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Εισαγωγή
Τα κατάγματα γύρω από τα προθέματα απο-

τελούν μοναδική πρόκληση οστεοσύνθεσης. 
Η αρχική τοποθέτηση της πρόθεσης μπορεί να 
αποτελέσει προδιάθεση για μελλοντικό κάταγμα, 
η μακροχρόνια ύπαρξη του προθέματος μπορεί 
να μεταβάλει τη δομή του οστού, να αυξήσει την 
πιθανότητα για κάταγμα και το πρόθεμα αυτό 
καθ’ αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη διαδικασία 
πώρωσης ή την τοποθέτηση άλλων συσκευών 
οστεοσύνθεσης. Ο αριθμός των προθεμάτων 
στο μηρό αυξάνεται καθώς ο πληθυσμός γερνάει 
και οι ενδείξεις για ολική αρθροπλαστική και 
οστεοσύνθεση αυξάνουν.

Τα κατάγματα γύρω από την πρόθεση της ο-
λικής αρθροπλαστικής ονομάζονται περιπρο-
θετικά κατάγματα, ενώ τα κατάγματα γύρω από 
πλάκες, ράβδους, ή προθέσεις μπορούν πιο 
γενικά να ονομαστούν κατάγματα πέριξ του εμ-
φυτεύματος. Όσο πιο πολλά κατάγματα πέριξ 
του εμφυτεύματος συμβαίνουν, ο ορθοπαιδικός 
χειρουργός χρειάζεται να μαθαίνει μεθόδους για 
να διεκπεραιώσει τα εξειδικευμένα προβλήματα 
που προκύπτουν.

Η ιστορία της επέμβασης
Ο αριθμός των ορθοπαιδικών προθεμάτων που 

τοποθετούνται στον μηρό αυξάνει14. Περισσότερες 
από 123.000 ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και 

150.000 ολικές αρθροπλαστικές γόνατος πραγμα-
τοποιούνται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
ενώ αύξηση των αριθμών αυτών αναμένεται με 
τη γήρανση του πληθυσμού15. Οι μεγαλύτερες 
επιπλοκές των ολικών αρθροπλαστικών είναι 
χαλάρωση και οστεόλυση. 

Περισσότερα από 300.000 κατάγματα ισχίου 
συμβαίνουν ετησίως και σχεδόν όλα θεραπεύ-
ονται χειρουργικά με εσωτερική οστεοσύνθεση 
ή αντικατάσταση της πρόθεσης. Επιπρόσθετα, ο 
αριθμός των προθέσεων που τοποθετείται σε άλλα 
οστά αυξάνει, ενώ διευρύνονται οι ενδείξεις για 
την αρθροπλαστική του ώμου, του αγκώνα, της 
ποδοκνημικής και η εσωτερική οστεοσύνθεση 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για τα μακρά 
οστά ιδιαίτερα την κνήμη και το μηρό. 

Εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου είχαν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου επι-
βίωσης καθώς επίσης αύξηση της πιθανότητας 
οστικής μετάστασης και κατά συνέπεια επικείμενου 
ή πραγματικού παθολογικού κατάγματος που 
χρήζει εσωτερικής οστεοσύνθεσης. 

Πρόβλημα
Καθώς ο αριθμός των εμφυτευμάτων που το-

ποθετούνται αυξάνει είναι αναπόφευκτο και τα 
κατάγματα που σχετίζονται με αυτά να γίνονται 
πιο συχνά. Όταν το κάταγμα συμβεί, η θεραπεία 
μπορεί να επιπλακεί από την οστεοπόρωση6, τα 

οστικά ελλείμματα και την παρουσία εμφυτεύμα-
τος6,4. Συχνό πρόβλημα αποτελούν η πλημμελής 
θέση, η δυσκαμψία και η ψευδάρθρωση4. Στην 
περίπτωση της πλημμελούς θέσης μετά από πε-
ριπροθετικό κάταγμα η ανώμαλη εμβιομηχανική 
της άρθρωσης θα προκαλέσει μια αύξηση του 
ρυθμού αναθεώρησης μετά από χαλάρωση6.

