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Περίληψη

Σκοπός. Παρουσιάζονται σύνθετες οστεοσυνδεσμικές μορφές 
κακώσεων στην περιοχή του αγκώνα με ανοικτά εξαρθρήματα και 
βλάβες αγγείων, τενόντων, μυών και νεύρων. Εκθέτονται οι θερα-
πευτικές επιλογές και αναλύονται τα αποτελέσματα της θεραπεί-
ας. Γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης του ρόλου της εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης.

Υλικό και μέθοδος. Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντιμε-
τωπίσαμε 12 ασθενείς με ανοικτά εξαρθρήματα του αγκώνα με 
πολλαπλές βλάβες αγγείων και νεύρων. Επρόκειτο για 11 άνδρες 
και δύο γυναίκες ηλικίας από 21 έως 67 έτη. Οι ασθενείς έφεραν 
ανοικτά εξαρθρήματα του αγκώνα, άλλοτε άλλου βαθμού επικοι-
νωνίας της εστίας της κάκωσης με το εξωτερικό περιβάλλον, με 
πιθανές ή/και βέβαιες κακώσεις των αγγείων και των νεύρων του 
άνω άκρου. Στους περισσότερους ασθενείς συνυπήρχαν και ποι-
κίλης έκτασης και βαρύτητας κακώσεις μαλακών μορίων, όπως 
αποκολλήσεις μυών, διατομές τενόντων και αποσπάσεις περιοστέ-
ου και δέρματος σε μεγάλη έκταση. Η αντιμετώπιση ήταν άμεση 
χειρουργική με προτίμηση στις τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης 
και χρήση συμβατικών ενδομυελικών ήλων Rush για τη συγκρά-
τηση των καταγμάτων των μακρών οστών και κατά περίπτωση 
χρήση ελευθέρων βιδών και βελονών Kirschner για τη συγκράτη-
ση αποσπαστικών οστικών τεμαχίων των συντασσόμενων οστών 
του άνω άκρου στην περιοχή. Παρατηρήσαμε παρουσία τελικών 
αγγειακών κακώσεων που αποκαταστάθηκαν σε τρεις ασθενείς 
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ενώ σε τέσσερις συνυπήρχαν νευρολογικές βλάβες 
που περιλάμβαναν κυρίως αξονοτμήσεις νεύρων. 
Μεγάλα ελλείμματα οστών ή/ και μαλακών μορί-
ων επέβαλαν τη χρήση συσκευών εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης.

Αποτελέσματα. Σε όλους τους ασθενείς επιτεύ-
χθηκε η διατήρηση του άνω άκρου και αναλόγως 
προς τις υποκείμενες κακώσεις των οστών και των 
μαλακών μορίων μεγάλου μέρους της λειτουργικό-
τητάς του. Οι ασθενείς επανεντάχθηκαν στην κοι-
νότητα με τον ίδιο ρόλο που είχαν προ του τραυμα-
τισμού τους.  

Συμπεράσματα. Η ταχύτητα ως προς τη δράση, 
η μεγάλη υπόνοια για την παρουσία αγγειακής 
βλάβης αλλά και η γνώση των μορφολογικών ποι-
κιλιών των εξαρθρημάτων σε σχέση προς την τρω-
τότητα των ευγενών ανατομικών στοιχείων που 
διασταυρώνουν την άρθρωση του αγκώνα αποτε-
λεί προϋπόθεση λήψης αποδεκτών αποτελεσμάτων 
θεραπείας. Η εξωτερική οστεοσύνθεση είναι επιβε-
βλημένη επί μεγάλων ελλειμμάτων οστών και μα-
λακών μορίων. 

