
Περίληψη
 
Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι η αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων της απεξάρθρωσης διά του ισχίου στη διάρκεια 
εικοσαετίας σε ένα μεγάλο γενικό Νοσοκομείο. Η επέμβαση σή-
μερα είναι λιγότερο συχνή και η έκθεση στη γνώση της μικρή. Εκ-
θέτουμε τα αποτελέσματα και δύο από τις βασικές χειρουργικές 
τεχνικές. 

Ασθενείς και μέθοδος. Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 καταφύ-
γαμε στην απεξάρθρωση ισχίου επί έξι ασθενών, πέντε ανδρών και 
μιας γυναίκας, ηλικίας από 49-74 ετών. Σε δύο ασθενείς επρόκειτο 
για πολυσυστηματικές κακώσεις των κάτω άκρων, στον έναν επρό-
κειτο για αεριογόνο λοίμωξη επί παραμελημένης αποφρακτικής 
αγγειοπάθειας και στον άλλον ως επιπλοκή υποξείας θρομβοεμ-
βολικής απόφραξης «Υ» πρόθεσης. Σε δύο ασθενείς διενεργήσαμε 
απεξάρθρωση για την αντιμετώπιση προχωρημένων σαρκωμάτων 
μαλακών μορίων των άκρων. Χρησιμοποιήσαμε ανοικτή κυκλική 
τεχνική για τους δύο ασθενείς με αγγειοπάθεια με ή χωρίς λοίμωξη 
και σε έναν ασθενή με πολυσυστηματική κάκωση του σκέλους και 
την τεχνική της δημιουργίας της πρόσθιας ρακέτας για τους δύο 
ογκολογικούς και στη μια ασθενή με πολυσυστηματική κάκωση. 

Αποτελέσματα. Οι ασθενείς με πολυσυστηματική κάκωση των 
άκρων επιβίωσαν και αποκαταστάθηκαν με τη βοήθεια ορθοπαι-

Απεξάρθρωση δια του ισχίου.
Μια βαριά ορθοπαιδική επέμβαση.
Παρουσίαση έξι ασθενών.

I.Στ. Μπισχινιώτης 
Β. Ασσάντης
Π. Μικάλεφ
Γιανναράκης Α. 
Τζιρής Ν.

Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη.

Λέξεις ευρετηρίου:  Απεξάρθρωση ισχίου, Πολυσυστηματικές κακώσεις 
κάτω άκρων, Λοιμώξεις μαλακών μορίων, Σαρκώμα-
τα μαλακών μορίων άκρων.



δικών μηχανημάτων. Οι ασθενείς με αποφρακτική 
αγγειοπάθεια κατέληξαν σε χρόνο μικρότερο από 
δύο μήνες λόγω μεγάλων επιπλοκών της υποκεί-
μενης νόσου. Οι ασθενείς με προχωρημένα σαρκώ-
ματα μαλακών μορίων είχαν ολιγόμηνη επιβίωση 
χωρίς τοπική υποτροπή της νόσου και χωρίς κινη-
τική αποκατάσταση. 

Συμπεράσματα. Η βαριά επέμβαση της απεξάρ-
θρωσης διά του ισχίου οφείλει να είναι γνωστή σε 
περισσότερες ιατρικές ειδικότητες παρά τη σπανιό-
τητα της ανάγκης διενέργειάς της. Εξακολουθεί να 
βαρύνεται με υψηλή θνητότητα που είναι απότο-
κος της υποκείμενης νοσηρής κατάστασης και όχι 
της εγχειρητικής επιβάρυνσης.

Εισαγωγή
 

Η απεξάρθρωση του ισχίου ήταν και παραμένει 
μια βαριά ορθοπαιδική επέμβαση, λόγω της αι-
μορραγίας που προκαλείται, της διατομής μεγά-
λων μυικών μαζών αλλά και σημαντικών νευρικών 
στελεχών (Unruh et al 1990, Γερμάνης 1994). 
Παρά τις βελτιώσεις στην εγχειρητική τεχνική και 
τις προόδους στην αναισθησία και την ανάνηψη 
των βαριά πασχόντων εξακολουθεί να πιστώνεται 
με μεγάλα ποσοστά θνητότητας όχι τόσο λόγω 
της χειρουργικής επιβάρυνσης όσο της φύσης της 
υποκείμενης νόσου που επιβάλλει την απεξάρ-
θρωση διά του ισχίου (Soucacos et al 1996). Κυρι-
αρχεί, λοιπόν, η κύρια νοσηρή κατάσταση: βαρύς 
πολυσυστηματικός τραυματισμός (Necmioglou et 
al 2004), βαριά λοίμωξη (Takahira et al 2002), προ-
χωρημένη αποφρακτική αγγειοπάθεια (Pinzur et al 
1998) ή κακοήθης νεοπλασματική νόσος (Carter et 
al 1990) και συνδυασμοί των ανωτέρω (Zubaidah 
και Lim 1996). Σκοπός της παρακάτω αναδρομι-
κής παρουσίασης είναι η κατάθεση της εμπειρίας 
μας από τη διενέργεια της βαριάς αυτής επέμβα-
σης και των προβλημάτων που δημιουργεί.

