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Περίληψη

Τα κατάγματα άνω άκρου μηριαίου αποτελούν τη συχνότερη 
κάκωση στην τρίτη ηλικία που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
–σχεδόν πάντα χειρουργικά- οι Ορθοπαιδικοί. Η αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης διεύρυνε το ποσοστό των ηλικιωμένων 
στον πληθυσμό των αναπτυγμένων χωρών, με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν ιδιαίτερα τα κατάγματα αυτά. Τα διατροχαντήρια κα-
τάγματα, τα κατάγματα του αυχένος του μηριαίου και τα υπο-
τροχαντήρια κατάγματα αποτελούν τις  κύριες κατηγορίες των 
καταγμάτων της περιοχής του ισχίου. Η οστεοσύνθεση με πλάκα 
-ολισθαίνοντα ήλο αλλά και η πιο πρόσφατη τεχνική με χρήση 
ενδομυελικού ήλου με ενσωματωμένο ολισθαίνοντα ήλο (γ-nail) 
είναι οι βασικές επιλογές για τα διατροχαντήρια κατάγματα. Η ο-
στεοσύνθεση για τους νεώτερους και η αρθροπλαστική –ημιολική 
αλλά και ολική- για τους ηλικωμένους ασθενείς είναι η βασική 
κατεύθυνση όλων των αλγορίθμων αντιμετώπισης των καταγ-
μάτων αυχένος του μηριαίου. Τέλος, για τα υποτροχαντήρια κα-
τάγματα η χρήση ενδομυελικού ήλου τύπου γ-nail είναι πλέον 
ο κανόνας, αλλά συνεχίζει να χρησιμοποιείται και η εξωμυελική 
οστεοσύνθεση με πλάκα σταθερής γωνίας.

Λέξεις ευρετηρίου: κατάγματα άνω άκρου μηριαίου.



Εισαγωγή

Τα κατάγματα του άνω άκρου του μηριαίου εί-
ναι οι πιο καταστροφικές κακώσεις στην τρίτη 
ηλικία. Επιδρούν καθοριστικά στη γενική κατά-
σταση της υγείας των ασθενών, στην ψυχική τους 
υγεία, έχουν δε επίσης σοβαρές κοινωνικές και οι-
κονομικές επιπτώσεις. Καθώς το προσδόκιμο επι-
βίωσης αυξάνεται στον αναπτυγμένο κόσμο και 
ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού 
εντάσσεται στην τρίτη ηλικία, τα κατάγματα της 
περιοχής του ισχίου γίνονται περισσότερα, με α-
ποτέλεσμα για κάθε σύστημα υγείας και για την 
κοινωνία γενικότερα τα κατάγματα αυτά να απο-
τελούν «επιδημία». Οι Ορθοπαιδικοί χειρουργοί 
βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση για όσο το 
δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση των καταγμάτων 
αυτών. Η πρόκληση αυτή ενισχύεται περαιτέρω 
από τη διαρκώς αυξανόμενη πίεση για τη συμπί-
εση του κόστους της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Τα διατροχαντήρια κατάγματα συμβαίνουν σε 
εξωαρθρική θέση σε καλά αιματούμενο σπογγώ-
δες οστό, στο οποίο η πώρωση (αν και σε πολλές 
περιπτώσεις σε πλημμελή θέση) συμβαίνει σχε-
δόν πάντα. Αντιθέτως τα κατάγματα του αυχένα 
του μηριαίου συμβαίνουν σε περιοχή περιορι-
σμένης αιματώσεως (λόγω και της βλάβης των 
αγγείων κατά την κάκωση) που οδηγεί σε πολ-
λές περιπτώσεις σε οστεονέκρωση της μηριαίας 
κεφαλής ακόμη και εάν έχει επιχειρηθεί οστεο-
σύνθεση. Σε πολυτραυματίες, αλλά και σε ηλικι-
ωμένους μετά από χαμηλής ενεργείας κακώσεις, 
παρατηρούνται επίσης υποτροχαντήρια ή και 
υποδιατροχαντήρια κατάγματα που αποτελούν 
δύσκολες περιπτώσεις και απαιτούν καλή χει-
ρουργική τεχνική. 

Α. ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Η  επίπτωση των καταγμάτων αυτών σχετίζε-
ται με το φύλο, τη φυλή και διαφέρει από χώρα 
σε χώρα (Alffram 1964; Gallagher, Melton et 
al. 1980; Mannius, Mellstrom et al. 1987). Ο 
Gallagher και συν. (Gallagher, Melton et al. 1980) 
αναφέρουν ότι η πιθανότητα για διατροχαντήριο 
κάταγμα αυξάνεται 8 φορές για τους άντρες και 5 

φορές για τις γυναίκες πάνω από 80 ετών.
Η σχέση μεταξύ του τύπου του κατάγματος ι-

σχίου και της γενικής κατάστασης υγείας του 
ασθενούς είναι αμφίβολη. Υπάρχουν αναφορές 
(Lawton, Baker et al. 1983; Sernbo and Johnell 
1987) ότι τα κατάγματα αυτά συμβαίνουν σε α-
σθενείς βιολογικά γηραιότερους, με επηρεασμέ-
νη υγεία από συστηματικές νόσους και με δυ-
σχέρεια βαδίσεως προ της κακώσεως. Αντιθέτως, 
υπάρχουν άλλες αναφορές (Dias, Robbins et al. 
1987), που δεν συσχετίζουν την επίπτωση των δι-
ατροχαντηρίων καταγμάτων με την προ της κά-
κωσης κατάσταση.

Ο βαθμός της οστεοπόρωσης πιθανόν να επη-
ρεάζει την ύπαρξη και τον τύπο των καταγμάτων 
του άνω άκρου του μηριαίου. Έχει αναφερθεί ότι 
τα διατροχαντήρια κατάγματα είναι συχνότερα 
σε οστεοπορωτικές γυναίκες ενώ τα υποκεφα-
λικά σε μη οστεοπορωτικές (Pogrund, Makin et 
al. 1977; Aitken 1984). Τέλος ένα προϋπάρχον 
κάταγμα σπονδύλου, ένα υποκεφαλικό κάταγμα 
βραχιονίου ή περιφερικής επίφυσης κερκίδας αυ-
ξάνει την πιθανότητα διατροχαντηρίου κατάγμα-
τος (Sernbo and Johnell 1987).

Η σημαντικότερη παράμετρος κατά την τα-
ξινόμηση (συστήματα ταξινόμησης Evans, AO 
κ.ά.) των διατροχαντηρίων καταγμάτων είναι η 
σταθερότητά τους  (σταθερά-ασταθή), βασικός 
παράγοντας της οποίας είναι η ακεραιότητα του 
οπισθίου και έσω φλοιού (εικόνα 1). 

Μέθοδοι θεραπείας

Συντηρητική θεραπεία

Σε περιπτώσεις πολύ υψηλού κινδύνου από την 
αναισθησία και την επέμβαση, ακόμη και σήμερα 
σε σπάνιες περιπτώσεις επιλέγεται η μη χειρουρ-
γική θεραπεία. Επίσης σε ασθενείς με παραπλη-
γία και γενικά αδυναμία βάδισης χωρίς έντονο 
άλγος από το κάταγμα μπορεί να επιλεγεί η συ-
ντηρητική θεραπεία. Ιστορικά δύο πρωτόκολλα 
αντιμετώπισης χρησιμοποιούνται: 

α) η γρήγορη κινητοποίηση, που αδιαφορεί για 
την πιθανή πλημμελή πώρωση και την παραμόρ-
φωση του σκέλους και 
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β) η καθυστερημένη κινητοποίηση, με χρήση 
σκελετικής έλξης και προσπάθεια διατήρησης 
ικανοποιητικής ανάταξης. Φυσικά οι επιπλοκές 
από τη συντηρητική θεραπεία λόγω της κατά-
κλισης είναι ιδιαίτερα αυξημένες (Zuckerman 
1990).

Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία, που προσφέρει γρή-
γορη κινητοποίηση και καλύτερη λειτουργική 
αποκατάσταση του ασθενούς, είναι η μέθοδος ε-
κλογής. 

Πλάκες σταθερής γωνίας

Οι πρώτες πλάκες σταθερής γωνίας με ήλο 
(Jewett nail, Holt nail) αδυνατούσαν να ελέγξουν 
την ενσφήνωση του κεντρικού τμήματος του κα-
τάγματος και προκαλούσαν συχνά διάτρηση της 
κεφαλής (ιδιαίτερα σε ασταθή κατάγματα). Η ε-

ξέλιξή τους σε πλάκες σταθερής γωνίας με ολι-
σθαίνοντα ήλο -που χρησιμοποιούνται σήμερα 
ευρέως- έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Συγκε-
κριμένα με τα υλικά αυτά ο ήλος συγκρατεί το 
κεντρικό τμήμα του κατάγματος επί της πλάκας 
που σταθεροποιείται στη διάφυση. Η «ολίσθη-
ση» του ήλου επί του κυλινδρικού κεντρικού 
τμήματος της πλάκας (barrel) οδηγεί σε ελεγχό-
μενη ενσφήνωση του κατάγματος και ενίσχυση 
έτσι της πώρωσης του (Kyle, Gustilo et al. 1979) 
(εικόνα 2). Πάρα πολλές μελέτες καταγράφουν 
εξαιρετικά αποτελέσματα από τη χρήση αυτών 
των υλικών, που είναι ή ευρύτερα διαδεδομένη 
μέθοδος παγκοσμίως (Zuckerman 1990; Koval, 
Friend et al. 1996; Zuckerman 1996). Παράλλη-
λα έχουν αναπτυχθεί και πολλές παραλλαγές 
αυτών των υλικών (Dynamic Hip Screw (DHS) 
–trochanteric stabilizing plate, 120ο fixed angle 
blade-plate with buttress rod-RAB-plate, (εικό-
να 3) (Madsen, Naess et al. 1998; Buciuto and 
Hammer 2001).
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Εικόνα 1. Σταθερό (α) και ασταθές (β) διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου. 
Στο ασταθές κάταγμα (β) υπάρχει συντριβή του έσω και οπισθίου φλοιού

Εικ. 1α Εικ. 1β



Από νωρίς αναζητήθηκε η δυνατότητα να ενι-
σχυθεί ακόμη περισσότερο η ενσφήνωση του κα-
τάγματος με την ελεγχόμενη ολίσθηση όχι μόνο 
του ήλου αλλά και της πλάκας επί της διαφύσε-
ως και γι’ αυτό οι οπές των βιδών της πλάκας έ-
γιναν ωοειδείς (Egger’s plate). Πρόσφατα η ιδέα 
της «διπλής» ελεγχόμενης ολίσθησης εφαρμό-
σθηκε με την πλάκα Medoff, στην οποία η πλάκα 
φέρει αύλακα επί της οποίας ολισθαίνει εσωτε-
ρική πλάκα που φέρει τη σταθερή γωνία με τον 
κύλινδρο όπου θα ολισθήσει ο ήλος (εικόνα 4) 
(Olsson 2000).

Υπάρχουν εργαστηριακές μελέτες, με ενθαρ-
ρυντικά αποτελέσματα αλλά χωρίς ακόμα κλινι-
κή εφαρμογή, από τη χρήση τσιμέντου για την 
ενίσχυση της σταθεροποίησης του ήλου στο κε-
ντρικό τμήμα ενός διατροχαντηρίου κατάγμα-
τος (Choueka, Koval et al. 1995; Augat, Rapp et 
al. 2002).

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έως ότου χρη-
σιμοποιηθούν ευρέως τα υλικά που επιτρέπουν 
ελεγχόμενη ολίσθηση του κεντρικού τμήματος, η 
αποφυγή μετεγχειρητικών επιπλοκών από διατα-
ραχή της οστεοσυνθέσεως επιτυγχάνονταν με τη 
χρήση μεθόδων που επέτρεπαν τη σταθεροποί-
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Εικόνα 2.
Πλάκα
 με ολισθαίνοντα ήλο Εικ. 3α

Εικ. 3β

Εικόνα 3. Παραλλαγές πλάκας με ολισθαίνοντα ήλο: 
(α) Dynamic Hip Screw (DHS) +trochanteric stabiliz-
ing plate, (β) 120ο fixed angle blade-plate with buttress 

rod-RAB-plate



ηση του έσω φλοιού όπως κυρίως η οστεοτομία 
έσω μετατόπισης (Dimon-Hughston)-που χρη-
σιμοποίειται και σήμερα, και σε πολύ μικρότερη 
κλίμακα η οστεοτομία βλαισότητας (Sarmiento), 
και η οστεοτομία έξω παρεκτόπισης (Wayne 
County) (Dimon and Hughston 1967; Sarmiento 
and Williams 1970; Dimon 1973; Kaufer, 
Matthews et al. 1974; Dimon and Donahoo 1979; 
Zuckerman 1990; Gargan, Gundle et al. 1994).

Τέλος για τον περιορισμό των επιπλοκών μιας 
ανοικτής επέμβασης χρησιμοποιείται, σε περιο-
ρισμένη έκταση, η εξωτερική οστεοσύνθεση για 
την αντιμετώπιση των διατροχαντηρίων καταγ-
μάτων με αμφίβολα αποτελέσματα (Parker and 
Handoll 2002; Moroni, Faldini et al. 2005).

Ενδομυελικοί ήλοι

Η ιδέα της χρήσης ενδομυελικών υλικών για 
τη σταθεροποίηση διατροχαντηρίων καταγμά-
των υπήρξε από νωρίς, και γι’ αυτό χρησιμοποιή-
θηκαν παλαιότερα εύκαμπτοι ήλοι (Ender nails). 
Οι επιπλοκές όμως ήταν πάρα πολλές (Jensen, 
Sonne-Holm et al. 1980; Chapman, Bowman et al. 
1981; Zain Elabdien, Olerud et al. 1984; Cobelli 
and Sadler 1985; Harper and Walsh 1985). Η 
χρήση τα τελευταία χρόνια ενδομυελικών ήλων 
με ενσωματωμένο ολισθαίνοντα ήλο (γ-nail) για 

τα περιτροχαντήρια κατάγματα έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα (εικόνα 5) (Hardy, Descamps et 
al. 1998). Τα υλικά αυτά προσφέρουν τα πιθανά 
ακόλουθα πλεονεκτήματα: (α) ο ενδομυελικός 
ήλος προσφέρει θεωρητικά καλύτερη κατανομή 
φορτίων, (β) ελαττώνεται η πίεση επί του ήλου 
σε σύγκριση με την πλάκα και έτσι μειώνεται η 
πιθανότητα θραύσης του υλικού, (γ) η δυνατό-
τητα ολίσθησης του ήλου επί του ενδομυελικού 
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Εικόνα 4. Πλάκα Medoff «διπλής» ελεγχόμενης ολίσθησης 

Εικόνα 5.
Ενδομυελικός
 ήλος με ενσωματωμένο 
ολισθαίνοντα
ήλο- γ-nail



ήλου διατηρεί το πλεονέκτημα της ενσφήνωσης, 
και (δ) θεωρητικά η ενδομυελική ήλωση έχει λι-
γότερο χειρουργικό χρόνο, μικρότερη τομή και 
συνεπώς γρηγορότερη κινητοποίηση και λιγότε-
ρες επιπλοκές (Lyddon 1996; Hardy, Descamps et 
al. 1998).

Πράγματι υπάρχουν μελέτες που επιβεβαιώ-
νουν τα παραπάνω (Halder 1992; Leung, So et 
al. 1992; Schipper, Marti et al. 2004). Όμως υπάρ-
χουν αναφορές για αυξημένο κίνδυνο κατάγμα-
τος της διάφυσης στο περιφερικό άκρο του ήλου 
και στο σημείο τοποθέτησης της περιφερικής 
βίδας στερεώσεως (Boriani, Bettelli et al. 1991; 
Bridle, Patel et al. 1991; Radford, Needoff et al. 
1993; Kyle, Cabanela et al. 1995; Hardy, Descamps 
et al. 1998; Adams, Robinson et al. 2001). Επίσης 
ενώ η κινητικότητα βελτιώνεται γρηγορότερα 
(1ος και 3ος μετεγχειρητικός μήνας) δεν υπάρ-
χουν διαφορές με την πλάκα στον 6ο και 12ο με-
τεγχειρητικό μήνα.(Hardy, Descamps et al. 1998).

