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Περίληψη

Τα συστήματα ταξινόμησης των καταγμάτων του μηριαί-
ου με μια ενδοπρόθεση είναι πολύπλοκα και αλληλοσυγκρουόμε-
να. Τα πιο πολλά από αυτά βασίζονται στην εντόπιση, το οποίο 
δεν είναι το πιο σημαντικό στοιχείο κατά το σχεδιασμό της θερα-
πείας. Η εντόπιση όμως δεν αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό για 
τη λήψη αποφάσεων αντιμετώπισης. Σκοπός της εργασίας είναι 
η πρόταση μιας άλλης ταξινόμησης που βασίζεται πιο πολύ στην 
πρόταση θεραπείας. Παρουσιάζονται δέκα ασθενείς τέσσερις άν-
δρες και έξη γυναίκες προχωρημένης ηλικίας από 79-94 ετών. Οι 
τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες έφεραν ολικές αρθροπλαστικές 
ισχίου για τελικού σταδίου εκφυλιστική αρθροπάθεια, ενώ τέσσε-
ρις ασθενείς δύο άνδρες και δύο γυναίκες έφεραν διπολικές ημιαρ-
θροπλαστικές που έγιναν για την αντιμετώπιση καταγμάτων του 
αυχένα του μηριαίου. Σε έναν ασθενή με κάταγμα Β1 διενεργή-
θηκε αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης με μια παρομοίου μεγέ-
θους με τσιμέντο επειδή η μορφολογία του κατάγματος έθετε σε 
κίνδυνο τη σταθερότητά της. Σε έναν άλλο ασθενή με κάταγμα 
Β1 διενεργήθηκε οστεοσύνθεση με πλάκα χωρίς αντικατάσταση 
της ενδοπρόθεσης. Σε οκτώ ασθενείς έξη γυναίκες και δύο άνδρες 
με ασταθείς ενδοπροθέσεις και ελλείμματα χρειάστηκε αντικατά-
στασή τους με ενδοπροθέσεις με μεγαλύτερο στυλεό σε δύο πε-
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ριφερικώς κλειδούμενες και σε επτά από αυτούς 
συμπληρωματική οστεοσύνθεση με τη βοήθεια 
συρμάτινων αγκυλών, πλευρικών πλακών ή/και 
ταινιών με εισαγωγή τσιμέντου για τη στήριξη της 
ενδοπρόθεσης και εισαγωγή αλλομοσχευμάτων 
για την πλήρωση των κενών. Σε μία μόνο ασθενή 
της τελευταίας κατηγορίας παρατηρήθηκε χαλά-
ρωση της οστεοσύνθεσης αλλά δεν αντιμετωπί-
στηκε λόγω βαρύτητας των συνοδών γενικών επι-
βαρυντικών παραγόντων. Η ταξινόμηση έτσι των 
περιπροθετικών καταγμάτων σε εύκολα και δύσκο-
λα ισχία βασίζεται στο ότι ο στυλεός είναι ή δεν 
είναι σταθερός. Στην πρώτη περίπτωση η θεραπεία 
στρέφεται και μόνο στη θεραπεία του κατάγματος, 
εκτός εάν η οστεοσύνθεση παρεμποδίζεται από το 
κάταγμα. Στη δεύτερη περίπτωση, η αναθεώρηση 
είναι απαραίτητη με ή χωρίς οστεοσύνθεση και 
πλήρωση των κενών εισαγωγή τσιμέντου ή ενδοα-
σφαλιζόμενων ενδοπροθέσεων.

Eισαγωγή

Τα κατάγματα που περιλαμβάνουν οστά 
τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία εμφυτευμάτων 
γίνονται όλο και πιο συχνά, φθάνοντας σχεδόν 
στο σημείο η αντιμετώπισή τους να αποτελεί 
υποειδικότητα. Υπάρχουν ποικίλα συστήματα 
ταξινόμησης και επιλογών θεραπείας. Αυτά τα 
συστήματα συνήθως αναφέρονται στο κάταγμα 
του μηριαίου γύρω από το στυλεό μιας μηριαίας 
πρόθεσης, αν και υπάρχουν πρότυπα ταξινόμη-
σης που αναφέρονται σε κατάγματα άλλων προ-
θέσεων. Τα συνηθέστερα συστήματα είναι αυτά 
των Johansson και συν (Johansson et al 1981), 
των Parrish και Jones (1964) και Bethea και συν 
(Bethea et al 1996). Παρόλα αυτά, η ταξινόμηση 
κατά Vancouver (1999) (Gasky και Scully 2011) 
έχει αποδειχθεί χρησιμότερη όλων των υπαρχου-
σών και χρησιμοποιείται συχνότερα. Οι κατευ-
θυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης κυμαίνονται 
από τη συντηρητική επιλογή (Adolphson και 
συν 1987) μέχρι τους πιο σύνθετους αλγόριθ-
μους (Beals και Tower 1996, Mont και Marr 1994) 
(σχήμα 1). 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι διττός. 

Παρουσιάζονται τα διάφορα συστήματα ταξινό-
μησης που περιγράφηκαν προηγουμένως και τη 
δική μας εμπειρία κατά την αντιμετώπιση καταγ-
μάτων μηριαίου που περιλαμβάνουν μία ενδο-
πρόθεση και την αξιοποιούμε για τη θεμελίωση 
ενός απλοποιημένου συστήματος που θα απο-
τελέσει ασφαλή οδηγό για την πραγματοποίηση 
των επιλογών μας. 

