

Παρακαλώ αποστείλετε τα χειρόγραφα και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση 
στην διεύθυνση:
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Ο όρος Pilon αναφέρεται στα κατάγ-
ματα της περιφερικής μετάφυσης 
της κνήμης που επεκτείνονται στην 

αρθρική επιφάνεια της ποδοκνημικής. Αυτές 
οι κακώσεις οφείλουν το όνομά τους στη 
Γαλλική λέξη για το ‘σφυρί’, εξαιτίας του 
τρόπου, με τον οποίον προσομοιάζοντας 
ένα σφυρί, ο αστράγαλος προσκρούει και 
εισέρχεται στην φορτιζόμενη επιφάνεια της 
περιφερικής κνήμης. Η διαφορά τους από 
τα πιο σοβαρά κατάγματα ποδοκνημικής, 
με τα οποία φαινομενικά υπάρχει κάποιου 
βαθμού αλληλοεπικάλυψη, είναι ότι, σε 
αντίθεση με τα τελευταία, στα Pilon το κάταγ-
μα αφορά το κεντρικό τμήμα της αρθρικής 
επιφάνειας (αν και ακόμα αυτή η διαφορά 
δεν έχει επίσημα κατοχυρωθεί).

Η επίπτωση των καταγμάτων Pilon στη βιβλι-
ογραφία ανέρχεται έως και 5% συνολικά των 
καταγμάτων κνήμης.

Η θεραπεία αυτών των κακώσεων έχει αποτε-
λέσει θέμα πολλών συζητήσεων. Αναπτύχθηκε 
με την πάροδο των ετών, με τη δημιουργία νέων 
ιατρικών επινοήσεων, χειρουργικών θεραπειών 
και την καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας 
καθώς και της δυναμικής των επιπλοκών τους 
και ακόμα και σήμερα, παραμένει μεγάλη πρό-
κληση ακόμα και για τους πιο εξειδικευμένους 
ορθοπαιδικούς χειρουργούς.

Ταξινόμηση των καταγμάτων Pilon
Δύο είναι οι κυριότερες ταξινομήσεις που χρη-

σιμοποιούνται σήμερα για τα κατάγματα κνήμης 
τύπου ‘Pilon’, η ταξινόμηση Ruedi/Allgower και 
η ταξινόμηση της ΑΟ.

1. Ταξινόμηση κατά Ruedi/Allgower. Σύμφωνα 
με τους Ruedi και Allgower τα κατάγματα 
Pilon διακρίνονται σε τρεις ομάδες, ανάλογα 
με το μέγεθος και την παρεκτόπιση των κα-
τεαγότων τμημάτων της αρθρικής επιφάνειας 
(Εικόνα 1).

2.  Ταξινόμηση κατά AO. Η ταξινόμηση της 
ΑΟ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που 
διευθετείται σύμφωνα με τη δυσκολία ι-
εράρχησης της θεραπείας (προγνωστική 
ιεραρχία). Σύμφωνα με αυτή, τα κατάγματα 
του περιφερικού τμήματος της κνήμης (43) 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα 
με το βαθμό ακεραιότητας διάφυσης και 
μετάφυσης. Επιπλέον, κάθε κατηγορία χω-
ρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα με 
το βαθμό συντριβής της επίφυσης και της 
μετάφυσης:

43Α: Εξωαρθρικά. Συνήθως δεν αναγνωρίζο-
νται ως Pilon.

43Β: Μερικώς ενδαρθρικά. Το περιφερικό 
τμήμα με την αρθρική επιφάνεια και το κεντρικό 
τμήμα της διάφυσης διατηρούν κάποια επαφή 
μεταξύ τους-κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν 

να συμπεριληφθούν και στην ταξινόμηση κατά 
Lauge-Hansen.

