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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία 
μας μετά από την αντιμετώπιση ενός σχετικά ικανού αριθμού πε-
ριτροχαντηρίων καταγμάτων με τον ήλο Endovis, να αναφέρουμε 
τα διεγχειρητικά σφάλματα και τη συσχέτισή τους με τις εμφανι-
σθείσες επιπλοκές και το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Κατά 
το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2005-Οκτώβριος 2007 αντιμετω-
πίσθηκαν 84 ασθενείς με ήλο Endovis. Εξ αυτών μελετήθηκαν 73 
λόγω του ότι είχαμε επτά θανάτους ενώ τέσσερις δεν ανευρέθηκαν. 
Η ηλικία των ασθενών κυμάνθηκε από 23-95 έτη, ενώ 14 ήταν 
άνδρες και 59 γυναίκες. Το κάταγμα αφορούσε στο δεξιό ισχίο σε 
42 ασθενείς και στο αριστερό σε 31. 

Υπήρχε ένα επαπειλούμενο κάταγμα σε έδαφος πολλαπλού 
μυελώματος και μία αναθεώρηση DHS λόγω διάσχισης κεφαλής 
μηριαίου (cut out). Τα υπόλοιπα 71 κατάγματα ταξινομήθηκαν 
σύμφωνα με την ταξινόμηση της Α.Ο. σε τύπο Α1 33, τύπο Α2 29 
και τύπο Α3 9 κατάγματα. Στατική ήλωση έγινε σε 70 ασθενείς και 
δυναμική σε 3. Η δίοδος του οδηγού επετεύχθη κλειστά σε όλους 
τους ασθενείς ενώ δεν έγινε χρήση μοσχεύματος σε κανένα ασθενή. 
Τοποθετήθηκαν 146 κεντρικές βίδες(4 εκτός οπής, 5 μεγαλύτερες 
και 4 μικρότερες του κανονικού). Χρησιμοποιήθηκαν 73 περιφερι-
κές βίδες (1 εκτός οπής, 3 μεγαλύτερες του κανονικού)ενώ είχαμε 
αδυναμία τοποθέτησης πώματος σε έναν ασθενή. Πώρωση επετεύ-
χθη μεταξύ 3-4 μηνών σε 70 κατάγματα ενώ είχαμε 3 καθυστε-
ρημένες πωρώσεις. Δεν είχαμε νεκρώσεις δέρματος, επιφανειακές 
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λοιμώξεις ή νεκρώσεις μηριαίας κεφαλής. Είχαμε 
μία εν τω βάθει λοίμωξη που αντιμετωπίστηκε 
επιτυχώς με τη χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Παρατηρήθηκαν δύο πορώσεις σε ραιβότητα και 
μία βράχυνση 1. 5 εκατοστού. Διάσχιση μηριαίας 
κεφαλής συνέβη σε τρεις ασθενείς, διεγχειρητικό 
κάταγμα σε έναν ασθενή. Ενώ επανεγχειρίστηκαν 
δύο ασθεείς. 

Εισαγωγή

Τα περιτροχαντήρια κατάγματα αν και σπάνια 
στους νέους γίνονται όλο και πιο συχνά στους 
ηλικιωμένους. Το 80% συμβαίνει σε γυναίκες άνω 
των 70 ετών (Lautrizen et al 1993) ενώ παράγο-
ντες που συνεπικουρούν είναι η αστάθεια, η οστε-
οπόρωση και νευρολογικές παθήσεις. Προβλέπε-
ται ότι ο αριθμός των καταγμάτων του ισχίου θα 
φτάσει τα 2. 6 εκατομμύρια το 2025 και τα 4. 6 το 
2050 (Gulberg et al 1997). Το αίτιο είναι συνήθως 
πτώση κατά τη βάδιση ενώ σπανιότερα ευθύνο-
νται η πτώση από ύψος ή τα τροχαία ατυχήματα 
(Ahronoff et al 1998). Ο στόχος του Ορθοπαιδικού 
είναι η γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή για την 
αποφυγή επιπλοκών όπως η θρομβοφλεβίτιδα, η 
πνευμονική εμβολή, η ουρολοίμωξη, η πνευμονι-
κή λοίμωξη και τα έλκη κατακλίσεων (Valverde et 
al 1998, Maniscalo et al 2002, Horowitz 2002). Η 
χρήση ενδομυελικού ήλου σε συνδυασμό με ολι-
σθαίνοντα ήλο έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία 
χρόνια στην αντιμετώπιση των περιτροχαντηρίων 
καταγμάτων και αποτελεί αξιόπιστη λύση ισοδύ-
ναμων αποτελεσμάτων με την D.H.S. (Blair et al 
1994, Mahowed et al 1994, Roberts et al 2002). 

