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Περίληψη

Στη μελέτη που ακολουθεί περιγράφονται οι μετεγχειρητικές 
επιπλοκές και η αντιμετώπισή των, μετά από οστεοσύνθεση 473 
περιτροχαντηρίων καταγμάτων με τη μέθοδο τον ολισθαίνοντος 
ήλου DHS. Η συχνότητα των επιπλοκών ήταν 18%. Κυριότερες 
επιπλοκές ήταν η ψευδάρθρωση, το φαινόμενο της διάσχισης του 
αυχένα (cut out), η νέκρωση της μηpιaίας κεφαλής και η εν τω 
βάθει λοίμωξη. Η έγκαιρη αντιμετώπισή τους αποκαθιστά τη λει-
τουργικότητα του σκέλους. Παρά το υψηλό ποσοστό επιπλοκών, η 
οστεοσύνθεση με πλάκα-ολισθαίνοντα ήλο DHS προσφέρει ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα.

Εισαγωγή

Τα περιτροχαντήρια κατάγματα διακρίνονται στα διατροχαντή-
ρια, τα βασεοαυχενικά, στα δια-υποτροχαντήρια και στα υψηλά 
και χαμηλά υποτροχαντήρια. Η συχνότητα τους αυξάνει λόγω 
αύξησης του μέσου όρου ζωής (Merle V et al, 2004). Συνήθως 
υπερτερούν τα διατροχαντήρια, είναι συχνότερα στο γυναικείο 
φύλο, προσβάλλεται συνήθως το δεξιό σκέλος και παρατηρείται 
στατιστικά έξαρση την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα κύρια αίτια 
είναι η πτώση στις μεγαλύτερες ηλικίες και τα τροχαία ατυχή-
ματα και η άμεση πλήξη στις μικρότερες. Παράγοντες που συνε-
πικουρούν είναι η οστεοπόρωση, η αστάθεια και η μείωση των 
αισθήσεων που συναντάται στα άτομα μεγάλης ηλικίας. Τα υλικά 
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οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά και-
ρούς ήταν ποικίλα και περιλαμβάνουν πλάκα στα-
θερής γωνίας 95 μοιρών (Υοο MC et al, 2005), γω-
νιώδη πλάκα σταθερής γωνίας 130 μοιρών, πλάκα 
McLaughlin και τριακτινωτό ήλο Smith Petersen, 
πλάκα σταθερής γωνίας 95 μοιρών με ολισθαίνο-
ντα ήλο «DCS» (Warwick DJ et al, 1995), πλάκα 
μεταβλητής γωνίας με ολισθαίνοντα ήλο «DHS» 
(Chirodiam Ν et al, 2005) και ενδομυελικό ήλο 
μεταβλητής γωνίας με ολισθαίνοντα ήλο (Kyle R 
et al 1995). Τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν στην 
αντιμετώπιση των περιτροχαντηρίων καταγμάτων 
η εσωτερική οστεοσύνθεση με DHS ενώ κερδίζει 
έδαφος ο ενδομυελικός ήλος μεταβλητής γωνίας 
με ολισθαίνοντα ήλο «γ-nail» και οι παραλλαγές 
αυτού (Boriani S et al 1994, Kranje D et al 1996, 
Parker Μ et al 1997). Σκοπός αυτής της εργασίας 
είναι να καταδείξουμε τις επιπλοκές που συμβαί-
νουν όταν τα κατάγματα αυτά αντιμετωπίζονται 
με DHS όπως επίσης την σωστή και έγκαιρη αντι-
μετώπισή τους.