43C: Πλήρως ενδαρθρικά. Το περιφερικό τμήμα 
με την αρθρική επιφάνεια και το κεντρικό τμήμα 
της διάφυσης δε βρίσκονται σε επαφή μεταξύ 
τους-σε αυτή την κατηγορία κατατάσσεται και η 
πλειοψηφία των καταγμάτων Pilon. (Εικόνα 2)

Ειδικά για την κατηγορία C, που είναι και η 
πιο σημαντική, οι υποκατηγορίες C1, C2 και 
C3 αντιστοιχούν σε κατάγματα χωρίς συντριβή, 
με συντριβή μόνο της μετάφυσης και σε περι-
πτώσεις με συντριβή της επίφυσης (ή και της 
μετάφυσης).

Εμβιομηχανική
Στη σειρά των Ruedi και Algower (1980), οι πε-

ρισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν σε χαμηλής 
ενέργειας κατάγματα που οφείλονταν σε στροφική 
παραμόρφωση. Μολαταύτα, στην πλειονότητα 
των άλλων σειρών, τα περισσότερα κατάγματα 
Pilon είχαν προκληθεί από κάκωση αξονικής 
συμπίεσης υψηλής ενέργειας, συνήθως συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματος ή πτώσης από ύψος και 
μάλιστα άνω των 3 μέτρων. Να σημειωθεί δε 
ότι η τάση του Αχίλλειου τένοντα καθώς και η 
θέση της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός 
κατά τη στιγμή της κάκωσης, φαίνεται ότι δια-
δραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανατομία και 
τη σοβαρότητα του κατάγματος.

Κλινική εξέταση
Όπως για όλες τις κακώσεις υψηλής ενέργειας, 

ακολουθούνται οι αρχές του ATLS. Η κλινική 
εξέταση οφείλει να περιλαμβάνει τον έλεγχο 
για πιθανές νευραγγειακές κακώσεις, σύνδρομο 
διαμερίσματος και άλλες συνοδές κακώσεις 
του μυοσκελετικού, καθώς και την εκτίμηση 
της γενικής κατάστασης του ασθενούς, με ιδι-
αίτερη έμφαση στην πιθανή παρουσία καρδι-
αγγειακών παθήσεων, σακχαρώδους διαβήτη, 
φλεγμονώδους αρθρίτιδας, ή άλλης σοβαρής 
πάθησης. Τέλος, ο έλεγχος της κατάστασης των 
μαλακών μορίων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
ζήτημα, που έχει πρωτεύοντα ρόλο στη λήψη 
των θεραπευτικών αποφάσεων και για αυτό θα 
αναφερθούμε πιο αναλυτικά. Τα μαλακά μόρια 
της περιφερικής κνήμης έχουν σχετικά ευαίσθητη 
αγγείωση και αναλογικά μειωμένη ικανότητα 
επούλωσης, ιδίως σε μεγαλύτερες ηλικίες και 
επιβαρυμένη γενική κατάσταση. Έτσι, σε κατάγ-
ματα Pilon συχνά αναπτύσσονται καταγματικές 
φυσαλίδες και νεκρώσεις του δέρματος, που 
δυσχεραίνουν την επούλωση του τραύματος. 
Πιο συγκεκριμένα:
1.  Το οίδημα εξαιτίας των διεργασιών της φλεγ-

μονής κορυφώνεται στις 12-24 ώρες.
2.  Το ενδοδερμικό οίδημα εξελίσσεται και κο-

ρυφώνεται στις 12-36 ώρες.
3.  Φυσαλίδες παρουσιάζονται στο 1/3 των 

Υψηλής Ενέργειας 
Ενδαρθρικά Κατάγματα 

Ποδοκνημικής
(Pilon Fractures)

Σύγχρονες απόψεις θεραπευτικής 

προσέγγισης
Γ. ΚΟΥΝΤΗΣ1, Ε. ΦρΑΓΚΟμίχΑΛΟΣ2, Δ.ΠΑΠΑΔΗμΑΣ2, Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ2

1Επιμελητής Β΄ΕΣΥ, 2Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικός
E’ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου ΚΑΤ
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ασθενών με ενδοδερμικό οίδημα. Θα 
πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των 
λευκών φυσαλίδων (επιδερμίδα) από 
τις κόκκινες (υποδόριο), μιας και οι τελευ-
ταίες παρουσιάζονται με ολικού πάχους 
αλλοιώσεις και απαιτούν θεραπεία για 
να εξαλειφθούν.