Η ακαμψία των υλικών αυτών προκαλεί συχνά 
προβλήματα όπως πώρωση σε ραιβότητα, μετα-
κίνηση του ολισθαίνοντα ήλου στη λεκάνη, δι-
εγχειρητικά κατάγματα κατά την εισαγωγή του 
ήλου ή της περιφερικής βίδας, διάσχιση της μηρι-
αίας κεφαλής ή ψευδάρθρωση (Boriani et al 1994, 
Albareda et al 1996, Simmerrmacher et al 1999, 
Rebuzzi et al 2002). Οι ερευνητές έχοντας σα στό-
χο τη μείωση των επιπλοκών αυτών προσανατο-
λίζονται στην ανακάλυψη νέων υλικών οστεο-
σύνθεσης ή στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. 

Προιόν τέτοιας έρευνας είναι και ο ήλος Endovis. 
Είναι ελαστικός ήλος τιτανίου τοποθετημένος 
χωρίς γλυφανισμό με μήκος 195 χιλ., κεντρική δι-
άμετρο 13 χιλ. και περιφερική 10 χιλ. 

Κεντρικά παρουσιάζει γωνία βλαισότητας 5° 
ενώ έχει σταθερή αυχενοδιαφυσιακή γωνία 130°. 
Κεντρικά υπάρχουν δύο οπές που υποδέχονται 
δύο βίδες μερικού σπειράματος με διάμετρο σπει-
ράματος 6.5 χιλ. και κεντρική διάμετρο 7.5 χιλ. 
Οι βίδες είναι μη αυλοφόρες και αυτοκόπτουσες 
ολισθαίνουσες αλλά το σύστημα δεν έχει δυνατό-
τητα διεγχειρητικής συμπίεσης. Περιφερικά έχει 
μια οπή που δέχεται βίδα ολικού σπειράματος αυ-
τοκόπτουσα 5 χιλ. ενώ το σχήμα του ήλου μετά 
την περιφερική βίδα είναι τύπου διαπασών. Για 
κατάγματα με υποτροχαντήριο επέκταση υπάρχει 
και ο τύπος medium ο οποίος εχεί μήκος 240 χιλ. 
κεντρική διάμετρο 13.5 χιλ. και δύο περιφερικές 
οπές μία στρογγυλή και μία ωοειδή για στατική ή 
δυναμική ήλωση. 

Υλικό - μέθοδος

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2005-
Οκτώβριος 2007 αντιμετωπίστηκαν 84 ασθενείς 
με ήλο Endovis λόγω ισάριθμων περιτροχαντηρί-
ων καταγμάτων. Εξ αυτών μελετήθηκαν 73 (επτά 
απεβίωσαν και τέσσερις δεν ανευρέθηκαν). Η 
ηλικία των ασθενών κυμάνθηκε από 23-95 έτη μ. 
όρος 73.5 έτη. Εξ αυτών 14 ήταν άνδρες και 59 γυ-
ναίκες, ενώ η κάκωση αφορούσε στο δεξιό ισχίο 
σε 42 ασθενείς και στο αριστερό σε 31. Ως αίτιο 
αναφέρθηκε η πτώση κατά τη βάδιση. Ένα από τα 
κατάγματα ήταν επαπειλούμενο σε έδαφος πολ-
λαπλού μυελώματος ενώ σε έναν ασθενή ο ήλος 
χρησιμοποιήθηκε για αντιμετώπιση διάσχισης 
κεφαλής μηριαίου από DHS. Τα υπόλοιπα 71 κα-
τάγματα ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την ταξινό-
μηση της ΑΟ ως εξής: 33 τύπου Α1, 29 τύπου Α2 
και 9 κατάγματα τύπου Α3. Σε 69 ασθενείς χρη-
σιμοποιήθηκε ο τύπος standard και σε τέσσερα ο 
τύπος medium λόγω επέκτασης του κατάγματος 
στην υποτροχαντήριο περιοχή. Η χειρουργική τε-
χνική είχε ως εξής: τομή 3-4 εκατοστά κεντρικά 
της κορυφής του μείζονα τροχαντήρα και ανεύ-
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Εικόνα 1: α. Παρατηρείται διάσταση του κατάγματος και μία κεντρική βίδα 
εκτός οπής που οδήγησε σε σχετική αστάθεια και καθυστερημένη πώρωση 