Με βάση λοιπόν τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, αλλά 
και τη δική μας εμπειρία, θεωρούμε ότι η πλάκα με 
ολισθαίνοντα ήλο είναι η βασική επιλογή για τα 
διατροχαντήρια κατάγματα, ενώ ο ήλος γ αποτελεί 
μια εξίσου αξιόπιστη εναλλακτική λύση (Adams, 
Robinson et al. 2001; Bong, Patel et al. 2004; Parker 
and Handoll 2004; Schipper, Marti et al. 2004).

Β. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Τα κατάγματα αυχένος του μηριαίου συμβαί-
νουν σε 2 διαφορετικούς πληθυσμούς. Σε μικρό 
ποσοστό (3% έως 5%) σε νέους ασθενείς μετά 
από υψηλής ενέργειας τραύμα και τα υπόλοιπα 
σε ηλικιωμένους μετά από απλή πτώση (Iorio, 
Healy et al. 2001). Σε μέτα-αναλύσεις φαίνεται 
ότι οι ασθενείς με διατροχαντήρια κατάγματα εί-
ναι «φυσιολογικά γηραιότεροι» και με μεγαλύ-
τερη απώλεια οστικής μάζας απ’ ότι οι ασθενείς 
με υποκεφαλικά κατάγματα (Barnes, Brown et al. 
1976; Perry 1994; Masud, Jawed et al. 1995).

Ενώ τα παρεκτοπισμένα υποκεφαλικά κατάγ-
ματα έχουν σοβαρό πόνο και αδυναμία βάδι-
σης σε μη παρεκτοπισμένα κατάγματα πιθανόν 
να υπάρχει η δυνατότητα βάδισης. Τα τελευταία 
απαιτούν πολλές φορές και επιπλέον ακτινο-

λογικό έλεγχο (αξονική τομογραφία-CT) για 
τη διάγνωσή τους. Είναι ανάγκη να αναφέρου-
με επίσης τα όχι και τόσο συνηθισμένα «κατάγ-
ματα κοπώσεως» (stress fractures) στον αυχένα 
του μηριαίου που είναι δύσκολο πολλές φορές 
να διαγνωστούν (χρήση MRI, σπινθηρογράφη-
μα) (Johansson, Stromqvist et al. 1986; Eliasson, 
Hansson et al. 1988; Deutsch, Mink et al. 1989; 
Lee, Berry et al. 1998).

Η ιδιαίτερη ανατομία στην αιμάτωση της κε-
φαλής του μηριαίου είναι υπεύθυνη για το υψηλό 
ποσοστό μη πώρωσης και επαναπαρεκτόπισης 
(33%) ύστερα από προσπάθεια ανάταξης, αλλά 
και άσηπτου νεκρώσεως (16% με ακτινολογική 
επιβεβαίωση) (Lu-Yao, Keller et al. 1994; Bachiller, 
Caballer et al. 2002; DeLaMora and Gilbert 2002; 
Jackson and Learmonth 2002). 

Μέθοδοι θεραπείας

Συντηρητική θεραπεία

Σήμερα είναι πάρα πολύ λίγες οι ενδείξεις για 
συντηρητική θεραπεία, καθώς ακόμα και σε α-
σθενείς με απαρεκτόπιστα κατάγματα η οστεο-
σύνθεση μπορεί να γίνει με minimal επέμβαση 
και να αποτρέψει την δευτεροπαθή παρεκτόπιση, 
ενώ επιτρέπει και τη γρηγορότερη κινητοποίηση 
(Parker and Blundell 1998; Heim, Adunski et al. 
2002). Φυσικά αυτό δεν ισχύει για τους ασθενείς 
με πολύ κακή γενική κατάσταση υγείας ή αυτούς 
με κινητικά προβλήματα. Η συντηρητική θερα-
πεία επιλέγεται ακόμη και σήμερα, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ασθενών με συμπιεστικού τύπου κα-
τάγματα κόπωσης του αυχένα του μηριαίου, αλλά 
με στενή παρακολούθηση για 6 έως 8 εβδομάδες 
(Freeman, Todd et al. 1974; Drinker and Murray 
1979; Heim, Adunski et al. 2002).

Χειρουργική θεραπεία

Χρόνος επέμβασης

Λόγω της προβληματικής αιμάτωσης της μη-
ριαίας κεφαλής, μετά ακόμα και από απαρε-
κτόπιστο κάταγμα (Bonar, Tinetti et al. 1990; 
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Cummings, Rubin et al. 1990; Wolinsky and 
Johnson 1995), και της πιθανότητας να αποκα-
τασταθεί με την ανάταξη (Chung 1976; Arnold 
1984), η επέμβαση πρέπει να γίνεται όσον το δυ-
νατό γρηγορότερα στα νέα άτομα (τις πρώτες 
ώρες) (Manninger, Kazar et al. 1985; Magaziner, 
Simonsick et al. 1989; Swiontkowski, Tepic et al. 
1993; Bosch, Schreiber et al. 2002). Σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς σε μεγάλο ποσοστό επιλέγεται 
η τεχνική της αντικατάστασης της κεφαλής. Η 
πλειοψηφία των μελετών που έχουν γίνει συ-
νηγορούν ότι η επέμβαση θα πρέπει να γίνε-
ται εντός του πρώτου 48ωρου από το κάταγ-
μα (Manninger, Kazar et al. 1985; Magaziner, 
Simonsick et al. 1989; Zuckerman, Sakales et al. 
1992; Egol, Koval et al. 1997). Τέλος, δεν κατα-
γράφονται διαφορές στα αποτελέσματα με τη 
χρήση ή μη έλξης στο σκέλος στην προεγχειρητι-
κή περίοδο (Anderson, Harper et al. 1993; Parker 
and Handoll 2003).

Μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας

Υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι τα μη παρε-
κτοπισμένα κατάγματα και τα κατάγματα κοπώ-
σεως πρέπει να χειρουργούνται και να υπάρχει 
γρήγορη κινητοποίηση (Van Audekercke, Martens 
et al. 1979; Visuri, Vara et al. 1988; Deutsch, Coel 
et al. 1997; Rodriguez-Merchan 2002). Είναι αξιο-
σημείωτο ότι η κακή γενική κατάσταση και η ηλι-
κία πάνω από 70 έτη είναι παράγοντες κινδύνου 
για παρεκτόπιση και όχι η ακτινολογική εικόνα 
(γραμμή κατάγματος, βλαισότητα, ραιβότητα, 
ταξινόμηση κατά Garden) (Holmberg and Dalen 
1987; Pryor and Williams 1989; Benterud, Husby 
et al. 1997). Γι’ αυτό υπάρχουν συγγραφείς που 
προτείνουν την ημιαρθροπλαστική στα απαρε-
κτόπιστα κατάγματα για τους πολύ ηλικιωμένους 
(Hudson, Kenzora et al. 1998)

Στα παρεκτοπισμένα κατάγματα υπάρχει πολ-
λές φορές το δίλημμα: οστεοσύνθεση ή αρθρο-
πλαστική. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ανα-
ρίθμητες μελέτες που προσπαθούν να καταγρά-
ψουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
των 2 τεχνικών για τα υποκεφαλικά κατάγματα, 
ελάχιστες έχουν ποιοτικά και αξιόπιστα συγκρι-

τικά στοιχεία (Rodriguez-Merchan 2002). Σε μία 
μέτα-ανάλυση από 1758 μελέτες μόνο 106 εί-
χαν αξιόλογους αριθμούς ασθενών και από αυ-
τές μόνο 9 ουσιαστικά σύγκριναν τις 2 μεθόδους 
(Lu-Yao, Keller et al. 1994), από τις οποίες μόνο 4 
ήταν απόλυτα τυχαιοποιημένες (Singh, Nagrath 
et al. 1970; Sonne-Holm, Walter et al. 1982; 
Rockwood, Horne et al. 1990; Shiell, Kenny et al. 
1993). Σ’ αυτές τις μελέτες αλλά και σε άλλες πιο 
πρόσφατες καταγράφεται ότι η οστεοσύνθεση 
προσφέρει μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, 
λιγότερες επιμολύνσεις, λιγότερες μεταγγίσεις 
και μικρότερη μετεγχειρητική νοσηρότητα. Από 
την άλλη πλευρά η αρθροπλαστική προσφέρει 
γρηγορότερη κινητοποίηση, λιγότερες επανεγχει-
ρήσεις και καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα 
σε 1 έτος (Bosch, Schreiber et al. 2002; Bhandari, 
Devereaux et al. 2003). 