Υλικό και Μέθοδος

Από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιούνιο 
2012 αντιμετωπίσαμε δέκα ασθενείς με περιπρο-
θετικά κατάγματα του ισχίου. Από την μελέτη 
εξαιρέθηκαν περιπροθετικά κατάγματα του μη-
ριαίου ρωγμώδη του μείζονα ή ελάσσονα τροχα-
ντήρα, των οποίων η αντιμετώπιση ήταν προφα-
νές ότι έπρεπε να είναι συντηρητική. Επρόκειτο 
για πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες ηλικίας από 
79 έως 94 ετών. Οι 5 από τους ασθενείς της μι-
κρής αυτής σειράς έφεραν για χρονικό διάστημα 
άνω των 7 ετών ολικές αρθροπλαστικές ισχίου, 
που διενεργήθηκαν για τελικού σταδίου εκφυλι-
στική αρθροπάθεια και οι 5 έφεραν διπολικές ημι-
αρθροπλαστικές για περίπου το μισό κατά μέσο 
όρο από τον παραπάνω χρονικό διάστημα. Για τα 
κατάγματα των ασθενών αυτής της σειράς επε-
λέγη η χειρουργική αντιμετώπιση λόγω επέλευ-
ση προφανούς μηχανικής ανεπάρκειας στο ισχίο 
μετά την επέλευση του κατάγματος. Στις 7 από 
τις 10 περιπτώσεις το περιπροθετικό κάταγμα 
αφορούσε στο αριστερό ισχίο. Χρησιμοποιήθηκε 
η ταξινόμηση κατά Vancouver και η επιμέρους κα-
τανομή συχνοτήτων δίνεται από το διάγραμμα 1 
(Σχήμα 1). 
 Κατά την αντιμετώπιση των ασθενών 
αυτής της σειράς πρυτάνευσε η αρχή της μικρό-
τερης δυνατής επέμβασης λόγω της γενικής επι-
βάρυνσης του οργανισμού τους, τα συνοδά γενι-
κά προβλήματα από τα οποία έπασχε το σύνολο 
των ασθενών, την ούτως ή άλλως περιορισμένη 
δυνατότητα διενέργειας μεταγγίσεων και τα περι-
ορισμένα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας. Διε-
νεργήθηκε απλή οστεοσύνθεση για τα κατάγματα 
της κατηγορίας B1. Αντικατάσταση της μηριαίας 
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Διάγραμμα 1. – Κατανομή μερικών συχνοτήτων των ασθενών της σειράς.

Εικόνα 1. – Αντικατάσταση ημιαρθροπλαστικής με την αντίστοιχη με τσιμέντο επί χαλάρωσης κατόπιν περιπροθετι-
κού κατάγματος τύπου Α κατά Vancouver. 



ενδοπρόθεσης διενεργήθηκε εκεί όπου υπήρχε 
χαλάρωση ακολουθούμενη από οστεοσύνθεση 
με συρμάτινες αγκύλες ή/και ταινίες και πλευρι-
κές πλάκες ή περιφερική εσωτερική ασφάλιση του 
στυλεού σε αναθεωρήσεις χωρίς τσιμέντο. 

Επιμέρους ανάλυση των περιπτώσεων

Ασθενής άνδρας ηλικίας 80 ετών, μετά 
πτώση επί του αριστερού ισχίου, όπου είχε προη-
γηθεί διπολική ημιαρθροπλαστική χωρίς τσιμέντο 
για κάταγμα του αυχένα του μηριαίου υφίσταται 
περιπροθετικό κάταγμα που αφορά στην περιοχή 
των τροχαντήρων (τύπου Α κατά Vancouver). Η 
πρώτη επιλογή για τη θεραπευτική αντιμετώπιση 
του κατάγματος ήταν η συντηρητική. Η εξωτερι-
κή στροφή που εγκαταστάθηκε μετα το πρώτο δι-
άστημα της συντηρητικής θεραπείας επέβαλε την 

αναθεώρηση της ενδοπρόθεσης με μια παρόμοια, 
του ίδιου κατασκευαστή με τσιμέντο (εικ. 1).

Ασθενής, άνδρας ηλικίας 79 ετών με ολι-
κή αρθροπλαστική αριστερού ισχίου από πέντε 
ετών για προχωρημένο στάδιο εκφυλιστικής αρ-
θροπάθειας ισχίου. Έφερε περιπροθετικό κάταγμα 
ισχίου στην περιοχή του μηριαίου στυλεού αλλά 
χωρίς χαλάρωση της ενδοπρόθεσης, περιπρο-
θετικό κάταγμα τύπου Β1 κατά Vancouver. Το 
ακτινολογικό εύρημα επιβεβαιώθηκε και διεγχει-
ρητικώς, όταν με ραχιαία περιοχική αναισθησία 
διενεργήθηκε οστεοσύνθεση με τη βοήθεια κλει-
δούμενης πλάκας κάτω μετάφυσης μηριαίου και 
βίδες (εικ. 2).

Ασθενής άνδρας ηλικία 82 ετών με ολικές 
αρθροπλαστικές αμφοτέρων των ισχίων λόγω εκ-
φυλιστικών αλλοιώσεων επί δυσπλασικής νόσου 
από πέντε ετών και επτά ετών των ισχίων υφίστα-
ται κάκωση αριστερού ισχίου. Έφερε περιπροθε-
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Εικόνα 2. - Ανάταξη και οστεοσύνθεση περιπροθετικού κατάγματος τύπου Β1 κατά Vancouver με τη βοήθεια κλει-
δούμενης πλάκας – αποτέλεσμα.



τικό κάταγμα ισχίου στην περιοχή του μηριαίου 
στυλεού με χαλάρωση της ενδοπρόθεσης – τύπου 
Β2 κατά Vancouver. Η ακτινολογική διάγνωση 
επιβεβαιώθηκε και διεγχειρητικώς, όταν με ρα-
χιαία περιοχική αναισθησία διενεργήθηκε αντι-
κατάσταση της ενδοπρόθεσης από μια με μακρό 
στυλεό, κλειδούμενη χωρίς αντικατάσταση της 
κοτύλης. Ακολούθησε οστεοσύνθεση των γλοι-
ωδών στοιχείων με συρμάτινες αγκύλες και του 
μείζονα τροχαντήρα με μια ελεύθερη βίδα (εικ. 3).

 Ασθενής γυναίκα ηλικίας 84 ετών υφί-
σταται κάκωση κατά το αριστερό ισχίου, όπου 
ολική αρθροπλαστική για τελικού σταδίου εκ-
φυλιστικές αλλοιώσεις επί οροθετικής πολυορο-
γονίτιδας. Έφερε περιπροθετικό κάταγμα ισχίου 

στην περιοχή του μηριαίου στυλεού με χαλάρωση 
της ενδοπρόθεσης – τύπου Β2 κατά Vancouver. Η 
ακτινολογική διάγνωση επιβεβαιώθηκε και διεγ-
χειρητικώς, όταν με ραχιαία περιοχική αναισθη-
σία διενεργήθηκε αντικατάσταση της ενδοπρόθε-
σης από μια με μακρό στυλεό, κλειδούμενη χωρίς 
αντικατάσταση του πολυαιθυλενίου της κοτύλης. 
Ακολούθησε οστεοσύνθεση των φλοιωδών στοι-
χείων με συρμάτινες αγκύλες (εικ. 4). Δευτεροπα-
θές εξάρθρημα της αρθροπλαστικής αντιμετωπί-
στηκε συντηρητικώς με επιτυχία.