του κατάγματος σε 8 μήνες. β. Μία εκ των δύο κεντρικών βιδών εκτός οπής-
πώρωση σε 5 μήνες. γ1. Μία εκ των δύο κεντρικών βιδών εκτός οπής σε 

πολυτραυματία με υποτροχαντήριο κάταγμα-Αφαιρέθηκε.  γ2. Πώρωση σε 7 
μήνες. Η πλάγια σωστή ακτινογραφία έδειξε και ότι η άλλη βίδα ήταν εκτός 
οπής. Η ενσφήνωση του κεντρικού στο περιφερικό τμήμα και οι δύο περιφε-
ρικές βίδες στάθηκαν ικανές ευτυχώς να καλύψουν το χειρουργικό λάθος. 

δ. Μικρές βίδες που δεν δημιούργησαν πρόβλημα. ε. Μεγαλύτερες βίδες του 
κανονικού. Η κεντρική αφαιρέθηκε μετά την πώρωση του κατάγματος για 

αποφυγή βλάβης της άρθρωσης.
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Εικόνα 2: α. Παρατηρείται η περιφερική βίδα εκτός οπής. β. Διπλή θραύση φρέζας. γ. Αδυναμία τοποθέτησης πώματος. 

Εικόνα 3: α και β. Κακή διεγχειρητική ανάταξη καταγμάτων σε ραιβότητα που σε συνδυασμό με την έλλειψη εναλ-
λακτικής αυχενοδιαφυσιακής γωνίας του συστήματος(μόνο 130°) οδήγησε σε πώρωση σε ραιβότητα. γ. Βράχυνση 
1. 5 εκ. λόγω τοποθέτησης της περιφερικής-περιφερικής βίδας αντί της κεντρικής περιφερικής βίδας που έπεφτε 

