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Περίληψη

Σκοπός 

 Η διευρυνόμενη εφαρμογή των ασφαλιζόμενων υλικών 
οστεοσύνθεσης για την αντιμετώπιση καταγμάτων του περιφε-
ρικού άκρου του μηριαίου οστού επιτρέπει συγκριτική παρουσί-
αση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής σε σχέση με τους προς 
τα παλαιότερα υλικά συμπιεστικής οστεοσύνθεσης, δηλαδή πλά-
κες σταθερής γωνίας 95ο με ή χωρίς ολισθαίνοντα ήλο και πλάκες 
μηριαίων κονδύλων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να πα-
ρακολουθηθεί η πώρωσης σε συμπιεστικής και γεφυροποιητικής 
οστεοσύνθεσης. 

Υλικό και μέθοδος

 Συγκρίνονται τα αποτελέσματα σε διάστημα είκοσι ετών 
εφαρμογής της θεραπείας σε ασθενείς τριτοβάθμιου νοσοκομείου 
σε σχέση προς την εμπειρία των τριών τελευταίων ετών από την 
εφαρμογή ασφαλιζόμενων μεταφυσιακών πλακών σε επαρχιακό 
νοσοκομείο. Οι 27 ασθενείς/28 κατάγματα της πρώτης ομάδας 
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(16 άνδρες και 11 γυναίκες) ήταν πολυτραυματίες 
και αντιμετωπίστηκαν επειγόντως, οι 16 ασθενείς/ 
16 κατάγματα με πλάκες σταθερής γωνίας ΑΟ, 7 
ασθενείς / 8 κατάγματα με σύστημα πλάκας και 
ολισθαίνοντος ήλου 95ο και 3 ασθενείς/3 κατάγμα-
τα με συμπιεστικές πλάκες οστεοσύνθεσης κονδύ-
λων. Στους ασθενείς αυτούς δεν χρησιμοποιήθηκαν 
οστικά μοσχεύματα. Από τη άλλη πλευρά 7 ασθε-
νείς / 7 κατάγματα (5 γυναίκες / 2 άνδρες) αντιμε-
τωπίστηκαν με ασφαλιζόμενες πλάκες κάτω μετά-
φυσης μηριαίου. Οι επεμβάσεις στην ομάδα αυτή 
έγιναν μετά την εξασφάλιση ασφαλών προεγχειρη-
τικών προϋποθέσεων, συνήθως εντός 48 ωρών και 
χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα αλλομοσχεύματα. 

Αποτελέσματα 

 Οι ασθενείς των δύο ομάδων παρακολου-
θήθηκαν μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους. 
Από την πρώτη ομάδα αποτυχία της οστεοσύν-
θεσης παρατηρήθηκε σε δύο κατάγματα στον ίδιο 
ασθενή εξαιτίας πρώιμης φόρτισης. Σε τρεις ασθε-
νείς της ίδιας ομάδας που αντιμετωπίστηκαν με συ-
μπιεστικές πλάκες μηριαίων κονδύλων χρειάστηκε 
μετάβαση σε σύστημα ασφαλιζόμενης πλάκας 
εξαιτίας ραιβοποίησης του κατάγματος κατά τη 
διαδικασία της πώρωσης. Στους ασθενείς της δεύ-
τερης ομάδας παρατηρήθηκαν δύο αποτυχίες της 
οστεοσύνθεσης, λόγω αστοχίας των υλικών που 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά η μία με σύστημα 
ολισθαίνοντος συμπιεστικού ήλου και πλάκας 95ο 
και η άλλη με συμπιεστική πλάκα μηριαίου.

Συμπεράσματα

 Παρά τα θεωρητικά πλεονεκτήματα της 
ασφαλιζόμενης γεφυροποιητικής οστεοσύνθεσης 
έναντι της συμπιεστικής και παρά τις καλύτερες 
συνθήκες διενέργειάς της δεν προκύπτουν ενδεί-
ξεις υπεροχής αυτής, από τα αποτελέσματα αυτής 
της αναδρομικής μελέτης. 

