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Περίληψη 
Σκοπός της μελέτης είναι η αναδρομική παρουσίαση σύνθετων 

καταγμάτων του άνω πέρατος του βραχιονίου επί πολυτραυματιών 
ή/και βαριά πασχόντων που αντιμετωπίστηκαν με οστεοσύνθεση. 
Διερευνώνται τα όρια της αντιμετώπισης χωρίς χρήση προσθετι-
κής αντικατάστασης.

Ασθενείς και μέθοδος αντιμετώπισης: Από τον Ιανουάριο 
1992 έως τον Δεκέμβριο 1997 (πέντε έτη) αντιμετωπίστηκαν από 
την ίδια ιατρική ομάδα 10 ασθενείς με σύνθετα κατάγματα της 
άνω επίφυσης ή/και μετάφυσης του βραχιονίου επί ισάριθμων 
πολυτραυματιών ή/και βαριά πασχόντων. Οι ασθενείς ήταν νέα 
άτομα που διάνυαν την παραγωγική φάση της ζωής τους ηλικίας 
από 18 έως 48 ετών, με τους 8 από αυτούς ηλικίας από 18 έως 
27 χρόνων. Έφεραν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 3/10 ή/
και θωρακοκοιλιακές κακώσεις 3/10, αγγειακή κάκωση της μα-
σχαλιαίας αρτηρίας 1/10 ενώ τρεις ασθενείς έφεραν τραύματα 
από πυροβόλα όπλα. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά ΑΟ (1.1. 
κεντρικό πέρας βραχιονίου) ως εξής: Β23 (7/10), Β33 (1/10), C23 
(1/10). Τρεις ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική συγκρά-
τηση, τρεις με πλάκα δίκην «Γ» ή «Τ» κνημιαίων κονδύλων χωρίς 
αποκόλληση μαλακών μορίων από τους οστικούς σχηματισμούς 
(τεχνική LISS) και ένας με συμβατική ήλωση Rush με τήρηση των 
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αυτών αρχών. Στους άλλους εφαρμόστηκε μέχρις επίτευξης πώ-
ρωσης ετερόπλευρο πλαίσιο εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 

Αποτελέσματα. Σε όλους τους ασθενείς επιτεύχθηκε πώρωση 
και παρακολουθούνται για περισσότερο από 10 έτη. Σε έναν ασθε-
νή παρατηρήθηκαν ισχαιμικού χαρακτήρα αλλοιώσεις της κεφαλής 
του βραχιονίου και συνακόλουθη αρθροπάθεια χωρίς όμως αντί-
στοιχα κλινικά φαινόμενα. 

Συμπέρασμα. Η προσπάθεια για οστεοσύνθεση δυσχερών μορ-
φολογικώς και βιολογικών καταγμάτων του κεντρικού πέρατος 
του βραχιονίου με πιθανή αποστέρηση της αιμάτωσης της βραχιο-
νίου κεφαλής είναι δυνατή, αρκεί να ακολουθούνται ατραυματικές 
τεχνικές. 

Problem fractures of the proximal epiphysis 
and metaphysic of the humerus in the 
polytrauma - Management by non prosthetic 
replacement
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Abstract
Objective of this retrospective study is presentation of the 

results of treatment of proximal humeral fractures in polytrauma 
and high risk patients managed by means of internal or external 
fixation. An investigation on the treatment options without pros-
thetic replacement is discussed. 

Patients and Methods. From January 1992 to December 
1996 (5 years) ten polytrauma and/or high risk patients suffering 
equal complex fractures of the proximal humerus were managed 
by the same medical group. These patients were young ones 
running the reproductive phase of their lives aged from 19 to 48 
years, while eight of them were aged from 18 to 27 years. They 
suffered severe head (3/10) and thoraco - abdominal injuries, 
vascular injuries of the axillary and brachial artery while three of 
them had gunshot wounds associated with neurological deficits. 
The fractures were classified after AO (1.1 proximal humerus) 
as B.2.3 (7/10), Β.3.3 (1/10), and C.2.3 (1/10). Three patients 
were managed by means of internal fixation, three by plate (tib-
ial condyle figure of “T’ or “Γ” without soft tissue detachment 
(LISS technique) and a conventional Rush rod was inserted. In 
the remaining a unilateral skeletal external fixation device was 
mounted and retained up to the healing of the fractures. 

