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Υλικό και μέθοδος

• Ασθενής 82 ετών υπέστη 
περιπροθετικό κάταγμα 
μηριαίου σε έδαφος ημιολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου από 
έτους



Ταξινόμηση περιπροθετικών καταγμάτων μηριαίου 
μετά από αρθροπλαστική ισχίου 

με στέλεχος : ταξινόμηση κατά Vancouver

• Duncan CP, Masri BA: Fracture of the femur after hip replacement, Instr Course Lect 44:293, 1995 

• Johansson JE, McBroom R, Barrington TW, Hunter GA. Fracture of the Ipsilateral Femur in Patients with 
Total Hip Replacement. J Bone Joint Surg Am 1981;63:1435



• Πλάκα Odgen 
• Πλάκα Dall-Miles

S. Terry Canale MD, James H. Beaty MD. Campbell's Operative Orthopaedics. Mosby; 2013.

Αντιμετώπιση περιπροθετικών καταγμάτων 
τύπου B1 (με σταθερή πρόθεση):



• Πλάκα Locking 
• Πλάκα και 

αλλομόσχευμα

S. Terry Canale MD, James H. Beaty MD. Campbell's Operative Orthopaedics. Mosby; 2013.

Αντιμετώπιση περιπροθετικών καταγμάτων 
τύπου B1 (με σταθερή πρόθεση):



Προβλήματα - επιπλοκές από την αντιμετώπιση των 
καταγμάτων αυτών με εσωτερική οστεοσύνθεση:

• Μεγάλο Χ/Ο με σημαντική απώλεια αίματος 
• Μετεγχειρητική φλεγμονή τραύματος σε ποσοστό 5-16% 
• Ψευδάρθρωση σε ποσοστό έως 30% 
• Πιθανότητα νέου κατάγματος λόγω ύπαρξης των υλικών 

• Mukundan C, Rayan F, Kheir E, Macdoonald D. Management of late periprostethic femur fractures: a retrospective cohort of 72 patients. Int Orthop. 
2010;34:485–9. 

• Young SW, Walker CG, Pitto RP. Functional outcome of femoral peri prosthetic fracture and revision hip arthroplasty: a matched-pair study from the New 
Zealand Registry. Acta Orthop. 2008;79(4):483-8.



Αντιμετώπιση με κλειστή 
ανάταξη και κυκλική εξωτερική 

οστεοσύνθεση (Ilizarov)



Πλεονεκτήματα της 
μεθόδου Ilizarov:
• Κλειστή ανάταξη - μηδενική απώλεια 
αίματος 

• Μετεγχειρητική φλεγμονή τραύματος 
σε ποσοστό 0-4 % 

• Ταχεία πόρωση του κατάγματος 
• Απουσία ξένου υλικού : όχι κίνδυνος 
νέου κατάγματος, όχι ανάγκη δεύτερου 
χειρουργείου γαι αφαίρεση υλικών 

• Σε περίπτωση αποτυχίας ανάταξης, 
διόρθωση χωρίς 2ο Χ/Ο 

• Βάδιση από τη 2η μετεγχειρητική μέρα

• Catagni MA, Ottaviani G, et al. External circular fixation: a comparison of infection rates between wires and conical half-pins with threads outside or 
inside the skin. J Trauma. 2006;61(5):1186-91.



Χειρουργική τεχνική
• Ύπτια θέση ασθενούς στην τράπεζα 
ηλώσεων με σκελετική έλξη από το 
κνημιαίο κύρτωμα 

• Ανάταξη υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο



• Εισαγωγή των βελονών του 
εγγύς δακτυλίου στην άνω 
μετάφυση του μηριαίου: 

Χειρουργική τεχνική



• Εισαγωγή των βελονών του 
εγγύς δακτυλίου στην άνω 
μετάφυση του μηριαίου: 

Χειρουργική τεχνική



Χειρουργική τεχνική

• Εισαγωγή των βελονών του 
εγγύς δακτυλίου στην άνω 
μετάφυση του μηριαίου: 



• Ολοκλήρωση 
συναρμολόγησης 
συστήματος τεσσάρων 
δακτυλίων

Χειρουργική τεχνική



• Συνολικός χειρουργικός 
χρόνος : 90 min 

• Μηδενική απώλεια αίματος

Χειρουργική τεχνική



• Βάδιση από τη δεύτερη μετεγχειρητική μέρα με 
μερική φόρτιση 

• Πλήρης φόρτιση στους δύο μήνες 

• Αφαίρεση του εγγύς δακτυλίου στους τρείς 
μήνες

Μετεγχειρητική πορεία



• Πόρωση του κατάγματος και αφαίρεση του 
συστήματος στους τέσσερις μήνες 

• Η ασθενής στους έξι μήνες βαδίζει 
αυτόνομα και ανώδυνα χωρίς περπατούρα.

Αποτελέσματα



Άλλα περιπροθετικά κατάγματα αντιμετωπισθέντα 
με μέθοδο Ilizarov και με άριστο αποτέλεσμα



Άλλα περιπροθετικά κατάγματα αντιμετωπισθέντα 
με μέθοδο Ilizarov και με άριστο αποτέλεσμα



Πλεονεκτήματα της μεθόδου Ilizarov:
• Κλειστή ανάταξη - μηδενική απώλεια 

αίματος 
• Μετεγχειρητική φλεγμονή τραύματος 

σε ποσοστό 0-4 % 
• Ταχεία πόρωση του κατάγματος 
• Απουσία ξένου υλικού : όχι κίνδυνος 

νέου κατάγματος, όχι ανάγκη 
δεύτερου χειρουργείου γαι αφαίρεση 
υλικών 

• Σε περίπτωση αποτυχίας ανάταξης, 
διόρθωση χωρίς 2ο Χ/Ο 

• Βάδιση από τη 2η μετεγχειρητική 
μέρα

• Catagni MA, Ottaviani G, et al. External circular fixation: a comparison of infection rates between wires and conical half-pins with threads outside or 
inside the skin. J Trauma. 2006;61(5):1186-91.

Συμπερασματικά

• Μοναδικό μειονέκτημα της μεθόδου, ο ογκώδης 
εξωτερικός σκελετός.



Ευχαριστώ !

Ευχαριστώ!