Εισαγωγή

 Η απώλεια της οστικής συνέχειας κατά 
την επέλευση καταγμάτων κατά το κάτω πέρας 
του μηριαίου οστού αποτελεί πρόκληση για τον 
ασχολούμενο με την αντιμετώπιση καταγμάτων 
Ορθοπαιδικό Χειρουργό (Sanders et al 1989). 
Παρόλα αυτά τα συστήματα οστεοσύνθεσης στα-
θερής γωνίας δεν προσφέρονται για την εσωτε-
ρική οστεοσύνθεση πολύ συντριπτικών καταγ-
μάτων των μηριαίων κονδύλων. Στις περιπτώσεις 
αυτές, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση προς τα 
έξω πλάκας (buttress plate) πλάκας. Όταν αυτή 
λείπει είναι πιθανή η πώρωση του κατάγματος 
σε ραιβότητα κατά την ολοκλήρωση των σταδί-
ων της πώρωσης. Οι Sanders και συν. (Sanders 
et al, 1991), συνέστησαν τη χρησιμοποίηση δύο 
πλακών, τεχνική που απαιτεί εκτεταμένες απο-
κολλήσεις των μαλακών μορίων τόσο από την 
έσω όσο και από την έξω πλευρά, προκειμένου 
να επιτευχθεί η οστεοσύνθεση. Μια εναλλακτική 
μέθοδος στη χρήση διπλού συστήματος πλακών 
προτάθηκε από τους Matelic και συν (Matelic et 
al, 1996) για την αντιμετώπιση των ψευδαρθρώ-
σεων των καταγμάτων του περιφερικού μηριαίου, 
κατά την οποία τοποθετούνται ως υποστηρικτι-
κά υλικά μοσχεύματα, προς αποκατάσταση τα 
συνέχειας του έσω φλοιού. Αντίστοιχη προς αυ-
τήν την πρόταση είναι η διαμορφωθείσα τεχνική 
Sandwich. Οι ασφαλιζόμενες πλάκες πρόσθεσαν 
την αρχή της σταθερής γωνίας σε μεγαλύτερη 
έκταση και μεγαλύτερη κατανομή από τα συμβα-
τικά μέχρι τότε υλικά οστεοσύνθεσης ασκώντας 
κυρίως γεφυροποιητική δράση και αποτελούν 
μία μορφή εσωτερικής – εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης (Yeap και Deepak 2007). Παρά τα θεωρητικά 
πλεονεκτήματα η χρήση των υλικών αυτών δέχε-
ται τελευταία κριτική με βάση τα αποτελέσματα 
(Strauss et al 2003). Παραθέτουμε την εμπειρία 
μας για την παρακολούθηση του φαινομένου της 
πώρωσης κάτω από συνθήκες συμπιεστικής και 
γεφυροποιητικής οστεοσύνθεσης και της συχνό-
τητας των επιπλοκών αλλά και τις πιθανές ενδεί-
ξεις και αντενδείξεις για την εφαρμογή της.
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Εικόνα 1. - Σύστημα ολισθαίνοντος ήλου-πλάκας Richards.

Εικόνα 2. - Σύστημα γωνιώδους ήλου-πλάκας 95ο για την οστεοσύνθεση κατάγματος του περιφερικού άκρου μηριαίου 
οστού σε νεαρή πολυτραυματία με επισκληρίδιο αιμάτωμα, ασταθές κάταγμα πυέλου και συντριπτικό κάταγμα  του 

αντιθέτου μηριαίου.



Ασθενείς και μέθοδοι
 

Συγκρίνονται αποτελέσματα είκοσι ετών 
εφαρμογής της θεραπείας σε ασθενείς τριτοβάθ-
μιου νοσοκομείου, όπου υπηρέτησε επί μακρόν 
ο ένας από τους συγγραφείς, σε σχέση προς την 
εμπειρία των τριών τελευταίων ετών από την 
εφαρμογή ασφαλιζόμενων μεταφυσιακών πλα-
κών σε επαρχιακό νοσοκομείο. Οι 27 ασθενείς/28 