Ασθενείς - μέθοδος - έκβαση.
 
Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντιμετωπίσα-

με έξι ασθενείς με διάφορες νοσηρές καταστάσεις, 

επί των οποίων αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε 
στην απεξάρθρωση διά του ισχίου. Δύο ασθενείς 
ένας άνδρας 49 ετών και μια γυναίκα 74 ετών, 
έφεραν βαριές πολυσυστηματικές κακώσεις των 
κάτω άκρων που περιλάμβαναν κατάγματα του 
μηριαίου και της κνήμης με αγγειακές βλάβες 
της επιπολής μηριαίας και της ιγνυακής αρτηρίας 
αντιστοίχως. Οι ασθενείς είχαν τύχει ανεπαρκούς 
θεραπείας σε νομαρχιακά νοσοκομεία της χώρας 
και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο μας λόγω βα-
ριάς γενικής κατάστασης. Ο πρώτος είχε καταπλα-
κωθεί από ερπυστριοφόρο προωθητικό μηχάνημα 
πάνω σε αμμώδες έδαφος και η άλλη είχε παρα-
συρθεί από βαρύ όχημα με αποτέλεσμα πολυσυ-
στηματικές κακώσεις και των δύο κάτω άκρων. Τα 
κατάγματα των μακρών οστών που έφεραν οι πα-
ραπάνω ασθενείς είχαν θεωρηθεί μεμονωμένα και 
δεν είχε εκτιμηθεί τόσο η συνυπάρχουσα αγγειακή 
βλάβη όσο και οι εκτεταμένες αποκολλήσεις των 
μαλακών μορίων. Στον πρώτο ασθενή διενεργή-
θηκε άμεση σωστική απεξάρθρωση διά του ισχίου 
με κυκλική τομή και η καταληφθείσα τραυματική 
επιφάνεια αφέθηκε ανοικτή και συγκλείσθηκε σε 
δεύτερο χρόνο με δερματικά μοσχεύματα μερι-
κού πάχους (εικ. 1). Η άλλη ασθενής υποβλήθηκε 
επίσης σε σωστική απεξάρθρωση διά του ισχίου 
με δημιουργία πρόσθιας ρακέτας και πρωτογε-
νή σύγκλειση του τραύματος (εικ. 2). Το δέρμα 
από το ακρωτηριασμένο άκρο χρησιμοποιήθηκε 
ως δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους για 
την κάλυψη δερματικών ελλειμμάτων του επίσης 
τραυματισμένου αντιθέτου άκρου.

Δύο άλλοι ασθενείς, ηλικίας 62 και 59 ετών 
αντιστοίχως, πάσχοντες από βαριά αποφρακτι-
κή αγγειοπάθεια των κάτω άκρων, υποβλήθηκαν 
επίσης σε σωστική διά του ισχίου απεξάρθρωση, 
όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο πρώτος ασθε-
νής λόγω παραμέλησης ισχαιμικών δερματικών 
αλλοιώσεων και αντιμετώπισής τους με μολυ-
σματικά καταπλάσματα εμφάνισε βαριά αεριογό-
νο λοίμωξη των μαλακών μορίων του άκρου που 
γρήγορα επεκτάθηκε προς τον κορμό. Υποβλήθη-
κε σε κυκλική ανοικτή απεξάρθρωση με επέκταση 
των τομών και προς τις αεριογόνες συλλογές της 
πλάγιας κοιλιακής χώρας (εικ. 3). Κατέληξε μετά 
δύο μήνες λόγω τοξιναιμίας και οξείας νεφρικής 
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Εικόνα 1. – Ασθενής με πολυσυστηματική κάκωση σκέλους μετά καταπλάκωση από ερπυστριοφόρο, θεωρήθηκε 
απλό συντριπτικό κάταγμα διάφυσης μηριαίου. Προχωρημένες ισχαιμικές αλλοιώσεις σκέλους. Ανοικτή απεξάρ-

θρωση διά του ισχίου και πλαστική κολοβώματος. 

