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Osteoporosis. Sambrook P, Cooper C Lancet. 2006 Jun 17; 367(9527):2010-8. 

 Η ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ησλ νζηενπνξσηηθώλ θαηαγκάησλ 

είλαη κηα ζπλερήο πξόθιεζε γηα ηoπο Οξζνπαηδηθνύο.  



Βαζηθόο  θαη  θνηλόο ζηόρνο 

όισλ παξακέλεη ε επηζηξνθή 

ηνπ αζζελή ζηελ 

πξνθαηαγκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε θαη ε απνθπγή 

κειινληηθνύ  θαηάγκαηνο 

Augat,   P.,   Simon,   U.,   Liebert,   A., 85. Claes,  L.,  Mechanics  and  mechano-biology of fracture healing 

in normal and  osteoporotic  bone.  Osteoporos Int (2005), 16:536-543. 

Reed,  M.,  J.,  Edelberg,  J.,  M.,  Im-86. paired  angiogenesis  in  the  aged.  Sci Aging Knowl Environ 

(2004), pe7. 

Edelberg,  J.,  M.,  Reed,  M.,  J.,  Ag-87. ing  and  angiogenesis.  Front  Biosci (2003), 8:1199-1209. 

Gilley,    R.,    S.,    Wallace,    L.,    J., 88. Bourgeault,  C.,  A.,  Kidder,  L.,  S., Bechtold, J., E., OP-1 

Augments Glu-cocorticoid-inhibited Fracture Healing  in  a  Rat  Fracture  Model.  Clin Orthop Relat Res 

(2009), 467:3104–3112- 



 

 

• Πξνεγρεηξεηηθή αμηνιόγεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ αζζελνύο 

 

• Έγθαηξε ζεξαπεία (<48 ώξεο) 

 

• ύληνκε αλαηζζεζία 

 

• Διάρηζηε απνθόιιεζε καιαθώλ 

κνξίσλ 

 

• Ληγόηεξε αηκνξξαγία 

 

• Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπηνύρσλ  

αλαιγεηηθώλ κεηεγρεηξεηηθά 

 

• Άκεζε θηλεηνπνίεζε 

Γξήγνξε αληηκεηώπηζε     

ηνπ θαηάγκαηνο θαη ησλ 

ζπλλνζεξνηήησλ 

Σηότος 



•  Άλσ ησλ 65 εηώλ 

 

• πλλνζεξόηεηεο ( κέζν όξν 3 παζήζεηο)  

           Γ, ΧΑΠ, ΧΝΑ, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 

        ππέξηαζε, λεπξνινγηθά λνζήκαηα, θά.   

           

•  Μεησκέλε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε 

           Αζηάζεηα, OA,θιπ 

 

•  Πνιπθαξκαθία 

           Αληηπεθηηθά, λννηξόπα, θα 

 

•  Καθή πλεπκαηηθή θαηάζηαζε 

          Άλνηα, νξγαληθό ςπρνζύλδξνκν ... 

 

• Μεησκέλε κεηαβνιηθή αληαπόθξηζε ζε        

ηξαπκαηηζκό (ππνλαηξηαηκία ) 

 

•  Καθή ζπκκόξθσζε θαη αληίζηαζε 

 

Ιδιαιηερόηηηες ηοσ αζθενή. 



                     Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

 

Γνκηθέο αιιαγέο ζην  θινηό θαη ην ζπνγγώδεο 



Αλλαγές ζηο ζπογγώδες οζηό 

Ληγόηεξεο θαη ιεπηόηεξεο 

νζηηθέο δνθίδεο κε ιηγόηεξεο, 

ζπρλά δηαζπαζκέλεο 

δηαζπλδέζεηο 

Courtesy of R. Müller Swiss Federal 

Institute of Technology Zurich 



 Φλοιώδες οζηό 

Μειωμένο πάτος θλοιού, μειωμένη ανηοτή και ελαζηικόηηηα 

CT δηαηνκέο κεξνύ 



Αλλαγές ζηο θλοιώδες οζηό 

Απμεκέλε αδπλακία θαη πξνδηάζεζε 

γηα θαηάγκαηα ρακειήο ελέξγεηαο 



Η πώξσζε ησλ νζηενπνξσηηθώλ θαηαγκάησλ πεξλά κέζα από ηα 

θπζηνινγηθά ζηάδηα, όκσο ε δηαδηθαζία πώξσζεο παξαηείλεηαη. 

