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Περίληψη
Σκοπός: Η θεραπεία εκλογής για τα υποκεφαλικά κατάγματα του 
ισχίου είναι η χειρουργική, με θεραπευτικό στόχο την επάνοδο της 
λειτουργικότητας και τη διάσωση της αιμάτωσης. Παρουσιάζουμε 
την εμπειρία μας από την αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων με 
χρήση συστήματος ήλου με δύο διαυχενικές βίδες και ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας.

Υλικό & Μέθοδος: Μελετήσαμε 18 ασθενείς με αυτό το κάταγμα 
από 2010-2015, όπου υπερείχαν οι γυναίκες και η δεξιά πλευρά 
εντόπισης. Η ηλικία ήταν από 42-80 χρόνια με μ.ο. 42, με κύρια 
αιτία τις πτώσεις και υπεροχή των τύπων II και III κατά Garden. Ο 
χρόνος χειρουργείου από την κάκωση κυμάνθηκε από 1-10 μέρες, 
μ. ο. 5 και ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 40 λεπτά, με βραχεία 
νοσηλεία 4 ημερών. Ανατομική ανάταξη επιτεύχθηκε σε 10/18 και 
οξείες μετεγχειρητικές επιπλοκές δεν παρουσιάσθηκαν.

Αποτέλεσμα: Επανεξετάσαμε 15/18 ασθενείς 12-60 μήνες μετά 
την επέμβαση, ενώ με τους υπόλοιπους 3 είχαμε τηλεφωνική επι-
κοινωνία. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με το Harris Hip score, ήταν 
ικανοποιητικό σε 12/18. Χρόνιες επιπλοκές παρουσιάσθηκαν σε 
4 ασθενείς, δύο με άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής, ένας με 
μετατραυματική αρθρίτιδα και ένας με μηχανική αποτυχία υλικού.

Συμπεράσματα: Τα κατάγματα του ισχίου σε νέους και δραστή-
ριους ασθενείς αποτελούν ένα σημαντικό δίλημμα για τον ορθο-
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παιδικό, διάσωση ή αντικατάσταση και θεωρούνται από τις πλέον 
καταστροφικές μυοσκελετικές κακώσεις. Σύμφωνα με τη βιβλιο-
γραφία και παρά τον μικρό αριθμό των ασθενών της σειράς μας 
προκύπτει ότι η μικρή χειρουργική, σε συνδυασμό με ανατομική 
ανάταξη και σταθερότητα συμβάλλουν στη διάσωση της μηριαίας 
κεφαλής με το καλύτερο αποτέλεσμα και τις λιγότερες επιπλοκές,
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Abstract
Purpose: The chosen treatment for subcapital fractures of hip 
is surgical with curative purpose the functional status and the 
preservation of blood supply. We report our experience from the 
treatment of these fractures using nail system with two tran-
scervical screws and review of bibliography.

Material and Method: We study 18 patients with this fracture, 
from 2010 to 2015, most of them women and right side loca-
tion. The age was from 42 to 80 years with average 42, main 
cause the falls and of them were II and III according to Garden’s 
classification. Surgery time ranged from 1-10 days from the in-
jury, with average 5 days and the average surgery duration was 
40 minutes with short hospitalization 4 days. Anatomical reduc-
tion accomplished to 10/18 patients and acute post-operative 
complications were not observed.

Results: 15/18 patients were re-examined, 12-60 months after 
the operation and we had phone communication in 3 patients. 
The results according to Harris hip score were satisfying in 
12/18. Chronic complications observed in 4 patients, avascular 
necrosis of femoral head in two of them, post traumatic arthritis 
in one and mechanical fail also in one.