Το εμφύτευμα μπορεί να βλάψει την πώρωση 
του κατάγματος λόγω ισχαιμίας στο ενδόστεο9. Τα 
στελέχη (stem), οι ράβδοι, οι βίδες και το οστικό 
τσιμέντο μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη 
του μυελικού καναλιού εμποδίζοντας έτσι την 
οστεοσύνθεση των καταγμάτων με ενδομυελική 
ήλωση. Στειλεοί και ράβδοι επίσης μπορεί να 
αποτελέσουν εμπόδιο για την οστεοσύνθεση με 
βίδες, μέσα από το μυελικό κανάλι, προκειμένου 
να συγκρατήσουν την πλάκα πάνω στο οστό. Οι 
τεχνικές για τη θεραπεία των καταγμάτων πέριξ 
των εμφυτευμάτων μπορεί να είναι πιο δύσκολες, 
με περιορισμένες επιλογές και πολύ πιο συχνές 
επιπλοκές από τις τεχνικές που χρησιμοποιού-
νται για να θεραπεύσουν κατάγματα χωρίς την 
παρουσία εμφυτεύματος.

Αιτιολογία
Κατάγματα πέριξ του εμφυτεύματος μπορεί 

να προκληθούν από τεχνικά προβλήματα κατά 
την τοποθέτησή του. Πολλές μελέτες έχουν ε-
νοχοποιήσει την εγκοπή του πρόσθιου φλοιού 

Περιπροθετικά Κατάγματα
Μια χειρουργική πρόκληση 

με ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες
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Εικόνα 2. Αστοχία οστεοσύνθεσης που προκλή
θηκε από κάταγμα διαμέσου οπής βίδας.

Εικόνα 1. Κάταγμα κάτω τριτημορίου μηριαίου κατά τη 
διάρκεια ολικής αρθροπλαστικής.

Εικόνα 3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν ακτινολογικά 
ευρήματα εκτεταμένης οστεόλυσης γύρω από το stem. Έγινε 
revision της ολικής αρθροπλαστικής με την τοποθέτηση stem 
μεγαλύτερου μήκους. 
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του μηρού κατά την αρθροπλαστική γόνατος ως 
αιτία υπερκονδύλιων καταγμάτων9 με ποσοστό 
κατάγματος 40% ακόμα και 8 χρόνια μετά το 
χειρουργείο6. Το μηριαίο μπορεί να υποστεί 
κάταγμα κατά την αρθροπλαστική ισχίου22,20, ο 
στειλεός μπορεί να διαπεράσει τη διάφυση του 
μηριαίου ή κάταγμα κάτω τριτημορίου μηριαίου 
μπορεί να συμβεί κατά τους χειρισμούς και την 
προετοιμασία του μηρού18,20.

Κατάγματα μπορούν να συμβούν κατά τη δι-
άρκεια εσωτερικής οστεοσύνθεσης όταν οι βίδες 
τοποθετούνται πολύ κοντά η μία στην άλλη, ή 
εργαλεία συγκράτησης του οστού που μπορεί 
να το ραγίσουν, ιδιαίτερα στην περίπτωση ο-
στεοπορωτικού οστού. Κάθε τρυπανισμός 20% 
της διαμέτρου του οστού αδυνατίζει το οστό 
κατά 40% της αρχικής του αντοχής. 90% των 
καταγμάτων που συμβαίνουν πέριξ εμφυτευ-
μάτων οστεοσύνθεσης συμβαίνουν διαμέσου 
τρυπανισμού8.

Παθοφυσιολογία
Η θεραπεία των περιπροθετικών καταγμάτων 

απαιτεί αυστηρή τήρηση των βασικών αρχών 
θεραπείας των καταγμάτων. Ο χειρουργός πρέπει 
να αποκαταστήσει την εμβιομηχανική ακεραι-

ότητα του οστού. Αυτό απαιτεί αποκατάσταση 
βιολογικού περιβάλλοντος, στο οποίο το οστό θα 
επουλωθεί και μια μηχανικά σταθερή κατασκευή 
θα δώσει στο οστό τη δυνατότητα πώρωσης.