Ασθενής ηλικίας 94 ετών υπέστη περι-
προθετικό κάταγμα αριστερού μηριαίου σε έδα-
φος διπολικής ημιαρθροπλαστικής μηριαίου. Το 
κάταγμα ήταν συντριπτικό στο επίπεδο του μη-
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Εικόνα 3. - Περιπροθετικό κάταγμα ισχίου στην περιοχή του μηριαίου στυλεού με χαλάρωση της ενδοπρόθεσης 
– τύπου Β2 κατά Vancouver. Διενέργεια αντικατάστασης της άρθρωσης από μια με μακρό στυλεό, κλειδούμενης 

περιφερικώς.
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ριαίου στυλεού της ενδοπρόθεσης με ταυτόχρο-
νη χαλάρωσή της. Θεωρήθηκε τύπου Β2 κατά 
Vancouver. Η ακτινολογική διάγνωση επιβεβαιώ-
θηκε και διεγχειρητικώς, όταν με ραχιαία περιοχι-
κή αναισθησία διενεργήθηκε αντικατάσταση της 
ενδοπρόθεσης από μια με κολάρο και με μακρύ 
στυλεό, κλειδούμενη περιφερικώς και αποκατά-
σταση της συντριβής του φλοιού με οστεοσύνθε-
ση με συρμάτινες αγκύλες (εικ. 5).

Ασθενής ηλικίας 89 ετών με ολική αρθρο-
πλαστική αριστερού ισχίου επί ολικής αρθροπλα-
στικής για τελικού σταδίου εκφυλιστική αρθροπά-
θεια από 7 ετών υφίσταται περιπροθετικό κάταγ-
μα κεντρικού μηριαίου στο επίπεδο του στυλεού 
της ενδοπρόθεσης με ταυτόχρονη χαλάρωσή της. 

Θεωρήθηκε τύπου Β2 κατά Vancouver. Η ακτι-
νολογική διάγνωση επιβεβαιώθηκε και διεγχει-
ρητικώς, όταν με ραχιαία περιοχική αναισθησία 
διενεργήθηκε αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης 
από μια με πιο μακρύ στυλεό και πλευρική πλάκα 
με συρμάτινες αγκύλες και ταινίες (εικ. 6).

Περιπροθετική διάτρηση του έσω φλοι-
ού από το στυλεό διπολικής ημιαρθροπλαστικής 
ισχίου. Αντικατάστασή της με μια με πιο μακρύ 
στυλεό με τσιμέντο (εικ. 7).

Ασθενής άνδρας ηλικίας 95 ετών με διπο-
λική ημιαρθροπλαστική δεξιού ισχίου που διενερ-
γήθηκε για κάταγμα του μηριαίου μετά πτώση, 
υφίσταται περιπροθετικό κάταγμα στο επίπεδο 
του μηριαίου στυλεού με χαλάρωση της ενδοπρό-

Εικόνα 4. - Περιπροθετικό κάταγμα ισχίου στην περιοχή του μηριαίου στυλεού με χαλάρωση της ενδοπρόθεσης – 
τύπου Β2. Αντιμετώπιση με αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης από μια με μακρό στυλεό, κλειδούμενη με αντικατά-

σταση του πολυαιθυλενίου της κοτύλης.
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θεσης τύπου Β2 κατά Vancouver. Αντικατάστα-
ση της ενδοπρόθεσης από μια με μακρό στυλεό, 
κλειδούμενη περιφερικώς (εικ. 8).

Ασθενής γυναίκα ηλικίας 80 ετών διακομίζε-
ται σε μας με κάκωση δεξιού ισχίου επί προηγη-
θείσης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου από 8ετίας. 
Περιπροθετικό κάταγμα κεντρικού μηριαίου με 
χαλάρωση της ενδοπρόθεσης και ελλείμματα του 
έσω φλοιού, τύπου B3 κατά Vancouver. Με ραχι-
αία αναισθησία και προσθιοπλάγια προσπέλαση 
αντικαταστάθηκε μόνο ο μηριαίος στυλεός ο αυ-
χένας και η κεφαλή. Τέθηκε ο μακρότερος διαθέ-
σιμος μηριαίος στυλεός με ακρυλικό τσιμέντο και 
πλευρική πλάκα με ταινίες ασφάλισης μόνο χωρίς 
βίδες. Εισάχθηκαν αλλομοσχεύματα προς ενίσχυ-

ση της ακεραιότητας του έσω φλοιού (εικ. 9).
Ασθενής γυναίκα ηλικίας 86 ετών υφί-

σταται περιπροθετικό κάταγμα αριστερού μηρι-
αίου επί διπολικής ημιαρθροπλαστικής αριστερού 
ισχίου. Το κάταγμα προκάλεσε κάταγμα του κε-
ντρικού μηριαίου στο επίπεδο και κάτω από το 
επίπεδο του στυλεού της μηριαίας ενδοπρόθεσης 
με χαλάρωσή της. Τα εγχειρητικά ευρήματα επι-
βεβαίωσαν τα ακτινολογικά. Αντικαταστάθηκε η 
μηριαία ενδοπρόθεση με μια μα πιο μακρύ στυλεό 
που εισήχθη με τσιμέντο και ακολούθησε οστε-
οσύνθεση με μεγάλη πλευρική πλάκα μέχρι την 
υπερκονδύλια περιοχή. Το περιπροθετικό κάταγ-
μα ταξινομήθηκε ως ανήκον στην κατηγορία C 
κατά Vancouver, λόγω της περιφερικής εντόπισης 

Εικόνα 5. - Περιπροθετικό κάταγμα αριστερού μηριαίου σε έδαφος διπολικής ημιαρθροπλαστικής μηριαίου συ-
ντριπτικό στο επίπεδο του μηριαίου στυλεού της ενδοπρόθεσης με ταυτόχρονη χαλάρωσή της τύπου Β2 κατά 

Vancouver. αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης από μια με μακρό στυλεό, κλειδούμενη και αποκατάσταση της συ-
ντριβής του φλοιού με οστεοσύνθεση με συρμάτινες αγκύλες. 
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του κατάγματος με χαλάρωση της ενδοπρόθεσης 
ανήκει δηλαδή στα δύσκολα από πλευράς αντιμε-
τώπισης (εικ. 10). 

