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ΣΚΟΠΟΣ: Με τη συνεχή αύξηση της συχνότητας των καταγμάτων του εγγύς μηριαίου, είναι αναμενόμενη η επακόλουθη αύξηση των επιπλοκών μετά

την αντιμετώπισή τους. Μία από τις πιο απαιτητικές για τον ορθοπαιδικό χειρουργό είναι η μη ευόδωση της πώρωσης (non-union) με επακόλουθη

αποτυχία της οστεοσύνθεσης. Η μετατροπή σε ολική αρθροπλαστική (THA) αποτελεί την κύρια χρησιμοποιούμενο μέθοδο αντιμετώπισης ενώ σε

δυσκολότερες καταστάσεις η εμφύτευση μεγαπροθέσεων κερδίζει σταδιακά έδαφος. Σκοπός της μελέτης μας είναι η εκτίμηση της πορείας 3 ασθενών

στους οποίους χρησιμοποιήθηκε μεγαπρόθεση ισχίου (PFR) μετά από αποτυχία οστεοσύνθεσης.

ΥΚΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζουμε 3 ασθενείς οι οποίοι προσήλθαν στο νοσοκομείο μας ύστερα από αποτυχημένη οστεοσύνθεση και

ψευδάρθρωση υποτροχαντήριων καταγμάτων. Η απώλεια της λειτουργικότητας τους με συνοδό έντονο πόνο αποτελούσαν τα κύρια ενοχλήματά τους.

Και στους 3 η αρχική αντιμετώπιση είχε πραγματοποιηθεί με ενδομυελική ήλωση. Στον έναν εξ αυτών ακολούθησε, πριν την έλευση στην κλινική μας,

2η χειρουργική επέμβαση με τη χρήση proximal femoral locking plate (PF-LCP). Όλοι τελικά αντιμετωπίστηκαν σε ένα στάδιο με μεγαπρόθεση

αντικατάστασης του εγγύς μηριαίου. Μετεγχειρητικά οι ασθενείς κινητοποιήθηκαν άμεσα, με φόρτιση με χρήση βακτηριών και αποφυγή απαγωγής

σκέλους για 6 εβδομάδες.



Ασθενής 2: 81♂, 

πτώση εξ’ ιδίου ύψους,

Ιστορικό:, ΑΕΕ, Κολπική Μαρμαρυγή, Υπέρταση, 

Οστεοαρθρίτιδα

Αρχική Αντιμετώπιση με 

ενδομυελική ήλωση – αποτυχία 

οστεοσύνθεσης στις 6 

εβδομάδες λόγω νέας πτώσης 

(αστοχία υλικού, ραιβοποίηση, 

συντριβή)

Αντιμετώπιση με PFR.

Χωρίς λειτουργικά 

προβλήματα στα 2 χρόνια 

μετεγχειρητικής 

παρακολούθησης. 

Ακτινολογικά ευρήματα 

καλά ενσωματωμένης 

πρόθεσης. 

Ασθενής 1: 56 ♀, 

πτώση εξ’ ιδίου ύψους,

Ιστορικό: Κάπνισμα, ΑΕΕ, Κολπική Μαρμαρυγή, 

ΣΕΛ, σ. Sjogren, ΣΔ τύπου 2, Addison’s, 

Οστεοπόρωση, Άσθμα,

Αρχική Αντιμετώπιση με 

ενδομυελική ήλωση – αποτυχία 

οστεοσύνθεσης στις 7 

εβδομάδες (αστοχία υλικού και 

ραιβοποίηση)

Αντιμετώπιση με PFR 

λόγω των πολλαπλών 

ιατρικών προβλημάτων 

καθώς και της συντριβής  

του έσω φλοιού του 

μηριαίου.

Χωρίς λειτουργικά 

προβλήματα στο 1 έτος 

μετεγχειρητικής 

παρακολούθησης. 

Ακτινολογικά ευρήματα 

καλά ενσωματωμένης 

πρόθεσης. 



Ασθενής 3: 72♀, 

πτώση εξ’ ιδίου ύψους, 

Ιστορικό: ΣΔ τύπου 2, Ca-μαστού, Οστεοπόρωση

Αντιμετώπιση με ενδομυελική ήλωση – μη 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα - ανάταξη, 
ραιβότητα του εγγύς μηριαίου.
Αστοχία υλικού στις 7 εβδομάδες.

Αναθεώρηση με 
κλειδούμενη πλάκα 
εγγύς μηριαίου, 
Νέα πτώση, 
ραιβοποίηση και non-
union στο 1 έτος

Αντιμετώπιση με PFR

λόγω ανεπαρκούς 

οστικού υπόβαθρου. 

Χωρίς λειτουργικά 

προβλήματα στα 5 έτη 

μετεγχειρητικής 

παρακολούθησης. 

Ακτινολογικά 

ευρήματα καλά 

ενσωματωμένης 

πρόθεσης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Και οι 3 ασθενείς παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον 2 χρόνια. Μέχρι το

τελευταίο follow-up ο κύριος στόχος της αποκατάστασης της λειτουργικότητας τους είχε

επιτευχθεί. Η μετεγχειρητική πορεία 2 εξ αυτών επιπλέχθηκε με επιπολής λοίμωξη του

χειρουργικού τραύματος χωρίς όμως περαιτέρω συνέπειες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι αποτυχημένες οστεοσυνθέσεις και οι ψευδαρθρώσεις των καταγμάτων

του εγγύς μηριαίου οστού χαρακτηρίζονται από σημαντική δυσλειτουργία της ποιότητας

ζωής των ασθενών με περιορισμένη κινητικότητα.

Η λοίμωξη θα πρέπει πάντα να αποκλείεται σε αυτές τις περιπτώσεις, εκ των προτέρων.

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου μετά από αποτυχία της οστεοσύνθεσης έχει προταθεί

ευρέως ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα θεραπείας.

H εμφύτευση μιας μεγαπρόθεσης (Proximal Femoral Replacement) μπορεί να είναι πιο

απαιτητική από τεχνικής άποψη, οδηγεί όμως σε καλά λειτουργικά αποτελέσματα. Ωστόσο,

λόγω των ανησυχιών για πρόωρη αποτυχία, κυρίως λόγω εξαρθρήματος και περιπροθετικής

λοίμωξης, δεν εκτελείται ακόμα ευρέως.

Η χρήση μεγαπρόθεσης αποτελεί μια αποτελεσματική επιλογή επί αποτυχίας

οστεοσύνθεσης καταγμάτων εγγύς μηριαίου με συνοδό οστικό έλλειμμα. Η εξάλειψη του

άλγους με ταχεία αποκατάσταση της κινητικότητας και λειτουργικότητας δύνανται να

επιτευχθούν μετά την τοποθέτηση αυτών των προθέσεων.