Εάν μπορεί να εξασφαλιστεί η καλύτερη ο-
στεοσύνθεση και δεδομένων των προβλημάτων 
«φθοράς» στις αρθροπλαστικές με μεγάλη δι-
άρκεια ζωής, οι περισσότεροι αλγόριθμοι θερα-
πείας προτείνουν οστεοσύνθεση για τους νεότε-
ρους και αρθροπλαστική για τους γηραιότερους 
(Lichtblau 2000; Toh, Sahni et al. 2004). Αλλά πιο 
είναι το όριο των ηλικιών; Πρόσφατα οι περισ-
σότεροι συγγραφείς αναφέρουν τα 75 χρόνια ως 
όριο, αλλά η ηλικία δεν έχει πολλές φορές σχέση 
με τη βιολογική ηλικία και το προσδόκιμο επιβί-
ωσης (Lichtblau 2000; Toh, Sahni et al. 2004). 

Υλικά οστεοσύνθεσης

Η χρήση αυλοφόρων βιδών (cannulated 
screws) είναι ο χρυσός κανόνας όταν επιλεγεί η 
οστεοσύνθεση (Bosch, Schreiber et al. 2002). H 
χρήση τριών βιδών στις γωνίες ενός ανεστραμ-
μένου τριγώνου είναι η μέθοδος εκλογής. Ένας 
χρήσιμος αλγόριθμος είναι ο ακόλουθος: (α) η 
γωνία των βιδών ≥130ο, (β) οι βίδες να είναι 
σχεδόν παράλληλες με απόκλιση έως 10ο,  (γ) η 
απόσταση μεταξύ τους ≥ 15mm,  (δ) να υπάρ-
χει υποστήριξη στον οπίσθιο φλοιό (απόσταση 
βίδας ≤ 3mm από τον οπίσθιο φλοιό), (ε) να υ-
πάρχει υποστήριξη στον έσω φλοιό (απόσταση 
βίδας ≤ 3mm από τον έσω φλοιό), και (στ) οι 
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βίδες να φτάνουν έως 5mm από το υποχόνδριο 
οστούν (εικόνα 6). Η μη στήριξη των βιδών στον 
έσω και οπίσθιο φλοιό οδηγεί σε απώλεια της α-
νάταξης με τη φόρτιση (Linde, Andersen et al. 
1986; Lindequist, Malmqvist et al. 1989; Bosch, 
Schreiber et al. 2002). Χρησιμοποιούνται επίσης 
και συστήματα διαδερμικής τοποθέτησης βιδών 
(Bosch, Schreiber et al. 2002).

Η πλάκα με ολισθαίνοντα ήλο προτιμάται σε 
βασεοαυχενικά κατάγματα καθώς σ’ αυτά οι αυ-
λοφόρες βίδες δεν μπορούν να στηρίξουν τον ο-
πίσθιο και έσω φλοιό (DeLee 1996). Σε μη ανατο-
μική ανάταξη ή συντριβή τμήματος του αυχένα, 
προτείνεται επίσης στα βασεοαυχενικά κατάγμα-
τα και η χρήση μιας αυλοφόρου βίδας κεντρικό-
τερα του ολισθαίνοντος ήλου (DeLee 1996). 

Αρθροπλαστική

Εάν ο κίνδυνος μη πώρωσης του κατάγματος 
είναι υψηλός ή υπάρχουν προϋπάρχοντα προ-
βλήματα στο ισχίο (οστεοαρθρίτιδα, κακοήθεια) 
η αντικατάσταση της κεφαλής είναι αναγκαία. 
Η απάντηση στο ερώτημα ποια αρθροπλαστι-
κή είναι προτιμότερη δεν είναι ακόμα ξεκάθα-
ρη (Dixon and Bannister 2004; Toh, Sahni et al. 
2004). Οι παράγοντες που επηρεάζουν την α-
πόφαση περιλαμβάνουν την εκτίμηση για τη 
διάρκεια της ζωής του ασθενούς και το επίπεδο 
δραστηριότητάς του προ του κατάγματος. Αναμ-
φίβολα, η μονοπολική ημιαρθροπλαστική με τσι-
μέντο προτείνεται για ηλικιωμένους, ενεργούς 
ασθενείς όταν είναι πάνω από 80 ετών (Shah, 
Eissler et al. 2002; Toh, Sahni et al. 2004). Η δι-
πολική (bipolar) ημιαρθροπλαστική και η διπλής 
κίνησης διπολική (modular bipolar) ημιαρθρο-
πλαστική προσφέρει λύση όταν η ημιαρθροπλα-
στική είναι η μέθοδος που επιλέγεται και ο ασθε-
νής είναι νεότερος (Parker and Gurusamy 2004). 
Το ίδιο ισχύει επίσης και στην αποτυχία της εσω-
τερικής οστεοσύνθεσης ή την άσηπτο νέκρωση 
της μηριαίας κεφαλής (Jackson and Learmonth 
2002). 

Οι περισσότεροι συγγραφείς θέτουν αυστηρό-
τατους περιορισμούς στη χρήση ολικής αρθρο-
πλαστικής ως πρώτη θεραπεία σε υποκεφαλικά 
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Εικ. 6α

Εικ. 6β

Εικ. 6γ
Εικόνα 6. Θέσεις τοποθέτησης αυλοφόρων βιδών για 
την οστεοσύνθεση κατάγματος αυχένος μηριαίου. 
Καλύτερη σταθερότητα υπάρχει με υποστήριξη στον 
οπίσθιο φλοιό (βελόνη 3 εικ. 6α, εικ. 6β), και υποστήριξη 
στον έσω φλοιό (βελόνη 1 εικ. 6α, εικ. 6γ)  



κατάγματα εκτός και αν υπάρχει προϋπάρχουσα 
οστεοαρθρίτιδα, νεόπλασμα και στις 2 πλευρές 
της άρθρωσης, ρευματοειδής αρθρίτιδα ή νόσος 
Paget (Stromqvist, Ceder et al. 1981; Stromqvist 
1983; Blundell, Parker et al. 1998). Αποθαρρύνουν 
τη χρήση ολικής αρθροπλαστικής σε υγιή ισχία. 
Εντούτοις, πολύ άλλοι συγγραφείς αναφέρουν 
ότι σε επιλεγμένους, ενεργούς και γενικά νεότε-
ρους ασθενείς (65-75 ετών), η ολική αρθροπλα-
στική πιθανόν να προσφέρει καλύτερα λειτουρ-
γικά αποτελέσματα από την ημιαρθροπλαστική 
(Gray and Parker 1994; Parker and Gurusamy 
2004). Σίγουρα έχει περισσότερες περιεγχειρητι-
κές επιπλοκές αλλά προσφέρει καλύτερη απαλ-
λαγή από τον πόνο και μεγαλύτερη διάρκεια απ’ 
ότι η ημιαρθροπλαστική (Healy and Iorio 2004; 
Parker and Gurusamy 2004).

Ο πίνακας 1 παραθέτει τα βασικότερα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα των αρθροπλαστι-
κών. 