Απεικονιστικός έλεγχος
Ο ακτινολογικός έλεγχος πρέπει να περιλαμ-

βάνει απλές ακτινογραφίες (προσθιοπίσθιες 
και πλάγιες) καθώς και αξονική τομογραφία 
της περιοχής του κατάγματος. Οι απλές ακτι-
νογραφίες παρουσιάζουν άμεσα την έκταση 
του κατάγματος και το γενικό προσανατολι-
σμό των κατεαγότων τμημάτων. Η αξονική 
τομογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη με-
λέτη αυτών των καταγμάτων. Επιτρέπει την 
αναγνώριση των κυρίων τμημάτων καθώς και 
των βασικών καταγματικών γραμμών, που 
απαιτούνται για τον προεγχειρητικό σχεδια-
σμό. Επιπλέον, αναδεικνύει με λεπτομέρεια 
το βαθμό συντριβής καθώς και την κατάσταση 
της αρθρικής επιφάνειας. Η αξία αυτής της 
εξέτασης, όπως άλλωστε υπογραμμίζεται 
στη βιβλιογραφία (Tournetta 1996), είναι 
τέτοια που η εικόνα που λαμβάνεται κατά 
τον έλεγχο με CT καθορίζει την στρατηγική 
της αντιμετώπισης σε ποσοστό που φτάνει 
το 60% των περιπτώσεων. Πρακτικά, με 
εξαίρεση τις επείγουσες περιπτώσεις, ασθε-
νείς με κάταγμα Pilon δεν οδηγούνται στο 
χειρουργείο πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
με αξονική τομογραφία.

Συντηρητική αντιμετώπιση
Έχει περιγραφεί από ορισμένους συγγραφείς 

(Ayeni 1988), η συντηρητική αντιμετώπιση 
με γύψο (12 εβδομάδες) και αποφυγή φόρ-
τισης (10 εβδομάδες) σε κάποιες περπτώσεις 
απαρεκτόπιστων καταγμάτων. Σε παρεκτο-
πισμένα ή συντριπτικά κατάγματα, βέβαια, 
η πρόγνωση είναι πτωχή.

χειρουργική αποκατάσταση
Δύο είναι οι βασικές χειρουργικές επι-

λογές :
1.  Ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύν-

θεση (O.R.I.F.). Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής 
από τους Ruedi και Algower, οι οποίοι 
έδιναν έμφαση στην αποκατάσταση του 
μήκους της περόνης και τη σταθεροποίησή 
της με πλάκα-βίδες, και στην ανάταξη και 
συγκράτηση της αρθρικής επιφάνειας με 
τη χρήση μοσχευμάτων και εν συνεχεία 
πλάκας αντιστήριξης. Δυστυχώς, όμως, η 
μεγάλου μήκους πρόσθια-έσω προσπέ-
λαση που χρησιμοποιήθηκε συνδυαζόταν 
με υψηλό ποσοστό προβλημάτων από 
το τραύμα. Πιο πρόσφατα, η χρήση πε-
ριορισμένης έκτασης προσπελάσεων επί 
της κύριας καταγματικής γραμμής και οι 
ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές (Μ.Ι.Ρ.Ο. 
:minimal-incision plate osteosynthesis) 
με τη χρησιμοποίηση πλακών χαμηλού 
profile φαίνεται να συνδυάζονται με λι-
γότερες επιπλοκές από το τραύμα.