πάνω στο κάταγμα. Έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί ήλος τύπου long Endovis. 
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ρεση αυτής. Διάνοιξη οπής στο σημείο εισόδου, 
κλειστή δίοδος του οδηγού δια του κατάγματος 
και ακτινοσκοπικός έλεγχος της θέσης αυτού με 
δύο λήψεις, πλάγια και προσθιοπίσθια. Εισαγωγή 
του ήλου χωρίς γλυφανισμό και χωρίς τη χρήση 
σφυριού. Σε τρεις περιπτώσεις που είχαμε δυσκο-
λία στην εισαγωγή του ήλου κάναμε γλυφανισμό 
13. 5 χιλ. στα πρώτα τρία εκ. του μηριαίου. Μετά 
την αφαίρεση του οδηγού ακολουθούσε ακτινο-
σκοπικός έλεγχος του άνω πέρατος του μηριαίου 
με στόχο η προέκταση των δύο κεντρικών οπών 
να διασχίζει το μέσο και κάτω τριτημόριο του αυ-
χένα στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία, για απο-
φυγή φαινομένου διάσχισης μηριαίας κεφαλής. 
Ακολουθούσε η εφαρμογή οδηγού, η τοποθέτηση 
των δύο κεντρικών βιδών και, τέλος, η τοποθέτη-
ση της περιφερικής βίδας με σκόπευτρο, σε όλα 
τα είδη καταγμάτων ακόμη και αν αυτά ήταν στα-
θερά(Α1. 1-Α2. 3). Πάντα τοποθετούσαμε πώμα 
για διευκόλυνση τυχόν αφαίρεσης του ήλου. Στα 
κατάγματα Α1. 1-Α2. 2 πλήρης φόρτιση επετρά-
πη μετά την 3-5η μετεγχειρητική ημέρα ενώ στα 
κατάγματα Α2. 3-Α3. 3 επετράπη η φόρτιση μέχρι 
20 kg για τις πρώτες έξι εβδομάδες (ανάλογα με 
την ηλικία, το βάρος του ασθενή, το βαθμό οστε-
οπόρωσης και τυχόν ύπαρξη αστάθειας) και μετά 
πλήρης φόρτιση. Η προφυλακτική αντιβιωτική 
αγωγή περιλάμβανε τη χορήγηση κεφαλοσπορί-
νης δύο ώρες προεγχειρητικά μέχρι την 2η μετεγ-
χειρητική ημέρα. Η προφυλακτική αντιθρομβωτι-
κή αγωγή ξεκινούσε με την είσοδο του ασθενή με 
μια ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους μέχρι την 
45η μετεγχειρητική ημέρα. Ουροκαθετήρας τοπο-
θετείτο αμέσως με την εισαγωγή του ασθενή και 
αφαιρείτο το δυνατό γρηγορότερα. Ο μέσος όρος 
παραμονής στο νοσοκομείο ήταν 11 ημέρες. Πα-
ρατηρήσαμε δύο θρομβοφλεβίτιδες, τρεις ουρο-
λοιμώξεις, μία πνευμονική λοίμωξη και πέντε έλκη 
κατακλίσεως που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς 
συντηρητικά. Ο χρόνος χειρουργείου κυμάνθηκε 
από 25-57 λεπτά, μ. όρος 42 λεπτά, ενώ ο χρόνος 
έκθεσης στην ακτινοβολία ανήλθε σε 30-40 sec. 
Στατική ήλωση έγινε σε 70 ασθενείς και δυναμική 
σε τρεις διότι δεν μπορέσαμε να τοποθετήσουμε 
την περιφερική βίδα λόγω διεγχειρητικού καρ-
διολογικού προβλήματος σε έναν ασθενή, λόγω 