Results. In all patients bone healing was achieved and pa-
tients were followed up for more than ten years. In one patient 
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ischemic changes of the head of the humerus were noticed and 
consequent arthropathy without sound clinical findings were es-
tablished.

Conclusion. The trend towards retaining and fixation of com-
plex fractures of the proximal humerus with possible deprivation 
of the blood supply to the humeral head is effaceable if non 
traumatic techniques are to be used.
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Εισαγωγή 
Τα παρεπόμενα από τα κατάγματα της άνω επί-

φυσης του βραχιονίου, όπως περιγράφηκε κατά 
πρώτον από τον Neer, αντιπροσωπεύουν από τις 
πιο δύσκολες προς αντιμετώπιση καταστάσεις στην 
τραυματολογία της περιοχής του ώμου. Ιστορικώς, 
ένα καλό λειτουργικό αποτέλεσμα είναι δύσκολο 
να επιτευχθεί λόγω του ότι είναι αδύνατη η τέλεια 
αποκατάσταση της ακεραιότητας των στοιχείων 
που συναπαρτίζουν την περιοχή του ώμου, τόσο 
όσον αφορά στην απώλεια οστικής ουσίας όσον 
στο σχήμα των οστών και ιδιαιτέρως των αρθρι-
κών επιφανειών αλλά και των οστικών στοιχείων, 
όπως περιαρθρικών ιστών και συνδεσμικών σχη-
ματισμών η βλάβη των οποίων μπορεί να είναι μοι-
ραία (Neer (I) 1970, Neer (II) 1970). Εκτός των 
ανωτέρω και επειδή η προσθετική έχει από πολύ 
καιρό πάρει τη θέση στη θεραπεία των παρεπο-
μένων από τη χρήση των προσθετικών υλικών σε 
όλα τα στάδια της αντιμετώπισης των καταγμάτων 
αλλά και των άλλων νοσηρών καταστάσεων που 
προκύπτουν από αυτά, η γνώση της παθολογικής 
ανατομικής και φυσιολογίας των προσθετικών υλι-
κών έχει τη σημασία της για τον ασχολούμενο με 
αυτά ((Norris et al 1990). Τα ανωτέρω αποκτούν 
πολύ μεγαλύτερη σημασία, όταν πρόκειται περί 
ασθενών νεαρής ηλικίας και επομένως διαγόντων 
την παραγωγική φάση της ζωής τους, έτσι που εί-
ναι πράγματι δύσκολο να τεθεί μια πειστική προ-
εγχειρητική πρόγνωση της πορείας των κακώσε-
ων αυτών, ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν εκτεταμένες 
αποκολλήσεις μαλακών μορίων, στις οποίες μπορεί 
να περιλαμβάνονται αγγειακές και νευρολογικές 
κακώσεις αλλά και η συστηματική επιβάρυνση που 
είναι εύκολο να συνυπάρχει με τα τέτοιου είδους 
κακώσεις προδιαγράφοντας την πολυσυστηματι-
κότητά τους και την κατάσταση του πολυτραυμα-
τισμού. Δεν είναι δε μικρότερη και η σημασία της 
γειτνίασης των οστεοσυνδεσμικών στοιχείων με 
την περιοχή των ημιθωρακίων και συνακόλουθα 
με την ακεραιότητα του θωρακικού κλωβού. 

