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Σκοπός: Παρουσιάζουμε την

περίπτωση ασθενούς με ατραυματικό

οπίσθιο εξάρθρημα ισχίου σε μια

ασθενή με χρόνιο νευρολογικό νόσημα

μετά από χειρουργηθέν διατροχαντήριο

κάταγμα.

Μέθοδος-Εργαλεία: Πρόκειται για κατακεκλιμμένη ασθενή 69 ετών με ιστορικό άνοιας από 10ετίας υπό

φαρμακευτική αγωγή με ανιρακετάμη, μεμαντίνη, σιταλοπράμη και ριβαστιγμίνη. Η ασθενής υπέστη

διατροχαντήριο κάταγμα δεξιού μηριαίου κατόπιν αναφερόμενης πτώσης από την κλίνη της. Το κάταγμα

αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με οστεοσύνθεση με ενδομυελικό ήλο με διαυχενικό κοχλία και περιφερική

βίδα ασφάλισης (τύπου Gamma nail). Η ασθενής είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και έλαβε εξιτήριο από

την Ορθοπαιδική Κλινική μετά από 12 ημέρες. Στον τρίτο μήνα μετεγχειρητικά, κατόπιν τηλεφωνικής

επικοινωνίας στο πλαίσιο προγραμματισμένου επανελέγχου, διαπιστώθηκε οπίσθιο εξάρθρημα του δεξιού

ισχίου, το οποίο αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη σε όμορο νοσοκομείο. Στον έκτο μήνα

μετεγχειρητικά, η ασθενής εξετάστηκε σε Παθολογικό ιατρείο όμορου νοσοκομείου λόγω εμπύρετου και

παραπέμφθηκε στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Νάουσας λόγω οπίσθιου εξαρθρήματος

δεξιού ισχίου. Κατά την επισκόπηση (Εικόνα 2) διαπιστώθηκαν έλκη κατάκλισης στις περιοχές των

ισχιακών κυρτωμάτων αμφοτερόπλευρα (Εικόνα 1). Πραγματοποιήθηκε παρακέντηση της άρθρωσης του

δεξιού ισχίου και, στη συνέχεια, κλειστή ανάταξη του εξαρθρήματος (Εικόνα 3-4). Δεν παρατηρήθηκε

έκπτωση στη λειτουργία του ισχιακού νεύρου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Η ασθενής έλαβε την

κατάλληλη αγωγή μετά από καλλιέργεια του αρθρικού υγρού, απυρέτησε και εξήλθε μετά από

κλινικοεργαστηριακή βελτίωση.

Αποτελέσματα: Το ατραυματικό οπίσθιο

εξάρθρημα του ισχίου ανατάχθηκε κλειστά

και η ασθενής βελτιώθηκε.

Συμπεράσματα: Το ατραυματικό

εξάρθρημα ισχίου δύναται να παρατηρηθεί

σε ασθενή με νευρολογική βλάβη και

χειρουργηθέν διατροχαντήριο κάταγμα

ισχίου. Η επαρκής ρύθμιση της

φαρμακευτικής αγωγής, η φυσικοθεραπεία

και η επαρκής κινητοποίηση αποτελούν

βοηθητικούς παράγοντες για την επίτευξη

ενός ικανοποιητικού μετεγχειρητικού

αποτελέσματος και τη μείωση της

πιθανότητας εξαρθρήματος.

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 4Εικόνα 3

Εισαγωγή: Το εξάρθρημα του ισχίου,

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων,

προκύπτει είτε συγγενώς στο πλαίσιο

της αναπτυξιακής δυσπλασίας ισχίου

είτε επίκτητα μετά από τραύμα υψηλής

ενέργειας ή ως επιπλοκή της ολικής

αρθροπλαστικής του ισχίου.


