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Ειζαγωγή
Από ην 1970 όπνπ άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο νη ζπζθεπέο εμσηεξηθήο
νζηενζύλζεζεο γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ αζηαζώλ θαηαγκάησλ ηνπ ππειηθνύ δαθηπιίνπ ηα
πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο ζηνπο πνιπηξαπκαηίεο κε αζηαζή θαηάγκαηα ηεο ππέινπ κεηώζεθαλ
θαηά έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό (10% από 87%)
Σκοπός

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο ζπζθεπήο εμσηεξηθήο
νζηενζύλζεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία κε αζηαζή θαηάγκαηα ηνπ ππειηθνύ
δαθηπιίνπ κέζσ ηεο αλαζθόπεζεο ηεο ζύγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο.
Υλικό

Αμηνπνηήζεθε μελόγισζζε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζπζθεπώλ εμσηεξηθήο
νζηεζύλζεζεο ηνπ ππειίθνπ δαθηπιίνπ όπσο θαη ε δηθή καο εκπεηξία ζην Δ’ Οξζνπαηδηθό
ηκήκα ηνπ ΓΝΑ-ΚΑΣ.

Μέθοδος
Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ PubMed,Google
Scholar,Cochrane Library θαη Elsevier γηα ηελ ηειεπηαία νθηαεηία (2010-2018) κε ιέμεηο θιεηδηά όπσο “Pelvic External
Fixation” “Hoffman Ex-Fix in Pelvic Injuries”,”Ex-Fix In Multitrauma”,etc.
Αποηελέζμαηα
Η ρξήζε ησλ ζπζθεπώλ εμσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο ππειηθνύ δαθηπιίνπ απνηειεί κέξνο ηεο αλαδσνγόλεζεο ηνπ
πνιπηξαπκαηία αζζελή κε αζηαζή θαηάγκαηα ηεο ππέινπ.Η θύξηα έλδεημε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο
νζηενζύλζεζεο ηεο ππέινπ απνηειεί ν αηκνδπλακηθά αζηαζήο αζζελήο κε ζηαζεξή ππόηαζε < 90 mmHg (ζηαδίνπ
ΘΘΘ/IV ηεο αηκνξξαγηθήο θαηαπιεμίαο),δηάζηαζε ηεο εβηθήο ζύκθπζεο,ξήμε ηνπ νπίζζηνπ νζηενζπλδεζκηθνύ
ζπζηήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη σο ηεξνιαγόληνπ θάηαγκα ε θαη εμάξζξεκα ή θάηαγκα ηνπ ηεξνύ νζηνύ.Με ην άλνηγκα
ηνπ ππειηθνύ δαθηπιίνπ κπνξεί λα πξνθύςεη αηκνξξαγία από ην νπίζζην ππειηθό θιεβηθό πιέγκα θαη ελίνηε απν
ηνπο θιάδνπο ηεο έζσ ιαγόληαο αξηεξίαο.Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη εμσηεξηθήο νζηεζύλζεζεο όπσο ε C-Clamp,ε
Hoffman-ιαγνλίνπ αθξνινθίαο (High Pin Placement) θαη ε ππεξθνηπιηαία (Low Pin Placement).
Σσμπέραζμα
Η εμσηεξηθή νζηεόζπλζεζε ηνπ ππειηθνύ δαθηπιίνπ απνηειεί αλαπόζηαζην θνκκάηη ηεο αλαδσνγόλεζεο ηνπ
αηκνδπλακηθά αζηαζή πνιπηξαπκαηία αζζελή κε αζηαζή θαηάγκαηα ηεο ππέινπ.Ο νξζνπαηδηθόο ρεηξνπξγόο ζα
πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλνο θαη ζε εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθώλ απηώλ θαθώζεσλ
απνηειώληαο κέξνο ηεο ηαηξηθήο νκάδαο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ζηαζεξνπνηήζε ηνπ βαξέσο πάζρνληνο απηνύ
αζζελνύο