κατάγματα της πρώτης ομάδας (16 άνδρες και 11 
γυναίκες) ήταν πολυτραυματίες και αντιμετωπί-
στηκαν επειγόντως, οι 16 ασθενείς/ 16 κατάγματα 
με πλάκες σταθερής γωνίας ΑΟ, 7 ασθενείς / 8 κα-
τάγματα με σύστημα πλάκας και ολισθαίνοντος 
ήλου 95ο και 3 ασθενείς/3 κατάγματα με συμπι-
εστικές πλάκες οστεοσύνθεσης κονδύλων. Στους 
ασθενείς αυτούς δεν χρησιμοποιήθηκαν οστικά 
μοσχεύματα. Από τη άλλη πλευρά 7 ασθενείς / 
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Εικόνα 3. – Αντιμετώπιση κλειστού υπερκονδυλίου κατάγματος μηριαίου με κάκωση των ιγνυακών αγγείων
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Εικόνα 4. – Αντιμετώπιση βίαιου περιπροθετικού κατάγματος περιφερικού άκρου μηριαίου οστού με σύστημα γωνιώ-
δους ήλου – πλάκας σταθεράς γωνίας.

Εικόνα 5. –Οστεοσύνθεση βίαιου περιπροθετικού κατάγματος περιφερικού άκρου μηριαίου οστού 
με ασφαλιζόμενη μεταφυσιακή πλάκα. 
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7 κατάγματα (5 γυναίκες / 2 άνδρες) αντιμετω-
πίστηκαν με ασφαλιζόμενες πλάκες κάτω μετά-
φυσης μηριαίου. Οι επεμβάσεις στην ομάδα αυτή 
έγιναν μετά την εξασφάλιση ασφαλών προεγχει-
ρητικών προϋποθέσεων, συνήθως εντός 48 ωρών 
και χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα αλλομοσχεύ-
ματα.

Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιήθηκαν συ-
στήματα γωνιώδους ήλου-πλάκας ΑΟ σε 18 πε-
ριπτώσεις καταγμάτων, σε 4 περιπτώσεις σύστη-
μα ολισθαίνοντος ήλου πλάκας Richards (εικ. 1) 
και σε 6 περιπτώσεις πλάκα μηριαίων κονδύλων 
(εικ.2). Σε δύο ασθενείς συνυπήρχε κάκωση της 
ιγνυακής αρτηρίας (εικ. 3) ενώ ένα κάταγμα ήταν 
περιπροθετικό σε έδαφος ολικής αρθροπλαστικής 
γόνατος (εικ. 4).

Από την άλλη πλευρά σε αντίστοιχα κα-
τάγματα της δεύτερης ομάδας χρησιμοποιήθηκαν 
ασφαλιζόμενες μεταφυσιακές πλάκες μηριαίου σε 
7 ασθενείς. Τα υλικά αυτά τέθηκαν με τη βοήθεια 

ανοικτών τεχνικών χωρίς να αξιοποιηθεί η δυ-
νατότητα για υποδόρια τοποθέτησή τους, όπως 
άλλωστε και των συμβατικών υλικών. Ένα από 
τα κατάγματα ήταν περιπροθετικό (εικ. 5) και σε 
ένα κάταγμα είχε προηγηθεί εφαρμογή εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης, χωρίς την εμφάνιση σημείων 
πώρωσης, παρά τη μακροχρόνια εφαρμογή της 
(εικ. 6). 

Αποτελέσματα
 

Οι ασθενείς και των δύο ομάδων παρα-
κολουθήθηκαν μέχρι την αποθεραπεία τους. Από 
την πρώτη ομάδα αποτυχία της οστεοσύνθεσης 
παρατηρήθηκε σε δύο κατάγματα στον ίδιο ασθε-
νή πιθανότατα λόγω πρώϊμης φόρτισης (εικ. 7). 
Σε τρεις ασθενείς της ίδιας ομάδας, που αντιμε-
τωπίστηκαν με συμπιεστικές πλάκες μηριαίων 
κονδύλων, χρειάστηκε μετάβαση σε σύστημα 

Εικόνα 6. – Δευτερογενής εσωτερική συγκράτηση υπερκονδυλίου κατάγματος 
μετά μακρά εφαρμογή υβριδικής εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
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Εικόνα 7. – Αστοχία μη ασφαλιζόμενων υλικών σταθερής γωνίας λόγω πρώιμης φόρτισης. 