Γ. ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Τα κατάγματα του μηριαίου είναι από τις δυ-
σκολότερες καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο 
ορθοπαιδικός και από αυτά τα υποτροχαντήρια 
είναι τα δυσκολότερα. Παρατηρούνται κυρίως σε 
νέους ασθενείς μετά από τροχαίο ατύχημα αλλά 
και σε ηλικιωμένους με μικρότερης έντασης ατύ-
χημα (Sims 2002).

Μέθοδοι θεραπείας

Εάν επιλεγεί η χειρουργική θεραπεία τα υλι-κά 
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Τύπος αρθροπλαστικής Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Απλή αρθροπλαστική Χαμηλό κόστος Συχνή υποχώρηση του stem
ενός τμήματος   και φθορά της κοτύλης
(Austin Moore, Thompson)  
  
Modular ημιαρθροπλαστική Βελτιώνει την ανατομική Αυξημένο κόστος
  αποκατάσταση
 Βοηθά στην επανεγχείρηση
   
Μονοπολική (Unipolar) Φθηνότερη από τη διπολική Αυξημένη φθορά της κοτύλης
   (θεωρητικά)
  
Διπολική (Bipolar) Ελαττωμένη φθορά κοτύλης Αυξημένο κόστος, 
 και αυξημένη κίνηση δυσκολία στην κλειστή 
 (θεωρητικά) ανάταξη αν εξαρθρωθεί
  
Ολική αρθροπλαστική Καλύτερη ανακούφιση Αυξημένο κόστος, 
 από τα συμπτώματα περισσότερα χειρουργικά
  προβλήματα, αυξημένος
  κίνδυνος για εξάρθρωση   

  σύντομα 

Χρήση τσιμέντου Ελαττώνει την υποχώρηση Αυξάνει το χειρουργικό χρόνο, 
 του μηριαίου στυλεού το κόστος, τους κινδύνους
 Αυξάνει την ικανοποίηση  της αναισθησίας
 του ασθενούς  

Πίνακας 1
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Εικ. 7α Εικ. 7β

Εικόνα 7. Υποτροχαντήριο κάταγμα μηριαίου (α) αντιμετωπισθέν με γ-nail (τύπος PFN) (β)

Εικ. 8β
Εικόνα 8. Υποτροχαντήριο κάταγμα μηριαίου (α) 

αντιμετωπισθέν με πλάκα DCS 95ο (β)

Εικ. 8α



που χρησιμοποιούνται είναι ενδομυελικά ή εξω-
μυελικά (Curtis, Jinnah et al. 1994; Sims 2002). 
Οι ενδομυελικοί ήλοι τοποθετούνται είτε από το 
κεντρικό άκρο του μηριαίου είτε από το περιφερι-
κό άκρο. Κεντρικά χρησιμοποιούνται οι κλασικοί 
ενδομυελικοί ήλοι  ή οι κοντοί ή μακριοί γ-nail 
ήλος (εικόνα 7) (Sims 2002; Watson and Moed 
2002; Hung, Hsu et al. 2004). Περιφερικά τοπο-
θετούνται οι κλασικοί  ήλοι ανάστροφα (Watson 
and Moed 2002). Η εξωμυελική οστεοσύνθεση 
περιλαμβάνει τις πλάκες με ολισθαίνοντα ήλο 
και τις πλάκες μηριαίων κονδύλων 95ο (Dynamic 
Compression Screw-DCS πλάκες) (εικόνα 8) 
(Sadowski, Lubbeke et al. 2002; Sims 2002). Στο 
πίνακα 2 φαίνονται οι ενδείξεις και οι αντενδεί-
ξεις των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται 

για την αντιμετώπιση των υποτροχαντηρίων κα-
ταγμάτων:

Δ. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
     ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΙΣΧΙΟΥ

Όσον αφορά στη μετεγχειρητική αποκατάστα-
ση η διεθνής βιβλιογραφία και εμείς προτείνου-
με τη γρήγορη κινητοποίηση ακόμη και από την 
1η μετεγχειρητική ημέρα για τα διατροχαντήρια 
κατάγματα. Επιπλέον η φόρτιση πρέπει να γί-
νεται άμεσα και όσο αντέχει ο ασθενής. Πολλές 
μελέτες έδειξαν ότι η αποφυγή φόρτισης και δεν 
επιτυγχάνεται από τους ηλικιωμένους εύκολα 
αλλά και δεν προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα 
(Koval, Friend et al. 1996)

19Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005

Υλικό Ενδείξεις Αντενδείξεις

Ενδομυελικός ήλος Κατάγματα με επέκταση Επέκταση του κατάγματος
 πάνω από τον ελάσσονα τροχαντήρα  μέσα στην περιτονία
 και έσω συντριβή  του απιοειδούς μυός
  

Ανάστροφος Κατάγματα κάτω από τον Κατάγματα με επέκταση
ενδομυελικός ήλος ελάσσονα τροχαντήρα στη διατροχαντήριο περιοχή
 και έσω συντριβή πάνω από τον ελάσσονα
  τροχαντήρα 
  
Μακρύ γ-nail Κατάγματα πάνω και κάτω Σοβαρή συντριβή
 από τον ελάσσονα τροχαντήρα του μείζονος τροχαντήρα
 και έσω συντριβή 
  
Πλάκα-ολισθαίνοντας Κατάγματα πάνω και κάτω Σοβαρή έσω συντριβή
ήλος 135ο από τον ελάσσονα τροχαντήρα  
 με επέκταση στη βάση
 της μηριαίας κεφαλής

Πλάκα-ήλος Κατάγματα κάτω από τον Σοβαρή έσω συντριβή
μηριαίων κονδύλων ελάσσονα τροχαντήρα
95ο (DCS)
    
Έλξη Σε ασθενείς που δε μπορούν
 να υποβληθούν σε χειρουργική
 επέμβαση 

Πίνακας 2



Η αντιπηκτική αγωγή είναι ένα επίσης δια-φι-
λονικούμενο σημείο για τον τρόπο της χρήσης 
της αλλά και το είδος της, καθώς επίσης και για 
το χρονικό διάστημα που θα εφαρμόζεται (Della, 
Mirzabeigi et al. 2002). 

Συνοπτικά, οι παράγοντες που επηρεάζουν το 
μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από ένα κάταγ-
μα ισχίου είναι οι (Kennie and Reid 1990; Parker 
MJ 1993):

• Κατάσταση υγείας πριν το κάταγμα
• Διανοητική και ψυχική κατάσταση
   πριν το κάταγμα
• Ύπαρξη οικείων πρόσωπων 
• Ηλικία
• Διατροφή
• Ικανότητα να επισκεφθεί ένα φίλο
    ή ένα κατάστημα
• Μετεγχειρητικές επιπλοκές
• Μετεγχειρητική κινητοποίηση

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Για την αντιμετώπιση των διατροχαντηρί-
ων καταγμάτων η πλάκα με ολισθαίνοντα ήλο 
είναι η μέθοδος εκλογής με πολύ καλά απο-τε-
λέσματα. Το γ-nail χρησιμοποιείται ολοένα 
και περισσότερο με καλά αποτελέσματα, χωρίς 
όμως να έχει υπερσκελίσει την πλάκα (Adams, 
Robinson et al. 2001; Chilov, Cameron et al. 2003; 
Bong, Patel et al. 2004; Parker and Handoll 2004; 
Schipper, Marti et al. 2004).

2) Στα κατάγματα αυχένος μηριαίου η γενική 
τάση για οστεοσύνθεση σε νέους και αρθροπλα-
στική σε ηλικιωμένους συνεχίζει να υπάρχει με 
τις ίδιες αμφιβολίες που υπήρχαν και τα προη-
γούμενα χρόνια. Απλώς αυξάνεται σε σχέση με 
το παρελθόν η εμφάνιση μελετών όπου χρησι-
μοποιήθηκε ολική αρθροπλαστική (Parker 2000; 
Shah, Eissler et al. 2002; Chilov, Cameron et al. 
2003; Parker and Gurusamy 2004; Toh, Sahni et 
al. 2004).