Αποτελέσματα

 Από την παραπάνω παράθεση των επιμέ-
ρους θεραπευτικών επιλογών προκύπτει ότι στη 
μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών τα αποτελέ-
σματα της σταθεροποιητικής επέμβασης ήταν τα 
επιθυμητά. Άμεση σταθερότητα και περιεγχειρη-
τική αλλά και μεσοπρόθεσμη για τις ηλικίες αυτές 
επιβίωση για περισσότερο από 1 έτος (από 1 έως 
3,5 έτη) παρατηρήθηκε στο σύνολο των ασθενών. 
Σε μία μόνο ασθενή παρατηρήθηκε αποτυχία της 
οστεοσύνθεσης και χαλάρωση των υλικών με 
αποτέλεσμα ραιβοποίηση του μηριαίου αλλά χω-

ρίς διακοπή της συνέχειας. Η ασθενής αυτή δεν 
φόρτισε, αλλά δεν ήταν και σε θέση ανεξάρτητα 
από το αποτέλεσμα της επέμβασης λόγω συνοδού 
βαριάς αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ο χρόνος 
πώρωσης και αποφυγής φόρτισης για το σύνολο 
των ασθενών ήταν εξαιρετικά παρατεταμένος και 
κυμαινόταν από 8 έως 12 εβδομάδες, λόγω του 
φόβου αποτυχίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που 
οι κίνδυνοι ήταν μικρότεροι.

Συζήτηση

 Τα κατάγματα του συστοίχου μηριαίου σε 
ασθενείς με ενδοπροθέσεις μηριαίου έχουν από 
μακρού αναγνωριστεί ως σημαντικό πρόβλημα 
που συσχετίζεται με την προηγηθείσα επέμβαση 

Εικόνα 6. – Περιπροθετικό κάταγμα κεντρικού μηριαίου τύπου Β2 κατά Vancouver. Αντικατάσταση της ενδοπρόθε-
σης από μια με πιο μακρύ στυλεό και πλευρική πλάκα με συρμάτινες αγκύλες και ταινίες. 
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Εικόνα 7. - Περιπροθετική διάτρηση του έσω φλοιού από το στυλεό διπολικής ημιαρθροπλαστικής ισχίου και αντι-
κατάστασή της με μια με πιο μακρύ στυλεό με τσιμέντο.

Εικόνα 8. - Περιπροθετικό κάταγμα στο επίπεδο του μηριαίου στυλεού με χαλάρωση της ενδοπρόθεσης, τύπου Β2 
κατά Vancouver. Αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης από μια με μακρό στυλεό, κλειδούμενη περιφερικώς.
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Εικόνα 9. - Περιπροθετικό κάταγμα κεντρικού μηριαίου με χαλάρωση της ενδοπρόθεσης και ελλείμματα του έσω 
φλοιού, τύπου B3 κατά Vancouver. Αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης με μια με πιο μακρύ στυλεό, αποκατάσταση 

των ελλειμμάτων και οστεοσύνθεση με πλευρική πλάκα και αγκύλες.

(Cooke και Newman 1988), αλλά αυτά καθίστα-
νται ολοένα και πιο συχνά, καθώς αυξάνει ο αριθ-
μός των ασθενών με ενδοπροθέσεις. Η αναλογία 
του τμήματος του πληθυσμού που βρίσκεται σε 
κίνδυνο, έχει κατά πολύ αυξηθεί. Έχουν προταθεί 
αυστηρά κριτήρια για την συμπερίληψη ασθενών 
με αρθροπλαστικές έχουν προταθεί στο παρελθόν, 
αλλά με τις προόδους που έχουν συντελεσθεί στις 
χειρουργικές και τις αναισθητικές τεχνικές, οι ολι-
κές αρθροπλαστικές έχουν την τάση σήμερα να 
επιλέγονται ως λύση σε ολοένα νεότερους, βαρύ-
τερους και πιο οστεοπενικούς ασθενείς (Lewallen 
και Berry 1997, National Institute of Health 
consensus conference 1995). Η αύξηση του αριθ-
μού των ασθενών που υποβάλλονται σε ολική αρ-
θροπλαστική ισχίου καθώς και του αριθμού με πε-
ρισσότερες από μία επανεγχειρήσεις συμβάλλουν 

στην αύξηση του αριθμού των περιπροθετικών 
καταγμάτων, πράγμα που οφείλεται στα αθροι-
στικά αποτελέσματα των προϊόντων της φθοράς 
και της περιπροθετικής οστεόλυσης (Kelley 1994, 
Lewallen και Berry 1997, Pazzaglia και Byers 1984, 
Reich και Jaffe 1994). Επιπλοκές όπως είναι τα πε-
ριπροθετικά κατάγματα είναι πιθανό να αυξηθούν 
ακόμη περισσότερο κατά τα επόμενα έτη καθώς 
ο χρόνος επιβίωσης των ενδοπροθέσεων αυξά-
νει (Lewallen και Berry 1997) και την αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού. 

 Τα συστήματα ταξινόμησης βασίζονται 
στην εντόπιση και το πρότυπο του κατάγματος 
δημοσιεύθηκαν διαδοχικώς από τους παρακάτω: 
Whittaker και συν (1974) (πίνακας 2), Bethea και 
συν (1996) (πίνακας 3) και Johansson και συν 
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(1981) (πίνακας 4). 

 Οι Cooke και Newman (Cooke και 
Newman 1988) τροποποίησαν ελαφρώς την τα-
ξινόμηση των Bethea και συν ούτως ώστε να συ-
μπεριλάβει την 4η ομάδα κατά την παρουσίαση 
των 75 ασθενών τους το 1988 (πίνακας 5). 

 Άλλα συστήματα ταξινόμησης που δη-
μοσιεύθηκαν στο παρελθόν περιλαμβάνουν αυτά 
των Mont και Maar (Mont και Maar 1994) (πίνα-
κας 6) και αυτό των Betas και Tower (Beals και 
Tower 1996) (πίνακας 7). 

 Οι Duncan και Masri (Brady και συν 
1995) (πίνακας 8), όπου ενσωματώνονται το φαι-
νόμενο της χαλάρωσης της ενδοπρόθεσης από 
πτωχό οστικό υπόθεμα επιπρόσθετα προς τον 
τύπο και την εντόπιση του κατάγματος. 

