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Περίληψη
Η επιμονή στην απόλυτη αποκατάσταση της ακεραιότητας 

των αρθρικών επιφανειών στα συντριπτικά κατάγματα του κάτω 
πέρατος του βραχιονίου είναι μια αναγκαιότητα, η οποία υπό το 
φως των νεότερων επιτεύξεων στην οστεοσύνθεση επανέρχεται 
πιο επιτακτική με άμεσο στόχο τη γρήγορη κινητοποίηση της άρ-
θρωσης του αγκώνα (Bégué T 2014). Παρουσιάζουμε περίπτωση 
μεσήλικα ασθενούς που μετά μια ελάσσονα άσκηση βίας επί της 
άρθρωσης του αγκώνα υπέστη υπερδιακονδύλιο συντριπτικό κά-
ταγμα της άρθρωσης. Η αντιμετώπιση των καταγμάτων οφείλει 
να είναι αυστηρά χειρουργική εάν το ζητούμενο είναι η κατά το 
δυνατό καλύτερη αποκατάσταση της κινητικότητας και της ισχύος 
της άρθρωσης του αγκώνα και συνακόλουθα του άνω άκρου στο 
σύνολό του.
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Abstract
Non operative treatment of supracondylar fractures of the 

humerus has almost always resulted in failure. Closed reduction 
followed by prolonged immobilization until union, may be asso-
ciated with an acceptable X-ray but with unacceptable function 
because of marked stiffness. Traction and early motion pre-
serves movement but the incongruity of the joint leads to in-
stability, early post-traumatic arthritis and pain. Traction also 
requires prolonged hospital admission which is not possible in 
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modern health care settings. Attempts at early motion without 
reduction, the so called “bag of bones treatment” leads to gross 
malunions, non-unions and poor function, so it has to be dis-
carded in young patients. In order to function normally an elbow 
requires stability, a congruent articulation, freedom from pain, 
and a functional range of motion. After fracture one can achieve 
a normal elbow only after anatomic reduction fracture which is 
combined with absolutely stable fixation and early motion.
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Παρουσίαση ασθενούς 
Άνδρας ηλικίας 52 ετών μετά πτώση κατά τη 

διάρκεια του πρωινού jogging υπέστη συντριπτι-
κό  υπερδιακονδύλιο κάταγμα του αριστερού βρα-
χιονίου. Οι απλές ακτινογραφίες παρουσίαζαν την 

εξασθενημένη εκδοχή της βαρύτητας της κάκωσης 
(εικόνα 1). 

Αποφασίστηκε διενέργεια αξονικής τομογραφί-
ας και τρισδιάστατης αξονικής τομογραφίας, όπως 
άλλωστε είναι απόλυτα ενδεδειγμένο, εάν το ζη-
τούμενο είναι ο ορθός σχεδιασμός της επέμβασης. 

Εικόνα 1. - Ακτινολογική εικόνα υπερ, - διακονδυλίου συντριπτικού κατάγματος του αριστερού βραχιονίου.

Εικόνα 2. - Πρόκειται για υπερδιακονδύλιο κάταγμα του βραχιονίου τύπου D κατά Mehne και Matta (1994) με ταυτόχρονη 
απόσπαση του κονδύλου και της τροχιλίας, της παρακονδυλίου και της παρατροχιλίου αποφύσεων.
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Εικόνα 3. - Η ταξινόμηση των καταγμάτων του περιφερικού βραχιονίου κατά SOFCOT και ΑΟ/ΟΤΑ (Müller ME και συν 1990)

Εικόνα 4. - Με γενική ενδοτραχειακή αναισθησία και ίσχαιμη περίδεση τελείται οπίσθια διωλεκρανική προσπέλαση του περι-
φερικού βραχιονίου. Μετά την προσπέλαση του αγκώνα από πίσω διενεργείται οστεοτομία του ωλεκράνου τύπου Chevron με τη 
γωνία της οστεοτομίας στρεφόμενη προς τα κάτω. Προστασία του ωλενίου νεύρου. Τα περικεχονδρωμένα τεμάχια των αρθρικών 
επιφανειών του περιφερικού βραχιονίου ανευρίσκονται ταυτοποιούνται και ανατάσσονται προκαταρκτικά με βελόνες Kirschner. 
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Εικόνα 5. - Μετεγχειρητική ακτινολογική εικόνα.

