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Santrauka
DHS (dinaminė klubo plokštelė) – dažniausiai naudojama fiksacijos priemonė gydant pergumburinius
šlaunikaulio lūžius. Šios operacijos metu susiduriama su įvairiomis intraoperacinėmis ir pooperacinėmis komplikacijomis. Viena iš intraoperacinių
komplikacijų – dinaminio sraigto migracija. Mūsų
klinikiniame atvejyje pristatoma intraoperacinė dinaminio sraigto migracija, kurio klinika pasireiškė
praėjus dvejiems metams po operacijos.

Atlikus apžvalgines rentgeno nuotraukas matomos operacinės konstrukcijos kairiajame šlaunikaulyje ir dinaminio
sraigto migracija į dubenį. Keista, jog matomi 2 dinaminai
sraigtai, nors DHS konstrukcijoje naudojamas tik vienas
(1 pav.). Dėl dažno šlapinimosi atliktas bendras kraujo ir
šlapimo tyrimas. Kraujyje uždegiminių rodiklių pokyčių
nestebėta. Šlapimo tyrime: mikrohematurija, leukociturija.
Siekiant įvertinti migravusio sraigto padėtį atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimas. Diagnozuota sraigto migracija į šlapimo pūslę (2 pav.) Gydytojų konsiliumas nusprendė, jog tikslinga konstrukcijas šalinti dviem etapais:
pirmuoju etapu pašalinti konstrukcijas iš šlaunikaulio, o

Atvejo pristatymas
55 metų amžiaus pacientė į Klaipėdos universitetinę
ligoninę hospitalizuota planine tvarka. Pacientė skundėsi kairiojo klubo sąnario skausmu ir dažnu šlapinimusi.
Anamnezė: prieš dvejus metus atlikta osteosintezė DHS
(dinamine klubo plokštele) dėl kairiojo šlaunikaulio lūžio.

1 pav. Apžvalginė dubens rentgeno nuotrauka
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

2 pav. Dubens kompiuterinės tomografijos tyrimas
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cinė komplikacija, kurios klinikinis pasireškimas atsirado
tik po 2 metų.
Išvada
Intraoperacinė komplikacija – dinaminio sraigto migracija yra reta. Norint tinkamai pozicionuoti dinaminį sraigtą
ir išvengti šių komplikacijų, tokio pobūdžio operacijos turėtų būti atliekamos telerentgeno kontrolėje.

3 pav. Apžvalginė dubens rentgeno nuotrauka po klubo
sąnario endoprotezavimo operacijos

antruoju etapu po keleto dienų atlikti laparotominę operaciją sraigto, esančio šlapimo pūslėje, pašalinimui. Kairiojo
klubo sąnario endoprotezavimo operaciją nuspręsta atidėti
dėl didelės organizmo traumatizacijos po prieš tai buvusių
operacijų. Po 1,5 metų atvykusi kairiojo klubo sąnario endoprotezavimo operacijai pacientė šlapinimosi sutrikimais
nebesiskundė (3 pav.).
Diskusija
DHS yra dažniausiai naudojama fiksacijos priemonė
gydant pertrochanterinius šlaunikaulio lūžius. Literatūroje
nurodomas komplikacijų dažnis naudojant šią priemonę
siekia 11% (1). Randamos įvairios komplikacijos: giliųjų
venų trombozė, blogas sugijimas, nesugijimas, dinaminio
sraigto išklibimas, konstrukcijų lūžiai bei kitos komplikacijos (2, 3). Taip pat minimos ir intraoperacinės komplikacijos, tokios kaip gūžduobės perforacija nukreipiančiąja
viela (4) bei dinaminio sraigto migracija į dubenį (5, 6).
DHS sraigto pooperacinė migracija į dubenį aprašyta tik
vienoje mūsų rastoje publikacijoje (7). Sraigto migracija
diagnozuota praėjus 5 mėnesiams po operacijos.
Mūsų aprašyto atvejo metu rentgeno nuotraukose matomi du dinaminiai sraigtai, kai tuo tarpu atliekant osteosintezę DHS plokštele naudojamas vienas. Kiek pavyko išsiaiškinti, ligoninėje, kurioje buvo atliekama pirminė operacija,
operuojama be telerentgeno kontrolės. Mes manome, kad
nepaisant to, jog operacijos metu sraigto migracija buvo
pastebėta, jis buvo paliktas minkštuosiuose audiniuose, o
osteosintezei buvo panaudotas dar vienas dinaminis sraigtas. Vėliau dvejų metų laikotarpiu sraigtas migravo į mažąjį dubenį ir išgulėjęs šlapimo pūslės sieną pateko į šlapimo
pūslę. Taigi dinaminio sraigto migracija buvo intraopera-
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LAG SCREW MIGRATION TO THE BLADDER AFTER
INTERTROCHANTERIC FRACTURE
OSTEOSYNTHESIS
A. Čebatorius, K. Grigaitis, J. Guseinovaitė,
V. Staniulis, V. Žegunis
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Summary
Dynamic hip screw is widely used for fixation of trochanteric
femur fractures. Using this technique we face variety of
intraoperative and postoperative complications. Dynamic hip screw
migration is an uncommon complication of these operations. We
report a case of intraoperative complication - dynamic hip screw
migration into the bladder. Clinical symptoms appeared two years
after osteosynthesis.
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