Conclusions; The subcapital fractures of the femur in young 
and energetic patients consist an crucial dilemma of orthopae-
dic, preservation or substitution and are considered one of the 
most destroying musculoskeletal injuries, According to bibliog-
raphy despite the minor numbers of patients in our study, it must 
be spared that minor surgery combined with anatomical reduc-
tion and stability help the femoral head preservation with the 
best result and the less possible complications.
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Εισαγωγή
Tα παρεκτοπισμένα υποκεφαλικά κατάγματα 

του ισχίου σε νέους και δραστήριους ασθενείς 
αποτελούν δίλημμα για τον ορθοπαιδικό με στόχο 
την διάσωση της μηριαίας κεφαλής και την επάνο-
δο της λειτουργικότητας. Συνεπώς η οστεοσύνθε-
ση και όχι αντικατάσταση συνιστά και το πεδίο αμ-
φισβήτησης της χειρουργικής θεραπείας. Η πρώτη 
προσπάθεια διάσωσης έγινε το 1878 από τον Von 
Langenbeck [Christie, et al 1988.Tα υποκεφαλικά 
κατάγματα αποτελούν πρόβλημα όλων των ηλικι-
ών και θεωρούνται από τις ολέθριες μυοσκελετι-
κές κακώσεις. Επιδημιολογικά το 1990,υπολογί-
σθηκαν 1,3 εκατομμύρια υποκεφαλικά κατάγματα 
παγκοσμίως, που προβλέπεται να διπλασιασθούν 
το 2025 και να φτάσουν τα 4,5 εκατομμύρια το 
2050. Τα μισά από αυτά τα κατάγματα είναι εν-
δοθυλακικά με μ. ο. ηλικίας τα 80 χρόνια και το 
75%,να είναι γυναίκες. Στη Γερμανία το 2007 η 
BQS registries, καταγράφει 96000 κατάγματα 
ισχίου και από αυτά τα 50000 είναι ενδοθυλακικά 
υποκεφαλικά [Sendtner et al 2010, Rogmak 2002 
και από αυτά το 62%, ήταν άνω των 80 ετών. Από 
τα υλικά οστεοσύνθεσης τα πλέον δημοφιλή είναι: 
1. O ολισθαίνων ήλος –πλάκα DHS και 2. Οι πολ-
λαπλές αυλοφόρες βίδες [Garden, S.R., 1971,Clark 
et al 1999, Husby et al 1989, Krastmanet 2006] 
[Πίνακας 1]. Είναι δεδομένο ότι η ακριβής ανατο-
μική ανάταξη μειώνει τον κίνδυνο των επιπλοκών, 
της ψευδάρθρωσης και της άσηπτης νέκρωσης 
που παραμένουν υψηλές σε ποσοστά 16% και 
33% αντίστοιχα [Lu-Yaκαι συν 1994, Nikolopoulos 
et al2003,Chen et al 2005]. Μια τεχνική ήλου με 
δύο διαυχενικές βίδες προσφέρει στροφική σταθε-
ρότητα ανατομική ανάταξη και σταθερή αυχενο-
μηριαία γωνία. Σκοπός της μελέτης μας να παρα-
θέσουμε την εμπειρία μας από την χρήση αυτού 

του υλικού στα πλαίσια της διάσωσης της μηριαίας 
κεφαλής σύμφωνα με τις ενδείξεις με παράλληλη 
επισήμανση των επιπλοκών και τις παραμέτρους 
πρόγνωσης.

Υλικό - Μέθοδος
Μελετήσαμε 18 ασθενείς με αυτό το κάταγ-

μα από 2010-2015,όπου υπερείχαν οι γυναίκες 
[11/18] και η δεξιά πλευρά εντόπισης[10/18]. Η 
ηλικία κυμάνθηκε από 42-80 με μ. ο. τα 42 χρόνια 
και κύρια αιτία τις πτώσεις. Σύμφωνα με την κατά-
ταξη Garden[1964],είχαμε 2 κατάγματα με τύπου 
I,10 τύπου II,4 τύπου III και 2 με κατάγματα τύπου 
IV. Ο χρόνος χειρουργείου από την κάκωση κυμάν-
θηκε από 1-10 μέρες με μ. ο. 5 μέρες , ο μέσος 
χρόνος χειρουργείου ήταν 40 λεπτά και ο χρόνος 
νοσηλείας 4 μέρες. Ανατομική ανάταξη επιτεύχθη-
κε σε 10/18, σε βλαισότητα 4 και σε ραιβότητα 4. 
Οξείες μετεγχειρητικές επιπλοκές δεν παρατηρή-
θηκαν [Πίνακας 2].

