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Περίληψη 
Σκοπός της μελέτης είναι η κατάθεση των δικών μας εμπειριών 

από την εφαρμογή ενδο-μυελικών και εξωμυελικών υλικών κατά 
την αντιμετώπιση υποτροχαντηρίων καταγμάτων σε ενεργούς 
ασθενείς. Παρά τη θεωρητική υπεροχή των ενδομυελικών ήλων 
(κατανομείς καταπονήσεων) σε σχέση προς εξωαυλικά υλικά (με-
τατροπείς κατανομής φορτίων) τα αποτελέσματα εξακολουθούν 
να θέτουν ερωτήματα για το ρόλο των εξωμυελικών υλικών.

Υλικό - Μέθοδος: Από το 2009 έως το 2012 αντιμετωπίσαμε 
46 ασθενείς, οι οποίοι έ-φεραν ισάριθμα υποτροχαντήρια κατάγ-
ματα. Επρόκειτο για 31 άνδρες και 14 γυναίκες ηλικίας από 23 
ως 65 έτη (Μ. Ο.: 54 έτη με διάμεσο 55). Από αυτούς οι 23 (17 
άνδρες / 5 γυναίκες) αντιμετωπίστηκαν με διάφορα εξωαυλικά 
υλικά (γωνιώδεις ήλοι απλοί ή ολι-σθαίνοντες 135ο και 95ο) ενώ 
οι υπόλοιποι 23 (14 άνδρες / 9 γυναίκες) αντιμετωπίστηκαν με ει-
σαγωγή ενδομυελικών ήλων (PFNA και ήλοι Gamma). Οι ασθενείς 
παρακολουθήθη-καν μέχρι την αποθεραπεία τους και αξιολογήθη-
καν με βάση την επίτευξη πώρωσης, τη διατήρηση της αυχενομη-
ριαίας γωνίας, το φαινόμενο της διάσχισης του αυχένα (cut-out), 
τη μηχανική επάρκεια της οστεοσύνθεσης και τη συχνότητα των 
λοιμωδών επιπλοκών. Επί δύο ασθενών υπήρχε αγγειακή βλάβη 
και έτσι ήταν αναγκαστική η χρήση εξωμυελι-κών υλικών.

Αποτελέσματα. Πώρωση επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς 
ακόμη και σε εκείνους επί των οποίων παρατηρήθηκαν μηχανικές ή 
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λοιμώδεις επιπλοκές. Παρατηρήθηκε επί ενός ασθενούς διάσχιση 
του αυχένα και επί τριών ασθενών θραύση των υλικών μετά την 
πώ-ρωση με εξωμυελικά υλικά. Στους δύο επηρεάστηκε η αυχε-
νομηριαία γωνία. Παρατηρή-σαμε επίσης δύο λοιμώξεις. Επί των 
ασθενών όπου εφαρμόστηκε ενδομυελική ήλωση πα-ρατηρήσαμε 
θραύση του υλικού επί μιας ασθενούς και χαλάρωση της οστεο-
σύνθεσης σε έναν άλλο. Επί ενός ασθενούς απέτυχε τόσο η οστε-
οσύνθεση με εξωμυελικά υλικά όσο και η ενδομυελική ήλωση που 
ακολούθησε. 

Συμπεράσματα. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα πλεο-
νεκτήματα της χρησιμοποίη-σης ενδομυελικών ήλων είναι δεδο-
μένα. Ο ρόλος της χρήσης εξωμυελικών υλικών περιο-ρίζεται στις 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση τραπεζιού ήλωσης, επί 
αγγειακών βλαβών και επί αδυναμίας προμήθειας των υλικών. 
Ανεξαρτήτως της μεθόδου η καλή ανάταξη του κατάγματος είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας.

Subtrochanteric femoral fracture in the active 
– medullary nailing versus extrame-dullary 
fixation. A comparative study 

Assantis V, Tsitas K, Tzatzaïris Th, Ntemourtzidis S, 
Siozos A, Bischiniotis I. 