Lopez MJ, Edwards III RB, Markel MD. Healing of normal and osteoporotic bone. 

In: An YH, ed. Orthopaedic issues in osteoporosis. Boca Raton: CRC Press, 2003: 

Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νζηενβιαζηώλ. 

D’Ippolito G, Schiller PC, Ricordi C, Roos BA, Howard GA. Age-related osteogenic potential of mesenchymal 
stromal stem cells from human vertebral bone marrow. J Bone Miner Res 1999; 

Γηαθνξά κεζεγρπκαηηθώλ θπηηάξσλ. Σα βιαζηνθύηηαξα ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο 

γπλαίθεο δηαθέξνπλ από εθείλα ησλ πξνεκκελνπαπζηαθώλ. Έρνπλ ρακειόηεξν ξπζκό 

αλάπηπμεο θαη  αλεπάξθεηα ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα δηαθνξνπνηνύληαη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο νζηενγελλεηηθήο γξακκήο. 

Rodriguez JP, Garat S, Gajardo H, Pino AM, Seitz G. Abnormal osteoporotic patients is reflected by altered 

mesenchymal stem cells dynamics. J Cell Biochem 1999; 

Σα νζηενθύηηαξα ζηελ νζηενπόξσζε κπνξεί λα έρνπλ κεησκέλε καθξνρξόληα 

αληαπόθξηζε ζηε κεραληθή θαηαπόλεζε. 

Sterck JG, Klein-Nulend J, Lips P, Burger EH. Response of normal and osteoporotic human bone cells to 
mechanical stress in vitro. Am J Physiol 1998; 

Η οζηεοπόρωζη καθσζηερεί ηην επούλωζη ηοσ καηάγμαηος 



Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο από ηηο δηαηαξαρέο ησλ νζηώλ; 

  
• Γηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο 

 

• Απνηπρία ζηαζεξνπνίεζεο 

 

• Γεπηεξεύνπζα απώιεηα ηεο 

αλάηαμεο, αζηνρία ηνπ πιηθνύ 

 

•  Ιαηξνγελή θαηάγκαηα 

 

•  Απηόκαην πεξη-πξνζζεηηθό 

      θάηαγκα 

 

• Πιεκκειήο πώξσζε 

 

• Ψεπδάξζξσζε 

 

• Οζηηθή απνξξόθεζε, ραιάξσζε 



 Γπζθνιία επίηεπμεο αζθαινύο 

ζηεξέσζεο ηνπ εκθπηεύκαηνο ζην 

νζηενπνξσηηθό νζηνύλ.  

 

 

 Ληγόηεξν θινηώδεο θαη ζπνγγώδεο              

γηα ηε ζηήξημε ησλ πιηθώλ 

νζηενζύλζεζεο, ραιάξσζή ηνπο. 

 

 

Chapman JR, Harrington RM, Lee JM, et al.Factors affecting the pullout strength of cancellous bone 