 Μερικοί συγγραφείς έχουν ενσωματώ-
σει στα συστήματα ταξινόμησης και τις επιλογές 
της θεραπείας (Beals και Tower 1996, Bethea και 
συν 1982, Johansson και συν 1981, Mont και Marr 
1984). 

 Οι θεραπευτικές επιλογές που περιγρά-
φηκαν με την πάροδο του χρόνου περιλαμβάνουν 
και τις μη επεμβατικές μεθόδους όπως την προ-
στασία του κατάγματος (Dysart 1989), εφαρμογή 
έλξης (Adolphson 1987, Beals και Tower 1996, 
Johansson και συν 1981, McElfresh και Coventry 
1974, Lindahl και συν 2006, Mont και Marr 1994), 
χρήση γύψων και κηδεμόνων (Mont και Marr 
1994). Στις χειρουργικές επιλογές περιλαμβά-
νονται: είτε την οστεοσύνθεση με τη βοήθεια 
συρμάτινων αγκυλών ή ταινιών (Beals και Tower 
1996, Mont και Marr 1994) και βίδες με ή χωρίς 
πλάκες (Beals και Tower 1996, Mont και Marr 

Εικόνα 10. - Περιπροθετικό κάταγμα αριστερού κεντρικού μηριαίου τύπου c κατά Vancouver επί διπολικής ημιαρ-
θροπλαστικής αριστερού ισχίου στο επίπεδο και κάτω από το επίπεδο του στυλεού της μηριαίας ενδοπρόθεσης με 
χαλάρωσή της. Αντικαταστάθηκε η μηριαία ενδοπρόθεση με μια με πιο μακρύ στυλεό με τσιμέντο και ακολούθησε 

οστεοσύνθεση με μεγάλη πλευρική πλάκα μέχρι την υπερκονδύλια περιοχή.  
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1994, Serocki και συν 1992), με ειδικές πλάκες 
που φέρουν αρπάγες, ταινίες ή συρμάτινες αγκύ-
λες στην περιοχή του μηριαίου στυλεού (Dave 
και συν 1995, Jensen και συν 1990, Missakian και 
Rand 1993, Partridge AJ, Evans 1982, Radcliffe και 
Smith 1996, Zenni και συν 1988) ή εναλλακτικώς 
αντικατάσταση του μηριαίου στυλεού. Οι επιλο-
γές που προσφέρονται κατά την επανεγχείρηση 
περιλαμβάνουν τόσο την εισαγωγή ακρυλικού 
τσιμέντου όσο και τη χρησιμοποίηση ενδοπρο-
θέσεων χωρίς τσιμέντο, η χρησιμοποίηση ενδο-
προθέσεων με μακρό στυλεό με κεντρική ή ολική 
κάλυψη της επιφάνειάς τους από πορώδες υλικό 
αλλά και στυλεοί με δυνατότητα περιφερικής 
ασφάλισης.

 Τα συστήματα ταξινόμησης που βασί-
ζονται μόνο στην εντόπιση του περιπροθετικού 
κατάγματος δεν παρέχουν προφανή καθοδήγηση 
προς την κατεύθυνση επιλογής του τρόπου αντι-
μετώπισης του κατάγματος και βεβαίως δεν είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για τη 
λήψη απόφασης προς αντικατάσταση του μηρι-
αίου στυλεού. Παρόμοιες ταξινομήσεις φαίνεται 
να μην είναι περιεκτικές (Lindahl και συν 2006) 
και να είναι δυσχερής η αναπαραγωγή τους. Για 
παράδειγμα, η προτεινόμενη αντιμετώπιση για 

τα κατάγματα τύπου Β1 και C κατά Vancouver 
είναι κατά βάση η ίδια. Αν και πολύ περιφερικώς 
εντοπιζόμενα κατάγματα τύπου C είναι δυνατόν 
να αντιμετωπισθούν με τη βοήθεια ανάστρο-
φου ενδομυελικού ήλου ενώ τα πολύ κεντρικώς 
εντοπιζόμενα τύπου C απαιτούν σταθεροποίηση 
με τη βοήθεια πλάκας. Καθ’ όμοιο τρόπο, οι θε-
ραπευτικές επιλογές που προσφέρονται για την 
αντιμετώπιση των τύπου Β2 και Β3 καταγμάτων 
μπορεί να είναι παρόμοια, με την χρησιμοποίηση 
ενδοπρόθεσης με μακρό στυλεό και η ανάγκη για 
εισαγωγή μοσχευμάτων κατά το κεντρικό μηρι-
αίο εξαρτάται πραγματικά από την ποιότητα της 
οστεοσύνθεσης κατά το περιφερικό μηριαίο. Σε 
μία από τις δικές μας περιπτώσεις άλλωστε με την 
εντόπιση του κατάγματος περιφερικότερα του 
πέρατος του μηριαίου στυλεού συνυπήρχε ταυτό-
χρονα χαλάρωση της ενδοπρόθεσης και επέκτα-
ση της συντριβής πάνω και κάτω από τη ζώνη της 
ενδοπρόθεσης. Αντιμετωπίστηκε με αντικατά-
σταση της ενδοπρόθεσης με μία με κατά πολύ μα-
κρύτερο στυλεό, εισαγωγή τσιμέντου, πλήρωση 
των κενών με μοσχεύματα και προσθήκη μεγάλης 
ουδετεροποιητικής πλευρικής πλάκας με άριστο 
αποτέλεσμα (εικ. 9). 

 Εάν η ενδοπρόθεση είναι χαλαρή και το 

Πίνακας 1.-
Ταξινόμηση των περιπροθετικών καταγμάτων του κεντρικού μηριαίου κατά 

Parrish και συν

Ομάδα Εντόπιση

Ομάδα 1 Περιοχή τροχαντήρων

Ομάδα 2 Περιοχή κεντρικού μηριαίου

Ομάδα 3 Μεσοδιαφυσιακή περιοχή

Ομάδα 4 Περιοχή περιφερικού μηριαίου
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Πίνακας 2.-
Ταξινόμηση των περιπροθετικών καταγμάτων του κεντρικού μηριαίου κατά 

Whittaker et al.