Η βιολογία διατηρείται με προσοχή στα μαλακά 
μόρια και τεχνικές έμμεσης ανάταξης όπου είναι 
δυνατόν, εξασφαλίζουν τη διατήρηση της περι-
οστικής και ενδοστικής αιμάτωσης. 

Ο χειρουργός οφείλει να ελαχιστοποιεί την 
απογύμνωση του περιόστεου, να αποφεύγει τη 
δημιουργία νεκρών χώρων και να σκεφτεί την 
πιθανότητα τοποθέτησης οστικού μοσχεύματος 
αν το βιολογικό περιβάλλον είναι συμβατό. Η 
κατάσταση υγείας του ασθενούς πρέπει να βελ-
τιστοποιηθεί. Ο ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται 
για τη διακοπή του καπνίσματος.

Ενδείξεις
Οπωσδήποτε όλα τα περιπροθετικά κατάγματα 

χρήζουν θεραπείας. Τα σταθερά και απαρεκτόπι-
στα κατάγματα μπορεί να χρήζουν μόνο γύψου 
ή νάρθηκα προκειμένου να ακινητοποιηθούν 
(παυσίπονα), αλλά τα περισσότερα πέριξ εμ-
φυτευμάτων κατάγματα χρήζουν χειρουργικής 
αποκατάστασης ή και αναθεώρηση εμφυτεύ-
ματος για την αποκατάσταση της λειτουργίας. 

Η χειρουργική αποκατάσταση των καταγμάτων 
πέριξ εμφυτεύματων ακολουθεί τις ίδιες οδηγίες-
αρχές όπως και στα υπόλοιπα κατάγματα. Στους 
στόχους της θεραπείας συμπεριλαμβάνονται: η 
γρήγορη κινητοποίηση που βοηθά την αποφυγή 
επιπλοκών από το αναπνευστικό, κατακλίσεων, 
οστεοπόρωσης και άλλων επιπλοκών του πα-
ρατεταμένου κλινοστατισμού. Αποκατάσταση 
του φυσιολογικού άξονα βοηθά στην αποφυγή 
έκκεντρου στρες πάνω στην πρόθεση που οδηγεί 
σύντομα στη χαλάρωση. Σταθεροποίηση του 
άκρου που στη συνέχεια επιτρέπει κίνηση της 
άρθρωσης και έτσι εμποδίζει τη δυσκαμψία και 
τη μυϊκή ατροφία.

Αντενδείξεις
Η θεραπεία σπάνια αποτελεί αντένδειξη για 

ένα περιπροθετικό κάταγμα. Η παρακολούθηση 
ενός κατάγματος σε ένα παράλυτο άκρο μπορεί 
μερικές φορές να αποτελεί ένδειξη αλλά ακόμα 
και τότε το χειρουργείο είναι πολύ χρήσιμο καθώς 
βοηθά με τη νοσηλευτική φροντίδα. Ασθενείς 
με καρκίνο και γενικευμένες ανθεκτικές μετα-
στάσεις μπορεί να θεραπευθούν καλύτερα με 
νοσηλεία σε κάποιο ίδρυμα ή μόνο με έλεγχο 
πόνου. Ασθενείς με ασταθή κατάσταση υγείας 
θα πρέπει να βρίσκονται στην καλύτερη δυνα-
τή κατάσταση προεγχειρητικά. Εάν συνυπάρχει 
λοίμωξη, η θεραπεία της οφείλει να αποτελεί 
μέρος του χειρουργικού πλάνου. Κατάγματα 
πέριξ εμφυτευμάτων συνήθως συμβαίνουν στους 
ηλικιωμένους ασθενείς.

Θεραπεία
Συντηρητική θεραπεία

Γύψος, νάρθηκας και ελεγχόμενη φόρτιση εν-
δείκνυνται για σταθερά κατάγματα στα οποία 
το εμφύτευμα δεν είναι χαλαρό και ο άξονας 
της πρόθεσης και του άκρου είναι αποδεκτά για 
φυσιολογική λειτουργία με την πώρωση του 
κατάγματος.