Εικόνα 2. – Ασθενής που παρασύρθηκε από βαρύ όχημα. Πολυσυστηματικές κακώσεις και των δύο κάτω άκρων. 
Ισχαιμικές αλλοιώσεις και εγκαύματα τριβής του αριστερού σκέλους. Απεξάρθρωση δια του ισχίου και διαμόρφωση 
κολοβώματος. Αξιοποίηση του δέρματος του σκέλους που απομακρύνθηκε ως δερματικά μοσχεύματα μερικού πά-

χους για την κάλυψη ελλειμμάτων του διατηρηθέντος.
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ανεπάρκειας παρά τον αρχικώς επιτυχή έλεγχο της 
λοίμωξης. Ο άλλος ασθενής, παναγγειοπαθής, είχε 
αντιμετωπιστεί για ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής 
αορτής με «Υ» πρόθεση. Εμφάνισε οξεία απόφρα-
ξη της πρόθεσης επί διαταραχών του καρδιακού 
ρυθμού λόγω συνυπάρχουσας ισχαιμικής καρδιο-
πάθειας ενώ εγκαταστάθηκαν ταχέως ισχαιμικές 
αλλοιώσεις στο σκέλος. Παρά τη συντηρητική 
αγωγή οι αλλοιώσεις κατέστησαν μη αναστρέψιμες 
και οδήγησαν στην ανάγκη διενέργειας ανοικτής 
απεξάρθρωσης διά του ισχίου (εικ. 4). Ο ασθενής 
επιβίωσε αρχικώς. Μετά βραχύ χρονικό διάστη-
μα εμφάνισε ισχαιμία και στο αντίθετο σκέλος, η 
οποία σε συνδυασμό με τις βαριές διαταραχές του 
ρυθμού οδήγησαν στο θάνατό του. 

Δύο ασθενείς, ηλικίας 56 και 58 ετών αντιστοί-
χως, ο ένας με τοπική υποτροπή κακοήθους ινο-

σαρκώματος και ο άλλος με παραμελημένο κακό-
ηθες ινώδες ιστιοκύττωμα (MFH), υποβλήθηκαν 
σε απεξαρθρώσεις διά του ισχίου με δημιουργία 
πρόσθιας ρακέτας (εικ. 5). Ο πρώτος ασθενής επι-
βίωσε με ομαλή επούλωση του τραύματος αλλά 
ταχέως εμφάνισε τόσο λεμφαδενικές όσο και απο-
μακρυσμένες μεταστάσεις και κατέληξε σε λιγό-
τερο από ένα έτος από την επέμβαση (εικ. 6). Ο 
άλλος μετά την απεξάρθρωση και παρά την επι-
κουρική αντινεοπλασματική θεραπεία που εφαρ-
μόσθηκε κατέληξε μετά παρέλευση λίγων μηνών. 

Αποτελέσματα

Από τους ασθενείς της μικρής αυτής σειράς 
μόνο αυτοί που υποβλήθηκαν σε απεξάρθρωση 

Εικόνα 3. –  Ασθενής με παραμελημένες δερματικές αλλοιώσεις σκέλους επί διαγνωσμένης αποφρακτικής αγγειο-
πάθειας αντιμετωπιζόμενα με μολυσματικά καταπλάσματα φυτικής προέλευσης. Αεριοπαραγωγός λοίμωξη μαλα-
κών μορίων σκέλους επεκτεινόμενη προς τον κορμό. Ανοικτή απεξάρθρωση διά του ισχίου και διάνοιξη των χώρων 

των μαλακών μορίων μέχρι τη μασχάλη.
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λόγω τραυματισμού είχαν μακρό χρόνο επιβίω-
σης και αποκαταστάθηκαν, ο πρώτος με χρήση 
πυελομηροκνημοποδικής πρόθεσης καναδικού 
τύπου. Η ηλικιωμένη γυναίκα που παρασύρθηκε 
επέζησε του τραυματισμού της επί μακρό χρονι-
κό διάστημα - παρακολουθήθηκε επί πέντε έτη 
μετά τον τραυματισμό αλλά δεν κατέστη δυνατή 
η εξοικείωσή της με τη χρήση κάποιου ορθωτικού 
μέσου εκτός από την τραπεζοειδή βακτηρία.