screws. J Biomech Eng 1996 

Perren SM. Backgrounds of the technology of internal fixators. Injury 2003 

Η  νζηηθή ππθλόηεηα ζπζρεηίδεηαη γξακκηθά 

κε ηελ ηθαλόηεηα δηαηήξεζεο ηεο βίδαο 



Σν νζηενπνξσηηθό νζηνύλ παξνπζηάδεη έσο 10 θνξέο κεησκέλε ηθαλόηεηα 

ζπγθξάηεζεο ηνπ πιηθνύ νζηενζύλζεζεο κε ηηο ζπκβαηηθέο πιάθεο θαη βίδεο 

Καλνληθό πάρνο δνθίδσλ 

Μεησκέλν πάρνο δνθίδσλ 

Chapman JR, Harrington RM, Lee JM, et al.Factors affecting the 

pullout strength of cancellous bone screws. J Biomech Eng 1996 



Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κηθξνθαηάγκαηα, απνξξόθεζε 

ηνπ νζηνύ θαη ραιάξσζε ηνπ 

εκθπηεύκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ 

απνηπρία ηεο ζηαζεξνπνίεζεο 

Koval KJ, Meek R, Schemitsch E, et al. An AOA critical issue: geriatric trauma: young ideas. J Bone Joint 

Surg [Am] 2003; 

Liu JG, Zu XX. Stress shielding and fracture healing. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 1994; 

Οη θνξηίζεηο πνπ κεηαδίδνληαη ζηε δηεπηθάλεηα νζηνύ -

εκθπηεύκαηνο κπνξεί ζπρλά λα ππεξβαίλεη ηελ αληνρή ηνπ 

νζηενπνξσηηθνύ νζηνύ.  



Η απνηπρία ηεο εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο ζηα νζηενπνξσηηθά νζηά 

νθείιεηαη ζηελ απνηπρία ησλ νζηώλ, παξά ηελ αζηνρία ηνπ εκθπηεύκαηνο.  

 Stover M. Distal femoral fracture: current treatment, results and problems. Injury 2001;32 

Syed AA, Agarwal M, Giannoudis PV, Matthews SJ, Smith RM. Distal femoral fractures: long-term outcome 

following stabilisation with the LISS. Injury 2004 

Η ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ησλ 

θαηαγκάησλ επζξαπζηόηεηαο  

ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν  αξηζκό 

επηπινθώλ.  

Η ςεπδάξζξσζε θαη ε ραιάξσζε ηνπ εκθπηεύκαηνο εκθαλίδνληαη ζε 

πνζνζηό 2% - 10%. Η πιεκκειήο πώξσζε (malunion) ζε 4% - 40%.  

Η επαλεπέκβαζε ζε 3% έσο 23% . 



Γη’ απηό θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ αζθαιέζηεξε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο αλάηαμεο ησλ νζηενπνξσηηθώλ θαηαγκάησλ κε ηελ 

αλάπηπμε πιηθώλ θαη κεζόδσλ πνπ: 
 

1). βειηηώλνπλ ηε ζπλάθεηα κε ην νζηνύ, όπσο νη απηναζθαιηδόκελνη 

ελδνκπειηθνί ήινη, νη εηδηθέο θιεηδνύκελεο πιάθεο ζηαζεξήο γσλίαο θαη νη 

αξζξνπιαζηηθέο·  
 

2). επαπμάλνπλ ηε ζηεξηθηηθή ηθαλόηεηα ησλ πιηθώλ κε κνζρεύκαηα, ηαηξηθό 

ηζηκέλην θαη πδξνμπαπαηίηε ή ζπαληόηεξα κε άιιεο βηναπνξξνθήζηκεο 

νπζίεο ή πξντόληα ηεο αλαγελλεηηθήο ηαηξηθήο, όπσο πρ ηθξηώκαηα 

εκπινπηηζκέλα ζε ώξηκα κεζεγρπκαηηθά βιαζηνθύηηαξα· 
 
  3). ειαρηζηνπνηνύλ ηηο παξεκβάζεηο 

ζηνπο ηζηνύο, ζεβόκελεο ηελ 

πεξηνζηηθή αηκάησζε θαη ηα πέξημ 
καιαθά κόξηα. 



Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά εκθπηεπκάησλ 

• Κιεηδνύκελεο πιάθεο 

• Απηναζθαιηδόκελνη ελδνκπειηθνί ήινη 



Κλειδούμενη πλάκα: αρτές 



κε θνξηίν θάκςεο 

Χαιάξσζε ηεο βίδαο 



Αληίζηαζε ζηα θνξηία θάκςεο 
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Οη απηναζθαιηδόκελεο πιάθεο           

κε  ηηο θεθαιέο ησλ θνριηώλ λα 

βηδώλνπλ ζε απηέο ππό 

δηαθνξεηηθέο γσλίεο, 

απνκαθξύλνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα 

απσιεζζεί ε επαθή πιηθνύ θαη 

νζηνύ, αθνύ αθόκα θαη αλ 

ραιαξώζεη ε επαθή ηεο βίδαο κε 

ην νζηνύλ, δηαηεξείηαη ε επαθή 

κεηαμύ πιάθαο θαη θνριία, έηζη 

ώζηε ε πιάθα λα παξακέλεη ζε 

επαθή παξά ηελ πηζαλή κε 

ελζσκάησζε θάπνηαο από ηηο 
βίδεο ζην νζηνύλ.  



Αποηστία με βίδες ενός θλοιού  

Λεπηόο θινηόο:  δηάκεηξνο βίδαο όζν 

ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε 



Η ρξήζε θνριηώλ κεγαιύηεξνπ δηακεηξήκαηνο, πνπ δηαπεξλνύλ ηελ 

πιάθα θαη ην νζηνύλ ππό δηαθνξεηηθέο γσλίεο θαη πηάλνπλ θαη ζηνπο 

δύν θινηνύο κέζσ καθξύηεξσλ πιαθώλ, δηαζθαιίδνπλ θαιύηεξε 

ζηεξέσζε.  



Κιεηδνύκελεο πιάθεο γεθύξσζεο  



Δθαξκνγή πιάθαο γεθύξσζεο 

Έκκεζνο αλάηαμε 

 

Γηαδεξκηθή ηνπνζέηεζε 

Βηνινγηθή πιάθα (MIPO) 



AO Research Institute Davos, Switzerland 

Απμεκέλε δηαζύλδεζε νζηνύ-εκθπηεύκαηνο 

Λεπίδεο επξύηεξνπ δηακεηξήκαηνο  

θαη κεγαιύηεξεο επηθάλεηαο επαθήο,  

αληί ησλ ζπκβαηηθώλ  θνριηώλ 



Δλδνκπειηθόο ήινο κεξηαίνπ κε νιηζζαίλνληα δηαπρεληθό ήιν γηα 

δπλακηθή ζπκπίεζε θαη κηα αληηζηξνθηθή βίδα γηα πεξαηηέξσ 

ζπγθξάηεζε, αιιά θαη ζηξνθηθή ζηαζεξόηεηα. 

Πεξηθεξηθέο βίδεο γηα ζηαηηθή ε δπλακηθή ζπκπίεζε. 





Lag screw 
Διηθνεηδήο ιεπίδα Μηθξόηεξε απώιεηα νζηνύ 

Δπίπεδε επηθάλεηα, 

απμεκέλε πεξηνρή 

επαθήο 

Διηθνεηδήο ιεπίδα 



Proximal Femur Nail Antirotation (PFNA) 

πεηξνεηδήο ιεπίδα: 

βειηησκέλε ζηεξέσζε + ζηξνθηθή ζηαζεξόηεηα 

 

Δλδνκπειηθόο ήινο : 

ζηξνθηθή θαη γσληαθή ζηαζεξόηεηα 



πληξηπηηθό δηαηξνραληήξην θάηαγκα. 