Υλικό-μέθοδος

Την επταετία 1999-2005 στην Ορθοπαιδική κλι-
νική του Νοσοκομείου Αγρινίου και την Α' Ορ-
θοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου Κιλκίς αντι-
μετωπίστηκαν με την μέθοδο του ολισθαίνοντα· 
ήλου DHS 473 ασθενείς με κατάγματα πέριξ του  
τροχαντήρος. Εξ αυτών τα 438 ήταν διατροχαντή-
ρια, δια-υποτροχαντήρια και 35 υποτροχαντήρια 
(χαμηλά και υψηλά). Υπερτερούσαν οι γυναίκες, 
310 έναντι 163 ανδρών καθώς και το δεξιό σκέ-
λος, 352 έναντι 121 του αριστερού. Η ηλικία των 
ασθενών κυμάνθηκε από 35 ως 105 έτη με M.Ο. 
τα 76,5 έτη. Το αίτιο ήταν πτώση σε 407 ασθενείς 
το τροχαίο δυστύχημα σε 62 ασθενείς και άμεση 
πλήξη σε 4 ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπί-
στηκαν με πλάκα μεταβλητής γωνίας και ολισθαί-
νοντα ήλο τύπο DHS. Η πλάκα ήταν συνήθως 
3-5 οπών για τι διατροχαντήρια αναλόγως του 
βάρους του ασθενούς ενώ στα δια-υποτροχαντή-
ρια και υποτροχαντήρια φροντίσαμε να υπάρχουν 
τουλάχιστο 3 βίδες περιφερικώς του κατάγματος. 
Έτσι οι πλάκες ήταν 5-8 οπών ανάλογα με την 
έκταση του κατάγματος. Η γωνία της πλάκας ήταν 

στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών 135 μοιρών 
ενώ το μήκος του ολισθαίνοντα ήλου κυμάνθηκε 
από 80-110 χιλιοστά. Μόσχευμα τοποθετήθηκε 
σε 48 ασθενείς, περίπου το 10% των ασθενών. Ο 
μέσος όρος χρόνου χειρουργείου ήταν 58 λεπτά 
(45-73 λεπτά). Η απώλεια αίματος ανά ασθενή 
ήταν κατά μέσο όρο 1,2 μονάδες.  Όλοι οι ασθε-
νείς κινητοποιήθηκαν τη 2η μετεγχειρητική μέρα, 
μετά την αφαίρεση της παροχέτευσης. Αντιβίωση 
δόθηκε προφυλακτικώς σε όλους τους ασθενείς 
(3 δόσεις μετεγχειρητικώς), όπως και αντιπηκτική 
αγωγή για 45 ημέρες. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας 
ήταν 11 ημέρες, ενώ ο χρόνος πώρωσης κυμάν-
θηκε από 3 έως 5,5 μήνες (Μ. Ο. 4.3 μήνες). Κατά 
την παρακολούθηση (1-7 έτη) διαπιστώσαμε ότι 
απεβίωσαν 61 ασθενείς (33 το πρώτο έτος), ενώ 
δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση επανελέγ-
χου άλλοι 10, τρεις ασθενείς απεβίωσαν αμέσως 
μετεγχειρητικώς (0.75%). Είχαμε επίσης 2 επιπο-
λής λοιμώξεις (0,5%) που αντιμετωπίστηκαν με 
λήψη καλλιέργειας και αντιβίωση βάσει αντιβιο-
γράμματος. Τρεις ασθενείς (0.75%) παρουσίασαν 
εν τω βάθει λοίμωξη χωρίς χαλάρωση υλικών και 
αντιμετωπίστηκαν με χειρουργικό καθαρισμό, 
λήψη καλλιεργειών, σύγκλιση τραύματος με σύ-
στημα ροής-πλύσης και χορήγηση αντιβιοτικών 
βάσει αντιβιογράμματος. Ουδείς εκ των ασθενών 
παρουσίασε πώρωση σε πλημμελή θέση εκτός 
από 8 ασθενείς στους οποίους είχε γίνει εξαρχής 
οστεοτομία Hughston-Dimon. Ψευδάρθρωση με 
ή χωρίς αποτυχία υλικού είχαμε σε 7 ασθενείς 
(1.75%). Οι τρεις αντιμετωπίστηκαν με ολική αρ-
θροπλαστική ισχίου, οι τρεις με ημιολική αρθρο-
πλαστική Bipolar (εικ. 1) και ο ένας με αναθεώρη-
ση της οστεοσύνθεσης αρχικώς με ήλο DHS και, 
επί αποτυχίας αυτής, με μακρό ήλο γάμμα (long 
gamma nail) και μοσχεύματα (εικ. 2). Νέκρωση 
μηριαίας κεφαλής παρατηρήσαμε σε τρεις ασθε-
νείς (0,75%). Οι δύο από αυτούς αντιμετωπίστη-
καν με ολική αρθροπλαστική ισχίου και ο ένας με 
ημιολική Bipolar (εικ. 3). Διάσχιση του αυχένα του 
μηριαίου (φαινόμενο cut out) είχαμε σε 9 ασθενείς 
(2.25%). Εξ αυτών οι 4 αντιμετωπίστηκαν με ολι-
κή αρθροπλαστική ισχίου (εικ. 4), οι τρεις με ημι-
ολική αρθροπλαστική τύπου Bipolar (εικ. 5), ένας 
ασθενής με αναθεώρηση οστεοσύνθεσης με σύ-
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Εικόνα 1: α-διατροχαντήριο κάταγμα αντιμετωπισθέν με D.H.S. β-3 μήνες μετεγχειρητικά ψευδάρθρωση με αποτυχία 
υλικού. γ-Αντιμετώπιση με ημιολική αρθροπλαστική ισχίου bipolar