Οι ασθενείς με πολυσυστηματική κάκωση των 
άκρων επιβίωσαν και αποκαταστάθηκαν με τη 
βοήθεια ορθοπαιδικών μηχανημάτων. Ο σχετι-
κώς νεότερος τραυματίας που καταπλακώθηκε 
από το ερπυστριοφόρο αποκαταστάθηκε αργό-
τερα με χρήση καναδικού τύπου πρόθεσης και 
επέστρεψε στην προηγούμενη απασχόλησή του 
ως πρατηριούχος υγρών καυσίμων. Η άλλη ασθε-

νής που έφερε και υποτροχαντήριο κάταγμα του 
αντιθέτου μηριαίου με εκτεταμένες αποκολλήσεις 
μαλακών μορίων, ηλικίας 74 ετών, δε μπόρεσε να 
χειριστεί το ορθωτικό μηχάνημα και επιβίωσε επί 
μακρόν κινούμενη με τραπεζοειδή βακτηρία και 
αναπηρικό αμαξίδιο. Οι ασθενείς με αποφρακτική 
αγγειοπάθεια κατέληξαν σε χρόνο μικρότερο από 
δύο μήνες λόγω μεγάλων επιπλοκών της υποκεί-
μενης νόσου. Ο ασθενής με την αεριοπαραγωγό 
νεκρωτική περιτονίτιδα παρέμεινε νοσηλευόμε-
νος σε μονάδα εντατικής θεραπείας αλλά κατέ-
ληξε από επιπλοκές ισχαιμικής καρδιοπάθειας. Οι 
δύο ασθενείς με προχωρημένα σαρκώματα των 
μαλακών μορίων είχαν ολιγόμηνη επιβίωση χωρίς 
τοπική υποτροπή της νόσου και χωρίς κινητική 
αποκατάσταση.

Εικόνα 4. – Προχωρημένες ισχαιμικές αλλοιώσεις σε παναγγειοπαθή με «Υ» πρόθεση.

Απεξάρθρωση διά του ισχίου και διαμόρφωση κολοβώματος.
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Συζήτηση

Η απεξάρθρωση διά του ισχίου αποτελεί βαριά 
ορθοπαιδική επέμβαση των ηρωικών χρόνων της 
Ορθοπαιδικής εάν μπορεί να θεωρηθεί μια εποχή 
με σοβαρές ελλείψεις σε σχέση προς την Ιατρική 
υποστήριξης, ηρωική με τα σημερινά δεδομένα 
(Rüttimann 1990). Η πρώτη απεξάρθρωση με 
επιβίωση του ασθενούς διά του ισχίου πιστώνε-
ται στον Guthrie κατά τον 18ο αι. (Kaufman και 
Wakelin 2004). Η επέμβαση γνώρισε πολλές 
τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
της έκτοτε, πολλές από τις οποίες επιβιώνουν ως 
εναλλακτικές λύσεις για διάφορα προβλήματα 
μέχρι σήμερα (Wakelin et al 2004).

Η επέμβαση τεχνικώς δεν είναι δύσκολη. Με 
την προηγούμενη ανεύρεση, σύλληψη και απολί-
νωση των μεγάλων αγγειακών και νευρικών σχη-

ματισμών του μηριαίου τριγώνου ή/και της ελάσ-
σονος πυέλου περιορίζεται δραστικά η εγχειρητι-
κή αιμορραγία ενώ οι προχωρημένες δυνατότητες 
ανάνηψης των βαριά πασχόντων καταλήγουν σε 
μεγάλη περιεγχειρητική επιβίωση. Η επιβίωση 
των ασθενών με απεξάρθρωση του ισχίου περι-
ορίζεται από τη φυσιογνωμία και την επιβίωση 
που καθορίζει η υποκείμενη νοσηρή κατάσταση 
(Dénes και Till 1997, Jain et al 2005).

Η ανοικτή κυκλική απεξάρθρωση αποτελεί τη 
λύση ασφαλείας για τραυματικές αλλά και για 
λοιμώδεις καταστάσεις που επιβάλλουν την επέμ-
βαση επιτρέποντας απόλυτο έλεγχο στο πιθανόν 
σηπτικό περιβάλλον της καταλειπόμενης χαίνου-
σας επιφάνειας. Η τεχνική της πρόσθιας ρακέτας 
όμως αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τους ανε-
πίπλεκτους ασθενείς χωρίς να αποκλείονται και 
άλλες τεχνικές αναλόγως προς τις εκάστοτε δια-

Εικόνα 5. – Υποτροπή κακοήθους ινοσαρκώματος μαλακών μορίων μηρού με διήθηση των μεγάλων αγγείων.