 



Υλικά ενίζτσζης ηων οζηών 

Οζηηθό απηνκόζρεπκα ή αιινκόζρεπκα, 

νζηηθό ηζηκέλην ή  ππνθαηάζηαηα νζηώλ 



 

• νβαξή νζηενπόξσζε 

• Μεγάια θελά ζηα νζηά 

• Όγθνο 

• ε ζπληξηπηηθά θαηάγκαηα 

• ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ζηεξέσζε 

 

• Η ελίζρπζε κε ηζηκέλην είλαη ρξήζηκε  

  ζε ζπλδπαζκό κε εζσηεξηθή νζηενζύλζελζε 

• Σν ηζηκέλην απμάλεη ηελ αληνρή ηεο ζηεξέσζεο 

• Δπηηξέπεη ηελ πξόσξε θηλεηνπνίεζε 

• Μπνξεί λα κεηώζεη ηηο απνηπρίεο 

  ηνπ εκθπηεύκαηνο 

 Για ηη βεληίωζη ηης εμβιομητανικής ηοσ οζηού. 

Οζηικό ηζιμένηο 



• Μηθξέο πνζόηεηεο (2-3cc) βειηηώλνπλ   

ζεκαληηθά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

εκθπηεύκαηνο. 

 

• Η παξαγσγή ζεξκόηεηαο δελ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα. 



Reynders PA, Label LA. A cement screw for fixation in 

osteoporotic metaphyseal bone. In: An YH, ed. Internal fixation in 

osteoporotic bone. New York: Thieme Inc.,2002: 



Σππνπνηεκέλεο ηερληθέο ελίζρπζεο 



 Βειόλεο εμσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο  

 κε πδξνμπαπαηίηε 

Βίδεο κε επηθάιπςε  

πδξνμπαπαηίηε 

Moroni A, Faldini C, Pegreffi F, Giannini S. HA-coated screws decrease the incidence of fixation 

failure in osteoporotic trochanteric fractures. Clin Orthop Relat Res. 2004 Aug;(425):87-92  

Szu-Han Ying et al. Fixation Strength of PMMA-augmented Pedicle Screws After Depth Adjustment                                   

in a Synthetic Bone Model of Osteoporosis. Orthopedics. 2012. 



Takanobu Nishizuka , Toshikazu Kurahashi, Tatsuya Hara, Hitoshi Hirata, Toshihiro Kasuga. 2014 

Tερληθή ελδνκπειηθήο ζηεξέσζεο  

νζηενπνξσηηθώλ θαηαγκάησλ κεγάισλ 

νζηώλ κε βηναπνξξνθήζηκα πιηθά. 



Σηις επιθάνειες ηων εμθσηεσμάηων  

μπορούν επίζης να τρηζιμοποιηθούν:  

 

 Μνξθνγελεηηθή πξσηεΐλε ησλ νζηώλ 

 (ΒΜΡ-2, ΒΜΡ-7) 

 

 Μεηαηξεπηηθόο παξάγνληαο αλάπηπμεο 

 (ΣΟΡ-β) 

 

  Ιλνβιαζηηθόο παξάγνληαο αλάπηπμεο (FGF) 

 

Raschke MJ, Schmidmaier G. Biological coating of implants in trauma and orthopedic surgery. Unfallchirurg 

2004 

Δπεξεάδνπλ ηνπηθά ηνλ ζρεκαηηζκό πόξνπ θαη ίζσο βειηηώλνπλ 

ηε ζηεξέσζε ηνπ εκθπηεύκαηνο. 



Η αληηθαηάζηαζε άξζξσζεο είλαη κηα άιιε επηινγή γηα ηνπο 

νζηενπνξσηηθνύs αζζελείο κε ελδναξζξηθά θαηάγκαηα θαη κεξηθά 

θαηάγκαηα ηεο κεηάθπζεο ζε αζζελείο κε νζηεναξζξίηηδα. 

Schatzker J. Fractures of the distal femur revisited. Clin Orthop 1998; 

Vermeire J, Scheerlinck T. Early primary total knee replacement for complex proximal tibia fractures in 

elderly and osteoarthritic patients. Acta Orthop Belg 2010;76:785–793. 