Εγχειρητική τεχνική

Τεχνικά χαρακτηριστικά του ήλου 
[VERONAIL: Μήκος ήλου 200mm, πλάτος 
15/10,και κλίση βλαισότητας 5ο,με στατική και 
δυναμική περιφερική βίδα στερέωσης. Κεντρικές 
οπές για τούς διαυχενικούς κοχλίες γωνίας 128ο. 
Οι διαυχενικοί κοχλίες είναι πάχους 8/7-6.5mm, με 
σύστημα ολισθαίνοντος μηχανισμού, με σπειροφό-
ρο βαρελάκι και κεντρικό σπείραμα και παράλληλη 
εισβίβαση [κίτρινο χρώμα].

Ενδείξεις: Οι ενδείξεις εφαρμογής του συστή-
ματος [ήλος-διαυχενικοί κοχλίες, είναι κατά την 
κατάταξη ΑΟ ,κατάγματα 31 Α1,31 Α2,31 Β1,31 
Β2,ενώ κατά Garden σε κατάγματα τύπου I,II,III 
[Πίνακας 3].

Πίνακας 1. Tα χρησιμοποιούμενα υλικά για ήλωση του υποκεφαλικού κατάγματος 
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Πίνακας 3. Κατάταξη υποκεφαλικών καταγμάτων κατά 
Garden SR 1964 ,4 τύποι: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

Τεχνική στο χειρουργείο: Ο ασθενής πριν 
ανεβεί σε τράπεζα ηλώσεως, γίνονται χειρισμοί 
ανάταξης κατά Lead-better και η έλξη εφαρμόζε-
ται με έσω στροφή του σκέλους. Από την κορυφή 

του μείζονα τροχαντήρα με την απαραίτητη προ-
εργασία γίνεται η τοποθέτηση του ήλου με το σκό-
πευτρό του. Ακολουθεί εισβίβαση της περιφερικής 
οδηγού βελόνης διαυχενικά σε απόσταση 0.5-1 
cm από την αρθρική επιφάνεια, με παράλληλη μέ-
τρηση της διαφοράς των δύο κοχλιών. Στη φάση 
αυτή γίνεται βίδωμα του κεντρικού κοχλία κλει-
δωμένου, ώστε να βιδώσει το βαρελάκι και όταν 
τερματίσει ξεκλειδώνουμε και αρχίζει να βιδώνει 
ο εσωτερικός κοχλίας μερικού σπειράματος με αυ-
τοκόπτουσα αιχμή. Όταν το σπείραμα της περάσει 
το κάταγμα κάνει διακαταγματική συμπίεση, ενώ 
η περιφερική βελόνα αποτρέπει τις στροφές [Πί-
νακας 4]. Με την ίδια τεχνική εφαρμόζεται και ο 
περιφερικός κοχλίας. Αφού διορθώσουμε την έσω 
στροφή, εφαρμόζουμε την περιφερική στατική συ-
νήθως βίδα ασφάλισης με αντίστροφο σπείραμα, 
ένα εσωτερικό για να βιδώσει στον φλοιό και ένα 
εξωτερικό για να βιδώσει ο εξολκέας κατά την 
αφαίρεση. Η όλη διαδικασία γίνεται με την βοήθεια 
C-arm. Η τεχνική είναι ατραυματική και αναίμακτη 
με χαμηλή καμπύλη εκμάθησης και γενικά καλή 
ανοχή και μικρή νοσηρότητα.