Χειρουργική θεραπεία
Επιλογές χειρουργικής θεραπείας αποτελούν η 

αντικατάσταση του εμφυτεύματος με καινούργιο, που 
θα σταθεροποιεί και το κάταγμα, ή οστεοσύνθεση 
του κατάγματος γύρω από το εμφύτευμα. Επιλογές 

Εικόνα 4. Η παρακάτω κλινική περίπτωση αναφέρεται σε ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος υπέστη διατροχαντήριο κάταγμα και αντιμετωπίστηκε με εμφύτευμα δυναμικού 
κοχλία. Το αρχικό κάταγμα πωρώθηκε, αλλά υπέστη νέο κάταγμα στο χείλος του ολισθαίνοντος κοχλία. Υπεβλήθη σε αφαίρεση του υλικού και στη συνέχεια σε ημιολική 
αρθροπλαστική με καλά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

Εικόνα 5. Aκτινο γραφία γυναίκας με κάταγμα που αντιμετωπίστηκε με ήλο Zickel.
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οστεοσύνθεσης αποτελούν ενδομυελικά υλικά (ρά-
βδοι, ήλοι) ή εξωμυελικά υλικά (πλάκες, βίδες).

Προεγχειρητικές λεπτομέρειες
Ο πιο σημαντικός παράγοντας στη θεραπεία των 

καταγμάτων πέριξ εμφυτευμάτων είναι η κατάσταση 
του εμφυτεύματος. Προσεκτική αξιολόγηση των 
προεγχειρητικών ακτινογραφιών και σύγκριση με 
προηγούμενες είναι απαραίτητη.

Όταν το εμφύτευμα είναι χαλαρό6,20,10 σε πλημμελή 
θέση, ή παραμορφωμένο, η αναθεώρηση αυτού είναι 
η καλύτερη επιλογή. Οι πιθανές δυσκολίες της οστεο-
σύνθεσης και οι επιπλοκές της ψευδάρθρωσης και της 
πώρωσης σε πλημμελή θέση αποφεύγονται από την 
εξάλειψη του κατάγματος. Οι δυσκολίες επίτευξης της 
οστεοσύνθεσης λόγω παρεμβολής του εμφυτεύματος 
ξεπερνώνται με την αφαίρεση αυτού. 

Θεραπεία των καταγμάτων πέριξ του 
εμφυτεύματος οστεοσύνθεσης με 
αντικατάσταση της πρόθεσης

Στην περίπτωση αστοχίας του υλικού, όπως σε 
μια χαλαρή πρόθεση, είναι αναγκαία η χειρουρ-
γική αφαίρεση αυτής και η αντικατάστασή της με 
νέα (revision). To μήκος του στελέχους (stem) θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το αρχικό ώστε 
να περνά την καταγματική γραμμή και να μπορεί 
να σταθεροποιεί το κάταγμα.

Ακολουθεί παράδειγμα ασθενούς με περιπροθετικό 
κάταγμα επί εδάφους χαλάρωσης προηγούμενης 
ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.

Αν το κάταγμα δεν σταθεροποιείται, λόγω ανε-
παρκούς ποσότητας οστού για να συγκρατήσει τα 
συστήματα οστεοσύνθεσης, τότε η λύση δίδεται με 
την αφαίρεση του εμφυτεύματος και την αντικατά-
στασή του με πρόθεση.

Θεραπεία των καταγμάτων πέριξ
του εμφυτεύματος με ανοικτή ανάταξη 
και εσωτερική οστεοσύνθεση

Στην περίπτωση που διαλέξουμε την οστεοσύνθεση 
και όχι την αντικατάσταση, θα πρέπει να ακολουθή-
σουμε τις αρχές της οστεοσύνθεσης, δηλαδή την 
ανατομική σταθερότητα αυτής και την παράλληλη 
αποφυγή της αποκόλλησης των μαλακών μορίων. 
Για το καλύτερο αποτέλεσμα ο χειρουργός θα πρέπει 
να έχει στη διάθεσή του μεγάλη επιλογή εμφυτευμά-
των όπως ενδομυελικούς ήλους, ειδικές πλάκες και 
κυκλοτερή σύρ ματα (cerclage).