Η αξζξνπιαζηηθή σο ελαιιαθηηθή ιύζε 

ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηζρίνπ 

Η εκηαξζξνπιαζηηθή θαζηεξώζεθε   

θαη πξνηηκάηαη από ηελ αλνηθηή 

αλάηαμε θαη εζσηεξηθή νζηενζύλζεζε 

(ORIF) ζηα παξεθηνπηζκέλα 

ππνθεθαιηθά θαηάγκαηα 

 

Keating θ.ά. J Bone Joint Surg 2006. 88Α: 249-60: 



Η αρθροπλαςτική ωσ εναλλακτική λφςη ςτη ςταθεροποίςη του γόνατοσ, 
του ϊμου η του αγκϊνα 



ΔΕΝ ΞΕΦΝΑΜΕ ΤΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ 

Η ηνκή πξέπεη επίζεο λα επνπισζεί 



Η αληνρή ζπγθξάηεζεο ησλ πιηθώλ 

ζπζρεηίδεηαη γξακκηθά κε ηηο 

εκβηνκεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ 

νζηενπνξσηηθνύ νζηνύ, γη’ απηό 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 

εκθπηεπκάησλ κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απμάλνπλ ηε δηαζύλδεζε πιηθνύ-νζηνύ 

θαη ηελ θαζήισζή ηνπ ζε ζπλδπαζκό 

κε ηελ εθαξκνγή κεζόδσλ κηθξόηεξεο 

επεκβαηηθόηεηαο θαη βηνινγηθήο 

νζηενζύλζεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά 



Κλινική διατείριζη οζηεοπορωηικών καηαγμάηων 

Οινθιεξσκέλν  κνληέιν θξνληίδα αζζελώλ κεηά από θάηαγκα ηζρίνπ. 

Πξνεγρεηξεηηθή 
πνιπδηάζηαηε 
πξνζέγγηζε 

Μετεγχειρητική 
εντατική φροντίδα 

Πολυδίαςτατη 
φροντίδα και 

φυςικοθεραπεία  

Πρόληψη 

Μελλοντικϊν 
καταγματων 

Εξωνοςοκομειακή 
αποκατάςταςη 

Ηκέξα 0 1ε εκέξα 2-5ε εκέξα 2-6ε εβδνκάδα 



Σν θαιύηεξν ηειηθό απνηέιεζκα 

Άκεζε αληηκεηώπηζε ηνπ θαηάγκαηνο 

θαη δηόξζσζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο  
 

Πξώηκε θηλεηνπνίεζε  

 Μεηεγρεηξεηηθή απνθαηάζηαζε 

Η ελπδάησζε θαη ε πςειή πξσηετληθή 

δηαηξνθή βειηηώλνπλ ηελ αλάξξσζε. 



Οη νξζνπεδηθνί ρεηξνπξγνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα: 

• Σν νζηενπνξσηηθό θάηαγκα είλαη 

ζπρλά ε πξώηε έλδεημε ύπαξμεο 

νζηενπόξσζεο. 

 

• Οη νξζνπεδηθνί ρεηξνπξγνί ζπρλά 

είλαη νη πξώηνη πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα παξέκβνπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ πξόιεςε ελόο                    

2νπ νζηενπνξσηηθνύ θαηάγκαηνο. 

 

Eastell et al. QJM 2001; 94:575-59 

 Bouxsein et al. J Am Acad Ortho Surg. 2004; 12:385-95 

δηαδξακαηίζνπλ έλαλ θεληξηθό ξόιν βειηηζηνπνηώληαο ηε ζεξαπεία, 

όρη κόλν ηνπ θαηάγκαηνο, αιιά θαη ηεο ππνθείκελεο λόζνπ. 



Το πρώηο κάηαγμα, να μην ηο ακολοσθήζοσν άλλα. 

Πξόιεςε  ελόο  δεύηεξνπ θαηάγκαηνο κε  

αληηνζηενπνξσηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή 

 

Βηηακίλε D θαη άιιεο παξεκβάζεηο πνπ 

ειαρηζηνπνηνύλ ηνλ θίλδπλν πηώζεσλ 