Abstract 
Objective of this retrospective study is to present our expe-

riences in the management on subtrochanteric fractures in the 
active either by medullary nailing and extramedullary plating. 
Despite theoretical advantage of medullary fixation (stress dis-
tribution) versus extramedullary fixation (stress augmentation), 
there are inquiries which pose the issue of the role of the latter 
in the present. 

Patients and Methods. From January 2009 to December 
2012, 46 active patients with equal number of subtrochanteric 
femoral fracture were admitted in our Institution. They were 31 
men and 14 women aged 23 to 65 years (average: 54, median: 
55. Twenty-three of these patients (17 men / 5 women) were 
managed by means of various extramedul-lary devices (nail 
plate devices 135o and 95o) and the remaining twenty-three (14 
men / 9 women) were managed by means of various interlocking 
medullary nails ((PFNA and Gamma nails). They were followed up 
to after treatment and evaluated in terms of heal-ing rate, pres-
ervation of the cervico-diaphyseal angle, cut-out phenomenon, 
efficacy of osteosynthesis and infection rate. In two patients a 
vascular damage deep femoral artery in one and deep femoral 
veins were noticed, making necessary the use of extramedul-lary 
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devices. 

Results. In all patients of these series bone healing was 
achieved in all patients even in those with mechanical and in-
fectious complications. In one patient cut out was noticed and 
implant failure in all three of them. Two infections were noticed 
and treated in an-other two. In patients managed by means of 
medullary interlocking nails implant failure was noticed in one 
female patient and loosening of fixation in another. It is impres-
sive that in one patient extramedullary fixation failure was ex-
changed to medullary one lead-ing in both instances in fixation 
failure.

Conclusions. Judging from the results obtained in both 
groups medullary fixation seems to be superior in all parameters 
in discussion. The role of extramedullary devices is con-fined in 
cases of lack of fixation table, impotency of taking the appro-
priate position for nail insertion and in cases of concomitant 
lesions such as vascular ones, due to the need of exploring frac-
ture region. Regardless method of fixation accuracy in reduction 
is im-perative in obtaining good results.
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Εισαγωγή 
Τα υποτροχαντήρια κατάγματα αποτελούν κα-

κώσεις υψηλής κινητικής ενεργείας σε νέα άτομα 
ή επί οστεοπενικών ασθενών είναι αποτέλεσμα 
συνήθους κάκωσης μετά μια απλή πτώση. Δεν 
υπάρχει ενιαίος ορισμός για τα κατάγματα αυτά. 
Ένας γενικός ορισμός αναφέρεται στα κατάγματα 
του άνω πέρατος του μηριαίου μέχρι μια απόσταση 
μέχρι 5cm περιφερικά του ελάσσονα τροχαντήρα 
(Müller ME et al 1990, Seinheimer F 1978, Wad-
dell J P 1979, Schatzker J 1989). Η ιδιαιτερότη-
τα των μηχανικών προβλημάτων που παρουσιάζει 
αυτή η περιοχή που είναι μεταβατική ανάμεσα στην 
περιοχή υπεροχής του σπογγώδους στοιχείου και 
στην περιοχή του φλοιώδους, μαζί με τα προβλή-
ματα που ανακύπτουν από την γενική επιβάρυνση 
του ασθενούς καθιστούν τα κατάγματα αυτά προ-
βληματικά ως προς την αντιμετώπιση (Senter S και 
συν 1990, Schipper B et al 2004, Kumar P 2013). 
Τα προβλήματα έχουν να κάνουν τόσο με την επί-
τευξη και την ταχύτητα επίτευξης της πώρωσης, τη 
διατήρηση του αυχενομηριαίας γωνίας, την επάρ-
κεια της οστεοσύνθεσης και τις λοιμώξεις. Παρά τη 
θεωρητική υπεροχή των ενδομυελικών ήλων ως 
κεντρικών κατανομέων καταπονήσεων σε σχέση 
προς τα εξωαυλικά υλικά που αποτελούν μετατρο-
πείς κατανομής φορτίων τα λαμβανόμενα αποτε-
λέσματα εξακολουθούν να θέτουν ερωτήματα για 
τη διατήρηση της εναλλακτικότητάς ως προς την 
προτεινόμενη θεραπευτική επιλογή (Lei-Sheng J 
2007, Saarenpää I 2008, Nikitovic M 2013).  

