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Σκοπός

Τα τραυματικά εξαρθρήματα του ισχίου εμφανίζονται σπάνια
στα παιδιά (2%-5%). Οι βασικοί τύποι είναι το οπίσθιο και το
πρόσθιο, το τελευταίο ασύνηθες στον παιδιατρικό πληθυσμό.
Αποτέλεσμα υψηλής βίας και σύμπλοκου μηχανισμού άμεσης
πλήξης (τροχαίων και σπανιότερα αθλητικών δραστηριοτήτων).
Στους εφήβους συνοδεύονται με κατάγματα κοτύλης ή κεφαλής
μηριαίου και χρήζουν επείγουσας ανάταξης με γενική
αναισθησία. Καθυστέρηση μεγαλύτερη των 6 ωρών αυξάνει τον
κίνδυνο ισχαιμικής νεκρώσεως της μηριαίας κεφαλής (8%- 10%).

Υλικό & Μέθοδος 

Άρρεν ηλικίας 14,5 ετών, αθλητής με φυσιολογικό σωματότυπο
διεκομίσθη στο ΤΕΠ, μη περιπατητικός μετά από άμεση πλήξη
στη δεξιά οπίσθια επιφάνεια του ισχίου(σύγκρουση με εν κινήσει
όχημα) με συνοδό ήπια ΚΕΚ. Το αριστερό σκέλος βρισκόταν σε
υπερκάμψη, απαγωγή και έξω στροφή του ισχίου. Ο
ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε κλειστή ανεπίπλεκτη κάκωση.
Αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με κλειστή ανάταξη υπό γενική
αναισθησία. Ο ασθενής τοποθετήθηκε σε ύπτια θέση στο
χειρουργικό τραπέζι, έγινε κάμψη της κατά γόνυ άρθρωσης,
ώστε να χαλαρώσουν οι ισχιομηριαίοι. Η ανάταξη επετεύχθη με
έλξη του μηριαίου, προσαγωγή και έσω στροφή, ο βοηθός πίεζε
τη μηριαία κεφαλή. Τοποθετήθηκε δερματική έλξη.

Πρόσθιο εξάρθρημα ισχίου

Ανάταξη εξαρθρήματος στη 

χειρουργική αίθουσα



Αποτελέσματα

Ακολούθησε μετεγχειρητική CT και παρατηρήθηκε ανάταξη του
ισχίου χωρίς συνοδό οστική βλάβη. Ακολούθησε πρωτόκολλο
σταδιακής φόρτισης και επανένταξης στις δραστηριότητες. Κατά τη
διάρκεια της παρακολούθησης που φτάνει το 1 έτος, χρειάστηκε να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο ισχαιμικής νέκρωσης της μηριαίας
κεφαλής με MRI.

Συμπεράσματα

Τα αμιγή τραυματικά πρόσθια εξαρθρήματα του ισχίουείναι σπάνια
και αποτέλεσμα κακώσεων υψηλής βίας. Αντιμετωπίζονται με άμεση
κλειστή ανάταξη υπό γενική αναισθησία και ακτινοσκοπικό έλεγχο.
Επί αδυναμίας κλειστής ανάταξης επιβάλλεται το συντομότερο
δυνατόν ανοικτή ανάταξη. Οι ασθενείς χρήζουν συστηματικής και
μακράς μετατραυματικής παρακολούθησης.

20η μετατραυματική ημέρα

50η μετατραυματική ημέρα

6 μήνες μετά τον τραυματισμό  

Mετεγχειρητική CT , ανάταξη του 

ισχίου χωρίς συνοδό οστική βλάβη.