θραύσης φρέζας σε μία ασθενή και λόγω αποτυ-
χίας σκοπεύτρου (περιφερική βίδα εκτός οπής) σε 
έναν ασθενή. Το κεντρικό άκρο του ήλου προεξεί-
χε σε έναν ασθενή δημιουργώντας έκτοπη οστεο-
ποίηση χωρίς ενοχλήματα ενώ ήταν εμβυθισμένο 
σε δύο ασθενείς γεγονός που ίσως δυσχεράνει τη 
μελλοντική αφαίρεση του ήλου παρά την ύπαρξη 
πώματος. Τοποθετήθηκαν 146 κεντρικές βίδες. 
Εξ αυτών τέσσερις ήταν εκτός οπής 2/2 σε έναν 
ασθενή(καθυστερημένη πώρωση) και 1/2 σε δύο 
ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας μόνο παρουσίασε 
καθυστερημένη πώρωση. Είχαμε πέντε βίδες με-
γαλύτερες του κανονικού που αφαιρέθηκαν μετά 
την πώρωση του κατάγματος γιατί προκάλεσαν 
ενοχλήματα και τέσσερις μικρότερες του κανο-
νικού που ευτυχώς δεν οπισθιολίσθησαν και δεν 
προκάλεσαν αστάθεια (Εικ. 1). Τοποθετήθηκαν 
73 περιφερικές βίδες, 67 στα 69 standard Endovis 
(67×1+2×0) και έξι στα τέσσερα medium Endovis 
(2×2+ 2×1). Είχαμε μία βίδα εκτός οπής χωρίς ευ-
τυχώς επιπλοκή (κάταγμα Α1), τρεις μεγαλύτερες 
του κανονικού χωρίς ενοχλήματα και μια θραύση 
φρέζας που εμπόδισε την τοποθέτηση βίδας χωρίς 
περαιτέρω προβλήματα. Αδυναμία τοποθέτησης 
πώματος είχαμε σε έναν ασθενή (Εικ. 2). Παρα-
τηρήθηκε μία έκτοπη οστεοποίηση λόγω προεξο-
χής του άνω άκρου του ήλου χωρίς συμπτώματα 
ενώ δεν είχαμε επιπολής λοίμωξη, νέκρωση του 
δέρματος ή νέκρωση μηριαίας κεφαλής. Είχαμε 
μία εν τω βάθει λοίμωξη που αντιμετωπίστηκε με 
αφαίρεση του ήλου, χρήση κομβολογίου γεντα-
μυκίνης, τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
και χορήγηση αντιβιοτικών για έξι εβδομάδες 
ενδοφλέβια. Είχαμε δύο πωρώσεις σε ραιβότητα 
(έλλειψη εναλλακτικής αυχενοδιαφυσιακής γω-
νίας εκτός αυτής των 130°) και μία βράχυνση 1.5 
εκ. λόγω του ότι σε κάταγμα Α3 τοποθετήθηκε η 
δυναμική περιφερική αντί της στατικής που συνέ-
πιπτε με το κάταγμα (έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 
long Endovis αντί medium) (Εικ. 3). 70 κατάγμα-
τα πωρώθηκαν μεταξύ 3-4 μηνών μ. όρος 3. 2 μή-
νες. Παρατηρήθηκαν τρεις καθυστερημένες πω-
ρώσεις, μία λόγω τοποθέτησης standard Endovis 
αντί medium και δύο λόγω αποτυχίας τοποθέτη-
σης κεντρικών βιδών 2/2 στον πρώτο ασθενή και 
1/2 στον δεύτερο. (χρόνος πώρωσης 9, 7, 8 μήνες 
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αντίστοιχα). Παρουσιάστηκαν τρεις διασχίσεις 
μηριαίας κεφαλής. Στον πρώτο ασθενή η διάσχι-
ση έγινε λόγω κακής τοποθέτησης της άνω κε-
ντρικής βίδας, που αφαιρέθηκε μετά την πώρωση 
του κατάγματος. Στο δεύτερο αν και οι βίδες είχαν 
τοποθετηθεί σωστά ως προς τη θέση και το μή-
κος ενοχοποιήθηκε η οστεοπόρωση και η πρόωρη 
φόρτιση. Η ασθενής δεν επανεγχειρίστηκε λόγω 
θανάτου. Στην τρίτη περίπτωση πιθανά αίτια ήταν 
η μη χρήση περιφερικής βίδας, λόγω διεγχειρητι-
κού καρδιολογικού προβλήματος, η οστεοπόρω-
ση και η πρόωρη φόρτιση. Στην ασθενή αυτή κα-
θυστερήσαμε τη φόρτιση και επήλθε πώρωση τον 
8ο μήνα μετεγχειρητικά με την άνω κεντρική βίδα 
να είναι έτοιμη να διασπάσει το φλοιό. Η ασθενής 
δεν επανεγχειρίστηκε λόγω της κακής γενικής 
της κατάστασης (Εικ. 4-6). Παρατηρήθηκε ένα δι-
εγχειρητικό κάταγμα διάφυσης κατά την προσπά-
θεια επιτυχούς τοποθέτησης περιφερικής βίδας 
το οποίο αντιμετωπίστηκε αμέσως με σύρμα(Εικ. 
7). Είχαμε συνολικά δύο επανεγχειρήσεις και δυ-
νητικά άλλες δύο στις περιπτώσεις των <cut out> 

που δεν έγιναν λόγω θανάτου και κακής γενικής 
κατάστασης. Στο 91% των ασθενών το αποτέλε-
σμα κρίθηκε πολύ καλό, στο 4% σχετικά ικανο-
ποιητικό, και στο 5% δεν ικανοποίησε. 

Συζήτηση

Ο στύλος αντέλξεως πρέπει να περιβάλλεται 
από παχύ και μαλακό υλικό, να εφαρμόζεται στο 
υγιές ισχίο και η έλξη να είναι ελεγχόμενη για 
να αποφεύγεται το οίδημα των έξω γεννητικών 
οργάνων και η πάρεση αιδοιικού πλέγματος. Η 
κλειστή ανάταξη είναι υψίστης σημασίας γιατί 
αποφεύγονται η πώρωση σε πλημμελή θέση και 
η ψευδάρθρωση. Η πλέον αποδεκτή πύλη εισό-
δου είναι η κορυφή του μείζονα τροχαντήρα και 
πιο συγκεκριμένα η συμβολή του πρόσθιου με τα 
οπίσθια δύο τρίτα. Πρέπει να αποφεύγεται η έκ-
κεντρη θέση του “awl” τόσο στο μετωπιαίο όσο 
και στο οβελιαίο επίπεδο γιατί μπορεί να οδη-
γήσει σε νέο κάταγμα ή να αυξήσει τη συντρι-

Εικόνα 4: α. Ήπια διάσχιση μηριαίας κεφαλής. β. Αφαίρεση της κεντρικής-κεντρικής βίδας μετά την πώρωση του 
κατάγματος. 

