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Περίληψη

     Ασθενής πολυτραυματίας μετά στοιχειώδη αιμοδυναμική σταθε-
ροποίηση υποβλήθηκε σε ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση 
συντριπτικού κατάγματος διάφυσης δεξιού μηριαίου. Η απώλεια 
επαφής κατά τον έξω φλοιό οδήγησε σε καθυστέρηση εμφάνισης 
της πώρωσης. Δοκιμάστηκαν τεχνικές βιολογικού ερεθισμού κατά 
την εστία της πώρωσης. Παρά ταύτα αυτή οδήγησε σε ψευδάρ-
θρωση, η οποία αντιμετωπίστηκε με ανοιχτή ενδομυελική ήλωση 
και εισαγωγή συντηρημένων αλλομοσχευμάτων με ταυτόχρονη 
διενέργεια γλυφανισμού του αυλού και αποκατάσταση των ασυ-
νεχειών του φλοιού. 
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Εισαγωγή

Η ψευδάρθρωση των καταγμάτων της διάφυ-
σης του μηριαίου παρά τις προόδους που έχουν 
υπάρξει στη μελέτη της μηχανικής και της βιο-
λογίας τους εξακολουθεί και αποτελεί υπαρκτό 
διαγνωστικό αλλά κυρίως θεραπευτικό πρόβλη-
μα (Canadian Orthopaedic Trauma Society 2003, 
Winquist και συν 1984, Wolinsky και συν 1999). 
Η μηριαία διάφυση  παρά την καλή αιμάτωση από 
το αυτόνομο τροφοφόρο σύστημα του οστού και 
την καλή κάλυψή από μαλακά μόρια ανεξάρτητα 
από τη μέθοδο οστεοσύνθεσης που επιλέγεται 
υπόκειται στον κίνδυνο της καθυστερημένης πώ-
ρωσης και ψευδάρθρωσης (Furlong και συν 1999). 
Τα ανωτέρω είναι ακόμη πιο έκδηλα όταν πρό-
κειται για επιλεγμένους πολυτραυματίες στους 
οποίους έχει επιλεγεί η ενδοασφαλιζόμενη ενδο-
μυελική ήλωση ως μέθοδος οριστικής θεραπείας 
και όπως είναι φυσικό ο σχεδιασμός της ενδο-
μυελικής ήλωσης αλλά και η εκτέλεσή της είναι 
δυνατό να υστερεί από τεχνική άποψη (Hak και 
συν 2000).

Παρουσίαση ασθενούς

 Ασθενής ηλικίας 24 ετών ενεπλάκη σε 
πλαγιομετωπική σύγκρουση ως οδηγός οχήματος 
σε επαρχιακό δρόμο και υπέστη ΚΕΚ-εγκεφαλική 
διάσειση, κλειστή θωρακοκοιλιακή κάκωση και 
κατάγματα της διάφυσης του δεξιού μηριαίου 
και της αριστεράς επιγονατίδας. Η καλή γενική 
κατάσταση του ασθενούς και η δυνατότητα ορ-
γάνωσης επείγοντος χειρουργείου επέτρεψαν 
την ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση του 
κατάγματος της μηριαίας διάφυσης και την οστε-
οσύνθεση του κατάγματος της επιγονατίδας με  
τη βοήθεια βελονών Kirschner και συρμάτινης 
αγκύλης ελκυσμού.
 Η μετατραυματική/μετεγχειρητική πο-
ρεία του ασθενούς ήταν απρόσκοπτη. Τα τραύμα-
τά του επουλώθηκαν ομαλώς κατά πρώτο σκοπό. 
Η πώρωση των καταγμάτων όμως παρουσίασε 
προβλήματα που αναλύονται παρακάτω.
 Παρουσιάστηκε χαλάρωση της συρμά-
τινης αγκύλης ελκυσμού του κατάγματος της 
επιγονατίδας και προβλήματα από πίεση επί του 
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υπερκειμένου δέρματος. Η πρώιμη αφαίρεση των 
υλικών που ενοχλούσαν επέλυσε το πρόβλημα και 
επέτρεψε την πώρωση του κατάγματος με καλή 
ομαλότητα των αναταγμένων αρθρικών επιφα-
νειών.
 Το κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου 
παρά την εμφάνιση στοιχείων πώρωσης και της 
μερικής επαφής τμήματος του ακέραιου φλοιού 
εμφάνισε σημεία καθυστερημένης πώρωσης (εικ. 
1).   

Abstract

Pseudarthrosis after comminuted femoral 
mid-diaphyseal fracture in a young poly-
trauma patient

TzatzaÏris Th., Bischiniotis J.

Male polytrauma patient after haemodynamic 
stabilization had an interlocking medullary 
nail-fixation mid-diaphyseal right femoral 
fracture fixation. Loss of coaption of the outer 
cortex fragments led in retarded callus forma-
tion. Technics of biological stimulations in cal-
lus formation focus were attempted. Despite 
these mid-diaphyseal fimoral pseudarthrosis 
was developed. An open medullary femoral 
fracture nailing followed after reaming of the 
medullary cavity, restoration of cortex inconti-
nence and  abundant allograft insection led in 
healing of the fracture.

key words:  pseudarthrosis of femoral diaph-
yseal fracture, biological callus 
stimulation, reaming of the med-
ullary cavity.
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Αφαίρεση του περιφερικού ήλου εσωτερικής ασφάλισης

Σκεύασμα αυξητικών παραγόντων που εφαρμόστηκε κατά τις οδηγίες εφαρμογής της κατασκευάστριας εταιρεία 
στην εστία της ψευδάρθρωσης με ακτινοσκοπικό έλεγχο
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Ακτινολογική εικόνα της πορείας της πώρωσης μετά την έγχυση βιολογικών παραγόντων

Πορεία πώρωσης και κλινική εξέταση γόνατος
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