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PENDAHULUAN 

 Fraktur femur mempunyai pengaruh sosial ekonomi yang penting. Dengan 

bertambahnya usia, angka kejadian fraktur femur meningkat secara eksponensial. 

Meskipun dapat dipulihkan dengan operasi, fraktur femur menyebabkan peningkatan 

biaya kesehatan.1 

 Sampai saat ini, fraktur femur makin sering dilaporkan dan masih tetap menjadi 

tantangan bagi ahli orthopaedi. Pada orang-orang tua, patah tulang pinggul intrakapsular 

sering disebabkan oleh trauma yang tidak berat (energi ringan), seperti akibat terpeleset. 

Akan tetapi, pada orang-orang muda, patah tulang pinggul intrakapsular biasanya 

disebabkan oleh trauma yang hebat (energi besar), dan seringkali disertai oleh cedera 

pada daerah yang lainnya serta meningkatkan kemungkinan terjadinya avaskular 

nekrosis dan nonunion. Walaupun penatalaksanaan di bidang orthopaedi dan geriatri 

telah berkembang, akan tetapi mortalitas dalam satu tahun pasca trauma masih tetap 

tinggi, berkisar antara 10 sampai 20 persen. Sehingga keinginan untuk mengembangkan 

penanganan fraktur ini masih tetap tinggi. Reduksi anatomis dini, kompresi fraktur dan 

fiksasi internal yang kaku digunakan untuk membantu meningkatkan proses 

penyembuhan fraktur, akan tetapi jika suplai darah ke kaput femur tidak dikontrol 

dengan baik, dapat menyebabkan peningkatan kemungkinan terjadinya avaskular 

nekrosis.2 
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FRAKTUR FEMUR 

 

1.1 Definisi 

 Fraktur adalah terputusnya kontinuitas dari tulang, sering diikuti oleh kerusakan 

jaringan lunak dengan berbagai macam derajat, mengenai pembuluh darah, otot dan 

persarafan.3 

 

Gambar 1. Anatomi Femur (tampak anterior dan posterior)5 

 Fraktur intertrokanter bersifat ekstrakapsular. Bagian dari panggul yang termasuk 

intertrokanter adalah mulai dari distal dari leher femur sampai trokanter minor.1 

 

1.2 Klasifikasi 

Klasifikasi fraktur femur :6 

1. Fraktur intrakapsular, fraktur ini terjadi di kapsul sendi pinggul 

a. Fraktur kapital : fraktur pada kaput femur 

b. Fraktur subkapital : fraktur yang terletak di bawah kaput femur 

c. Fraktur transervikal : fraktur pada kolum femur 
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2. fraktur ekstrakapsular, fraktur yang terjadi di luar kapsul sendi pinggul 

a. Fraktur sepanjang trokanter mayor dan minor 

b. Fraktur intertrokanter 

c. Fraktur subtrokanter  

 

1.3 Fraktur Kolum Femur 

Fraktur kolum femur termasuk fraktur intrakapsular yang terjadi pada bagian 

proksimal femur, yang termasuk kolum femur adalah mulai dari bagian distal permukaan 

kaput femoris sampai dengan bagian proksimal dari intertrokanter.1 

Pada pemeriksaan fisik, fraktur kolum femur dengan pergeseran akan menyebabkan 

deformitas yaitu terjadi pemendekan serta rotasi eksternal sedangkan pada fraktur tanpa 

pergeseran deformitas tidak jelas terlihat. Tanpa memperhatikan jumlah pergeseran 

fraktur yang terjadi, kebanyakan pasien akan mengeluhkan nyeri bila mendapat 

pembebanan, nyeri tekan di inguinal dan nyeri bila pinggul digerakkan.1 

Standar pemeriksaan radiologi untuk fraktur kolum femur adalah rontgen pinggul 

dan pelvis anteroposterior dan cross-table lateral.  

Klasifikasi fraktur kolum femur menurut Garden’s adalah sebagai berikut :1  

a. Grade I : Fraktur inkomplit ( abduksi dan terimpaksi) 

b. Grade II  : Fraktur lengkap tanpa pergeseran 

c. Grade III : Fraktur lengkap dengan pergeseran sebagian (varus  

      malaligment) 

d. Grade IV : Fraktur dengan pergeseran seluruh fragmen tanpa ada bagian 

segmen yang bersinggungan 

 

Gambar 2. Klasifikasi Garden’s untuk Fraktur Kolum Femur1 
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 Klasifikasi Pauwel’s untuk fraktur kolum femur juga sering digunakan. 