α β
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α

α

Εικόνα 5: α. Συντριπτικό υποτροχαντήριο κάταγμα. β. Αντιμετώπιση με medium Endovis. Παρατηρείται η σωστή 
τοποθέτηση των δύο κεντρικών βιδών. γ. Cut out και παρεκτόπιση του κατάγματος λόγω οστεοπόρωσης και πρόω-

ρης φόρτισης. Η ασθενής 67 ετών πέθανε πριν την προγραμματισμένη αναθεώρηση. 

Εικόνα 6: α. Διάσχιση μηριαίας κεφαλής 1. 5/12 μετεγχειρητικά. Ενοχοποιήθηκε η οστεοπόρωση, η μη τοποθέτηση 
περιφερικής βίδας και η πρόωρη φόρτιση σε συνδυασμό με την παχυσαρκία (122kg). Λόγω της κακής γενικής κα-

τάστασης αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με καθυστερημένη φόρτιση. β. Πώρωση 8 μήνες μετεγχειρητικά. 

β

β

γ
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πτικότητα του ήδη υπάρχοντος κατά την είσοδο 
του ήλου (Johnson et al 1987). Σημαντική είναι 
η κλειστή εφαρμογή του οδηγού δια του κατάγ-
ματος διότι η ανοικτή εφαρμογή αυξάνει τα πο-
σοστά ψευδάρθρωσης και λοίμωξης λόγω κατα-
στροφής της αιμάτωσης ( Wiss et al 1986). Απα-
ραίτητη η επιβεβαίωση της διόδου του οδηγού με 
δύο ακτινοσκοπικές λήψεις. Η τοποθέτηση του 
ήλου (ελαστικός-τιτανίου) πάντα πρέπει να γίνε-
ται χωρίς βία με πίεση που ασκείται από τα χέρια 
του χειρουργού και περιστροφικά. Σε περίπτωση 

δυσκολίας (στενός αυλός) μπορεί να γίνει γλυφα-
νισμός με γλύφανο 13.5 χιλ. στα πρώτα τρία εκ. 
του αυλού. Η ειδική διαμόρφωση του κάτω άκρου 
του ήλου εν είδει διαπασών σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο 
μειώνει την πιθανότητα διεγχειρητικού κατάγμα-
τος στο κάτω άκρο του ήλου κατά την εισαγωγή 
αυτού (δεν παρατηρήσαμε τέτοιο κάταγμα). Για 
κατάγματα με μεγάλη υποτροχαντήριο επέκταση 
αντί του standard Endovis μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί το medium μήκους 240 χιλ. Ακτινοσκοπικός 