2.  Εξωτερική οστεοσύνθεση σε συνδυα-
σμό με Μ.Ι.Ρ.Ο.. Η αποκατάσταση του 
μήκους και η σταθεροποίηση των αρθρι-
κών τμημάτων επιτυγχάνεται με τη χρήση 
μονόπλευρων ή κυκλικών πλαισίων ή 
υβριδίων σε συνδυασμό με ελάχιστα 
παρεμβατικές τεχνικές. Στόχος αυτών νεό-
τερων τεχνικών είναι να ελαχιστοποιήσουν 
τον περαιτέρω τραυματισμό του φακέ-
λου των μαλακών μορίων, συχνά με την 
προσωρινή σταθεροποίηση και οριστική 
χειρουργική αντιμετώπιση όταν η κατά-
σταση των μαλακών μορίων το επιτρέψει. 
Η ανακατασκευή της άρθρωσης γίνεται 
διαμέσου μικρών τομών ακριβώς πάνω 
από την κύρια καταγματική γραμμή.

Σημαντικό θεραπευτικό ζήτημα αποτελεί 
ο σωστός χρονικός προγραμματισμός της 
χειρουργικής θεραπείας των καταγμάτων 
‘pilon’. Η αναβολή της οστεοσύνθεσης σε 
κάποιες περιπτώσεις κρίνεται επιβεβλημένη 
μέχρι να θεωρηθεί επαρκής η διαχείριση 

του τραυματισμού των μαλακών μορίων της 
κνήμης. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί 
να απαιτεί την πάροδο ακόμα και αρκετών 
εβδομάδων ώστε να εξασφαλιστεί, όσο 
γίνεται, η επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος, αποφεύγοντας τις πιθανές 
επιπλοκές. Οι κυριότερες επιπλοκές, που 
μπορεί να είναι από πολύ σοβαρές έως 
και καταστροφικές (όπως περιέγραψαν οι 
Teeny και Wiss-1993), περιλαμβάνουν τη 
διάσπαση του τραύματος (10%), τη λοίμωξη 
(4%-35%), και την ψευδάρθρωση (1%-
15%). Πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες 
που ανακοινώθηκαν βασίζονται σε χειρουρ-
γικές στρατηγικές και χρονοδιαγράμματα 
σχεδιασμένα να επιτρέψουν την επούλωση 
του φακέλου των μαλακών μορίων και τη 
βελτίωση της ποιότητας ανάταξης. Αυτά τα 
πρωτόκολλα δείχνουν ότι τα ποσοστά επι-
πλοκών μετά από κατάγματα κνήμης τύπου 
pilon, και ειδικότερα τα ανοικτά, μπορούν 
να μειωθούν. Πάντως και πάλι κάποιος θα 
πρέπει να αναμένει να προκύψουν επιπλοκές 
(κυρίως οι φλεγμονές), αλλά σε μικρότερο 
βαθμό.

Αποτελέσματα χειρουργικής 
αποκατάστασης

Μόνο μια τυχαιοποιημένη μελέτη έχει 
συγκρίνει την εσωτερική και εξωτερική ο-
στεοσύνθεση, του Wyrsch(1996), κατά την 
οποία αναφέρεται μία υψηλότερη επίπτωση 
σοβαρών επιπλοκών από τα μαλακά μόρια 
στην κατηγορία ORIF. Το πρόβλημα, όμως, 
ήταν η χαμηλή ισχύς της μελέτης, καθώς η 
κατανομή των περιστατικών δεν ήταν τυχαι-
οποιημένη. Επιπρόσθετα, η οστεοσύνθεση 
πραγματοποιούταν την πρώτη εβδομάδα 
οπότε και αναμενόταν ότι τα μαλακά μόρια 
θα ήταν οιδηματώδη.

Διάφορες άλλες ανάδρομες μελέτες έχουν 
αναφερθεί (Williams 1998, Blauth 2001, 
Pollak 2003) με ποικίλα αποτελέσματα. Ο 
Παπαδοκωστάκης και συν. (2008) έδωσε 

μια άριστη συστηματική αναθεώρηση στη 
βιβλιογραφία της εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης, σύμφωνα με την οποία τα αποτελέσματα 
των σταθεροποιητών γεφύρωσης και μη 
γεφύρωσης ήταν παρόμοια. Ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος ψευδάρθρωσης στις μεθόδους 
γεφύρωσης μπορεί να οφειλόταν σε επι-
βαρυντικούς παράγοντες όπως η αρχική 
σοβαρότητα του κατάγματος.