Είναι δε απογοητευτικό όχι μόνο ότι δεν υπάρχει 
ομοφωνία στην ανάλογη βιβλιογραφία για τις προ-
σφερόμενες θεραπευτικές επιλογές αλλά και στη 
συνείδηση του κοινού, οι κακώσεις φέρονται μόνο 
με την οστική πλευρά της φυσιογνωμίας τους που 
είναι εντελώς παραπλανητική. Αυτό όμως συμβαί-
νει και από την πλευρά των μελετητών. Πράγματι 

στις εργασίες που προσφέρονται, οι οποίες είναι 
συνήθως αναδρομικού χαρακτήρα συγκρίνεται η 
πορεία ανόμοιων καταστάσεων που απλώς παρου-
σιάζουν ακτινομορφολογικές ομοιότητες και αντα-
ποκρίνονται σε ανατομικές ταξινομήσεις και μόνο. 
Παρόλα αυτά κατά τελευταία 25 έτη έχει υπάρξει 
ως προς αυτό ένα λεπτομερές όσον αφορά στη 
μορφολογία σύστημα ταξινόμησης που αν και δεν 
αναφέρεται καθόλου στην πιθανή συμμετοχή των 
μη οστικών σχηματισμών σε σχέση με την ακτινο-
μορφολογία των καταγμάτων που θα ήταν το πιο 
ενδιαφέρον αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Τα συ-
νηθισμένα συστήματα ταξινόμησης για την αποτί-
μηση της βαρύτητας των κακώσεων των μαλακών 
μορίων και του βαθμού της επικοινωνίας του κα-
ταγματικού αιματώματος με τον εξωτερικό κόσμο 
βασίζονται σε κακώσεις που αφορούν σε άλλα ση-
μεία του σώματος, τόσο που είναι πολύ λιγότερο 
χρήσιμες για να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων 
που θα καθορίσουν την εξέλιξη της αντιμετώπισης 
κακώσεων αυτής της περιοχής. Σκοπός αυτής της 
αναδρομικής μελέτης είναι η παρουσίαση αποτε-
λεσμάτων από την αντιμετώπιση καταγμάτων της 
άνω επίφυσης και μετάφυσης του βραχιονίου σε 
πολυτραυματίες και γενικώς ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου με τη βοήθεια συσκευών εσωτερικής και 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Ασθενείς και μέθοδοι
Από τον Ιανουάριο του 1992 έως και το Δεκέμ-

βριο του 1997 (έξη έτη) 10 πολυτραυματίες ασθε-
νείς ή/και βαριά πάσχοντες με ισάριθμα σύνθετα 
κατάγματα του κεντρικού πέρατος του βραχιονίου 
αντιμετωπίστηκαν από την ίδια ιατρική ομάδα. Οι 
ασθενείς που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή 
ήταν νέοι και μόνο ασθενείς που διέρχονταν την 
παραγωγική φάση της ζωής τους. Οι ηλικίες τους 
κυμαίνονταν από 18 έως 48 έτη, ενώ 8 από αυτούς 
ήταν ηλικίας από 18 έως 27 χρόνων. Οι τρεις έφε-
ραν από αυτούς (3/10) βαριές κρανιοεγκεφαλικές 
και θωρακοκοιλιακές κακώσεις οι πέντε (5/10) αγ-
γειακές κακώσεις που αφορούσαν στην υποκλείδιο 
και τη μασχαλιαία αρτηρία ενώ τρεις (3/10) έφεραν 
τραύματα από πυροβόλα όπλα με νευρολογικές 
βλάβες που αφορούσαν στελέχη του βραχιονίου 
πλέγματος. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά το 
σύστημα ταξινόμησης της ΑΟ (Müller et al 1990) 
ήταν 1.1 (κεντρικό βραχιόνιο) και συγκεκριμένα ως 
B.2.3 (7/10), Β.3.3 (1/10), και C.2.3 (1/10). Αυτοί 
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οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική οστε-
οσύνθεση, οι τρεις με σύστημα πλάκας και βιδών 
(κνημιαίων κονδύλων τύπου «Τ» ή «Γ» με την τε-
χνική LISS χωρίς παραπέρα αποκολλήσεις μαλα-
κών μορίων, σε μια περίπτωση με τη χρησιμοποίηση 
ενός συμβατικού ενδομυελικού ήλου Rush. Στους 
υπόλοιπους οι τοπικές συνθήκες επέβαλαν την χρη-
σιμοποίηση ετερόπλευρων πλαισίων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης και παρέμειναν εκεί μέχρι την επί-
τευξη πώρωσης των καταγμάτων και την αποκατά-
σταση των βλαβών των μαλακών μορίων. 