α β γ

Εικόνα 2: α-συντριπτικό δια-υποτροχαντήριο κάταγμα. β-Αντιμετώπιση με D.H.S. γ-4 μήνες μετεγχειρητικά ψευδάρθρω-
ση με αποτυχία υλικού. δ-Αναθεώρηση οστεοσύνθεσης με D.H.S. ε-3,5 μήνες μετεγχειρητικά νέα ψευδάρθρωση. στ-Ανα-
θεώρηση οστεοσύνθεσης με long gammα-nail και μοσχεύματα. ζ-2 χρόνια μετεγχειρητικά πώρωση και αφαίρεση υλικού
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Εικόνα 3:  α-Διατροχαντήριο κάταγμα αντιμετωπισθέν με D.H.S.
     β-1,5 χρόνο μετεγχειρητικώς παρατηρείται νέκρωση της μηριαίας κεφαλής
     γ-Αντιμετώπιση με ημιολική bipolar

α β

Εικόνα 4:  α-συντριπτικό διατροχαντήριο κάταγμα
     β-Αντιμετώπιση με D.H.S.
     γ-διάσχιση του αυχένα (cut-out) με βλάβη στην κοτύλη 6 μήνες μετεγχειρητικά
     δ-Αντιμετώπιση με ολική αρθροπλαστική ισχίου

α β

γ δ



59Ορθοπαιδική, 19, 1, 2006

στημα Endovis και ακρυλικό τσιμέντο (εικ. 6) και 
ένας ασθενής με αφαίρεση υλικών και εφαρμογή 
έλξης μέχρι την επίτευξη πώρωσης. Από τις γενι-
κές επιπλοκές είχαμε εμφάνιση θρομβοφλεβίτιδας 
σε 7 ασθενείς (1,75%), εμφάνιση ουρολοίμωξης 
σε 11 ασθενείς (2,75%), κλινικώς έκδηλη πνευ-
μονική εμβολή σε 12 ασθενείς και μετεγχειρητι-
κή πνευμονία σε 6 ασθενείς (3%). Παρατηρήσαμε 
επίσης σε 13 ασθενείς εμφάνιση κατακλίσεων, εκ 
των οποίων σε δύο ασθενείς σοβαρής μορφής που 
αντιμετωπίστηκαν από πλαστικούς χειρουργούς 
μετά διακομιδή των ασθενών σε ανάλογο τμή-
μα. Το αποτέλεσμα στην συντριπτική πλειοψηφία 
των ασθενών κρίνεται τόσο ακτινολογικώς όσο 

και κλινικώς εξαιρετικώς ικανοποιητικό, ενώ κα-
νείς από τους 16 ασθενείς που επαναχειρουργή-
θηκαν δεν χρειάστηκε να υποβληθούν σε τρίτη 
επέμβαση. 