Συνεπώς, αυτή τη στιγμή τόσο η εξωτερική 
οστεοσύνθεση όσο και η σε δεύτερο χρόνο 
ελάχιστα παρεμβατική οστεοσύνθεση με 
πλάκα (Μ.Ι.Ρ.Ο.), βρίσκουν εφαρμογή στην 
αντιμετώπιση των καταγμάτων Pilon.

Στην κλινική μας από τον Ιανουάριο του 
2004 έως και τον Δεκέμβριο του 2007 α-
ντιμετωπίσθηκαν με ελάχιστα παρεμβατι-
κές τεχνικές (ΜΙΡΟ minimal-incision plate 
osteosynthesis) και σταθεροποίηση με 
Εξωτερική Οστεοσύνθεση, Τριάντα Επτά 
(37) υψηλής ενέργειας ενδαρθρικά κατάγ-
ματα Pilon που παρακολουθήθηκαν για 24 
έως 36 μήνες μετεγχειρητικά.

Αξιολογήθηκαν με Ankle pain score, SF-36 
για την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά 
τη χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης, 
εύρος κίνησης, αρχόμενη μετατραυματική 
αρθρίτιδα κ. λπ., και συγκρίναμε τα αποτε-
λέσματά μας με τα συμπεράσματα άλλων 
ερευνητών με την ίδια, παρόμοια ή άλλες 
χειρουργικές τεχνικές (full ring Ilizarov frame, 
AO hybrid frames, external fixators, Μ.Ι.Ρ.Ο. 
χωρίς στήριξη με Εξωτερική Οστεοσύνθεση 
κ.ά.) και διαπιστώσαμε από ικανοποιητικά 
έως εξαιρετικά αποτελέσματα.

Συμπερασματικά, στην αναδρομική μας 
μελέτη, διαπιστώσαμε το σημαντικότατο 
ρόλο της ποιότητας των μαλακών μορίων 
την ημέρα της χειρουργικής αποκατάστασης, 
στο τελικό αποτέλεσμα.

Συμπεράσματα:
Ένας αριθμός πρόσφατων ερευνών (Marsh 

2003, Pollak 2003, Williams 2004) έχουν 
συγκεντρωθεί στα συνολικά κλινικά συμπε-

I - όχι παρεκτόπιση όχι συ-
ντριβή 

AO group A -εξωαρθρικό 
κάταγμα

II –μικρή παρεκτόπιση, όχι 
συντριβή ή εμβύθιση

AO group B - μερικώς εν-
δαρθρικό κάταγμα

III – παρεκτόπιση και συντριβή 
ή εμβύθιση

AO group C – πλήρως ενδαρ-
θρικό κάταγμα

Εικόνα 1. Ταξινόμηση κατά Ruedi/Allgower Εικόνα 2. Ταξινόμηση κατά AO

Εικόνα 3. Απλές ακτινογραφίες κατάγματος ποδοκνημικής

Bridging external 
fixator

Non-bridging fixators 
full ring Ilizarov frame

M.I.P.O.
Non-bridging fixators AO hybrid 
frame

Εικόνα 4. Εξωτερική οστεοσύνθεση
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ράσματα, χρησιμοποιώντας για μέτρηση το 
SF-36 και το ankle score. Όλοι συμφωνούν 
ότι μετά από 2-5 χρόνια ασθενείς που έχουν 
υποστεί κάταγμα Pilon έχουν φτωχότερους 
γενικούς δείκτες υγείας από ότι ο μέσος 
πληθυσμός, 15%-30% απέκτησαν αναπηρία 
και 40% άλλαξαν επάγγελμα εξαιτίας του 
κατάγματος.