Ακολουθεί για λόγους που αναφέρθηκαν στην 
εισαγωγή και για να τονιστεί η ετερότητα των περι-
πτώσεων η περιγραφή των ασθενών ως εξής: 

Οι τέσσερις από τους ασθενείς με τραύματα από 
πυροβόλα όπλα στην περιοχή του ώμου με κατάγ-
ματα B.2 (1), B.3 (3) αντιμετωπίστηκαν με ανάταξη 
και εξωτερική οστεοσύνθεση με άμεση αντιμετώ-
πιση της πιθανότητας ή και την βεβαιότητας της 
αγγειακής αρτηριακής ή /και φλεβικής βλάβης (εικ. 
1). 

Εικ. 1.  - Συντριπτικό κάταγμα άνω πέρατος δεξιού βραχιονί-
ου λόγω τραύματος από πυροβόλο όπλο - εξωτερική οστεο-

σύνθεση

Η αντιμετώπιση του νευρολογικού ελλείμματος 
αφέθηκε προς αντιμετώπιση σε δεύτερο χρόνο. Σε 
έναν από τους ασθενείς όπου η βλάβη μπορούσε 
να χαρακτηρισθεί ως αφορώσα σε απόσπαση του 
δεξιού άνω τεταρτημόριου του σώματος (upper 
quadrant) και ωμοθωρακικό διαχωρισμό συνυ-
πήρχε ρήξη της μασχαλιαίας και της υποκλειδίου 
αρτηρίας και φλέβας και ανώτερου τύπου κάκω-
ση του βραχιονίου πλέγματος. Ο ασθενής αυτός 
υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση 

της σύνθετης αγγειακής βλάβης, η οποία κατέληξε 
σε επαναιμάτωση άνω τεταρτημόριου του σώμα-
τος και του άνω άκρου. Το κάταγμα του κεντρικού 
βραχιονίου αντιμετωπίστηκε με εφαρμογή πλαισίου 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης και ελάχιστη εσωτερική 
συγκράτηση (εικ. 2). 

Εικ. 2. - Συντριπτικό κάταγμα της άνω επίφυσης και μετά-
φυσης του βραχιονίου αποκατάσταση με τη βοήθεια πλαισίου 

εξωτερικής οστεοσύνθεσης

Ένας ασθενής αντιμετωπίστηκε με κάταγμα B.2.3 
αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη και συγκράτη-
ση με εισαγωγή συμβατικού ήλου Rush. Μία κόμη 
ασθενής νέα γυναίκα πολυτραυματίας και πολυκα-
ταγματίας αντιμετωπίστηκε με εφαρμογή συστή-
ματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης και μόνο μέχρις 
αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι τρεις από τους πολυ-
τραυματίες, έγινε ανοικτή ανάταξη και εσωτερική 
συγκράτηση με σύστημα πλάκας και βιδών (εικ. 3). 

Εικ. 3. - Ανάταξη και οστεοσύνθεση κατάγματος άνω πέρατος  
βραχιονίου



17- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 2 - 2014

Τα συστήματα εσωτερικής οστεοσύνθεσης εφαρ-
μόστηκαν επάνω από τα υπολειπόμενα και αποκολ-
λημένα μαλακά μόρια της περιοχής, εφόσον τούτο 
μπορούσε να γίνει (εικ. 4). 

Εικ. 4. - Ανάταξη και μη αποκολλητική εφαρμογή της οστεο-
σύνθεσης με τεχνικές έμμεσης ανάταξης

Αποτελέσματα 
Σε όλους τους ασθενείς η πώρωση του κατάγ-

ματος επιτεύχθηκε αν και όχι χωρίς δυσκολίες, 
ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για κατάγματα με απο-
κολλήσεις των μαλακών μορίων και απογύμνωση 
οστού σε μεγάλη έκταση (εικ. 5). 