Συζήτηση 

Η μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα 
κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση των περιτρο-
χαντηρίων καταγμάτων είναι υψηλή (Web LX 
2002, Bedi A, Toanle Τ, 2004). Η θνητότητα φτάνει 
στον πρώτο χρόνο στο 33% (Dzupa V et al 2002) 
και σ’ αυτό συνεπικουρούν η γενική κατάσταση 
που συνήθως είναι λίγο ή πολύ επιβαρυμένη σ’ 

Εικόνα 5: α-διατροχαντήριο κάταγμα
           β-Αντιμετώπιση με D.H.S.
           γ- διάσχιση(cut-out) χωρίς βλάβη στην κοτύλη 1,5 μήνα  μετεγχειρητικά
           δ-Αντιμετώπιση με ημιολική bipolar 

α
β

γ δ
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αυτή την ηλικία και στο ότι πολλοί ασθενείς δεν 
έχουν τη φροντίδα της οικογένειας τους που χρει-
άζονται κατά το στάδιο της ανάρρωσης. Τα κύρια, 
αίτια θανάτου είναι οι αναπνευστικές λοιμώξεις 
και η καρδιακή ανακοπή (Roche J et al 2005). Η 
χρήση παροχέτευσης δεν φαίνεται να επηρεάζει 
το ποσοστό λοίμωξης του τραύματος (Tjeenk RM 
et al 2005), ενώ η ενδοφλέβια προεγχειρητική χο-
ρήγηση σίδηρου πιθανώς να επηρεάζει την μετεγ-
χειρητική νοσηρότητα (Cuenca et al 2004). Μια 
σπανιότατη επιπλοκή που έχει αναφερθεί είναι και 
το σύνδρομο διαμερίσματος λόγω παρατεταμένης 
έλξης και παρατεταμένου χρόνου χειρουργείου 
(Meldrum R, Lipscomb P 2002). Η νέκρωση της 
μηριαίας κεφαλής είναι σπάνια και συμβαίνει κυρί-
ως στα βασεοαυχενικά κατάγματα. Η ψευδάρθρω-

ση με ή χωρίς αποτυχία υλικών μπορεί να οφείλε-
ται σε κακή γενική κατάσταση του ασθενούς, σε 
διαταραχή της αιμάτωσης λόγω συνυπαρχουσών 
νοσηρών καταστάσεων αλλά και σε επιπλοκές 
επούλωσης του τραύματος, σε κακή ανάταξη (δι-
άσταση κατάγματος, μεγάλη συντριβή, μη χρήση 
μοσχευμάτων), σε κακή οστεοσύνθεση και σε συ-
νυπάρχουσα οστεοπόρωση. Η ψευδάρθρωση επί 
διατροχαντηρίων καταγμάτων αντιμετωπίζεται σε 
ασθενείς με καλό οστικό υπόβαθρο, χωρίς αλλοιώ-
σεις οστεοαρθροπάθειας του ισχίου με αναθεώρη-
ση της οστεοσύνθεσης είτε με DHS είτε με gamma 
nail και εισαγωγή μοσχευμάτων (Haidukewych GJ, 
Berry DJ 2005, Haidakewych GJ, Berry DJ 2003). 
Σε ασθενείς με οστεοπόρωση και συνοδό οστε-
οαρθροπάθεια του ισχίου, η ψευδάρθρωση επί 

Εικόνα 6: α- διάσχιση(cut-out) φαινόμενο με μικρή βλάβη κοτύλης 3,5 μήνες, μετεγχειρητικά.
                 β-Αντιμετώπιση με αναθεώρηση της οστεοσύνθεσης με Endovis και  μόσχευμα.