Σκοπός της παρακάτω αναδρομικής μελέτης εί-
ναι η κατάθεση των δικών μας εμπειριών από την 
εφαρμογή ενδομυελικών και εξωμυελικών υλικών 
κατά την αντιμετώπιση υποτροχαντηρίων καταγ-
μάτων σε ενεργούς ασθενείς. 

Ασθενείς και μέθοδος.
Κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 

2009 έως το Δεκέμβριο 2012 αντιμετωπίσαμε 46 
ασθενείς, οι οποίοι έφεραν ισάριθμα υποτροχαντή-
ρια κατάγματα.. Επρόκειτο για 31 άνδρες και 14 
γυναίκες ηλικίας από 23 ως 65 έτη (Μ. Ο.: 54 έτη 
με διάμεσο 55). Από αυτούς οι 23 (17 άνδρες / 5 
γυναίκες) αντιμετωπίστηκαν με διάφορα εξωαυλι-
κά υλικά (γωνιώδεις ήλοι απλοί ή ολισθαίνοντες 
135ο και 95ο – ομάδα Α) ενώ οι υπόλοιποι 23 (14 
άνδρες / 9 γυναίκες) αντιμετωπίστηκαν με εισαγω-

γή ενδομυελικών ήλων (PFNA και ήλοι Gamma – 
Ομάδα Β).

Πιο αναλυτικά τα κατάγματα ταξινομήθηκαν 
κατά Seinheimer (1978) και κατά Müller και συν 
(1990) ως ακολούθως:  

Ομάδα Α΄

Ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με εξωμυελικά 
υλικά – ταξινόμηση κατά Seinheimer (1978). 

Ταξινόμηση 
Seinheimer 
εξωμυελικά 
υλικά n=22

 Άνδρες: 17
Γυναίκες: 5

Ηλικίες: 23-65
Μ. Ο.: 54

Διάμεσος: 50

Τύπος ΙΙ Τύπος ΙΙΙ Τύπος ΙV Τύπος V

3 7 9 3

Οι ίδιοι ασθενείς με βάση την ταξινόμηση Müller 
και συν (1990) έχουν ως έπεται:  

Ταξινόμηση ΑΟ 
εξωμυελικά υλικά 

n=22

Άνδρες: 17
Γυναίκες: 5

Ηλικίες: 23-65
Μ. Ο.: 54

Διάμεσος: 50

31A1 31A2 31A3

2 2 17

Χρησιμοποιήθηκαν εξωαυλικά υλικά δηλαδή 
συστήματα ήλου πλάκας 135ο και 95ο ανάλογα με 
τη μορφολογία του κατάγματος (εικ 1 και εικ 2).

Εικόνα 1.- ‘Ηλωση DHS 135ο
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Εικόνα 2.- ‘Ηλωση DHS 95ο

Ομάδα Β΄

Καθ’ όμοιο τρόπο οι ασθενείς που αντιμετωπί-
στηκαν με ενδομυελικούς ήλους ταξινομήθηκαν 
κατά Seinheimer (1978) ως ακολούθως:

Ταξινόμηση 
Seinheimer 
εξωμυελικά 
υλικά n=23

Άνδρες: 14
Γυναίκες: 9

Ηλικίες: 29-67
Μ. Ο. 56

Διάμεσος: 62

Τύπος ΙΙ Τύπος ΙΙΙ Τύπος ΙV Τύπος V

8 10 2 4

Στον τύπο Ι υπάγονται τα απαρεκτόπιστα, τα 
ατελή και τα ρωγμώδη

Οι ίδιοι ασθενείς κατά AO Müller και συν 
(1990):

Ενδομυελικοί 
ήλοι – ταξινόμηση 

Müller
n=23

Άνδρες: 14
Γυναίκες: 9

Ηλικίες: 29-67
Μ. Ο. 56

Διάμεσος: 62

31A1 31A2 31A3

1 22

Χρησιμοποιήθηκαν ενδοασφαλιζόμενοι ενδομυ-
ελικοί ήλοι με τριπτέρυγο αντιστροφικό ήλο (PFNA) 
και ήλοι τύπου Gamma nail (εικ 3 και εικ. 4).  

