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ΚΝΗΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 
ΟΣΤΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΟΣΤΩΝ. 



Οστεοπλαστική µε µπαλόνι: 
Χρήση οστικού µπαλονικού για ανάταξη 
καταγµάτων οστεοπορωτικών οστών και 
ενίσχυση τους µε έγχυση οστικού 
τσιµέντου 
Αποτελεί εξέλιξη της κλασικής 
κυφοπλαστικής της ΣΣ, κατόπιν 
διεύρυνσης των ενδείξεων της και 
επέκτασης της χρήσης της σε 
εξωσπονδυλικά οστεοπορωτικά κατάγµατα 
Έχει πρόσφατα περιγραφεί για: 
•Κατάγµατα κνηµιαίου πλατώ 
•Κατάγµατα άπω κερκίδας 1 

•Κατάγµατα πτέρνας 2 

•Κατάγµατα κοτύλης µηριαίου 
•Κατάγµατα κυβοειδούς
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Εµπιεστικά κατάγµατα κνηµιαίου 
πλατώ: συµβατική αντιµετώπιση µε 
εσωτερική οστεοσύνθεση: 

•Μεγάλη επέµβαση για ηλικιωµένους 
οστεοπορωτικούς ασθενείς 

•Περαιτέρω κάκωση της αρθρικής 
επιφάνειας από την ανάταξη της 
εµβύθισης 1 

•Μετεγχειρητικά: µη φόρτηση για 2 – 3 
µήνες 2
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Καινοτόµος µέθοδος ανάταξης µε κνηµοπλαστική 
µε µπαλόνι: 

• Χρήση οστικού µπαλονιού για  
  ανάταξη της εµβύθισης 
• Οµοιόµορφη µετάδοση της πίεσης ανάταξης 
• Οµαλότερη αρθρική επιφάνεια 1 

• Ελάχιστο χειρουργικό τραύµα 
• Άµεση σταθεροποίηση του οστού µε έγχυση οστικού 
τσιµέντου για πρώιµη κινητοποίηση

1. Broome B, Mauffrey C, Statton J, Voor M, Seligson D: Inflation osteoplasty: in vitro evaluation of a new technique for reducing depressed intraarticular fractures of the 
tibial plateau and distal radius. J Orthopaed Traumatol , doi:10.1007/s10195-012-0185-z.
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• Ασθενής 91 ετών ♀ 
• Οτεοπόρωση, συνυπάρχουσες παθήσειςς 
• Κάκωση - αίµαρθρο (δε) γόνατος 
• Αρχικές ακτινογραφίες  
   αρνητικές για κάταγµα 
• CT : Εµπιεστικό κάταγµα έξω κνηµιαίου 
κονδύλου χωρίς διαχωρισµό (Schatzker 
IIIb)

Παρουσίαση περιστατικού - εγχειρητική τεχνική

• Ύπτια θέση ασθενούς 
• Υπο ραχιαία αναισθησία έλεγχος 
συνδεσµικής σταθερότητας 

• Εισαγωγή Trocar στο έξω 
κνηµιαίο πλατώ, κάτω απο τη 
θέση της εµβύθισης 

• Εισαγωγή 3 K-W κάτω από το 
tracar για υποστήριξη της 
έκπτυξης του µπαλονιού



Εγχειρητική τεχνική

• Σταδιακή έκπτυξη του 
µπαλονιού έως 50 psi 

• Έλεγχος για ασύµµετρη έκπτυξη 
• Πλήρης έκπτυξη στα 250 psi και 
αποτελεσµατική ανάταξη του 
κατάγµατος 

• Ακτινοσκοπική επιβεβαίωση της 
ανάταξης σε δύο προβολές 1

1. Pizanis A, Garcia P, Pohlemann T, Burkhardt M. Balloon tibioplasty: a useful tool for reduction of tibial plateau depression fractures. J 
Orthop Trauma. 2012 Jul;26(7):e88-93.

• Τοποθέτηση 2 ακόµη K-W πάνω 
από το µπαλόνι για συγκράτηση 
της ανάταξης 

• Ξεφούσκωµα – αποµάκρυνση 
µπαλονιού  

• Εισαγωγή 3 cancellus αυλοφόρων 
βιδών πάνω από τα K-W  για 
συγκράτηση του κατάγµατος και 
αφαίρεση των K-W



Έγχυση οστικού τσιµέντου φωσφορικού 
ασβεστίου δια του trocar 

• Πλήρωση του οστικού ελλείµατος του 
έξω κνηµιαίου πλατώ και ενίσχυση 
του κατάγµατος

Εγχειρητική τεχνική - αποτελέσµατα

• Κινητοποίηση ασθενούς την 1η 
µετεγχειρητική ηµέρα µε µερική 
φόρτιση 

• Εντατική φυσικοθεραπεία, πλήρες 
εύρος κίνησης σε 1 εβδοµάδα 

• Πλήρης φόρτιση στις 3 εβδοµάδες 
• Μετεγχειρητιό CT scan έδειξε επαρκή 
ανάταξη του κατάγµατος 

• Επανέλεγχος στους έντεκα µήνες: η 
ασθενής κινητοποιείται αυτόνοµα και 
είναι ικανοποιηµένη µε το αποτέλεσµα



Πλεονεκτήµατα µεθόδου:  
•Ελάχιστα επεµβατική 
•Αποκατάσταση οµαλότερης 
αρθρικής επιφάνειας 1 

•Επαρκής σταθερότητα για άµεση 
κινητοποίηση 2
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Μειονεκτήµατα µεθόδου:  
•Υψηλότερο κόστος 3 

•Απαραίτητη η εµπειρία του 
χειρουργού

3. Pizanis A., Garcia P., Pohlemann T., Burkhardt M. Balloon tibioplasty: a useful tool for reduction of tibial plateau depression fractures J Orthop Trauma 2012 ;  26 (7) : 
88-93



Κνηµοπλαστική µε µπαλόνι 
•ασφαλής  
• ελάχιστα επεµβατική   
•αποτελεσµατική  
• υποσχόµενη τεχνική  για ηλικιωµένους 
οστεοπορωτικούς ασθενείς 

• καλύτερα αποτελέσµατα - µικρότερο 
χειρουργικό τραύµα. 

 Συµπεράσµατα
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