α/α Φύλο 
Εντοπ 

Ηλικία Τύπος
Garden 

Χρ χει 
Ημερ 

Ανάτξη f.U 
Μην 

H hIP  Score ΑΝ ΟΑ ΜF Αναθ Αιτία Αποτελ 

1 θ/Α 70 iv 10 Ραιβ 24 75 Πτώση Καλό 
2 ΑΡ/Δ 57 III 1 Ανατ 30 85 Πτώση Καλό 
3 ΑΡ/ΑΡ 71 II 10 Ανατ 39 78 Πτώση Καλό 
4 Θ/Δ 81 II 4 Ραιβ 60 65 Πτώση Μέτριο 
5 Θ/Δ 57 IV 7 Ραιβ 20 58 + Πτώση Μέτριο 
6 Θ/Δ 75 IV 7 Βλαισ 12 50 + Πτώση Φτωχό 
7 Θ/Δ 57 II 5 Ανατ 48 90 Πτώση καλό 
8 Α/ΑΡ 42 III 4 Ανατ 24 90 Πτώση καλό 
9 Θ/ΑΡ 91 II 2 Ανατ 12 65 + Τροχαίο μέτριο 

10 Α/Δ 82 II 5 Ανατ 58 75 Πτώση φτωχό 
11 Θ/ΑΡ 80 II 7 Βλαισ 48 80 + Πτώση καλό
12 Α/Δ 55 I 4 Βλαισ 48 95 Πτώση καλό 
13 θ/Δ 45 II 5 Ανατ 23 80 Τροχαίο καλό 
14 Α/ΑΡ 49 III 3 Βλαισ 30 78 Πτώση καλό 
15 Θ/Δ 61 II 5 Βλαισ 46 75 Πτώση μέτριο 
16 Θ/Δ 67 III 6 Ανατ 30 65 Πτώση Μέτριο 
17 Α/ΑΡ 70 II 2 Βλαισ 28 70 Πτώση Μέτριο 
18 Θ/Δ 55 II 4 Ραιβ 40 - Πτώση 

Πίνακας 2. - Υποκεφαλικά κατάγματα του ισχίου επί 18 ασθενών περίοδος 2010-2015 . Δημογραφικά στοιχεία - προεγχειρη-
τικά και μετεγχειρητικά δεδομένα.
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Αποτελέσματα
Επανεξετάσαμε 15/18 ασθενείς , 12-60μήνες 

μετά την εγχείρηση, μ. ο. 42μήνες, ενώ για τους 
υπόλοιπους 3 είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία. Το 
αποτέλεσμα αξιολογήθηκε σύμφωνα με το Harris 
Hip Score και ήταν ικανοποιητικό σε 12/18 [Πίνα-
κας 5] [Εικόνα 1,2,3], Εικόνα [4,5,6,7]. Χρόνιες επι-
πλοκές είχαμε σε 4 ασθενείς, 2 με άσηπτη νέκρω-
ση, ένας με μετατραυματική αρθρίτιδα και ένας με 
αστοχία υλικού. Η μία ασθενής με άσηπτη νέκρωση 
υπεβλήθη σε αναθεώρηση με ολική αρθροπλαστι-
κή, η ασθενής με την μετατραυματική αρθρίτιδα 
υπεβλήθη σε εγχείρηση ολικήs αρθροπλαστικής σε 
Νοσοκομείο του εξωτερικού. Ο απομένων ασθενής 
με την άσηπτη νέκρωση παρέμεινε άνευ θεραπείας 
παρά τις συστάσεις μας περί του αντιθέτου. Στον 
ασθενή με τη μηχανική αστοχία αφαιρέθηκαν τα 
υλικά με διασωθείσα την κεφαλή και χωρίς λει-
τουργική επίπτωση. Παρά τον μικρό αριθμό των 
ασθενών μπορούμε να κάνουμε κάποιες χρήσιμες 
παρατηρήσεις:

1. Από τους 12 ασθενείς με ικανοποιητικό απο-
τέλεσμα οι 10 επανήλθαν στις δραστηριότη-
τές τους με σχετικούς περιορισμούς

2. Τα υλικά αφαιρέθηκαν σε 3/18 και εδώ να 
σημειώσουμε ότι η αφαίρεση μπορεί να είναι 
προβληματική και εργώδης λόγω του οστι-
κού εποικισμού του τιτανίου και των λεπτών 
σπειραμάτων των διαυχενικών ήλων.