Εικ. 5. -  Βλάβη από εξελκυσμό άνω τεταρτημορίου

Στις περιπτώσεις αυτές επιστρατεύτηκαν μέθο-
δοι όπως η άσκηση διαδοχικών δυνάμεων συμπίε-
σης και διάτασης και έγχυσης βιολογικών αυξητι-
κών παραγόντων (Ασσάντης και συν 2008, Bielecki 
και Gazdzik 2006). Επί δύο ασθενών αυτής της 
σειράς παρατηρήθηκαν ισχαιμικές αλλοιώσεις που 
αφορούσαν μερικώς στη μάζα της βραχιόνιας κε-
φαλής. Τα υπαρκτά ενοχλήματα επί των ασθενών 
αυτών δεν συνδέονταν με τα φαινόμενα αυτά, 

παρά την εμφάνιση πρώιμων εκφυλιστικών αλλοι-
ώσεων. Στο τελικό αποτέλεσμα βάρυνε περισσότε-
ρο η νευρολογική κατάσταση των άνω άκρου και 
πολύ λιγότερο τα ελλείμματα του εκτατικού, του 
απαγωγικού μηχανισμού καθώς και εκείνα που 
προέκυπταν από την ακεραιότητα των προς σύ-
νταξη αρθρικών επιφανειών. Έτσι, με την εξαίρεση 
του ασθενούς με τη βαριά βλάβη του βραχιονίου 
πλέγματος όλοι οι άλλοι γύρισαν στη προηγούμενη 
απασχόλησή τους με τον ίδιο ή ακόμη και με ενι-
σχυμένο ρόλο. Δεν αναφέρθηκαν καταστροφικές 
λοιμώδεις επιπλοκές. 

Συζήτηση

Παρά την καλώς θεμελιωμένη γνώση μας για 
τα προβληματικά κατάγματα του κεντρικού βρα-
χιονίου, δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για 
εκείνα που είτε είναι ανοικτά είτε συνυπάρχουν με 
σημαντικές κακώσεις των μαλακών μορίων περι-
λαμβανομένων των νευροαγγειακών σχηματισμών 
της περιοχής του ώμου και του άνω τεταρτημορί-
ου του σώματος (Misra et al 2001, Cofield 1988). 
Ασφαλώς οι δικοί μας ασθενείς ανήκουν στην ομά-
δα υψηλού κινδύνου και οι περισσότεροι είχαν ήδη 
υπάρξει ως προερχόμενοι από παραπομπή με το 
ερώτημα αυτό από άλλα κέντρα. Οι μέθοδοι που 
αντιμετωπίστηκαν ήταν οι πιο πρόσφορες από 
τις διαθέσιμες κατά το χρόνο αντιμετώπισης των 
ασθενών (Grimes 1980, Cuomo et al 1992, Kris-
tiansen και Kofoed 1987). Το σύστημα ταξινόμη-
σης που χρησιμοποιήσαμε αυτό δηλαδή που προ-
τάθηκε από μέλη της ΑΟ (Müller et al 1988) αλλά 
τα συστήματα ταξινόμησης σπάνια είναι ικανά να 
περιγράψουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των επι-
μέρους κακώσεων (Burstein 1993). Στους περισ-
σότερους από τους ασθενείς μας τα υπό εξέταση 
κατάγματα ενέπιπταν στην κατηγορία εκείνων των 
τριών τεμαχίων αλλά κόμη και στην περίπτωση των 
καταγμάτων τεσσάρων τεμαχίων στους περισσότε-
ρους η καταγματική γραμμή δεν έδειχνε σημαντική 
παρεκτόπιση. Σε έναν μόνο ασθενή επρόκειτο για 
κάταγμα εξάρθρημα με τέλεια παρεκτόπιση των 
κατεαγότων τεμαχίων, σημαντική παρεκτόπιση και 
οστικό έλλειμμα από την περιοχή της μετάφυσης. 
Στον ασθενή αυτόν οι ισχαιμικές αλλοιώσεις είναι 
πιο εκτεταμένες (εικ. 6). 
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Εικ. 6. - Εκτεταμένες ισχαιμικές αλλοιώσεις της βραχιονίου 
κεφαλής μετά οστεοσύνθεση προβληματικού κατάγματος 