Τύπος κατάγματος Εντόπιση κατάγματος

Τύπος Ι

Διατροχαντήρια περιοχή με το διαμήκη άξονα του 
μηριαίου στυλεού να διασταυρώνεται με την κύρια 
καταγματική γραμμή προς το περιφερικό μηριαίο 
παρέχοντας έτσι καλή σταθερότητα 

Τύπος ΙΙ

Λοξό ή σπειροειδές κάταγμα γύρω από το περιφερικό 
πέρας του μηριαίου στυλεού, που εντοπίζεται εντός 
του αυλού του μηριαίου και στα δύο καταγματικά άκρα, 
παρέχοντας κάποια σταθερότητα στο κάταγμα  

Τύπος ΙΙΙ
Κάταγμα που εντοπίζεται στο επίπεδο ή περιφερικότερα 
του πέρατος του μηριαίου στυλεού με αποτέλεσμα 
απόλυτη αστάθεια  

Πίνακας 3. – 
Ταξινόμηση των περιπροθετικών καταγμάτων του κεντρικού μηριαίου κατά 

Bethea et al.

Τύπος Πρότυπο Θεραπευτικές επιλογές

Τύπος A
Κάταγμα κατά το περιφερικό πέρας της 
ενδοπρόθεσης εγκάρσιο ή περιφερικό 
σπειροειδές

Μη ειδική σύσταση – οι συγγραφείς 
τα αντιμετωπίζουν συντηρητικά ή 
χειρουργικά και δεν παρατηρούν 
διαφορές στα αποτελέσματα της 
θεραπείας

Τύπος B Σπειροειδές γύρω από το μηριαίο 
στυλεό Συντηρητική αντιμετώπιση

Τύπος C
Κάταγμα στο επίπεδο ή κάτω από το 
επίπεδο του πέρατος του μηριαίου 
στυλεού με συντριβή γύρω από αυτό 

Χειρουργική αντιμετώπιση
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οστούν έχει υποστεί οστεόλυση υπάρχει γενι-
κώς μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας. Το κάταγμα 
στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί στην ουσία μια 
εκδοχή παθολογικού κατάγματος. Γενικώς, η θε-
ραπεία των παθολογικών καταγμάτων πρέπει να 
κατευθύνεται στην αντιμετώπιση της υποκείμε-
νης παθολογικής κατάστασης, όπως και του κα-
τάγματος, εφόσον το ζητούμενο είναι η πώρωση 
του κατάγματος. Είναι ευνόητο ότι η θεραπεία 
ενός κατάγματος με την παρουσία μιας χαλαρής 
ενδοπρόθεσης απαιτεί αντικατάσταση της τε-
λευταίας. Από την άλλη πλευρά, το κάταγμα επί 
ενός οστού με μια ενδοπρόθεση που είναι καλά 
στερεωμένη μετά από σημαντική κάκωση απαι-
τεί θεραπεία που ακολουθεί τις ίδιες γενικές αρ-
χές με την αντιμετώπιση ενός κατάγματος χωρίς 
την παρουσία της ενδοπρόθεσης με μόνους περι-
ορισμούς αυτούς που τίθενται από τη παρουσία 
της ενδοπρόθεσης, εκτός αν τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια της οστεοσύνθεσης από την ίδια τη 

διαμόρφωση του κατάγματος. Οι επιλογές της 
θεραπείας καθορίζονται έτσι, κατά κύριο λόγο, 
από το αν η ενδοπρόθεση είναι καλά στερεωμένη 
ή όχι και μόνο δευτερευόντως από την εντόπιση 
του κατάγματος. Υπάρχουν επιπλέον λεπτομερείς 
περιγραφές που εφαρμόζονται σε πολλές πτυχές 
των ιδιαιτεροτήτων αυτών των καταγμάτων. Στα 
κατάγματα του τύπου Ι, αυτών που περιγράφο-
νται ως «εύκολα» ισχία, στην πλειονότητά τους 
δεν έχει θιγεί η συγκράτηση και το κάταγμα είτε 
πρώτον εντοπίζεται πολύ περιφερικά και μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με έναν ανάστροφο ενδομυε-
λικό ήλο είτε δεύτερον βρίσκεται κεντρικότερα 
του πέρατος του στυλεού αλλά έχει απλή διαμόρ-
φωση και μπορεί να αντιμετωπιστεί με οστεοσύν-
θεση με τη βοήθεια πλευρικής πλάκας. Ένα συ-
ντριπτικό κάταγμα κατά τρίτον θα απαιτήσει όχι 
μόνο οστεοσύνθεση με πλάκα αλλά και προσθή-
κη μοσχευμάτων. Εάν το ισχίο δεν είχε συμπτώ-
ματα προ της επέλευσης του κατάγματος, ανή-

Πίνακας 4. – 

Ταξινόμηση των περιπροθετικών καταγμάτων του κεντρικού μηριαίου κατά Johansson et al.

Τύπος Εντόπιση κατάγματος Θεραπευτικές επιλογές

Τύπος Ι

Κάταγμα κεντρικώς του 
πέρατος της ενδοπρόθεσης με 
παραμονή του στυλεού στον 
μυελώδη αυλό

Τα κατάγματα τύπου Ι μετεγχειρητικώς 
μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικώς 

Τύπος ΙΙ

Καταγματική γραμμή 
εκτεινόμενη από την κεντρική 
μοίρα της μηριαίας διάφυσης 
μέχρι πέραν του περιφερικού 
πέρατος με το μηριαίο στυλεό 
αποχωρισμένο από τον 
μυελώδη αυλό του περιφερικού 
τεμαχίου 

Τα κατάγματα τύπου ΙΙ πρέπει να 
αντιμετωπιστούν χειρουργικώς με την 
αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης με μια με 
μακρύ στυλεό και πλευρική υποστήριξη με 
πλάκα και συρμάτινες αγκύλες ή /και ταινίες   

Τύπος ΙΙΙ

Κατάγματα ολοκληρωτικά 
εντοπιζόμενα περιφερικώς 
του πέρατος του στυλεού της 
ενδοπρόθεσης 

