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Υλικό και µέθοδος:  
Άνδρας 45 ετών υπέστη σε τροχαίο ατύχηµα (3ος του 2011) συντριπτικό υποτροχαντήριο κάταγµα 

δε. µηριαίου, τύπου b2 κατά ΑΟ. 
Αντιµετώπιστηκε στην ορθοπαιδική κλινική του Ιπποκρατείου νοσοκοµείου µε ανοιχτή ανάταξη του 

κατάγµατος και ενδοµυελική ήλωση µε long gamma-nail.

Αποφασίζεται αντιµετώπιση µε χρήση συστήµατος Ilizarov χωρίς εξαγωγή του ήλου. Η διατήρηση του 
ήλου προσφέρει επιπλέον σταθεροποίηση στο άνω τριτηµόριο του µηριαίου (πλέον των half-pins της 

Ilizarov) και µε τη χρήση της συσκευής  Ilizarov έχουµε δυνατότητα συµπίεσης στην εστία της 
ψευδάρθρωσης και ταυτόχρονα επιµήκυνσης του µηριαίου (lengthening over the nail). 

Πέντε µήνες µετά δεν υπάρχουν επιπλέον σηµεία πώρωσης ενώ παραµένει 
παθολογική κίνηση στην εστία του κατάγµατος και βράχυνση του µηριαίου κατά 3,5 

εκ (ατροφική ψευδάρθρωση).

Επτά µήνες µετά, λόγω καθυστερηµένης πώρωσης, 
γίνεται δυναµοποίηση του συστήµατος µε αφαίρεση των 

περιφερικών βιδών.



Επέµβαση:  
Τοποθέτηση σε τραπέζι ηλώσεων µε έλξη από το κνηµιαίο κύρτωµα. 
Λήψη µοσχευµάτων από το αρ. λαγόνιο. Χειρουργικός καθαρισµός της 

ψευδάρθρωσης (αφαίρεση ινώδους ιστού και νεαροποίηση έως αιµάσσον οστούν 
εκατέρωθεν) - δηµιουργία επιπλέον οστικού ελλείµατος 1,5 εκ.

Γίνεται προσπάθεια για άµεση συµπλησίαση - συµπίεση του κατάγµατος αλλά 
καθίσταται αδύνατη λόγω της ύπαρξης του ήλου.  Αποφασίζεται η εξαγωγή και 
βράχυνση του ήλου ώστε να επιτευχθεί η επαφή των κατεαγότων τµηµάτων. 
Γίνεται αφαίρεση του ενδοµυελικού ήλου ο οποίος διατέµνεται στο ύψος της 
κεντρικής οπής και επανατοποθετείται στον αυλό του µηριαίου.  Ακολουθεί 
τοποθέτηση των λαγονίων µοσχευµάτων στην εστία του κατάγµατος και 
σύγκλειση του τραύµατος. 
 

Συναρµολόγηση κυκλοτερούς σύστηµατος εξωτερικής οστεοσύνθεσης (ilizarov), το 
οποίο κεντρικά συνδέθηκε µε τον ενδοµυελικό ήλο µε βέλόνη half pin δια της 
αντιστροφικής οπής του ήλου (µέσω του σκοπεύτρου) και µε δύο ακόµη half pins 
στο εγγύς µηριαίο. Άµεση συµπίεση στην εστία του κατάγµατος. Οστεοτοµία στο 
περιφερικό µηριαίο (για αντιµετώπιση της βράχυνσης µε διατατική οστεογένεση).

Έναρξη σταδιακής επιµήκυνσης του µηριαίου από την 7η µετεγχειρητική ηµέρα µε 
ρυθµό 1mm/24h και ταυτόχρονα συµπίεση στην εστία του κατάγµατος.  



Δύο έτη µέτα την επέµβαση παρατηρείται ολοκλήρωση της πώρωσης τόσο στη 
θέση του κατάγµατος όσο και της οστεοτοµίας. Παραµένει 1 εκ. βράχυνση του δε. 

µηριαίου. Ο ασθενής βαδίζει άνετα και είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από την 
θεραπεία. 

Αποτελέσµατα:  
Ολοκλήρωση της διατατικής οστεογένεσης στις 6 εβδοµάδες (4 εκ. επιµήκυνσης σύνολο). 

Έξι µήνες µετά, αφαίρεση του εγγύς τµήµατος της συσκευής λόγω πώρωσης του 
κατάγµατος. 

Παραµονή του άπω τµήµατος της συσκευής για άλλους δύο µηνες έως 
ακτινολογικής εικόνας επαρκούς πώρωσης του νεοσχηµατισθέντος οστού, οπότε 

και αφαιρείται το σύστηµα. 
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Συµπεράσµατα: Η µέθοδος διατατικής οστεογένεσης µε κυκλική εξωτερική 
οστεοσύνθεση πάνω από ενδοµυελικό ήλο φάνηκε στη δική µας εµπειρία ασφαλής 

και αποτελεσµατική, καθώς µειώνει τον χρόνο θεραπείας και αποτρέπει τον 
κίνδυνο νέου κατάγµατος. 

 