 Διά του ισχίου απεξάρθρωση.
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μορφούμενες τοπικές συνθήκες και την εξοικεί-
ωση του διενεργούντος την επέμβαση χειρουρ-
γού (Vancabeke et al 1999, Lackman et al 2001, 
Balbierz και Ellis 2004).

Η επιβίωση από τη νόσο και από την επέμβαση 
αποτελεί ζητούμενο για την ιατρική ομάδα που κα-
ταφεύγει στην απεξάρθρωση διά του ισχίου. Απο-
κτά ιδιαίτερη σημασία η υποκείμενη συστηματική 
νόσος που μπορεί να φέρει βαρύτατη πρόγνωση, 
η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι ανεξάρτητη από 
την εκτέλεση και τις τεχνικές λεπτομέρειες της 
εκτέλεσής της. Οι τραυματίες που δέχτηκαν την 
επέμβαση και επέζησαν επί μακρόν για  τα αποτε-
λέσματα είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις πα-
ρεχόμενες δυνατότητες για προθετική αποκατά-
σταση του ελλείμματος. Η σταθερά πρόταση για 
αποκατάσταση των ασθενών με απεξάρθρωση διά 
του ισχίου είναι η χρήση της πυελομηροκνημοπο-

δικής πρόθεσης καναδικού τύπου (Ντούνης 1990, 
Γερμάνης 1994, Fernandez και Formingo 2005). Η 
χρησιμοποίηση αυτού του ορθωτικού μέσου είναι 
δύσκολη. Ο χειρισμός του απαιτεί μακρά και απο-
τελεσματική εκπαίδευση και ειδική δεξιότητα. Ερ-
γομετρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μεγάλη 
κατανάλωση ενέργειας είναι δυνατό να βελτιωθεί 
με ηλεκτρονικό έλεγχο της φάσης της μονοποδι-
κής στήριξης με τη χρήση της πρόθεσης (Nietert 
et al 1998, Chin et al 2005). 

Συμπερασματικώς, η απεξάρθρωση διά του ισχί-
ου οφείλει να είναι γνωστή σε περισσότερες ια-
τρικές ειδικότητες παρά τη σπανιότητα της ανά-
γκης διενέργειάς της. Εξακολουθεί να βαρύνεται 
με υψηλή θνητότητα που είναι απότοκος της υπο-
κείμενης νοσηρής κατάστασης και όχι της εγχει-
ρητικής επιβάρυνσης.

Εικόνα 6. – Παραμελημένο κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα. Διά του ισχίου απεξάρθρωση.
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Abstract

Through the hip disarticulation. A rarely need-
ed Orthopaedic operation. 
Six cases report. 

Bischiniotis I, Mikalef P, Assantis V, Giannara-
kis A, Tziris N 

AHEPA General Hospital Thessaloniki, Greece. 
 
Objective of this retrospective study is the evalua-

tion of the necessity and results of this rarely needed 
orthopaedic operation in a general hospital during 
a twenty-year period. This operation nowadays is 
less frequent and the exposure of many surgical 
specialties on it significantly poor. We present our 
results and two main surgical techniques.

Patients and methods. From 1987 to 2006, we 
were obliged to perform a disarticulation through 
the hip on six patients, five men and one woman 
aged from 49 to 74 years. On two patients a multi-
system lower extremity injury was managed by hip 
disarticulation, on one for controlling of an extend-
ed gas producing necrotizing fasciitis as result of 
mismanagement of vascular obliterate disease, and 
in another because thromboembolic obstruction of 
a “Y” prothesis. On two more patients a hip disar-
ticulation was undertaken for the management of 
advanced soft tissue sarcomas of the extremities. 
An open round shaped technique was undertaken 
on two patients with vascular obstruction with or 
without major infection and one in a multisystemic  
injury and anterior racquet technique on two onco-
logical patients and one with multisystemic injury. 

Results. The patients with multisystemic limb in-
juries showed a long survival with various degrees 
of rehabilitation by using orthotic devices. Patients 
with vascular obstructive complications with or 
without infection died within two months post 
operatively because of them. Oncological patients 
showed a few month survivorship though free of lo-
cal recurrence of the disease.

Conclusions. Hip disarticulation is a major ortho-
paedic operation, which has to be known by doctors 
of several surgical specialties despite the rarity of its 

necessity. It is burdened by high mortality though 
due to the main disease and not the operation it-
self.

Key words:  Hip disarticulation, Multisystem injuries 
of lower extremities, Soft tissue infections, 
Soft tissue sarcomas of the extremities.        
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