Εγχειρητικώς τα κατάγματα θα πρέπει να 
σταθεροποιούνται για την ανάταξη της 
ενδοπρόθεσης άλλως μπορούν να τύχουν 
συντηρητικής αντιμετώπισης 
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κε στα «εύκολα» αλλά τώρα η συγκράτησή του 
έχει τεθεί σε κίνδυνο, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
εμπίπτουν στην κατηγορία 2, εκείνη των «δύσκο-
λων» ισχίων και να τύχουν επανεγχείρησης προς 
αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης. Στα τύπου 2 
ή «δύσκολα» ισχία εάν κατά πρώτον το κεντρικό 
μηριαίο είναι σε μεγάλη έκταση ανέπαφο, τότε εί-
ναι δυνατή η αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης 
με μία άλλη συνηθισμένου μεγέθους. Εάν υπάρ-
χει σημαντική απώλεια κατά το κεντρικό μηριαίο, 
είναι απαραίτητη η εισαγωγή κάποιας μορφής 
οστικών μοσχευμάτων, αλλά εάν κατά δεύτερον ο 
ισθμός του αυλού του μηριαίου και το περιφερικό 
μηριαίο είναι ανέπαφα μια ενδοπρόθεση με μακρό 
στυλεό είναι δυνατό να αρκέσει, ενώ κατά τρίτον 
το περιφερικό μηριαίο έχει υποστεί οστεόλυση, η 
συγκράτηση της ενδοπρόθεσης στο προβληματι-
κό μηριαίο είναι δυνατό να χρειασθεί κλειδούμε-
νο στυλεό ή/και εισαγωγή μοσχευμάτων κατά το 
κεντρικό μηριαίο. Όλα τα ανωτέρω εκπροσωπού-

νται στη δική μας σειρά σε τρεις περιπτώσεις (εικ. 
3, 4 και 8).

 Τα αποτελέσματά μας υποδηλούν ότι 
ένα απλό σύστημα ταξινόμησης που διαχωρί-
ζει τα ισχία σε «εύκολα» πριν από την επέλευση 
του κατάγματος και «δύσκολα» είναι δυνατό να 
αποτελέσει ασφαλέστερο οδηγό επιλογών για 
τον ασχολούμενο με την αντιμετώπιση τέτοιων 
καταστάσεων. Έτσι, κατέστη αναγκαίο να αντικα-
ταστήσουμε ενδοπρόθεση ακόμη και σε κάταγμα 
Β1, επειδή η μορφολογία του κατάγματος στην 
περιοχή των τροχαντήρων έθετε σε κίνδυνο τη 
συγκράτηση της ενδοπρόθεσης (εικ. 1).

Η ταξινόμηση λοιπόν κατά Vancouver 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά παρόμοιο τρόπο. 
Εάν επιλέγεται η χειρουργική θεραπεία για τα 
κατάγματα των τύπων A, B1 και C («δύσκολα» 
ισχία) κατά Vancouver, που απαιτούν οστεοσύν-

Πίνακας 5. – 
Ταξινόμηση των περιπροθετικών καταγμάτων του κεντρικού μηριαίου κατά Cooke και 

Newman

Τύπος Εντόπιση και πρότυπο

Τύπος 1 Συντριπτικά κατάγματα γύρω από το στυλεό της μηριαίας 
ενδοπρόθεσης. Η ενδοπρόθεση είναι χαλαρή και ενδογενώς ασταθής 

Τύπος 2
Λοξά ή σπειροειδή κατάγματα γύρω από το στυλεό της ενδοπρόθεσης 
στα οποία η σταθερότητα του κατάγματος διατηρείται από την 
ενδοπρόθεση 

Τύπος 3 Εγκάρσια κατάγματα κατά το περιφερικό πέρας της ενδοπρόθεσης – τα 
κατάγματα είναι ασταθή αλλά η ενδοπρόθεση μπορεί να είναι σταθερή 

Τύπος 4
Κατάγματα ολοκληρωτικά εντοπιζόμενα περιφερικώς του πέρατος του 
στυλεού της ενδοπρόθεσης από το ελεύθερο τμήμα του μηριαίου αυλού 
μέχρι το περιφερικό πέρας της ενδοπρόθεσης
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Πίνακας 6. – 

Ταξινόμηση των περιπροθετικών καταγμάτων του κεντρικού μηριαίου κατά Mont και Maar

Τύπος Εντόπιση και πρότυπο Θεραπευτικές επιλογές

Τύπος 1 Διατροχαντήρια 
περιοχή Συντηρητική θεραπεία

Τύπος 2 Κεντρικό μηριαίο Οστεοσύνθεση και εισαγωγή μοσχευμάτων

Τύπος 3
Διασταυρούμενο με το 
περιφερικό πέρας της 
ενδοπρόθεσης 

Οστεοσύνθεση με συρμάτινες αγκύλες και 
αντικατάσταση της ενδοπρόθεσης από μία με 
μακρύ στυλεό 

Τύπος 4
Περιφερικώς του 
πέρατος της μηριαίας 
ενδοπρόθεσης 

Αντικατάσταση με ενδοπρόθεση με μακρύ στυλεό 
ή εφαρμογή έκτασης

Τύπος 5 Συντριπτικά, εκρηκτικά  Αντικατάσταση με ενδοπρόθεση με μακρύ στυλεό 
και υποστήριξη με πλάκα και μοσχεύματα

Τύπος 6 Υπερκονδύλια Καμιά σύσταση 

θεση και μόνο, εκτός αν υπάρχει χαλάρωση της 
ενδοπρόθεσης. Παρόλα αυτά το προτεινόμενο 
σύστημα αυτό φαίνεται επιτυχές.

Παρόλο που τα δεδομένα μας ανταπο-
κρίνονται σε κατάγματα του μηριαίου που σχε-
τίζονται με την αντικατάσταση του ισχίου, οι 
αρχές για τα παθολογικά κατάγματα ή και τα μη 
παθολογικά κατάγματα ακόμη είναι δυνατό να 
εφαρμοστούν και δεν είναι ορατός ο λόγος γιατί 
αυτή η ταξινόμηση να μην αποτελέσει οδηγό για 
τη χειρουργική θεραπεία κάθε περιπροθετικού κα-
τάγματος σε κάθε οστούν. Τα κατάγματα με τον 
τρόπο αυτό διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τού-
του εξαρτώμενου από το αν ο ασθενής φέρει μια 
σταθερή ενδοπρόθεση ή μια επαπειλούμενης στα-
θερότητας προ της επελεύσεως του κατάγματος. 
Εάν πρόκειται για σταθερή τότε η οστεοσύνθεση 
αποτελεί την κύρια επιλογή μας εκτός και αν το 
πρότυπο του κατάγματος έχει οδηγήσει ή θεωρεί-

ται ότι μπορεί να οδηγήσει στην πιθανότητα της 
χαλάρωσης. Εάν υπάρχει χαλάρωση, τότε η μετά-
πτωση του κατάγματος στη δεύτερη κατηγορία 
αυτή δηλαδή των δύσκολων είναι προφανής. 