3. Ο χειρουργικός χρόνος ήταν μικρός, η επέμ-
βαση αναίμακτος και η νοσηλεία βραχεία.

4. Ο χρόνος χειρουργείου από την κάκωση δεν 
φαίνεται να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα

5. Η ανατομική ανάταξη με ηπιότητα χειρισμών 
και άριστη τεχνική είναι προϋποθέσεις διά-
σωσης της μηριαίας κεφαλής.

Πίνακας 5. Aξιολόγηση σύμφωνα με το Harris Hip score.

Πίνακας 4. Το σύστημα Vero Nail
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Εικόνα 1,2. Γυναίκα 57 ετών, αιτία πτώση, Τύπος I, Ανατομική ανάταξη , Χειρ 4 ημέρες μετα, αριστερό ισχίο

Εικόνα 3. 3 χρόνια μετά. Αποτέλεσμα ικανοποιητικό

Εικόνα 4,5. Άνδρας 71 ετών Αιτία πτώση, Τύπος ΙΙ, Χειρ 3 ημέρες μετά Ανατομική ανάταξη Δεξιό Ισχίο
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Συζήτηση
Η θεραπεία των παρεκτοπισμένων καταγμάτων 

του ισχίου παραμένει για χρόνια ένα πεδίο αντι-
παράθεσης μεταξύ των ορθοπαιδικών με κυρίαρχη 
τη διλημματική απόφαση: διάσωση η αντικατάστα-
ση της μηριαίας κεφαλής. Ο στόχος παραμένει η 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ισχίου και 
η αποτροπή των μειζόνων επιπλοκών αυτής της 
σοβαρής κάκωσης. Δεν είναι λίγοι οι συγγραφείς 
που υποστηρίζουν την ολική αρθροπλαστική ως 
θεραπεία υπεροχής έναντι των τεχνικών ORIF, σε 
ασθενείς καλής ψυχοσωματικής υγείας [Bhandari 
et al 2003, Parker et al 2002]. Εντούτοις, η πλέον 
κατάλληλη θεραπεία για νέους κάτω των 70 ετών, 
παραμένει υπό αμφισβήτηση, με τους πιο πολλούς 
να στρέφονται σε τεχνικές διάσωσης με ORIF. Οι 
παράμετροι που επηρεάζουν αυτήν την απόφαση 
είναι: η κατάσταση πριν την κάκωση, η σχέση με-
ταξύ χρονολογικής και βιολογικής ηλικίας και τα 
συστηματικά και αγγειακά νοσήματα που μπορεί 
να ευνοήσουν την ανάπτυξη σοβαρών επιπλοκών , 
όπως άσηπτη νέκρωση, ψευδάρθρωση κλπ. Η χρή-
ση υλικών οστεοσύνθεσης ταξινομείται σε τρεις 
μεγάλες κατηγορίες:

A] Πολλαπλές αυλοφόρες βίδες,

Β] Σύστημα διαυχενικού ήλου – πλάκας [DHS]

Γ] Σύστημα ενδομυελικού ήλου με διαυχενικό 
ήλο ή διαυχενικούς κοχλίες [VeroNail].

Φαίνεται ότι το σύστημα ήλου- πλάκας προσφέ-
ρει καλύτερη σταθερότητα, καθώς ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι η χρήση αυλοφόρων βιδών δίδει ποσο-

στά οστεονέκρωσης-ψευδάρθρωσης 33% και 52% 
, ενώ το σύστημα DHS δίνει 5% και 33% αντίστοι-
χα [Haidukewych et al 2004, Keating et al2006, 
Parker et al2002, Parker et al 2006, Blomfeldt, 
H., et al 2005, Gjertsen J. E., et al 2010, Lowe 
et al2010,. Στη βιβλιογραφία υπάρχει πανσπερμία 
ποικίλλων τιμών σε ότι αφορά στην ψευδάρθρωση 
και στην οστεονέκρωση με χρήση ORIF και αυτό 
οφείλεται:

1. Στα διαφορετικό χρόνο παρακολούθησης 
[Follow-up],

2. Στο χρόνο χειρουργείου,

3. Στην ποιότητα της ανάταξης

4. Στη θέση των υλικών

5. Στη διαταραχή της αγγείωσης κατά τη στιγμή 
της κάκωσης. 