β

α

Εικόνα 7: α. Διεγχειρητικό κάταγμα κατά την προσπάθεια τοποθέτησης περιφερικής βίδας αντιμετωπισθέν άμεσα 
με σύρμα. β. Πώρωση του κατάγματος 5 μήνες μετεγχειρητικά. 
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έλεγχος στην περιοχή του κατάγματος με προσθι-
οπίσθια λήψη πρέπει να ακολουθεί την εισαγωγή 
του ήλου. Η σωστή σχέση των δύο οπών του ήλου 
με τον αυχένα (οι νοητές προεκτάσεις αυτών να 
βρίσκονται στο μέσο και κάτω τριτημόριο) καθο-
ρίζουν το πόσο θα προωθήσουμε τον ήλο και όχι 
το πόσο προεξέχει το άνω τμήμα αυτού. Εάν το 
άνω άκρο του ήλου προεξέχει ίσως δημιουργήσει 
ενοχλήσεις ή έκτοπη οστεοποίηση ενώ εάν είναι 
εμβυθισμένο ίσως δυσχεράνει την αφαίρεσή του. 
Η τοποθέτηση των δύο κεντρικών βιδών γίνεται 
με τη βοήθεια σκοπεύτρου και ειδικών οδηγών με 
σπείραμα στο άκρο. Από την δική μας εμπειρία 
θεωρούμε ότι είναι καλύτερα αντί να τοποθετή-
σουμε τον κάθε οδηγό και βίδα σε δύο χρόνους, 
να τοποθετήσουμε πρώτα τους δύο οδηγούς και, 
αφού ελέγξουμε ακτινοσκοπικά με δύο λήψεις τη 
θέση τους και το μήκος τους, να τοποθετήσου-
με διαδοχικά τις βίδες. Με τον τρόπο αυτό ενώ 
τοποθετούμε την πρώτη βίδα ο δεύτερος οδηγός 
δρά αντιστροφικά και αποτρέπει την τοποθέτη-
ση της βίδας εκτός οπής, ενώ όταν τοποθετούμε 
τη δεύτερη βίδα το ρόλο αυτό τον έχει η πρώτη 
βίδα. Άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για 
τοποθέτηση βίδας εκτός οπής είναι η μη χρή-
ση “μανικιού”, η κακή αγκίστρωση του μανικιού 
στο οστούν ή συντριπτικότητα του κατάγματος 
(ασταθές σημείο αγκίστρωσης) και η παχυσαρ-
κία (παρεμβολή μαλακών μορίων). Βίδες εκτός 
οπής προκαλούν αστάθεια με πιθανή πώρωση σε 
πλημμελή θέση, καθυστερημένη πώρωση ή ψευ-
δάρθρωση. Βίδες μικρότερες του κανονικού μπο-
ρεί να προκαλέσουν αστάθεια εάν οπισθιολισθή-
σουν πριν την πώρωση του κατάγματος. Έτσι σε 
περίπτωση οπισθιολίσθησης εάν το κάταγμα έχει 
πωρωθεί, αφαιρούμε τις βίδες ενώ εάν δεν έχει 
επιτευχθεί πώρωση τις επανατοποθετούμε. Βίδες 
μεγαλύτερες του κανονικού μπορεί να προκαλέ-
σουν ενοχλήματα και να χρειαστεί να αφαιρεθούν 
μετά την πώρωση του κατάγματος. Η περιφερική 
βίδα τοποθετείται με σκόπευτρο σχετικά εύκολα. 
Επί ανεπάρκειας του σκοπεύτρου μπορεί να προ-
κληθεί διεγχειρητικό κάταγμα ή θραύση φρέζας. 
Οι λόγοι που οδηγούν σε αποτυχία τοποθέτησης 
της περιφερικής βίδας είναι οι ίδιοι που προανα-
φέρθηκαν και για τις κεντρικές. Περιφερική βίδα 