Εικόνα 8.- Μετάβαση σε σύστημα ασφαλιζόμενης πλάκας λόγω ραιβοποίησης του κατάγματος.
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ασφαλιζόμενης πλάκας λόγω της επελθούσης 
ραιβοποίησης του κατάγματος (εικ. 8). Στους 
ασθενείς αυτούς διενεργήθηκε οστεοσύνθεση με 
ασφαλιζόμενη πλάκα, κατόπιν διορθωτικής υπερ-
κονδυλίου οστεοτομίας.  

Στους ασθενείς της δεύτερης ομάδας πα-
ρατηρήθηκαν δύο αποτυχίες της οστεοσύνθεσης, 
λόγω αστοχίας των υλικών. Αυτές αντιμετωπί-
στηκαν χειρουργικά: η μία με σύστημα ολισθαί-
νοντος συμπιεστικού ήλου και πλάκας 95ο και 
η άλλη με συμπιεστική πλάκα οστεοσύνθεσης 
μηριαίου. Στους ασθενείς αυτούς διενεργήθηκαν 
τελικώς ενδομυελικές ηλώσεις με την ενδιάμεση 
εφαρμογή απλής συμπιεστικής οστεοσύνθεσης 
και συστήματος ολισθαίνοντος ήλου-πλάκας 95ο 
και χρήση αλλομοσχευμάτων (εικ. 9). 

Συζήτηση

 Τα αρνητικά αποτελέσματα μετά από 
εφαρμογή συντηρητικών μεθόδων για τη θερα-
πεία των καταγμάτων του περιφερικού μηριαίου 
οδήγησε στην αποδοχή ως μεθόδου θεραπεί-
ας εκλογής τη χειρουργική αντιμετώπιση (Neer 
et al, 1967, Seinheimer 1980, Shahcheraghi και 
Doroodchi 1993, Stewart et al, 1966). Για τη χει-
ρουργική θεραπεία των καταγμάτων αυτών έχουν 
προταθεί συστήματα γωνιώδους ήλου-πλάκας 
95ο, ενδομυελικοί ήλοι ακόμη και πρωτογενή 
προσθετική αντικατάσταση της άρθρωσης (Siliski 
et al, 1966, Sanders et al, 1989, Bell et al, 1992, 
Merchan et al 1992, Lucas et al 1993, Iannacone et 
al 1994). 
 Οι ασφαλιζόμενες πλάκες σε συνδυασμό 
με τις τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης φάνηκε ότι 

Εικόνα 9. – Αστοχία υλικών και επανάληψη της εσωτερικής οστεοσύνθεσης με μοσχεύματα.  
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επρόκειτο να λύσουν τα περισσότερα προβλήμα-
τα που δημιουργούσε η εσωτερική οστεοσύνθεση 
στα κατάγματα του περιφερικού μηριαίου οστού 
(Scolaro και Ahn 2011). Οι ασφαλιζόμενες πλάκες 
δρουν κυρίως γεφυροποιητικά περισσότερο ως 
μία μορφή εσωτερικώς εφαρμοσμένης εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης με μεγαλύτερη ακαμψία λόγω 
των περιορισμένων μοχλοβραχιόνων εφαρμογής 
των ασκούμενων δυνάμεων (Bottlang et al, 2010). 
Αποτελούν την καλύτερη λύση, όταν η επίτευξη 
του υγιούς περιοστικού πώρου του παραγόμενου 
από την ενδομυελική ήλωση δεν είναι δυνατή 
λόγω εγγενούς αδυναμίας εφαρμογής της τε-
λευταίας (Apivatthakakul και Chiewcharntanakit 
2009). Αυτό γίνεται στις περισσότερες περιπτώ-
σεις των περιπροθετικών καταγμάτων, των οποί-
ων η συχνότητα βαίνει αυξανόμενη (Strauss et al, 
2008).
 Υπάρχουν όμως και πολλοί περιορισμοί 
στη χρήση αυτών των υλικών. Η σχετική τους 
ακαμψία συνοδευόμενη από τη σχετική ευθρυ-
πτότητα των οστών είναι δυνατόν να ευθύνεται 
για τη σχετικώς συχνή εμφάνιση καθυστερημέ-
νου πώρου (Smith et al 2007). Νεότερες τεχνικές 
έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση αυτών των 
αδυναμιών (Bottlang et al 2010), οι οποίες όμως 
δεν έχουν δοκιμασθεί επαρκώς. 
 Στους δικούς μας ασθενείς τα αποτελέ-
σματα που επιτεύχθηκαν, όσον αφορά στη συ-
χνότητα επέλευσης απρόσκοπτης πώρωσης, ήταν 
πτωχότερα στη δεύτερη ομάδα, εκείνης δηλα-
δή της εφαρμογής των ασφαλιζόμενων πλακών, 
παρά το σχετικώς καλύτερο υλικό καθώς επίσης 
και τις συνθήκες εφαρμογής. 