Εισαγωγή

Τα σύνθετα εξαρθρήματα του αγκώνα εκτός 
από τα συνυπάρχοντα κατάγματα οστικών σχη-
ματισμών πλησίον της άρθρωσης όπως είναι η κε-
φαλή της κερκίδας, η κορωνοειδής απόφυση, το 
ωλέκρανο και οι παρακονδύλιος και παρατροχίλι-
ος αποφύσεις συχνά επιπλέκονται και με κακώσεις 
των μαλακών μορίων. Κεφαλαιώδης είναι η σημα-
σία της συνύπαρξης τελικής αγγειακής βλάβης 
(Ring και Jupiter 1988, Saati και McKee 2004). Οι 
συχνές κακώσεις των άλλων οργάνων όπως είναι 
κακώσεις μυών, τενόντων, συνδέσμων, αγγείων 
και νεύρων αλλά και εκτεταμένες αποκολλήσεις 
υποδορίου και δέρματος δυσχεραίνουν ακόμη πε-
ρισσότερο τη θεραπεία (Mains και Freeark 1975, 
Yoshihara και συν 2002). Είναι, λοιπόν, δεδομένος 
ο πολυσυστηματικός χαρακτήρας αυτών των κα-
κώσεων. Το αίτημα της αναγκαιότητας προσπά-
θειας διατήρησης του μέλους του ασθενούς αλλά 
και η μεγάλη συχνότητα των επιπλοκών που 
συνοδεύει κακώσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά 

καθιστούν επιβεβλημένη την ξεχωριστή εξέτασή 
τους. Σκοπός της παρακάτω αναδρομικής μελέτης 
είναι η παρουσίαση των δικών μας ασθενών και η 
περιγραφή του εύρους και της βαρύτητας των πα-
ρουσιαζόμενων προβλημάτων κατά την αντιμε-
τώπισή τους. Γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης 
του ρόλου και του είδους εφαρμογής συσκευών 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης του αγκώνα ενώ συ-
ζητούνται τα πιθανά οφέλη από την εναλλακτική 
εφαρμογή τους (Subasi 2005). 

Ασθενείς και μέθοδος αντιμετώπισης.

Κατά την εικοσαετία 1987-2006 αντιμετωπίσαμε 
12 ασθενείς με σύνθετα κατάγματα-εξαρθρήματα 
του αγκώνα και εκτεταμένες κακώσεις των μαλα-
κών μορίων. Άλλοι δύο ασθενείς ένας άνδρας και 
μία γυναίκα με σύνθετα εξαρθρήματα του αγκώνα 
υποβλήθηκαν σε πρώιμο ακρωτηριασμό μετά 5-7 
ημέρες από τον τραυματισμό τους και την ανά-
ληψη επανορθωτικών επεμβάσεων και δεν περι-
λαμβάνονται στην ακολουθία επανεξετάσεων. 
Από την ομάδα αυτή εξαιρέθηκαν επίσης τα κα-
τάγματα εξαρθρήματα Monteggia, τα ενδοαρθρι-
κά κατάγματα του κάτω πέρατος του βραχιονίου 
που επίσης δημιουργούν συνθήκες εξαρθρήματος 
αγκώνα όπως και τραύματα από πυροβόλα όπλα 
στην περιοχή του αγκώνα, όπου οι εμφανιζόμενες 
αναγκαιότητες είναι διαφορετικές. 

Επρόκειτο για 11 άνδρες και μία γυναίκα ηλι-
κίας από 21 έως 67 έτη. Οι ασθενείς διάνυαν την 
παραγωγική φάση της ζωής τους και ήταν επαγ-
γελματικώς ενεργοί. Έφεραν κακώσεις που οδη-
γούσαν σε συνθήκες εξαρθρήματος του αγκώνα 
με πιθανές ή/και βέβαιες κακώσεις αγγείων και 
νεύρων του άνω άκρου και άλλων μαλακών μο-
ρίων της περιοχής. Ο συνηθέστερος λόγος, για 
τον οποίο διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο μας 
από Νομαρχιακά και επαρχιακά Νοσοκομεία 
ήταν η πιθανή ή η βέβαιη αγγειακή βλάβη. Στην 
πλειοψηφία τους ήταν θύματα τροχαίων δυστυ-
χημάτων (11/12), ενώ ένας ασθενής υπέστη την 
κάκωση μετά πτώση από πολύ μεγάλο ύψος. Τα 
εξαρθρήματα ήταν άλλοτε άλλου βαθμού ανοικτά 
και ταξινομήθηκαν με βάση την κατεύθυνση της 
βίας που τα προκάλεσε ως οπίσθια και οπισθοε-
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σωτερικά (9/12), πρόσθιο (1/12), οπισθοεξωτερι-
κό (1/12) και διαχωριστικό με άνω κερκιδωλενική 
διάσταση (1/12) (Σχήμα 1). 

Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν επειγόντως 
στο πλαίσιο των λοιπών ενεργειών ανάνηψης 
και αποκατάστασης των επιμέρους κακώσεων με 
ανάταξη και εσωτερική συγκράτηση των καταγ-
μάτων. Κατά τις εγχειρήσεις δεν χρησιμοποιή-
σαμε ίσχαιμο περίδεση ακόμη και όταν δεν ήταν 
εμφανής η αγγειακή βλάβη.  Όποτε ήταν δυνατό 
αναλαμβανόταν πρωτογενής αποκατάσταση των 
συνδεσμικών βλαβών. Τα κατάγματα μετά την 
ανάταξή τους συγκρατήθηκαν με συμβατικούς 
ενδομυελικούς ήλους Rush και κατά περίπτωση 
χρήση ελευθέρων βιδών και βελονών Kirschner 
προς συγκράτηση αποσπαστικών οστικών τεμα-
χίων των συντασσόμενων προς άλληλα οστών 
του άνω άκρου στην περιοχή του αγκώνα. Παρα-
τηρήσαμε και αντιμετωπίσαμε τελικές αγγειακές 
κακώσεις με φλεβικά μοσχεύματα σαφηνούς σε 
τρεις ασθενείς. Σε τέσσερις συνυπήρχαν νευρο-
λογικές βλάβες που περιλάμβαναν αξονοτμήσεις 
νεύρων και αντιμετωπίστηκαν συντηρητικώς. 

Η χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης γινό-

ταν μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης αστάθειας επί 
ελλειμμάτων μαλακών μορίων που καθιστούσαν 
προβληματική την άμεση αντιμετώπισή τους. 

Αναλύουμε αντιπροσωπευτικούς ασθενείς, έναν 
ανά κατεύθυνση παρεκτόπισης:

1. Ασθενής Γ. Π. ηλικίας 58 ετών μετά αναφερό-
μενο τροχαίο δυστύχημα ως αναβάτης μηχανοκί-
νητου δίτροχου υπέστη εξάρθρημα του αγκώνα 
με προϊούσα εγκατάσταση περιφερικής ισχαιμίας 
παρά την ανάταξη και την εφαρμογή χαλαρού 
ΒΠΚ/ΓΝ. Ο ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε συ-
μπιεστικό κάταγμα κεφαλής κερκίδας. Ο ασθενής 
οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου με γενική ενδο-
τραχειακή αναισθησία υποβλήθηκε σε αγγειακή 
διερεύνηση της βραχιονίου αρτηρίας. Αυτή βρέθη-
κε εν διατομή (εικ. 1). Ακολούθησε επαναιμάτωση 
του άνω άκρου με παρεμβολή φλεβικού μοσχεύ-
ματος. Μετά βραχεία μετεγχειρητική πορεία εξήλ-
θε με φαινόμενα πάρεσης του μέσου νεύρου που 
ανταποκρίθηκε καλώς στη συντηρητική αγωγή.

2. Ασθενείς Ντ. Γ. ηλικίας 52 ετών μετά ανα-
φερόμενο τροχαίο δυστύχημα σε πλαγιοπλάγια 
σύγκρουση αυτοκινήτων υπέστη ανοικτή κάκω-
ση του αριστερού αγκώνα από πρόσκρουση στα 
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Σχήμα 1.- Απεικόνιση των κατευθύνσεων εξαρθρημάτων του αγκώνα.
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Εικόνα 1.- Το περιφερικό κολόβωμα της βραχιονίου αρτηρίας μετά ανοικτό εξάρθρημα του αγκώνα. 