εξαρθρήματος ώμου

Όλες οι μέθοδοι εσωτερικής ή/και εξωτερικής 
συγκράτησης που εφαρμόσαμε ήταν οι κατά το δυ-
νατό πιο ατραυματικές περιλαμβανομένων και των 
περιπτώσεων της εισαγωγής πλακών οστεοσύνθε-
σης. Το βαθμό αποκόλλησης των μαλακών μορίων 
δεν τον προσδιόριζε η βλάβη αλλά ο βαθμός των 
αποκολλήσεων. Έχοντας υπόψη   την ιδιαιτερότητα 
της αιμάτωσης του άνω πέρατος του βραχιονίου 
(Laing 1956, Kofoed 1983, Gerber et al 1990, 
Brooks et al 1993), είναι δυνατό να ορμηνευθεί η 
συχνότητα της μερικής νέκρωσης στοιχείων της κε-
φαλής σε σχέση με τη μεγάλη συχνότητα επίτευξης 
της πώρωσης στους περισσότερους. Είναι βέβαιο 
ότι η προσφυγή σε λιγότερο παρεμβατικές μεθό-
δους όπως είναι η διαδερμική συγκράτηση αλλά 
και τα υβριδικά συστήματα ενδομυελικής και εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης όπως είναι το TGF, αλλά 
και τα συμβατικά συστήματα κυριαρχούν από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 (Ξειδάκης και συν 
2010, Παπαγεωργίου και συν 2013). 

Τα δικά μας αποτελέσματα παρουσιάζονται δυ-
σμενέστερα από τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας, 
τούτου εξηγούμενου πιθανότατα από το βαθμό 
τοπικής επιβάρυνσης των περιπτώσεων των δικών 
μας ασθενών (Hawkins et al 1986, Henley   et al 
1992, Green και Lippitt 1998). Είναι γεγονός ότι 
στην σχετική βιβλιογραφία ήδη από τα πρώτα έτη 
της δεκαετίας του 1990, μετά την αποδρομή του 
ενθουσιασμού για το ρόλο των προσθετικών λύσε-
ων για τη θεραπεία των συντριπτικών καταγμάτων 
του άνω πέρατος του βραχιονίου, είχε φανεί ότι ο 
χώρος που υπάρχει για τις τεχνικές με διαφύλαξη 
της βραχιονίου κεφαλής είναι πολύ μεγαλύτερος 
(Stableforth 1984, Zuipp et al 1992, Millet και 
Warner 2002). Μέγιστη συνεισφορά στο κεφάλαιο 
αυτό αποτελεί η προτεινόμενη από τους Δημα-
κόπουλο και συν (2007), όχι μόνο διατήρηση της 
βραχιόνιας κεφαλής αλλά και ανατομική συρραφή 
της με συρμάτινα ράμματα, έτσι που να διασφαλί-
ζεται η ανατομική ανάταξη με ότι σημαίνει αυτό για 
το μέλλον της γληνοβραχιονίου άρθρωσης.

Η τάση για διαφύλαξη της βραχιονίου κεφαλής 
και την ασφάλεια μιας τεχνικής στερεώσεως για 
πιο σύνθετα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου 
ακόμη και με πιθανή αποστέρηση της αιμάτωσης 
της βραχιονίου, εφόσον είναι εφικτή, είναι επιθυ-
μητή ιδιαίτερα εάν πρόκειται να   χρησιμοποιηθούν 
μη τραυματικές τεχνικές. 
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