Συμπεράσματα

Παρά τα θεωρητικά πλεονεκτήματα της 
ασφαλιζόμενης γεφυροποιητικής οστεοσύνθεσης 
έναντι της αντίστοιχης συμπιεστικής και παρά τις 
καλύτερες συνθήκες διενέργειάς της, δεν προκύ-
πτουν ενδείξεις υπεροχής από τα αποτελέσματα 
αυτής της αναδρομικής μελέτης. Μένει να απο-
σαφηνιστούν ακόμη περισσότερο οι ενδείξεις και 
οι τεχνικές αποφυγής εμφάνισης επιπλοκών. 

Abstract 

Comparative presentation of management of 
distal femoral fractures by means of conven-
tional blade plate systems and locking distal 
metaphyseal plates.

Tsitas K, Demourtsidis R, Assantis V, Maliongas 
G, Bischiniotis I.

Orthopaedic Department Kozani
General Hospital – “Mamatseion”
Head: I. St Bischiniotis, MD, PhD.

Objective

 The objective of this retrospective study is 
the comparative presentation of the biomechanical 
performance of the conventional blade plate sys-
tems 95ο with or without a sliding nail and condylar 
ones to present day locking plates. Callus formation 
is assessed under stress alteration and stress aug-
mentation conditions comparing to bridging effect 
produced by locking plates.

Material and methods

The results of twenty years application of 
conventional devices in patients of a reference hos-
pital, usually polytrauma ones, to the consecutive 
experience obtained in a provincial hospital dur-
ing the last three years. The twenty seven patients 
/ twenty eight fractures of the first group (sixteen 
men and eleven women) were polytrauma patients 
being managed immediately, sixteen patients / six-
teen fractures with blade-plate fixed angle devices 
of 95 degrees, seven patients / eight fractures fixed 
with a sliding nail-plate 95o device and three pa-
tients / three fractures, in which a condylar plate 
was used. In these patients no bone grafting was 
performed. On the other hand seven single system 
patients with seven fractures (five men / two wom-
en) suffering by fractures of the distal femur were 
admitted and treated surgically by using standard 
locking metaphyseal femoral plates. They were op-
erated upon just after obtaining minimal prerequi-
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sites, usually in the first forty eight hours and bone 
allografts were used. 

Results

 All patients from both groups were fol-
lowed up to after treatment. Failure of fracture 
fixation was noticed in two fractures on the same 
probably because of early and unexpected weight 
bearing. In three patients of the same group transi-
tion to a locking plate system was required, because 
of healing in varus position. From the patients of 
the second group two fixation failures were noticed 
followed by fixation of nail plate systems and finally 
by medullary nail fixation. 

Conclusions

 Despite theoretical advantages of locking 
bridging plates in comparison to older nail plate 
systems and conventional condylar plates and de-
spite better conditions of their insertion no signifi-
cant advantages as it goes from this retrospective 
study results. 

Key words:  distal femoral fractures
  locking plates of the distal femur
  blade/plate systems 95o  
   bone healing
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