Συμπεράσματα

·	 Από τη λήψη του ιστορικού αλλά και τα 
ακτινολογικά ευρήματα, τα περισσότερα 
περιπροθετικά κατάγματα μπορούν να 
ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: σε αυτά 
με «εύκολα» ενδοπρόθεση και αυτά με χα-
λάρωση της ενδοπρόθεσης ή «δύσκολα».

·	 Οι ασθενείς με τα «εύκολα» ισχία προ της 
επέλευσης του κατάγματος είναι δυνατό 
να αντιμετωπιστούν μόνο με οστεοσύν-
θεση εκτός αν το πρότυπο του κατάγμα-
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τος υποβάλλει σε χαλάρωση την ενδο-
πρόθεση. 

·	 Οι ασθενείς με «δύσκολα» ισχία προ της 
επέλευσης του κατάγματος απαιτούν γε-
νικώς την αντικατάσταση της ενδοπρό-
θεσης. 

·	 Η εντόπιση και το πρότυπο του κατάγμα-
τος μόνο δευτερευόντως επηρεάζουν τη 
μορφή της χειρουργικής θεραπείας. 

 

Abstract

Simple classification system of proximal femoral 
periprosthetic fractures

Bischiniotis I. St, Tsitas K, Tzatzaïris Th, 
Assantis V, Maliongas G, Siozos A.
 
Kozani General Hospital – “Mamatseion”
Kozani - Greece

Classification systems for fractures of the fe-
mur with a prosthetic hip in situ are diverse and 
complex. Most of them are based on the site of the 
fracture, which is not the most important differenti-

Πίνακας 7. – 

Ταξινόμηση των περιπροθετικών καταγμάτων του κεντρικού μηριαίου κατά Beals και Tower

Τύπος Βάση της ταξινόμησης Θεραπευτικές επιλογές

Τύπος Ι Κάταγμα στη διατροχαντήρια 
περιοχή Συντηρητική

Τύπος ΙΙ
Κεντρικά εντοπιζόμενα 
μεταφυσιακά και διαφυσιακά 
κατάγματα με το στυλεό ανέπαφο

Συντηρητική με άσκηση έλξης ή 
χειρουργική με οστεοσύνθεση με 
συρμάτινες αγκύλες

Τύπος ΙΙΙA

Κεντρικά εντοπιζόμενα 
διαφυσιακά κατάγματα κατά το 
πέρας του μηριαίου στυλεού με 
λιγότερο από το 25% διακοπή της 
διεπιφάνειας του προσθετικού 
υλικού και του οστού 

Αντικατάσταση με μια ενδοπρόθεση 
με μακρύ στυλεό, χωρίς τσιμέντο και 
εισαγωγή μοσχευμάτων

Τύπος ΙΙΙB

Κεντρικά εντοπιζόμενα 
διαφυσιακά κατάγματα κατά το 
πέρας του μηριαίου στυλεού με 
περισσότερο από το 25% διακοπή 
της διεπιφάνειας του προσθετικού 
υλικού και του οστού

Αντικατάσταση με  πρόθεση με 
πορώδη επιφάνεια μακρό στυλεό και 
μοσχεύματα 

Τύπος ΙΙΙC Υπερκονδύλια κατάγματα για 
Άσκηση έλξης ή λειτουργικός 
κηδεμόνας ή χειρουργική σε ασταθή 
κατάγματα με ενδομυελικούς ήλους 

Τύπος ΙV
Υπερκονδύλια κατάγματα 
περιφερικά του πέρατος του 
μηριαίου στυλεού

Συντηρητική ή οστεοσύνθεση με 
ανάστροφο ήλο ή πλάκες
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ating factor in treatment planning. Objective of this 
study is to propose a system based on decision mak-
ing points. Ten patients with periprosthetic femo-
ral fractures four men and six women of advanced 
age varied from 79 to 94 years are presented. Two 
men and four women had total hip replacement for 
end stage degenerative hip disease, while two men 
and two women had a bipolar hemiarthroplasty 
for fracture of the femoral neck. In one patient with 
type A fracture femoral component replacement 
was undertaken, with one of similar length since 
fracture morphology implied an obvious thread of 
loosening. In another patient with type Β1 fracture 
only plate osteosynthesis was performed followed 
by insertion of allografts at the fracture site without 
prosthesis replacement. In eight patients six wom-
en and two men a femoral component replacement 
by longer stemmed ones was undertaken because 
of loosening. Plate osteosynthesis with or without 
cerclage or band wiring fixed with medical cement 
and allograft reinforcement was performed while 

in three cementless a distal locking stem was intro-
duced. In only one female patient a postoperative 
prosthesis loosening was noticed but no further pro-
cedure was attempted because of her worse general 
condition. So, critical point for classifying peripros-
thetic femoral fractures in easy and difficult one is 
component loosening In case of no loosening at all 
some kind of osteosynthesis usually suffices. The 
simple classification system groups the periprosthet-
ic fractures into ‘easy hips’ and ‘difficult hips’ based 
on whether or not the stem is loose. In ‘easy’ hips, 
treatment only needs to address the fracture itself, 
unless the fixation has been compromised by the 
fracture. In the ‘difficult hips’, revision of the pros-
thesis is recommended.

Key words:  Periprosthetic fractures, Periprosthet-
ic fracture classification, Simple clas-
sification

 

Πίνακας 8. – 

Ταξινόμηση των περιπροθετικών καταγμάτων του κεντρικού μηριαίου κατά Vancouver

Τύπος Εντόπιση και χαρακτηριστικά 

Τύπος AG Κατάγματα μείζονα τροχαντήρα

Τύπος AL Κατάγματα ελάσσονα τροχαντήρα

Τύπος B1
Κατάγματα γύρω από το μηριαίο στυλεό ή με μικρή επέκταση κάτω από 
αυτόν και την ενδοπρόθεση σταθερή

Τύπος Β2
Κατάγματα γύρω από το μηριαίο στυλεό ή με μικρή επέκταση κάτω από 
αυτόν και την ενδοπρόθεση χαλαρή

Τύπος B3
Κατάγματα γύρω από το μηριαίο στυλεό ή με μικρή επέκταση κάτω από 
αυτόν, την ενδοπρόθεση χαλαρή και σημαντική απώλεια οστικής ουσίας

Τύπος C Κατάγματα αρκετά κάτω από το πέρας του μηριαίου στυλεού
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