Εικόνα 2.- Η ακτινολογική εικόνα του πρόσθιου ανοικτού εξαρθρήματος του αγκώνα με απόσπαση του κάτω πέρατος 
του βραχιονίου σε άνδρα ηλικίας 52 ετών (side sweep fracture dislocation).



πλάγια του αντιθέτως ερχόμενου οχήματος που 
περιείχε πρόσθιο ανοικτό εξάρθρημα του αγκώνα 
και κάταγμα του κάτω πέρατος του βραχιονίου 
(side sweep fracture-dislocation) (εικ. 2). Ο ασθε-
νής οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου με 
γενική ενδοτραχειακή αναισθησία υποβλήθηκε 
σε ανάταξη του εξαρθρήματος και οστεοσύνθε-
ση των οστικών αποσπάσεων από το κάτω πέρας 
του βραχιονίου (εικ. 3). Ο ασθενής μετά βραχεία 
μετεγχειρητική πορεία εξήλθε. Κατά την αποθε-
ραπεία εμφάνισε συμπτωματολογία κεντρικής 
πάρεσης του ωλενίου νεύρου που ανταποκρίθηκε 
πλήρως στη συντηρητική θεραπεία. 

3. Ασθενής Π. Γ. 22 ετών μετά πτώση από μεγά-
λο ύψος υπέστη ανοικτό περιμηνοειδές διασκα-
φοειδικό εξάρθρημα του καρπού με ρήξη και του 
μέσου νεύρου και ανοικτό οπίσθιο έσω (ωλένιο) 
εξάρθρημα του αγκώνα (εικ. 4). Μετά την αντι-
μετώπιση του περιμηνοειδούς εξαρθρήματος με 
ανάταξη οστεοσύνθεση του σκαφοειδούς αποκα-
τάσταση του κερκιδοκεφαλωτού συνδέσμου και 
συρραφή του μέσου νεύρου, αντιμετωπίσθηκε το 
εξάρθρημα του αγκώνα με ανοικτή ανάταξη και 
αποκατάσταση των σε ρήξη περάτων των δύο 
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Εικόνα 3.- Οπίσθια προσπέλαση του αγκώνα, ανάταξη 
και οστεοσύνθεση των οστικών σχηματισμών. 

Εικόνα 4.- Ανοικτό έσω (ωλένιο) εξάρθρημα του αγκώνα συνυπάρχον με ανοικτό περιμηνοειδές διασκαφοειδικό εξάρ-
θρημα του καρπού. Η ρήξη του ωλενίου συνδεσμικού συστήματος.
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στιβάδων του ωλενίου συνδεσμικού συστήμα-
τος. Ακολούθησε εφαρμογή βραχιοπηχεοκαρπι-
κού νάρθηκα για 31⁄2 εβδομάδες και ακολούθησε 
προσεκτική κινητοποίηση του αγκώνα. Παρατη-
ρήθηκε μετεγχειρητικώς προϊούσα ετερότοπη 
παρααρθρική οστεοποίηση του αγκώνα που αντι-
μετωπίσθηκε με χορήγηση ετιδρονάτης με καλά 
αποτελέσματα.

4. Ασθενής Π. Μ. ηλικίας 23 ετών όντας οδηγός 
μηχανοκινήτου δικύκλου παρασύρθηκε σε ισό-
πεδη διάβαση από αμαξοστοιχία με αποτέλεσμα 
πολλαπλές κλειστές κακώσεις κεφαλής (εγκε-
φαλική θλάση), κλειστή κάκωση θώρακα αιμο-
πνευμοθώρακα άμφω και κάκωση του αριστερού 
αντιβραχίου σε πολλαπλά επίπεδα και ανοικτό 
διαχωριστικό εξάρθρημα του αγκώνα και εκτετα-
μένα εγκαύματα τριβής κατά το κερκιδικό χείλος 
του ανώτερου αντιβραχίου. Με γενική ενδοτρα-
χειακή αναισθησία και με χρήση τεχνικών ελάχι-
στης παρέμβασης έγινε ανάταξη των καταγμάτων 
των οστών του αντιβραχίου και οστεοσύνθεση 