α

β



διατροχαντηρίων καταγμάτων αντιμετωπίζεται 
με ολική αρθροπλαστική ισχίου ή ημιολική αρ-
θροπλαστική (Haidakewych GJ, Berry DJ 2003, 
Paprota Β et al 2004, Zhang Β et al 2004). Λόγω 
της αποδιοργάνωσης της περιοχής η εγχείρηση 
τεχνικώς είναι δυσκολότερη απ’ ότι η πρωτογενής 
τοποθέτηση πρόθεσης και οι επιπλοκές συχνότε-
ρες (Lenich A et al 2002). Η ψευδάρθρωση των 
υποτροχαντηρίων καταγμάτων αντιμετωπίζεται 
με αναθεώρηση της οστεοσύνθεσης με gamma-
nail ή DHS και μόσχευμα (Barquet A et al 2004, 
Haidukewych GJ, Berry DJ 2004). Η διάσχιση του 
αυχένα από τον ήλο (cut out) ευνοείται από την 
ύπαρξη οστεοπόρωσης, την έκκεντρη θέση του 
ήλου στον αυχένα και πιθανώς το μικρό μήκος 
του ολισθαίνοντος ήλου αν και ο Nordin S et al 
(2001) συμφωνούν μόνο ως προς το πρώτο. Για 
να προληφθεί το φαινόμενο cut out σε ασθενείς 
με οστεοπόρωση, άλλοι συγγραφείς προτείνουν 
την ενίσχυση του ολισθαίνοντα ήλου με τσιμέντο 
(Szpalski Μ et al 2004, Alexa Ο, Gorma T, 2004), 
άλλοι τη χρήση ήλου με κάλυψη υδροξυαπατίτη 
(Moroni et al, 2004) ενώ άλλοι την χρήση σταθε-
ροποιητικής πλάκας του τροχαντήρα (Lindskog 
DM, Baumgartner WR, 2004). Εάν η διάσχιση 
του ήλου έχει επηρεάσει την κοτύλη τοποθετείται 
ολική αρθροπλαστική ισχίου. Εάν όχι, είτε προ-
χωρούμε σε αναθεώρηση της οστεοσύνθεσης με 
DHS και τσιμέντο (Wu C et al, 1998) ή DHS και 
ειδική πλάκα σταθεροποίησης του τροχαντήρα 
(Lee PC et al, 2004). Πιθανώς αυτό μπορεί να γίνει 
είτε με χρήση gamma-nail με τσιμέντο, άν και δεν 
έχει βρεθεί παρόμοια εργασία στη διεθνή βιβλιο-
γραφία, (ασθενής στη σειρά μας) ή τοποθέτηση 
Bipolar ημιολικής σε διάσχιση του αυχένα του μη-
ριαίου επί διατροχαντηρίων καταγμάτων (3 ασθε-
νείς στην σειρά μας). Συμπερασματικώς, η έγκαι-
ρη και εύκολη αντιμετώπιση των μετεγχειρητικών 
επιπλοκών μετά από οστεοσύνθεση με DHS απο-
καθιστά τη λειτουργικότητα του σκέλους. Παρά 
το υψηλό ποσοστό επιπλοκών η οστεοσύνθεση 
με πλάκα-ολισθαίνοντα ήλο εξακολουθεί να απο-
τελεί ικανοποιητική μέθοδο αντιμετώπισης των 
περιτροχαντηρίων καταγμάτων.

Abstract

Complications of Peritrochanteric Fractures 
and treatment after internal fixation with dy-
namic hip screw.

S. Paraschou, A. Papapanos, S. Alexopoulos, 
S.Haritidis, N. Roussis.

A Orthopedic D/ment - Kilkis General Hospital 
Orthopedic D/ment - Agrinio General Hospital

We describe the post-operative complications 
and their treatment after internal fixation of 473 
peritrochanteric fractures with plate and dynamic 
hip screw. The complication rate was 18%. The main 
complications were: pseudarthrosis, cut out phe-
nomenon, avascular necrosis of the femoral head 
and deep infections. Early management of nailing 
complications restores hip function. Despite high 
complications rate the internal fixation with plate 
and dynamic hip screw offers satisfactory results.

Key Words:  Peritrochanteric fractures complica-
tions
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