Οι Haidukewych et al 2004 δίνουν 9,8% ψευ-
δάρθρωση και 27% οστεονέκρωση σε 51 ασθε-
νείς έως 50 ετών, ο Upadhyay et al2004,δίνουν 
17% ψευδάρθρωση και 16,3% οστεονέκρωση 
σε νέους ασθενείς, οι Lu-Yao et al1994, δίνουν 
16% ψευδάρθρωση και 33% οστεονέκρωση σε 
μια μετα-ανάλυση 106 μελετών και οι Keating et 
al2006, δίνουν μηχανική αποτυχία 36,8% μεαυ-
λοφόρες46,5% ψευδάρθρωση και 8,5% οστεονέ-
κρωση και με σύστημα DHS 3,2% ψευδάρθρωση 
και 12,9% οστεονέκρωση . Η οστεονέκρωση ως 
μείζων επιπλοκή, χωρίς να υπάρχει διαφορά με-
ταξύ των δύο φύλων, συμβαίνει κυρίως σε νέους 
ασθενείς. Αυτό σχετίζεται προφανώς με κακώσεις 

Εικόνα 6,7. Ένα και 3 χρόνια μετά αποτέλεσμα ικανοποιητικό
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υψηλής ενέργειας με μ. ο. 12%-86%. Ενδεικτικά 
αναφέρεται : οι Gautam et al 1998 σε95 ασθενείς 
> 50 ετών οστεονέκρωση 12% οι Protzman και 
Burkhalter 1976, σε 92 ασθενείς>40 ετών οστε-
ονέκρωση 60% και οι Schwartsman et al 2004, 
σε46 ασθενείς<50 ετών οστεονέκρωση 22% και 
σε 50 ασθενείς>50 ετών, οστεονέκρωση 12%. Ως 
προς το χρόνο χειρουργείου υπάρχει αμφισβήτη-
ση και δεν φαίνεται να σχετίζεται με την οστεο-
νέκρωση κατά το πρώτο εξάωρο. Οι Upadhyay et 
al 2004, σε 201 ασθενείς δεν βρήκε διαφορά ως 
προς το χρόνο χειρουργείου ανοικτά ή κλειστά. Το 
πρώτο εικοσιτετράωρο οστεονέκρωση 25% και το 
δεύτερο20%, οι διαφορές αυτές δεν είναι στατι-
στικά σημαντικές. Πρέπει να τονίσουμε ότι ενδοθυ-
λακική πίεση αυξάνει με την έσω στροφή και έκτα-
ση ,ενώ μειώνεται με την έξω στροφή και την ήπια 
κάμψη. Συνεπώς οι χειρισμοί πρέπει να είναι ήπιοι 
να αποφεύγονται οι ακραίες έλξεις και χρόνος χει-
ρουργείου στην τράπεζα ηλώσεως να είναι μικρός 
[Stromqvist et al 1988, Swiontkowski MF 1994, 