με τη βοήθεια συμβατικών ήλων Rush και ακο-
λούθησε ανάταξη του εξαρθρήματος του αγκώνα 
και αποκατάσταση των οστικών αποσπάσεων και 
πάλι με τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης (εικ. 5). 
Η συγκράτηση συμπληρώθηκε με εφαρμογή δι-
αρθρικής συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Ακολούθησαν διαδοχικοί χειρουργικοί καθαρι-
σμοί για την εγκαυματική επιφάνεια κατά τη δι-
άρκεια των οποίων αποκαλύφθηκε η βλάβη και 
του ραχιαίου μεσοστέου νεύρου και η κάλυψή 
της σε δεύτερο χρόνο με δερματικά μοσχεύματα 
μερικού πάχους. Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε 
επίπονη λόγω των συνοδών κακώσεων. Παρά την 
έγκαιρη κινητοποίηση του αγκώνα εμφανίστηκε 
ετερότοπη παρααρθρική οστεοποίηση που κα-
τέληξε σε οστέινη αγκύλωση της άρθρωσης και 
επιχειρήθηκε σε δεύτερο χρόνο αρθροπλαστική 
εκλεκτικής διέκπρισης της άρθρωσης με πενιχρά 
αποτελέσματα. Η βλάβη του ραχιαίου μεσοστέου 
νεύρου δεν αντιμετωπίστηκε.

Εικ. 5. Διαρθρική εξωτερική οστεοσύνθεση σε έξω κερκιδικό εξάρθρημα του αγκώνα με εγκαύματα τριβής και βλάβη 
του ραχιαίου μεσοστέου κλάδου του κερκιδικού νεύρου.



69Ορθοπαιδική, 20, 1, 2007

Αποτελέσματα

Οι ασθενείς αυτής της σειράς επιβίωσαν και 
είχαν άλλοτε άλλου βαθμού αποκατάσταση ανα-
λόγως και της πρόγνωσης των άλλων κακώσεων 
αλλά εν γένει τα αποτελέσματα που επιτεύχθη-
καν ήταν τέτοια που επίτρεψαν την επάνοδο των 
τραυματιών στην προ του τραυματισμού απασχό-
λησή τους. Η βαρύτερη επιπλοκή ήταν η ετερό-
τοπη παρααρθρική οστεοποίηση του αγκώνα, που 
σε έναν ασθενή έφθασε μέχρι την οστέινη αγκύ-
λωση. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε σε τέσσε-
ρις ασθενείς με επεμβάσεις αρθροπλαστικής διέκ-
πρισης του αγκώνα. Διενεργήθηκε αφαίρεση του 
ετεροτόπου οστίτη ιστού και παρεμβολή αφρώ-
δους αιμοστατικής ζελατίνης κατά τα πέρατα των 
οστικών επιφανειών. Ακόμη και στους ασθενείς 
που επέδειξαν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, 
δηλαδή επάνοδο της κινητικότητας του αγκώνα 
κοντά στα φυσιολογικά όρια, παρατηρήθηκε μι-
κρός βαθμός δυσκαμψίας της άρθρωσης με περι-
ορισμό της κινητικότητας στις ακραίες θέσεις. Η 
δυσκαμψία αφορούσε περισσότερο στον πρηνι-
σμό-υπτιασμό του αντιβραχίου παρά στην κάμψη 
και έκταση. Τα νευρολογικά ελλείμματα που συ-
νόδευαν τις περισσότερες από αυτές τις κακώσεις 
αντιμετωπίστηκαν κυρίως πρωτογενώς ενώ δεν 
ενθαρρύναμε τη δευτερογενή αντιμετώπιση της 
εγκαυματικής βλάβης με έλλειμμα του ραχιαίου 
μεσοστέου νεύρου λόγω της αστάθειας και του 
εκτεταμένου της ουλής.