Οι εύκαμπτοι ενδομυελικοί ήλοι (Zickel, Ender, Rush) 
χρησιμοποιούνται σε ασθενείς στους οποίους ο κίν-
δυνος μιας μη τέλειας ανάταξης είναι ασήμαντος. 
Μπορεί συμπληρωματικά να χρειαστεί και εξωτερική 
υποστήριξη (π.χ γύψινος επίδεσμος).

Οι άκαμπτοι ενδομυελικοί ήλοι είναι πιο ανθεκτικοί και 
δεν χρειάζονται εξωτερική υποστήριξη. Χρησιμοποιούνται 
για την οστεοσύνθεση καταγμάτων πέριξ του εμφυ-
τεύματος και έχουν το πλεονέκτημα λόγω μικρότερης 
διαταραχής της περιοστικής αιμάτωσης.

Εμβιομηχανικά υπερέχει η ενδομυελική ήλωση έναντι 
της οστεοσύνθεσης με πλάκα, λόγω της αυξημένης 
αντοχής του ήλου στις στροφικές δυνάμεις και του 
αυξημένου φορτίου στο οστό.

Η μετεγχειρητική πορεία εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. Γενικότερα οι προθέσεις με τσιμέντο και 
οι άκαμπτοι ενδομυελικοί ήλοι επιτρέπουν σχεδόν 
άμεση φόρτιση στο σκέλος χωρίς γύψο ή κηδεμόνα. 
Σε αντίθεση με τους άκαμπτους ήλους, οι εύκαμπτοι 
απαιτούν μερική φόρτιση σε συνδυασμό με γύψο ή 
κηδεμόνα.

Εικόνα 6. Κλινική 
περίπτωση ασθε
νούς με επανακά
ταγμα μηριαίου 
περιφερικά της 
πλάκας, το οποίο 
αντι μετωπίστηκε 
μ ε  α νάδρομη 
ενδο μυελική ή
λωση.

Εικόνα 7. Κάταγμα γύρω από 
σταθερή πρόθεση αντιμετωπι
σθέν με άκαμπτο ήλο.

Εικόνα 8.  Πα
θολογικό κάταγμα 
γύρω από πλάκα 
οστεοσύνθεσης 
αντι μετωπισθέν με 
ήλο.



Παρακολούθηση
Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται κλινικά 

και ακτινολογικά μέχρι την πώρωση του κατάγ-
ματος και την πλήρη λειτουργική του επάνοδο. 
Οι προθέσεις θα πρέπει να ελέγχονται ετησίως 
για χαλαρότητα και οστεόλυση.

Επιπλοκές
Είναι συχνότερες στα περιπροθετικά κατάγματα.

Το χειρουργείο είναι τεχνικά δυσκολότερο και η 
ποιότητα του οστού κακή. Ο χειρουργικός χρόνος και 
η απώλεια αίματος αυξάνονται. Φλεβοθρόμβωση, 
πνευμονική εμβολή και άλλες συστηματικές επι-
πλοκές είναι πιθανές.

Συμπεράσματα
Στη θεραπεία των περιπροθετικών καταγμάτων, 

ο χειρουργός πρέπει να είναι σε θέση να διαλέξει 
το εμφύτευμα προσεκτικά, να σταθεροποιήσει το 
κάταγμα μηχανικά και ανατομικά σεβόμενος πάντα 
το βιολογικό περιβάλλον. 

Σήμερα γίνονται προσπάθειες ώστε να μειωθούν 
οι πιθανότητες ενός περιπροθετικού κατάγματος 
με τη βελτιστοποίηση του σχήματος των νέων 
προθέσεων ώστε να αποφεύγεται η οστεοπόρωση, 
η οποία προδιαθέτει σε κάταγμα, το σχεδιασμό 
των πλακών (LCDCP), τις αλλαγές στα υλικά που 
μειώνουν την οστεόλυση καθώς και την εισαγωγή 
των πλακών LISS.
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