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Περίληψη 
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς ανδρός ηλικίας 79 ετών 

με μηραλγία δεξιά ως αποτέλεσμα περιφερικής μετανάστευσης 
τριπτέρυγου ήλου Smith – Petersen που εισήχθη προ 60 ετών για 
την αντιμετώπιση κατάγματος του αυχένα του μηριαίου από στρα-
τιωτικό χειρουργό. Συζητείται η ιστορική πορεία της θεραπείας 
των  καταγμάτων του μηριαίου αυχένα κατά την τελευταία εκατο-
νταετία και η προ 60 ετών ταξινόμηση κατά Garden που επιβιώνει 
μέχρι τις ημέρες μας. 

Meralgia caused by distal migration of a 
triflanged Smith-Petersen nail  
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Abstract 
A case of a male patient aged 79 complaining with right mer-

algia symptoms mimicking degenerative spine disease symp-
toms is presented due to distal migration of an old Smith-Pe-
tersen nail introduced some 60 years ago for fixing a valgus 
impacted femoral neck fracture (Garden I) during his military 
service in an advanced Greek Military Hospital in the decade 
of fifties by a general military surgeon. Historic course of the 
treatment of femoral neck fractures during the last century is 
discussed and the sixty years old Garden classification which is 
surviving nowadays.
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Εισαγωγή 
Ο τριπτέρυγος ήλος Smith-Petersen επινοή-

θηκε από τον Αμερικανό Νορβηγικής καταγωγής 
Marius Nygaard Smith-Petersen to 1925 (Smith 
– Petersen et al 1931) και αποτέλεσε σταθμό για 
τη χειρουργική των καταγμάτων του ισχίου αλλά 
και εν γένει τη σύγχρονη αντίληψη για την αντιμε-
τώπιση των καταγμάτων (Graham 1968). Εμπλου-
τίστηκε με πλευρική πλάκα μεταβαλλόμενης γωνί-
ας το 1937 και αργότερα από τους Johansson και 
Thornton και τέλος από τον Bousquet. Για πολλές 
δεκαετίες αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της χει-
ρουργικής του ισχίου ακόμη και χωρίς την πλευρική 
πλάκα τόσο για κατάγματα του αυχένα όσο και για 
διατροχαντήρια αυξάνοντας τη γωνία εισαγωγής. 
Παρουσιάζεται περίπτωση περιφερικής μετανάστευ-
σης του ήλου με αποτέλεσμα πρόκληση μηραλγίας. 

Παρουσίαση ασθενούς
 Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς  άνδρα 

79 ετών που αντιμετωπιζόταν από το πρωτοβάθ-
μιο δίκτυο ως πάσχων από ισχιαλγία ή/και μηραλ-
γία δεξιά και αποδιδόταν σε εκφυλιστικές αλλοιώ-
σεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 
Η παραγγελία ακτινογραφίας λεκάνης και ισχίων 
σχετικώς καθυστέρησε με αποτέλεσμα να έχει 
υποβληθεί σε πολλές μορφές θεραπείας για την 
αντιμετώπισης της υπαρκτής εκφυλιστικής σπον-
δυλαρθροπαθείας. 

Ιστορικό 
 Από τη λήψη του ιστορικού αναφέρθηκε 

αντιμετώπιση κατάγματος στην περιοχή του δεξιού 
ισχίου προ 60 περίπου ετών και  κατά τη διάρκεια 
της στρατιωτικής του θητείας, η φύση του οποίου 
δεν εξακριβώθηκε πλήρως. Το κάταγμα ηλώθηκε 
από τον γενικό χειρουργό του στρατιωτικού νοσο-
κομείου και μετά κάποια περίοδο ανάρρωσης εξήλ-
θε και συνέχισε τη θητεία του. Για πολλές δεκαετίες 
δεν είχε ενοχλήματα. Τα τελευταία ενοχλήματα είχαν 
εγκατασταθεί από έτους περίπου και αποδιδόταν 
στην εκφυλιστική νόσο της σπονδυλικής στήλης. Η 
ακτινογραφία της λεκάνης και των ισχίων κατέδειξε 
περιφερική μετανάστευση  τριπτέρυγου ήλου Smith 
– Petersen. Ο ήλος εντοπιζόταν κάτω από τη πλα-
τεία περιτονία ερεθίζοντας με τη βάση του τα μα-
λακά μόρια της περιοχής (εικ. 1). 

Εικόνα 1. - Περιφερική μετανάστευση ήλου Smith Petersen

Ακτινολογικώς παρατηρείται εκτός από τη με-
τανάστευση του ήλου, τα ίχνη της διαδρομής του 
και κυστική αλλοίωση του άνω χείλους του αυχένα 
του μηριαίου πράγμα το οποίο μαζί με την παρα-
τηρούμενη βλαισότητα του αυχένα παραπέμπει σε 
αντιμετώπιση υποκεφαλικού κατάγματος μάλλον 
ενσφηνωμένου σε βλαισότητα Garden I (Garden 
1957) (εικ. 2). 

Εικόνα 2. - Η κατά Garden I και ΙΙ μορφολογία των υποκεφα-
λικών καταγμάτων του μηριαίου

Είναι πιθανό το κάταγμα να ηλώθηκε υπό χα-
μηλή γωνία, όπως ο ίδιος ο Garden υποδεικνύει 
στην κλασική μελέτη του 1961 με ήλο ισχίου τύ-
που Küntscher (εικ. 3). 
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Εικόνα 3. – Η προτεινόμενη κατά Garden ήλωση των εν-
σφηνωμένων σε βλαισότητα υποκεφαλικών καταγμάτων του 

μηριαίου. 

Προτάθηκε στον ασθενή η αφαίρεση του ήλου 
υπό τοπική αναισθησία. 

Εγχείριση 
Με τοπική αναισθησία τελείται μικρή τα τομή 

στην περιοχή της βάσης του ήλου Smith – Peters-
en, όπως προβάλλει κάτω από την πλατεία περιτο-
νία (εικ. 4). 

Εικόνα 4. - Η προβολή της βάσης του ήλου smith - Petersen 
από το χειρουργικό τραύμα

Ο ήλος αφαιρέθηκε ευχερώς (εικ. 5). Το τραύμα 
συγκλείσθηκε σε δύο στρώματα υπό ανοικτή πα-
ροχέτευση που αφαιρέθηκε μετά 48 ώρες. Η επού-
λωση του τραύματος ήταν απρόσκοπτη. Τα φαινό-
μενα υποχώρησαν πλήρως. 

Εικόνα 5. - Ο αφαιρεθείς τριπτέρυγος ήλος Smith- Petersen

Συζήτηση 
 Η ήλωση των ενσφηνωμένων σε βλαισό-

τητα ατελών καταγμάτων κατά Garden I στη δε-
καετία του 1950 και μάλιστα σε προκεχωρημένο 
στρατιωτικό νοσοκομείο της εποχής και μάλιστα 
από γενικό χειρουργό δείχνει το υψηλό επίπεδο 
της υγειονομικής κάλυψης του Ελληνικού Στρατού 
την εποχή εκείνη αλλά και διαχρονικά. Το ευμενές 
τελικό αποτέλεσμα και η μακρά πορεία ελεύθερη 
συμπτωμάτων δικαιώνει την επιλογή. Η σημερινή 
τελική ακτινολογική εικόνα έχει να διηγηθεί πολλά 
για τη φυσική εξέλιξη της πορείας του κατάγματος 
κάτω από συνθήκες ήλωσης και πώρωσης. 
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