Εικόνα 3.- ‘Ηλωση με ενδοασφαλιζόμενο τριπτέρυγο αντι-
στροφικό ήλο (PFNA)

Εικόνα 3.- ‘Ηλωση με ενδοασφαλιζόμενο ολισθαίνοντα ήλο 
(Gamma nail).

Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν μέχρι την απο-
θεραπεία τους και αξιολογήθηκαν με βάση την 
επίτευξη πώρωσης, τη διατήρηση της αυχενομηρι-
αίας γωνίας (εικ. 5), το φαινόμενο της διάσχισης 
του αυχένα (cut-out) (εικ. 6), τη μηχανική επάρκεια 
των υλικών της οστεοσύνθεσης (εικ. 7) και τη συ-
χνότητα των λοιμωδών επιπλοκών (εικ. 8). Επί δύο 
ασθενών υπήρχε αγγειακή βλάβη της εν τω βάθει 
μηριαίας αρτηρίας και φλέβας και της εν  των βά-
θει μηριαίας φλέβας και έτσι ήταν αναγκαστική η 
χρήση εξωμυελικών υλικών.

Εικόνα 5.- Διατήρηση της αυχενομηριαίας γωνίας
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Εικόνα 6.- Φαινόμενο της διάσχισης του αυχένα του μηριαί-
ου (cut-out)και απώλεια της αυχενομηριαίας γωνίας.

Εικόνα 7.- Μηχανική επάρκεια των υλικών της οστεοσύνθε-
σης με ή χωρίς διατήρηση της γωνίας.

Εικόνα 8.- Διαφυσίτιδα επί διαπυήσεως ανοικτού υποτροχα-
ντηρίου κατάγματος. Αντιμετώπιση με αφαίρεση των υλικών, 

καθαρισμό και εφαρμογή πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης.  

Αποτελέσματα

Ομάδα Α - εξωμυελικά υλικά

Πώρωση επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς 
ακόμη και σε εκείνους επί των οποίων παρατηρή-
θηκαν μηχανικές ή λοιμώδεις επιπλοκές. Παρατη-
ρήθηκε επί ενός ασθενούς διάσχιση του αυχένα και 
επί τριών ασθενών θραύση των υλικών μετά την 
πώρωση με εξωμυελικά υλικά. Στους δύο επηρεά-
στηκε η αυχενομηριαία γωνία. Παρατηρήσαμε επί-
σης δύο λοιμώξεις. Επί ενός νεαρού ασθενούς με 
ανοικτό υποτροχαντήριο κάταγμα με αποκόλληση 
μαλακών μορίων σε αρκετή έκταση όπου αρχικώς 
επιχειρήθηκε ανοικτή ανάταξη και ήλωση με γω-
νιώδη ήλο AO/OTA 135ο, παρατηρήθηκε διαπύη-
ση του τραύματος. Αφαιρέθηκαν τα υλικά ετέθη 
συσκευή εξωτερική οστεοσύνθεση και η πώρωση 
εξελίχθηκε μέχρι τέλους με αυτήν. Σε άλλον ασθε-
νή με ΙΙΙC κνήμης και υποτροχαντήριο κάταγμα πω-
ρωθέν σε ραιβότητα, η οποία αντιμετωπίστηκε με 
οστεοτομία βλαισότητας και συγκράτηση με γωνι-
ώδη ήλο. Επί ενός ασθενούς η απώλεια της αυ-
χενοδιαφυσιακής γωνίας οδήγησε σε αλλαγή της 
μεθόδου προς ενδομυελική ήλωση με Gamma nail 
με κακά αποτελέσματα και αποδοχή τους. 