Η εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας ήταν παρού-
σα στο 50% ή και μεγαλύτερο ποσοστό 
των ασθενών, συνήθως μέσα σε 2 χρόνια, 
αλλά τα κλινικά συμπεράσματα συνδεόταν 
λίγο με τη σοβαρότητα της ΟΑ. Η συνολική 
διακύμανση της μετατραυματικής οστεοαρ-
θρίτιδας ήταν περίπου 10%. Ο Marsh βρήκε 
ότι οι ασθενείς συνέχισαν να βελτιώνονται 
μέχρι και 5 χρόνια μετά από το κάταγμα 
και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν 
υπολογίζουμε αποτελέσματα από μικρότερα 
follow-up.

Oι κύριοι προγνωστικοί παράγοντες των 
τελικών συμπερασμάτων ήταν το αρχικό 
τραύμα και η ποιότητα της αρχικής ανά-
ταξης.

Συζήτηση
Δύο είναι τα κύρια προβλήματα που κα-

λούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε ένα ανοικτό 
κάταγμα κνήμης ‘pilon’:

1.  Η αντιμετώπιση του τραυματισμού των 
μαλακών μορίων.

2.   Η οστική ανακατασκευή.
Οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις 

συνιστούν μία αντιμετώπιση δύο σταδίων: 
Το πρώτο στάδιο διευθετεί τις ανάγκες για 
περιορισμό των προβλημάτων από το οστό 
και τα μαλακά μόρια και ακολουθείται από 
το δεύτερο στάδιο της οστικής ανακατα-
σκευής.

Το πρώτο θεραπευτικό ζήτημα για αυτούς 
τους ασθενείς είναι η αντιμετώπιση του τραυ-
ματισμού των μαλακών μορίων. Ασθενής 
με ανοικτό τραύμα έχει μεγάλο ρίσκο για 
λοίμωξη. Στον περιορισμό της πιθανότητας 
λοίμωξης μπορεί να συμβάλλει και η χρήση 
αντιβιοτικών επιθεμάτων μετά από έκπλυση 
και νεαροποίηση, γεγονός που επιβεβαιώ-
νεται και σε πολλές μελέτες.

Το δεύτερο πρόβλημα, μετά τη διαχείριση 
του τραυματισμού των μαλακών μορίων, 
είναι η πόρωση του κατάγματος. Πλημμελής 
οστική ανακατασκευή μπορεί να οδηγήσει σε 
μια ασταθή ποδοκνημική, που θα χρειαστεί 
πιθανότατα επανεπεμβάσεις για να βελτιωθεί. 
Μια ερώτηση που οφείλει να απαντηθεί 
είναι αν η αρθρική επιφάνεια είναι ικανή να 
δεχθεί φόρτιση. Η χρήση μιας εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης με λεπτά Κ-Wires είναι μια 

επιλογή που μπορεί να διασφαλίσει τη δυ-
νατότητα φόρτισης αλλά και ευχέρεια στην 
περιποίηση και επούλωση του τραύματος. 
Να σημειωθεί εδώ ότι, δυστυχώς σε κάποιες 
περιπτώσεις, η συντριπτικότητα της κάκωσης 
είναι τέτοια που τελικά καθιστά ως μοναδική 
λύση την αρθρόδεση της ποδοκνημικής σε 
πρώτο χρόνο.

Μετά τη διευθέτηση της διαχείρισης των 
μαλακών μορίων και της οστικής ανακατα-
σκευής, ένα επιπλέον ερώτημα είναι αυτό 
της χρονοθέτησης της αφαίρεσης των υλι-
κών στις περιπτώσεις των επιπλεγμένων με 
λοίμωξη καταγμάτων. Κριτήριο αποτελεί η 
στάθμιση του κόστους και του οφέλους από 
την παραμονή των υλικών, που μπορεί να 
συμβάλλουν στη διατήρηση της λοίμωξης, 
έναντι της σταθερότητας που προσφέρουν 
στην υποστήριξη του οστού. Η απόφαση για 
το ποιο από τα παραπάνω είναι πιο σημαντικό 
διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, και ως εκ 
τούτου οφείλει να εξατομικεύεται.
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