3) Τέλος, στα υποτροχαντήρια κατάγματα η 
χρήση του γ ενδομυελικού ήλου με τη δυνατότη-
τα του long γ-nail έχει δώσει πολύ καλά αποτελέ-
σματα (Sims 2002; Chilov, Cameron et al. 2003).

Abstract 

Proximal femur’s.
Current concepts for their management
M. Iosifidis, G. Giantsis

Hip fractures are the most common injury of 
older people, which Orthopaedists have to treat al-
most always operatively. As the life expectancy has 
increased, the percentage of elderlies become higher 
in the developed world population and this causes 
an increase in hip fractures. Intertrochanteric, fem-
oral neck and subtrochanteric are the major cat-
egories of hip fractures. Osteosynthesis with plate-
sliding nail, and also with the more current tech-
nique of γ-nail are the basic treatment options for 
the intertrochanteric fractures. Osteosynthesis for 
the young and arthroplastysemi- or total, for the 
older patients are the management standards of 
all treatment algorithms of femoral neck fractures. 
And finaly, for subtrochanteric fractures γ-nail is 
the golden standard, but it is also used the extra-
medullary osteosynthesis with fixed angle plate.

Key words: Fractures of proximal femur.

Βιβλιογραφία

1.Adams, C. I., C. M. Robinson, et al. (2001). 
“Prospective randomized controlled trial of 
an intramedullary nail versus dynamic screw 
and plate for intertrochanteric fractures of 
the femur.” J Orthop Trauma 15(6): 394-400.

2.Aitken, J. M. (1984). “Relevance of osteoporosis 
in women with fracture of the femoral neck.” 
Br Med J (Clin Res Ed) 288(6417): 597-601.

3.Alffram, P. A. (1964). “An Epidemiologic Study 
Of Cervical And Trochanteric Fractures Of 
The Femur In An Urban Population. Analy-
sis Of 1,664 Cases With Special Reference 
To Etiologic Factors.” Acta Orthop Scand 26: 
SUPPL 65:1-109.

4. Anderson, G. H., W. M. Harper, et al. (1993). 
“Preoperative skin traction for fractures of 
the proximal femur. A randomised prospec-
tive trial.” J Bone Joint Surg Br 75(5): 794-6.

20 Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005



  5. Arnold, W. D. (1984). “The effect of early 
weight-bearing on the stability of femoral 
neck fractures treated with Knowles pins.” J 
Bone Joint Surg Am 66(6): 847-52.

  6. Augat, P., S. Rapp, et al. (2002). “A modified 
hip screw incorporating injected cement 
for the fixation of osteoporotic trochanteric 
fractures.” J Orthop Trauma 16(5): 311-6.

  7. Bachiller, F. G., A. P. Caballer, et al. (2002). 
“Avascular necrosis of the femoral head af-
ter femoral neck fracture.” Clin Orthop(399): 
87-109.

  8. Barnes, R., J. T. Brown, et al. (1976). “Sub-
capital fractures of the femur. A prospective 
review.” J Bone Joint Surg Br 58(1): 2-24.

  9. Benterud, J. G., T. Husby, et al. (1997). “Fixa-
tion of displaced femoral neck fractures with 
a sliding screw plate and a cancellous screw 
or two Olmed screws. A prospective, ran-
domized study of 225 elderly patients with a 
3-year follow-up.” Ann Chir Gynaecol 86(4): 
338-42.

10. Bhandari, M., P. J. Devereaux, et al. (2003). 
“Internal fixation compared with arthro-
plasty for displaced fractures of the femoral 
neck. A meta-analysis.” J Bone Joint Surg Am 
85-A(9): 1673-81.

11. Blundell, C. M., M. J. Parker, et al. (1998). 
“Assessment of the AO classification of intra-
capsular fractures of the proximal femur.” J 
Bone Joint Surg Br 80(4): 679-83.

12. Bonar, S. K., M. E. Tinetti, et al. (1990). “Fac-
tors associated with short- versus long-term 
skilled nursing facility placement among 
community-living hip fracture patients.” J 
Am Geriatr Soc 38(10): 1139-44.

13. Bong, M. R., V. Patel, et al. (2004). “Compar-
ison of a sliding hip screw with a trochan-
teric lateral support plate to an intramedul-
lary hip screw for fixation of unstable inter-
trochanteric hip fractures: a cadaver study.” J 
Trauma 56(4): 791-4.

14. Boriani, S., G. Bettelli, et al. (1991). “Results 
of the multicentric Italian experience on the 
Gamma nail: a report on 648 cases.” Ortho-
pedics 14(12): 1307-14.

15. Bosch, U., T. Schreiber, et al. (2002). “Re-
duction and fixation of displaced intracap-
sular fractures of the proximal femur.” Clin 
Orthop(399): 59-71.

16. Bridle, S. H., A. D. Patel, et al. (1991). “Fixa-
tion of intertrochanteric fractures of the 
femur. A randomised prospective compari-
son of the gamma nail and the dynamic hip 
screw.” J Bone Joint Surg Br 73(2): 330-4.

17. Buciuto, R. and R. Hammer (2001). “RAB-
plate versus sliding hip screw for unstable 
trochanteric hip fractures: stability of the 
fixation and modes of failure--radiographic 
analysis of 218 fractures.” J Trauma 50(3): 
545-50.

18. Chapman, M. W., W. E. Bowman, et al. 
(1981). “The use of Ender’s pins in extracap-
sular fractures of the hip.” J Bone Joint Surg 
Am 63(1): 14-28.

19. Chilov, M. N., I. D. Cameron, et al. (2003). 
“Evidence-based guidelines for fixing broken 
hips: an update.” Med J Aust 179(9): 489-93.

20. Choueka, J., K. J. Koval, et al. (1995). “Bio-
mechanical comparison of the sliding hip 
screw and the dome plunger. Effects of mate-
rial and fixation design.” J Bone Joint Surg Br 
77(2): 277-83.

21. Chung, S. M. (1976). “The arterial supply of 
the developing proximal end of the human 
femur.” J Bone Joint Surg Am 58(7): 961-70.

22. Cobelli, N. J. and A. H. Sadler (1985). “Ender 
rod versus compression screw fixation of hip 
fractures.” Clin Orthop Relat Res(201): 123-9.

23. Cummings, S. R., S. M. Rubin, et al. (1990). 
“The future of hip fractures in the United 
States. Numbers, costs, and potential effects 
of postmenopausal estrogen.” Clin Orthop 
Relat Res(252): 163-6.

24. Curtis, M. J., R. H. Jinnah, et al. (1994). 
“Proximal femoral fractures: a biomechani-
cal study to compare intramedullary and ex-
tramedullary fixation.” Injury 25(2): 99-104.

25. DeLaMora, S. N. and M. Gilbert (2002). 
“Introduction of intracapsular hip frac-
tures: anatomy and pathologic features.” Clin 
Orthop(399): 9-16.

21Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005



26. DeLee, J. (1996). Fractures and dislocations 
of the hip. Rockwood and Green’s fractures 
in adults. G. D. Rockwood CA, Bucholz RW, 
et al. Philadelphia, Lippincott-Raven.

27. Della, V., E. Mirzabeigi, et al. (2002). 
“Thromboembolic prophylaxis for patients 
with a fracture of the proximal femur.” Am J 
Orthop 31(1): 16-24.

28. Deutsch, A. L., M. N. Coel, et al. (1997). 
“Imaging of stress injuries to bone. Radiog-
raphy, scintigraphy, and MR imaging.” Clin 
Sports Med 16(2): 275-90.

29. Deutsch, A. L., J. H. Mink, et al. (1989). “Oc-
cult fractures of the proximal femur: MR im-
aging.” Radiology 170(1 Pt 1): 113-6.

30. Dias, J. J., J. A. Robbins, et al. (1987). “Sub-
capital vs intertrochanteric fracture of the 
neck of the femur: are there two distinct 
subpopulations?” J R Coll Surg Edinb 32(5): 
303-5.