Ομάδα Β – ενδομυελικές ηλώσεις 

Στην ομάδα αυτή δεν παρατηρήθηκαν λοιμώ-
δεις επιπλοκές. Παρατηρήσαμε θραύση του υλικού 
επί μιας ασθενούς και χαλάρωση της οστεοσύνθε-
σης σε έναν άλλο. Η θραύση του υλικού αντιμετω-
πίστηκε με ανταλλαγή του ήλου και η χαλάρωση με 
μετάβαση σε εξωμυελική οστεοσύνθεση. Επί ενός 
ασθενούς απέτυχε τόσο η οστεοσύνθεση με εξω-
μυελικά υλικά όσο και η ενδομυελική ήλωση που 
ακολούθησε για την αντιμετώπισή της (εικ. 9).
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Συζήτηση 

Τα υποτροχαντήρια κατάγματα σε νέους ασθε-
νείς είναι συνήθως κακώσεις υψηλής κινητικής 
ενεργείας συσχετίζονται με πολυσυστηματικούς 
τραυματισμούς και κακώσεις πολλαπλών οργάνων 
και οργανικών συστημάτων (Kyle RF 1994, Gregory 
και Sanders 1995). Πρόκειται για κατάγματα που 
πιστώνονται με ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό καθυ-
στερημένης πώρωσης  και ψευδάρθρωσης για λό-
γους που σχετίζονται με τη βιολογία της περιοχής 
(Schatzker J 1989, Gregory και Sanders 1995).

Σημαντικό ρόλο στην πώρωση του κατάγματος 
παίζει η πολύ καλή ανάταξη ανεξαρτήτως του εί-
δους της τεχνικής (ενδομυελική ήλωση ή συμπιε-
στική οστεοσύνθεση) (Pugh K J et al 1998, Madsen 
EJ et al 1998). Εξάλλου, η άμεση αντιμετώπιση του 
υποτροχαντηρίου κατάγματος περιορίζει σημαντι-
κά τις πιθανότητες αποτυχίας, γεγονός που φάνηκε 
και από τα δικά μας αποτελέσματα, όπου επιτεύ-

χθηκε πώρωση ακόμη και επί παρουσίας εκτεταμέ-
νης καταστροφής του έσω φλοιού, χωρίς να ανα-
γκαστούμε σε τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων 
(Waddell JP 1979, Senter S et al 1990, Saarenpää 
I 2008). 

Από την άλλη πλευρά, η σταθεροποίηση ενός 
μείζονος κατάγματος, όπως είναι το υποτροχαντή-
ριο του μηριαίου, βοηθάει καθοριστικά στην κινη-
τοποίηση του πολυτραυματία και στην εξασφάλιση 
της αναπνευστικής του επάρκειας (Gregory P και 
Sanders R 1995, Bosse MJ et al 1997).

Ακόμη και κατά την εποχή της κυριαρχίας της 
συμπιεστικής οστεοσύνθεσης ήταν κοινή πεποί-
θηση των ασχολουμένων αλλά και της σχετικής 
βιβλιογραφίας ο σημαντικός ρόλος της ενδομυε-
λικής ήλωσης. Παρόλα αυτά, τίθενται ακόμη ζητή-
ματα σχετικά με το ρόλο ων εξωαυλικών υλικών 
σε σχέση προς τους σύγχρονους ενδομυελικούς 
ήλους (Aune AK και συν 1994, Adams CL και συν 

Εικόνα 9. - Αποτυχία οστεοσύνθεσης με εξωμυελικά υλικά αλλά και με ενδομυελική ήλωση που ακολούθησε για την αντιμε-
τώπισή της
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2001, Matre Kjell και συν 2013, Liu PC και συν 
2015). Στα μηχανικά και βιολογικά πλεονεκτήματα 
των ενδομυελικών ηλώσεων από την άλλη πλευρά 
προτείνονται τα πλεονεκτήματα της έμμεσης ανά-
ταξης αλλά και οι μικρότερες απαιτήσεις των εξω-
αυλικών υλικών (Kinast C και συν 1989, Elzohairy 
MM 2012, Giannoudis PV και συν 2013, Nikitovic 
M 2013, Gunadham U και συν 2014).  

Τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης ενδο-
μυελικών ήλων για την διατήρηση της περιοστικής 
αιμάτωσης, τη χρήση ενός υλικού που δρα ως κα-
τανεμητής φορτίων και το αποτέλεσμα ως εάν να 
γινόταν εισαγωγή μοσχευμάτων από τη διενέργεια 
διεύρυνσης του μηριαίου αυλού (Haynes RC και 
συν 1997, Kummer FJ και συν 1998, Madsen E J 
και συν 1998, Pugh K J και συν 1998, Schwab E 
και συν 1999). Υπάρχει μεγάλη σειρά μελετών που 
αποδεικνύει υψηλή συχνότητα πώρωσης όταν χρη-
σιμοποιούνται ενδομυελικοί ήλοι για τη θεραπεία 
των υποτροχαντηρίων καταγμάτων. Η καλή ανάτα-
ξη του κατάγματος προ της εισαγωγής του υλικού 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας (Saudan M και συν 
1999, Hoed van den P. T., και συν 2004, Lei-Sheng 
Jiang και συν 2007, Reindl R και συν 20150. Ο εν-
δομυελικός ήλος θα διατηρήσει την ανάταξη μέχρι 
την επίτευξη της πώρωσης, αλλά δεν ανατάσσει το 
κάταγμα με την εισαγωγή του.

Τα κατάγματα κάτω από το επίπεδο του ελάσ-
σονα τροχαντήρα είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν 
με ήλους πρώτης γενεάς. Αυτά τα κατάγματα είναι 
δύσκολο να αναταχθούν λόγω της κάμψης, απα-
γωγής και εξωτερικής στροφής στην οποία εμβάλ-
λει η δράση του λαγονοψοΐτη στο κεντρικό τεμά-
χιο. Είναι, έτσι, δυνατό με τη βοήθεια ενός μικρού 
ήλου να επιτευχθεί η ανάταξη του κεντρικού προς 
το περιφερικό τεμάχιο.

Τα κατάγματα πάνω από το επίπεδο του ελάσ-
σονα τροχαντήρα απαιτούν αντιμετώπιση είτε με 
τη βοήθεια μιας πλάκας είτε με έναν ενδομυελικό 
ήλο δεύτερης γενεάς, στον οποίο οι βίδες εσωτε-
ρικής ασφάλισης κατευθύνονται εντός του αυχέ-
να και της κεφαλής του μηριαίου. Εάν το κάταγμα 
επεκτείνεται εντός του βοθρίου του πυραμοειδούς, 
η ενδομυελική ήλωση καθίσταται τεχνικά απαιτητι-
κή, επειδή ο ήλος έχει την τάση να ολισθαίνει επί 
τα εκτός του κεντρικού τεμαχίου προ της εισαγω-
γής των κεντρικών βιδών εσωτερικής ασφάλισης. 
Αυτό αποφεύγεται με στενή παρακολούθηση της 
θέσης του ήλου εντός του κεντρικού τεμαχίου, εάν 
επιλεγεί η ενδομυελική ήλωση ως μέθοδος θερα-
πείας. Το αυτό συμβαίνει κατά την παρακολούθηση 
της πώρωσης ως προς τη διατήρηση της αυχενο-
μηριαίας γωνίας και την αποφυγή του φαινομένου 
της διάσχισης του αυχένα (Lustenberger A και συν 
1995).  

Παρά την αναμφίβολη αξία των ενδομυελικών 
ήλων κατά την αντιμετώπιση των υποτροχαντη-
ρίων καταγμάτων, υπάρχει κάποιος μικρός χώρος 
ακόμη και σήμερα για τα εξωαυλικά υλικά. Εκτός 
από την προφανή αξία της μικρής τιμής τους σε 
σχέση με τα ενδομυελικά αντίστοιχα, έχουν αξία 
από υποτροχαντηρίων καταγμάτων με συνύπαρξη 
αγγειακών βλαβών αλλά και όταν δεν υπάρχει δι-
αθέσιμο τραπέζι ηλώσεων. 

Ούτε η αξία των νέων υλικών (Simmermacher 
RK και συν 1999) αλλά και σκευασμάτων (Tzioupis 
και συν 2011) είναι σε θέση να υποκαταστήσει την 
αξία της πολύ καλής ανάταξης αν το ζητούμενο 
είναι η μεγάλη συχνότητα πώρωσης με καλή δια-
τήρηση της ανατομικής ανάταξης και μικρή συχνό-
τητα επιπλοκών.  
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