Harper 1991, Madsen. E.J 2010, Davidovitch et 
al 2010]. Στο πλαίσιο του προεγχειρητικού σχεδι-
ασμού, υπάρχουν ακτινολογικά σημεία κακής πρό-
γνωσης που οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη και 
να ενημερώνουμε τον ασθενή και το περιβάλλον 
του και αυτά είναι: Ραιβότητα>30ο, κεφαλική παρε-
κτόπιση έως 20mm, μικροκάταγμα κεφαλής, γραμ-
μή κεφαλής κατάγματος έως 15 mm. Εάν κάποιο 
από τα τρία συμβαίνει η ORIF, κατά 50% αποτυγ-
χάνει [Altho Α 2000.[ Πίνακας 6]. Η ανατομική ανά-
ταξη αποτελεί επίσης πεδίο αντιπαράθεσης χωρίς 
να φαίνονται στατιστικά σημαντικές διαφορές, 
όταν αυτή επιτυγχάνεται, με τη ραιβότητα να επι-
σημαίνεται ως παράμετρος κακής πρόγνωσης και 
να επιδιώκεται η σταθεροποίηση σε βλαισότητα 
τουλάχιστον με χρήση αυλοφόρων βιδών. Ακόμη 
φαίνεται ότι τα απαρεκτόπιστα κατάγματα έχουν 
χαμηλά ποσοστά άσηπτης νέκρωσης σε σχέση 
με τα παρεκτοπισμένα προφανώς λόγω χαμηλής 
ενέργειας. Ακόμη υπάρχουν σοβαρές αναφορές ότι 
το σύστημα ήλου-πλάκας προσφέρει καλύτερο εμ-

Πίνακας 6. Aκτινολογικά σημεία κακής πρόγνωσης {Alho . A 2000} και αρχές ακριβούς ανατομικής ανάταξης.
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βιομηχανικό περιβάλλον από τις αυλοφόρες βίδες 
[Schwartsmannetal 2014, Theinetal 2014, Dene-
kaetal 1997 Parker.M.J. 2000 Kaplan et al 2010]. 
Φαίνεται πως οι αυλοφόρες βίδες προτιμώνται σε 
νεότερες ηλικίες καλής υγείας με απαρεκτόπιστα 
κατάγματα ,όπου το εμβιομηγανικό περιβάλλον εί-
ναι εγγενώς δεδομένο και καλύτερο [Lehtononen 
et al 2018, Lee et al 2008]. Στη δική μας σειρά 
παρά το μικρό αριθμό ασθενών μπορούμε να πα-
ρατηρήσουμε τα εξής ως προς το υλικό που χρη-
σιμοποιήσαμε:

1. To σύστημα με τους δύο διαυχενικούς κοχλί-
ες προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα , κυρί-
ως με αποτροπή στροφικών φορτίων. 

2. Οι κοχλίες είναι σχετικά λεπτοί και δεν προ-
καλούν ενδοαυλικό stress και η εφαρμογή 
τους γίνεται σε συνθήκες απόλυτης σταθε-
ρότητας ώστε να αποτρέπεται η κακοποίηση 
των διατιτραινουσών αρτηριών του αυχένα 
που εξορμώνται από τις περισπωμένες. 

3. Το υλικό από τιτάνιο είναι φιλικό προς τους 
ιστούς και ο σχεδιασμός του ευφυής, προ-
σφέρει ισχυρή διακαταγματική συμπίεση. 
Το υλικό αυτό συνδυάζει τα πλεονεκτήματα 
των αυλοφόρων βιδών και του συστήματος 
DHS,χωρίς τα μειονεκτήματά τους.

 Για τα υποκεφαλικά κατάγματα του ισχίου από 
2005 -2015, δεν φαίνεται να αλλάζουν τα δημο-
γραφικά δεδομένα, η νοσηρότητα, αλλά και η τάση 
διεθνώς προς τη διάσωση της μηριαίας κεφαλής 
με ORIF και την αντικατάσταση με αρθροπλαστι-
κή να ακολουθεί [LehtonenJ. I. et al 2018]. Τα 
υποκεφαλικά κατάγματα του ισχίου θα παρουσιά-
σουν αύξηση της συχνότητάς τους καθώς θα είναι 
σε γραμμική σχέση με τον γηράσκοντα πληθυσμό 
και η ορθοπαιδική κοινότητα θα αντιμετωπίζει ένα 
σύνθετο πρόβλημα σε μια από τις πλέον ολέθρι-
ες κακώσεις και τα συνοδά νοσήματα με εν πολ-
λοίς απρόβλεπτη πρόγνωση, παρά την χειρουργική 
εμπειρία και τα νέα υλικά οστεοσύνθεσης.
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