31. Dimon, J. H., 3rd (1973). “The unstable in-
tertrochanteric fracture.” Clin Orthop Relat 
Res 92: 100-7.

32. Dimon, J. H., 3rd and C. A. Donahoo (1979). 
“Trauma.” Ona J 6(3): 100-13.

33. Dimon, J. H. and J. C. Hughston (1967). 
“Unstable intertrochanteric fractures of the 
hip.” J Bone Joint Surg Am 49(3): 440-50.

34. Dixon, S. and G. Bannister (2004). “Cement-
ed bipolar hemiarthroplasty for displaced 
intracapsular fracture in the mobile active el-
derly patient.” Injury 35(2): 152-6.

35. Drinker, H. and W. R. Murray (1979). “The 
universal proximal femoral endoprosthesis. 
A short-term comparison with convention-
al hemiarthroplasty.” J Bone Joint Surg Am 
61(8): 1167-74.

36. Egol, K. A., K. J. Koval, et al. (1997). “Fun-
ctional recovery following hip fracture in the 
elderly.” J Orthop Trauma 11(8): 594-9.

37. Eliasson, P., L. I. Hansson, et al. (1988). “Dis-
placement in femoral neck fractures. A nu-
merical analysis of 200 fractures.” Acta Or-
thop Scand 59(4): 361-4.

38. Freeman, M. A., R. C. Todd, et al. (1974). 
“The role of fatigue in the pathogenesis of 

senile femoral neck fractures.” J Bone Joint 
Surg Br 56-B(4): 698-702.

39. Gallagher, J. C., L. J. Melton, et al. (1980). 
“Epidemiology of fractures of the proximal 
femur in Rochester, Minnesota.” Clin Orthop 
Relat Res(150): 163-71.

40. Gargan, M. F., R. Gundle, et al. (1994). “How 
effective are osteotomies for unstable inter-
trochanteric fractures?” J Bone Joint Surg Br 
76(5): 789-92.

41. Gray, A. J. and M. J. Parker (1994). “In-tra-
capsular fractures of the femoral neck in 
young patients.” Injury 25(10): 667-9.

42. Halder, S. C. (1992). “The Gamma nail for 
peritrochanteric fractures.” J Bone Joint Surg 
Br 74(3): 340-4.

43. Hardy, D. C., P. Y. Descamps, et al. (1998). 
“Use of an intramedullary hip-screw com-
pared with a compression hip-screw with a 
plate for intertrochanteric femoral fractures. 
A prospective, randomized study of one hun-
dred patients.” J Bone Joint Surg Am 80(5): 
618-30.

44. Harper, M. C. and T. Walsh (1985). “Ender 
nailing for peritrochanteric fractures of the 
femur. An analysis of indications, factors re-
lated to mechanical failure, and postoperative 
results.” J Bone Joint Surg Am 67(1): 79-88.

45. Healy, W. L. and R. Iorio (2004). “Total hip 
arthroplasty: optimal treatment for displaced 
femoral neck fractures in elderly patients.” 
Clin Orthop Relat Res(429): 43-8.

46. Heim, M., A. Adunski, et al. (2002). “Nono-
perative treatment of intracapsular fractures 
of the proximal femur.” Clin Orthop(399): 
35-41.

47. Holmberg, S. and N. Dalen (1987). “Intra-
capsular pressure and caput circulation in 
nondisplaced femoral neck fractures.” Clin 
Orthop Relat Res(219): 124-6.

48. Hudson, J. I., J. E. Kenzora, et al. (1998). “Ei-
ght-year outcome associated with clinical op-
tions in the management of femoral neck frac-
tures.” Clin Orthop Relat Res(348): 59-66.

49. Hung, S. H., C. Y. Hsu, et al. (2004). “Surgical 
treatment for ipsilateral fractures of the hip 

22 Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005



and femoral shaft.” Injury 35(2): 165-9.
50. Iorio, R., W. L. Healy, et al. (2001). “Dis-

placed femoral neck fractures in the elder-
ly: outcomes and cost effectiveness.” Clin 
Orthop(383): 229-42.

51. Jackson, M. and I. D. Learmonth (2002). 
“The treatment of nonunion after intra-cap-
sular fracture of the proximal femur.” Clin 
Orthop(399): 119-28.

52. Jensen, J. S., S. Sonne-Holm, et al. (1980). 
“Unstable trochanteric fractures. A compara-
tive analysis of four methods of internal fixa-
tion.” Acta Orthop Scand 51(6): 949-62.

53. Johansson, A., B. Stromqvist, et al. (1986). 
“Improved operations for femoral neck frac-
ture. A radiographic evaluation.” Acta Or-
thop Scand 57(6): 505-9.

54. Kaufer, H., L. S. Matthews, et al. (1974). “Sta-
ble fixation of intertrochanteric fra-ctures.” J 
Bone Joint Surg Am 56(5): 899-907.

55. Kennie, D. C. and J. Reid (1990). “Post-surgi-
cal care of elderly women with fractures of 
the proximal femur.” Br J Hosp Med 44(2): 
106-8, 110, 112-3.

56. Koval, K. J., K. D. Friend, et al. (1996). 
“Weight bearing after hip fracture: a prospec-
tive series of 596 geriatric hip fracture pa-
tients.” J Orthop Trauma 10(8): 526-30.

57. Kyle, R. F., M. E. Cabanela, et al. (1995). 
“Fractures of the proximal part of the femur.” 
Instr Course Lect 44: 227-53.

58. Kyle, R. F., R. B. Gustilo, et al. (1979). “A-na-
lysis of six hundred and twenty-two inter-
trochanteric hip fractures.” J Bone Joint Surg 
Am 61(2): 216-21.

59. Lawton, J. O., M. R. Baker, et al. (1983). 
“Femoral neck fractures--two populations.” 
Lancet 2(8341): 70-2.

60. Lee, B. P., D. J. Berry, et al. (1998). “Total hip 
arthroplasty for the treatment of an acute 
fracture of the femoral neck: long-term re-
sults.” J Bone Joint Surg Am 80(1): 70-5.

61. Leung, K. S., W. S. So, et al. (1992). “Gam-ma 
nails and dynamic hip screws for peri-tro-
chanteric fractures. A randomised pros-pec-
tive study in elderly patients.” J Bone Joint 

Surg Br 74(3): 345-51.
62. Lichtblau, S. (2000). “Hip fracture. Surgical 

decisions that affect medical management.” 
Geriatrics 55(4): 50-2, 55-6.

63.Linde, F., E. Andersen, et al. (1986). “Ava- 
scular femoral head necrosis following fra-
cture fixation.” Injury 17(3): 159-63.

64.Lindequist, S., B. Malmqvist, et al. (1989). 
“Fixation of femoral neck fracture. Pro-spec-
tive comparison of von Bahr screws, Gouffon 
screws, and Hessel pins.” Acta Orthop Scand 
60(3): 293-8.

65.Lu-Yao, G. L., R. B. Keller, et al. (1994). “Out-
comes after displaced fractures of the fem-
oral neck. A meta-analysis of one hundred 
and six published reports.” J Bone Joint Surg 
Am 76(1): 15-25.

66. Lyddon, D. W., Jr. (1996). “The prevention 
of complications with the Gamma Locking 
Nail.” Am J Orthop 25(5): 357-63.

67. Madsen, J. E., L. Naess, et al. (1998). “Dy-
namic hip screw with trochanteric stabilizing 
plate in the treatment of unstable proximal 
femoral fractures: a comparative study with 
the Gamma nail and compression hip screw.” 
J Orthop Trauma 12(4): 241-8.

68. Magaziner, J., E. M. Simonsick, et al. (1989). 
“Survival experience of aged hip fracture pa-
tients.” Am J Public Health 79(3): 274-8.

69. Manninger, J., G. Kazar, et al. (1985). “Avoi-
dance of avascular necrosis of the femoral 
head, following fractures of the femoral neck, 
by early reduction and internal fixation.” In-
jury 16(7): 437-48.