Συζήτηση

Τα σύνθετα εξαρθρήματα του αγκώνα είναι 
τραυματικές καταστάσεις που είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολα κατά την αντιμετώπισή τους αν αναλο-
γιστεί κανείς ότι συχνά επισυμβαίνουν σε βαριά 
πάσχοντες και δυσχεραίνονται οι θεραπευτικοί 
χειρισμοί. Το εξάρθρημα ωλενοβραχιονίου άρ-
θρωσης δηλαδή του αγκώνα είναι το τρίτο κατά 
σειρά συχνότητας εξάρθρημα του ανθρωπίνου 
σώματος (Jensen και συν 2002). Τις περισσότε-
ρες φορές είναι ανεπίπλεκτο και είναι εύκολο 
στην αντιμετώπισή του που είναι συντηρητική. 

Τα σύνθετα ανοικτά εξαρθρήματα είναι σχετι-
κώς σπάνια (Alonso και συν 2002). Η παρουσία 
καταγμάτων οστών των συντασσόμενων μεταξύ 
τους αρθρικών επιφανειών (κεφαλή κερκίδας, 
κορωνοειδής απόφυση, ωλέκρανο, παρατροχί-
λια και παρακονδύλια απόφυση) είναι συχνή και 
δημιουργεί επιπλέον προβλήματα ακεραιότητας 
των αρθρικών επιφανειών και οστεοσύνθεσης 
των αποσπασμένων ελευθέρων ή μη οστικών 
τεμαχίων. Εξαρθρηματικές ή υπεξαρθρηματικές 
συνθήκες δημιουργούνται και στις περιπτώσεις 
ενδοαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος 
του βραχιονίου, στις περιπτώσεις ειδικών οστε-
οσυνδεσμικών κακώσεων του αντιβραχίου όπως 
καταγμάτων εξαρθρημάτων Monteggia και Essex-
Lopresti που μπορεί να συνδυάζονται με εξάρ-
θρημα του αγκώνα αλλά οι κακώσεις αυτές δεν 
θεωρούνται εξαρθρήματα της ωλενοβραχιονίου 
καθαυτής (Eygendaal 2004). Τα προβλήματα που 
δημιουργούνται βεβαίως είναι παραπλήσια και 
αφορούν στην ακεραιότητα και στην ομαλότητα 
των αρθρικών επιφανειών, στη σταθερότητα του 
συνδεσμικού συστήματος του αγκώνα και των 
λοιπών γύρω από αυτόν ανατομικών στοιχείων, 
στην ακεραιότητα των μυϊκών ομάδων που δια-
σταυρώνονται με την άρθρωση, στη συγκράτηση 
των οστών και στην αναγκαιότητα συμπληρω-
ματικής εξωτερικής συγκράτησης με τη βοήθεια 
ναρθήκων ή συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης (Leung και συν 1988, Nielsen και συν 2004). 
Ζητούμενο πάντοτε είναι η ταχεία κινητοποίηση 
που μπορεί να γίνει από τα πολύ πρώιμα στάδια  
υπό τον έλεγχο αρθρωτής συσκευής εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης ή μιας διαθρικής μετατρεπόμενης 
αν και η εξωτερική οστεοσύνθεση καθαυτή δεν 
είναι απαραίτητη παρά μόνο όταν συνυπάρχουν 
μεγάλα ελλείμματα οστών ή μαλακών μορίων. Η 
άρθρωση του αγκώνα και τα συνοδά περί αυτήν 
ανοικτά κατάγματα των μακρών οστών ανέχο-
νται την εσωτερική συγκράτηση χωρίς ιδιαίτερη 
έκθεση σε κίνδυνο λοιμώδους επιπλοκής. Η χρή-
ση έτσι της εξωτερικής οστεοσύνθεσης υπόκειται 
σε δραστικούς περιορισμούς και νοείται μόνο 
ως δυναμικό στοιχείο της θεραπείας ή διάμεσος 
σταθμός στην επανορθωτική κλίμακα (Ristic και 
συν 2000, Subasi 2005). 