Klasifikasi ini berdasarkan atas sudut yang dibentuk oleh garis fraktur dan bidang 

horizontal pada posisi tegak.1 

a. Tipe I : garis fraktur membentuk sudut 30˚  dengan bidang horizontal    

   pada posisi tegak 

b. Tipe II : garis fraktur membentuk sudut 30-50˚  dengan bidang horizontal     pada 

posisi tegak 

c. Tipe III: garis fraktur membentuk sudut >50˚  dengan bidang horizontal    

   pada posisi tegak 

 

Gambar 3. Klasifikasi Pauwel’s untuk Fraktur Kolum Femur1 

 

1.4 Fraktur Intertrokanter Femur 

 Fraktur intertrokanter bersifat ekstrakapsular. Bagian dari panggul yang termasuk 

intertrokanter adalah distal dari leher femur sampai trokanter minor.1 

1.4.1 Mekanisme Cedera 

Fraktur intertrokanter bisa terjadi secara langsung yaitu bila pasien terjatuh dan 

langsung mengenai trokanter mayor, sementara tidak langsung terjadi karena 

pemulintiran. Retak berada di antara trokanter mayor dan trokanter minor dengan 

fragmen proksimal cenderung bergeser dalam varus.3  

Fraktur intertrokanter terbagi atas tipe yang stabil dan tidak stabil. Fraktur yang 

tidak stabil adalah fraktur yang korteks medialnya hancur sehingga terdapat fragmen 
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yang bergeser yang mencakup trokanter minor, fraktur ini sangat sukar ditahan dengan 

fiksasi interna.3 

1.4.2 Gambaran Klinik 

Pemeriksaan fisik dan radiologik pasien dengan fraktur intertrokanter femur 

mempunyai persamaan dengan fraktur kolum femur. Nyeri tekan di daerah trokanter 

mayor lebih dirasakan oleh pasien dengan fraktur intertrokanter dibandingkan fraktur 

kolum femur.1  

1.4.3 Hubungan dengan Trauma Lain 

Pasien dengan fraktur intertrokanter sering berhubungan dengan fraktur lain, 

yaitu fraktur kolum femur, fraktur radius bagian distal, fraktur humerus bagian 

proksimal, subdural hematom, infark miokard dan cerebrovascular accident.1  

1.4.4 Penanganan Fraktur Kolum dan Fraktur Intertrokanter Femur1 

Tipe Cedera dan Kelompok Pasien Terapi 

• Fraktur nondisplaced kolum femur • Internal fiksasi dengan multiple pins atau 
skrew 

• Fraktur displaced kolum femur pada 
pasien usia muda dengan tulang normal 

• Emergent, Open reduksi dan internal fiksasi 
dengan multiple pins atau skrew, simultan 
dengan kapsulotomi 

• Fraktur displaced kolum femur pada 
pasien usia tua dengan densitas tulang 
baik dan butuh pengembalian fungsi 

• Urgent, Open reduksi dan internal fiksasi 
dengan multiple pins atau skrew, simultan 
dengan kapsulotomi 

• Fraktur displaced kolum femur pada 
pasien usia tua dengan densitas tulang 
yang buruk 

• Hemiartroplasti unipolar vs hemiartroplasti 
bipolar 

• Fraktur displaced kolum femur pada 
pasien yang tidak bisa bergerak 

• Terapi nonoperatif dengan 
mempertimbangkan dilakukan  
hemiartroplasti unipolar jika belum 
mendapatkan kenyamanan setelah beberapa 
hari perawatan rutin 

• Fraktur intertrokanter stabil dan tak stabil 
• Reduksi terbuka atau tertutup dan fiksasi 

dengan sliding hip screw 

• Fraktur intertrokanter oblik 
• Intramedular hip screw atau reduksi terbuka 

dan fiksasi dengan membentuk sudut 95 
derajat 
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1.4.5 Komplikasi Trauma 

Pasien dengan fraktur intertrokanter femur mempunyai risiko menderita penyakit 

tromboemboli dan mempunyai risiko kematian sama halnya pada fraktur kolum femur. 

Karena suplai darah yang baik pada region femur maka risiko osteonekrosis dan 

nonunion minimal.1 

1.4.6 Komplikasi Terapi1 

a. Deformitas bentuk varus pada bagian proksimal dari fragmen fraktur. Biasanya 

berhubungan dengan fraktur tidak stabil akibat kurangnya bantalan pada bagian 

posteromedial.  

b. Malrotasi, malrotasi umumnya terjadi karena rotasi internal dari bagian distal fragmen 

fraktur yang tidak stabil pada saat pemasangan implant. 

c.  Nonunion, jarang terjadi, tetapi bila fraktur tidak menyatu dengan kuat selam 6 bulan, 

fraktur ini mungkin tidak akan mnyambung dan sebaiknya dilakukan operasi lanjutan, 

fraktur direposisi, alat fiksasi dipasang lebih kuat dan cangkokan tulang ditempelkan 

di sekitar fraktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Brinker. Review of Orthopaedic Trauma, Pennsylvania: Saunders Company, 2001. 

53-63. 

2. Fizuhri SB.  Uji Banding Penggunaan Skrew Paralel pada Fraktur Colum Femur: 

Sebuah Studi Biomekanika. http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/ 

detail.jsp?id=107838&lokasi=lokal [diakses 15 Juni 2008]. 

3. Apley AG, Solomon L. Apley’s System of Orthopaedics Fractures. Butterworth-

Heinemann, 1993. 364-374. 

4. Anonim. Femur. http://www.answer.com/library/sport%20science%20and%20 

medicine-cid.29334 [diakses 15 Juni 2008]. 

5. Anonim. Biomechanics Lecture Outline: Lower Extremity.  

6. McMahon. Specific Preoperative Nursing Care of a Fracture Neck Femur.  

© Files of DrsMed – FK UR http://www.yayanakhyar.co.nr 