70. Mannius, S., D. Mellstrom, et al. (1987). “Inci-
dence of hip fracture in western Sweden 1974-
1982. Comparison of rural and urban popula-
tions.” Acta Orthop Scand 58(1): 38-42.

71. Masud, T., S. Jawed, et al. (1995). “A popula-
tion study of the screening potential of as-
sessment of trabecular pattern of the femoral 
neck (Singh index): the Chingford Study.” Br 
J Radiol 68(808): 389-93.

72. Moroni, A., C. Faldini, et al. (2005). “Dyna-
mic hip screw compared with external fixation 
for treatment of osteoporotic pertrochanteric 

23Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005



fractures. A prospective, randomized study.” J 
Bone Joint Surg Am 87(4): 753-9.

73. Olsson, O. (2000). “Alternative techniques 
in trochanteric hip fracture surgery. Clini-
cal and biomechanical studies on the Medoff 
sliding plate and the Twin hook.” Acta Or-
thop Scand Suppl 295: 1-31.

74. Parker, M. J. (2000). “The management of in-
tracapsular fractures of the proximal femur.” 
J Bone Joint Surg Br 82(7): 937-41.

75. Parker, M. J. and C. Blundell (1998). “Choice 
of implant for internal fixation of femo-
ral neck fractures. Meta-analysis of 25 ran-
domised trials including 4,925 patients.” Acta 
Orthop Scand 69(2): 138-43.

76. Parker, M. J. and K. Gurusamy (2004). “Ar-
throplasties (with and without bone cement) 
for proximal femoral fractures in adults.” Co-
chrane Database Syst Rev(2): CD001706.

77. Parker, M. J. and H. H. Handoll (2002). “Ex-
tramedullary fixation implants and external 
fixators for extracapsular hip fractures.” Co-
chrane Database Syst Rev(4): CD000339.

78. Parker, M. J. and H. H. Handoll (2003). “Pre-
operative traction for fractures of the proxi-
mal femur.” Cochrane Database Syst Rev(3): 
CD000168.

79. Parker, M. J. and H. H. Handoll (2004). 
“Gamma and other cephalocondylic intra-
medullary nails versus extramedullary im-
plants for extracapsular hip fractures.” Co-
chrane Database Syst Rev(1): CD000093.

80. Parker MJ, P. G. (1993). Hip fracture man-
agement. Oxford, Blackwell Scientific.

81. Perry, C. R. (1994). “Intracapsular fractures 
of the proximal femur.” Clin Geriatr Med 
10(4): 647-57.

82. Pogrund, H., M. Makin, et al. (1977). “O-
steoporosis in patients with fractured femo-
ral neck in Jerusalem.” Clin Orthop Relat 
Res(124): 165-72.

83. Pryor, G. A. and D. R. Williams (1989). “Re-
habilitation after hip fractures. Home and 
hospital management compared.” J Bone 
Joint Surg Br 71(3): 471-4.

84. Radford, P. J., M. Needoff, et al. (1993). “A 

prospective randomised comparison of the 
dynamic hip screw and the gamma locking 
nail.” J Bone Joint Surg Br 75(5): 789-93.

85. Rockwood, P. R., J. G. Horne, et al. (1990). 
“Hip fractures: a future epidemic?” J Orthop 
Trauma 4(4): 388-93.

86. Rodriguez-Merchan, E. C. (2002). “Displaced 
intracapsular hip fractures: hemiarthroplasty 
or total arthroplasty?” Clin Orthop(399): 72-
7.

87. Rodriguez-Merchan, E. C. (2002).  “In 
situ fixation of nondisplaced intracapsu-
lar fractures of the proximal femur.” Clin 
Orthop(399): 42-51.

88. Sadowski, C., A. Lubbeke, et al. (2002). 
“Treatment of reverse oblique and transverse 
intertrochanteric fractures with use of an 
intramedullary nail or a 95 degrees screw-
plate: a prospective, randomized study.” J 
Bone Joint Surg Am 84-A(3): 372-81.

89. Sarmiento, A. and E. M. Williams (1970). 
“The unstable intertrochanteric fracture: 
treatment with a valgus osteotomy and I-
beam nail-plate. A preliminary report of one 
hundred cases.” J Bone Joint Surg Am 52(7): 
1309-18.

90. Schipper, I. B., R. K. Marti, et al. (2004). 
“Unstable trochanteric femoral fractures: ex-
tramedullary or intramedullary fixation. Re-
view of literature.” Injury 35(2): 142-51.

91. Sernbo, I. and O. Johnell (1987). “Back-
ground factors in patients with hip fractures-
differences between cervical and trochanteric 
fractures.” Compr Gerontol [A] 1(3): 109-11.

92. Shah, A. K., J. Eissler, et al. (2002). “Al-
gorithms for the treatment of femoral neck 
fractures.” Clin Orthop(399): 28-34.

93. Shiell, A., P. Kenny, et al. (1993). “The role 
of the clinical nurse co-ordinator in the pro-
vision of cost-effective orthopaedic services 
for elderly people.” J Adv Nurs 18(9): 1424-8.

94. Sims, S. H. (2002). “Subtrochanteric femur 
fractures.” Orthop Clin North Am 33(1): 
113-26, viii.

95. Singh, M., A. R. Nagrath, et al. (1970). 
“Changes in trabecular pattern of the upper 

24 Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005



end of the femur as an index of osteoporo-
sis.” J Bone Joint Surg Am 52(3): 457-67.

96. Sonne-Holm, S., S. Walter, et al. (1982). 
“Moore hemi-arthroplasty with and without 
bone cement in femoral neck fractures. A 
clinical controlled trial.” Acta Orthop Scand 
53(6): 953-6.

97. Stromqvist, B. (1983). “Femoral head vital-
ity after intracapsular hip fracture. 490 cases 
studied by intravital tetracycline labeling and 
Tc-MDP radionuclide imaging.” Acta Orthop 
Scand Suppl 200: 1-71.

98. Stromqvist, B., L. Ceder, et al. (1981). “Vi-
tality of the femoral head after femoral neck 
fracture evaluated by tetracycline labeling.” 
Arch Orthop Trauma Surg 99(1): 1-6.

99. Swiontkowski, M. F., S. Tepic, et al. (1993). 
“The effect of fracture on femoral head 
blood flow. Osteonecrosis and revasculariza-
tion studied in miniature swine.” Acta Or-
thop Scand 64(2): 196-202.

100. Toh, E. M., V. Sahni, et al. (2004). “Ma-
nagement of intracapsular femoral neck fra-
ctures in the elderly; is it time to rethink our 
strategy?” Injury 35(2): 125-9.

101. Van Audekercke, R., M. Martens, et al. 
(1979). “Experimental study on internal fix-
ation of femoral neck fractures.” Clin Orthop 

Relat Res(141): 203-12.
102. Visuri, T., A. Vara, et al. (1988). “Displaced 

stress fractures of the femoral neck in young 
male adults: a report of twelve operative cas-
es.” J Trauma 28(11): 1562-9.

103. Watson, J. T. and B. R. Moed (2002). “Ip-
silateral femoral neck and shaft fractures: 
complications and their treatment.” Clin 
Orthop(399): 78-86.

104. Wolinsky, P. R. and K. D. Johnson (1995). 
“Ipsilateral femoral neck and shaft fractures.” 
Clin Orthop Relat Res(318): 81-90.

105. Zain Elabdien, B. S., S. Olerud, et al. (1984). 
“Ender nailing of pertrochanteric fractures. 
Results at follow-up evaluation after one 
year.” Clin Orthop Relat Res(191): 53-63.

106. Zuckerman, J. (1990). Comprehensive care 
of orthopaedic injuries in the elderly. Balti-
more, Urban and Schwarzenberg.

107. Zuckerman, J. D. (1996). “Hip fracture.” N 
Engl J Med 334(23): 1519-25.

108. Zuckerman, J. D., S. R. Sakales, et al. (1992). 
“Hip fractures in geriatric patients. Results of 
an interdisciplinary hospital care program.” 
Clin Orthop Relat Res(274): 213-25.

25Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005