εκτός οπής προκαλεί αστάθεια και μπορεί να οδη-
γήσει σε ψευδάρθρωση, καθυστερημένη πώρωση 
ή πώρωση σε πλημμελή θέση. Βίδα μικρότερη ή 
μεγαλύτερη του κανονικού μπορεί να προκαλέ-
σει τα ίδια προβλήματα που προαναφέρθηκαν 
για τις κεντρικές. Μειονέκτημα της μεθόδου, η 
πρόσληψη ακτινοβολίας από τον ασθενή και το 
χειρουργό. Η χρήση σύγχρονων ακτινοσκοπι-
κών μηχανημάτων, προστατευτικής ποδιάς και η 
τηρούμενη απόσταση των 80 εκ. του χειρουργού 
από την πηγή ακτινοβολίας ελαχιστοποιούν τον 
κίνδυνο (Brumback 1996). Η λοίμωξη σχετίζεται 
με τους τηρούμενους κανόνες αντισηψίας, την 
καταστροφή της αιμάτωσης κατά τη στιγμή της 
κάκωσης και την ανοικτή δίοδο του οδηγού. Εάν 
η λοίμωξη εμφανιστεί μετά την πώρωση του κα-
τάγματος αφαιρείται ο ήλος, λαμβάνονται καλλι-
έργειες, γίνεται γλυφανισμός και χορηγείται ενδο-
φλέβια αντιβίωση. Εάν η λοίμωξη εκδηλωθεί πριν 
την πώρωση του κατάγματος, αφαιρείται ο ήλος, 
λάμβανονται καλλιέργειες, τοποθετείται εξω-
τερική οστεοσύνθεση και χορηγείται αντιβίωση 
ενδοφλέβια βάσει αντιβιογράμματος. Η πώρωση 
του κατάγματος σε πλημμελή θέση οφείλεται σε 
κακή διεγχειρητική ανάταξη, στην έλλειψη εναλ-
λακτικής αυχενοδιαφυσιακής γωνίας (μόνο 130°) 
και στη μετεγχειρητική απώλεια ανάταξης λόγω 
ασταθούς οστεοσύνθεσης (αστοχία κεντρικών ή 
περιφερικών βιδών, βραχύς ήλος). Η αντιμετώπι-
ση εάν χρειαστεί γίνεται με διορθωτική οστεοτο-
μία. Η ψευδάρθρωση σχετίζεται με τη γενικότερη 
κατάσταση του οργανισμού, το κάπνισμα, την 
καταστροφή της αιμάτωσης κατά την κάκωση ή 
την ανοικτή εφαρμογή του οδηγού, την κακή δι-
εγχειρητική ανάταξη (διάσταση) και τη μετεγχει-
ρητική αστάθεια. Η απάντηση στην ψευδάρθρω-
ση είναι η αναθεώρηση με νέο ήλο μεγαλύτερης 
διαμέτρου και γλυφανισμό. Συμπερασματικά το 
σύστημα Endovis θεωρείται αξιόπιστη λύση για 
την αντιμετώπιση περιτροχαντηρίων καταγμά-
των (Caiaffa et al 2007) εάν και στα χέρια μας 
τουλάχιστον παρουσίασε προβλήματα τόσο στην 
κεντρική σκόπευση με ποσοστό αποτυχίας 2.7% 
(τέσσερις από τις 146 κεντρικές βίδες εκτός οπής)
όσο και στην περιφερική με ποσοστό αποτυχίας 
2. 7% (2/73 περιφερικές βίδες εκτός οπής, συμπε-
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ριλαμβανομένης και της περίπτωσης όπου η σπα-
σμένη φρέζα μας εμπόδισε να τοποθετήσουμε την 
περιφερική βίδα). 

Abstract

The contribution of intramedullary nail En-
dovis to the treatment of peritrochanteric frac-
tures. -Intraoperative pitfalls and influence to 
the final result. 

S. Paraschou, H. Anastasopoulos, P. Flegas, P. 
Dionellis, A. Karanikolas

A´ Orthopeadic Department
       Kilkis General Hospital

This study is aiming to illustrate the experience 
that has been gained through a relatively satisfac-
tory number of nails Endovis in peritrochanteric 
fractures, to mention the intraoperative mistakes 
and their possible consequences to the final result 
(correlation with complications). During January 
2005-October 2007 84 patients suffering from peri-
trochanteric fracture have been treated and have 
been submitted to Endovis-nailing. 73 out of 84 
patients were followed up (seven died, four could 
not be found). The patient’s age ranged from 23-95 
years. There have been 14 males and 59 females 
whereas the injury concerned the right hip to 42 
patients and the left to the rest 31. Of these frac-
tures one was imminent (multiple myeloma) and 
one was a DHS cut out case. The rest 71 fractures 
were classified according to AO classification as: A1 
33, A2 29 and A3 9. A static nailing was applied 
to 70 patients while dynamic one was applied to 
the other three. Closed insertion of the guide was 
achieved in all fractures. No grafts were used. 146 
proximal screws have been used (4 out of hole, 5 
longer and 4 shorter than normal size). 73 distal 
screws have been placed(1 out of hole, 3 longer than 
normal size). 70 out of 73 fractures achieved union 
between 3-4 months. We observed neither skin ne-
crosis nor superficial infection and femoral head 
necrosis. Complications such as 1 deep infection, 3 

malunions(2 in varus position, 1 shortening)3 de-
lay unions, 3 cut outs and 1 intraoperative fracture 
have been observed. Two patients were reoperated. 

key words:  peritrochanteric fractures, Endovis nail.
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