Οι κακώσεις γύρω από τον αγκώνα συχνά είναι 
βαριές πολυσυστηματικές κακώσεις επιπλεκόμε-
νες με κακώσεις αγγείων και νεύρων (Mains και 
Jupiter 1988 Kharrazi και συν 1995). Οι ασθενείς 
αυτής της σειράς είναι άλλωστε εκείνοι, οι οποίοι 
επιβίωσαν αλλά και εκείνοι, επί των οποίων ευ-
οδώθηκαν οι προσπάθειες διατήρησης του άνω 
άκρου. Ήταν μοιραίο, λοιπόν, να παρατηρήσουμε 
μεγάλη συχνότητα επιπλοκών. Οι επιπλοκές τις 
περισσότερες φορές δεν ήταν δυνατό να αποτρα-
πούν εγκαίρως λόγω της βαριάς γενικής κατάστα-
σης των ασθενών. Τις περισσότερες φορές κατέ-
στησαν, εντούτοις, ανεκτές λόγω της κατανόησης 
της βαρύτητας των κακώσεων και των συνοδών 
προς αυτή προβλημάτων. 

Τα σύνθετα εξαρθρήματα του αγκώνα αποτε-
λούν διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση 
για τους ασχολούμενους με αυτά χειρουργούς. 
Παρόλο που είναι πολυσυστηματικές κακώσεις 
και απαντούν συνήθως επί πολυτραυματιών και 
βαριά πασχόντων και παρά την πολυμορφία που 
εμφανίζουν η έγκαιρη και σταδιοποιημένη αντι-
μετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε αποδεκτά απο-
τελέσματα (Kharrazi και συν 1995). 

Η χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης και 
ιδίως των αρθρωτών παραλλαγών της παρέχει τη 
θεωρητική δυνατότητα της γρήγορης κινητοποί-
ησης αλλά εφόσον δεν υπάρχει μείζων αστάθεια 
τα οφέλη της αντισταθμίζονται με τη χρήση λει-
τουργικών ναρθήκων κατά τη φάση της αποθερα-
πείας. Τα προβλήματα του προηγούμενου ασθε-
νή είναι αυτά που αποτελούν το δείκτη για την 
ακολουθητέα τεχνική στον επόμενο με παρόμοια 
προβλήματα.   

Abstract

Οpen fracture – dislocations of the elbow. 
Treatment options and results

Assantis V, Bischiniotis I, Giannarakis A, 
Berovalis P, Mikalef P, Balabanidou E.

AHEPA Univ. Hospital, Thessaloniki, Greece. 

Objective of this retrospective study is the presen-
tation of certain osseoligamentous injuries leading 
to elbow dislocation and the evaluation of treat-
ment options in the operated ones in a twenty-year 
period. The role of external skeletal fixation of the 
elbow is discussed. 

Patients and Methods. From May 1987 to April 
2006 twelve patients, 11 men and 1 woman aged 
from 21 to 67 years, with open dislocation of the el-
bow were admitted in our Institution. They all have 
multiple soft tissue, blood vessels and nerve lesions, 
which accompanied the injury and were prevail-
ing in clinical features of it. Open elbow dislocation 
was the sound feature and blood vessel and nerve 
injuries were suspected even when not obvious. In 
most patients severe soft tissue lesion coexisted such 
as muscle and tendon detachment and stripping of 
periosteum and skin in various extent. Early surgi-
cal exploration and management was undertaken 
by means of less invasive techniques based on con-
ventional medullary nailing by using Rush rods 
for fixing long bones fractures and occasional use 
of free screws and Kirschner wires for fixing avul-
sion fractures of bony structures around the elbow 
was undertaken followed by mounting of external 
skeletal fixation devices in cases of gross instability. 
Critical arterial damage was noticed and repaired 
in three patients followed by successful reperfusion 
while in four axonotmeses of the nerves crossing the 
joint were recognised too. 

Results. In all patients salvage of the upper ex-
tremity was achieved with various rehabilitation 
statuses according to the preexisting injuries. All 
patients rejoined the community with roles compa-
rable to their pre injury ones. 

Conclusion. High suspicion rate and early explo-
ration and management of complex fracture dislo-
cations of the elbow in relation to the knowledge of 
probable injury patterns are imperative in decision 
making if successful results are to be taken both on 
extremity salvage and function.

Key words:  open elbow dislocation, upper extrem-
ity injuries, elbow external fixation.
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