Προσπέλαση 
Η συντριβή της περιφερικής αρθρικής επιφάνει-

ας του βραχιονίου και η ανάγκη για τέλειο έλεγχο 
της ανάταξης επιβάλλουν τη διωλεκρανική προ-
σπέλαση. Με γενική ενδοτραχειακή αναισθησία και 
ίσχαιμη περίδεση τελείται οπίσθια διωλεκρανική 
προσπέλαση του περιφερικού βραχιονίου. Μετά 
την προσπέλαση του αγκώνα από πίσω διενεργείται 
οστεοτομία του ωλεκράνου τύπου Chevron με τη 
γωνία της οστεοτομίας στρεφόμενη προς τα κάτω. 
Προηγείται η παρασκευή και προστασία του ωλε-
νίου νεύρου. Τα περικεχονδρωμένα τεμάχια των 
αρθρικών επιφανειών του περιφερικού βραχιονίου 
ανευρίσκονται ταυτοποιούνται και ανατάσσονται 
προκαταρκτικά με βελόνες Kirschner. Η προσω-
ρινή συγκράτηση αντικαθίσταται με συμπιεστικές 
βίδες και ροδέλες και συμπληρώνεται με πλάκες 
ανατομικής ανακατασκευής κατά το ωλένιο και 
κερκιδικό χείλος του περιφερικού βραχιονίου. Τα 
οστικά πληρώνονται με σπογγώδη αλλομοσχεύμα-
τα με συμπλήρωση των ελλειμμάτων με κρεμώδες 
αλλομόσχευμα εμπλουτισμένο με παράγοντες προ-
αγωγής της οστεογονίας. Ακολουθεί ανάταξη της 
οστεοτομίας του ωλεκράνου και συγκράτησή της 
με δύο συστήματα συρμάτινης αγκύλης ελκυσμού 
με παράλληλα Kirschner και με ήλο Rush. 

Το τραύμα συγκλείσθηκε κατά στρώματα υπό 
παροχέτευση κενού και εφαρμόζεται μακρός οπί-
σθιος νάρθηκας σε μικρή έκταση. Ακολούθησε η 
απρόσκοπτη επούλωση του τραύματος και η συ-
στηματική χορήγηση ινδομεθακίνης για την απο-
τροπή της ετερότοπης οστεοποίησης. Ο οπίσθιος 
νάρθηκας μετατράπηκε σε δυναμικό νάρθηκα σε 

τρεις εβδομάδες και επιτράπηκαν κινήσεις πλή-
ρους εύρους.

Αποθεραπεία 
 Ο ασθενής ήδη έχει ανακτήσει κινητικότητα 

πλήρους εύρους κατά τον αγκώνα και επέστρεψε 
αν και μειωμένη συμμετοχή στα προ του τραυματι-
σμού καθήκοντά του ως τεχνικός της ΔΕΗ.     

Εικόνα 6. - Ανάκτηση σχεδόν τέλειας κινητικότητα και ισχύ-
ος του αγκώνα. 

Συζήτηση 
Είναι καλύτερο να διενεργείται ανοικτή ανάταξη 

του κατάγματος με τον ασθενή σε πλάγια θέση με 
τον αγκώνα προς τα άνω ή με τον ασθενή σε πρη-
νή θέση. Η καταλληλότερη χειρουργική προσπέλα-
ση είναι η οπίσθια διά του ωλεκράνου. Μετά την 
τομή στο δέρμα και στο υποδόριο χρειάζεται επι-
μελής παρασκευή του ωλένιου νεύρου και προστα-
σία του. Η εστία του κατάγματος αποκαλύπτεται 
μετά διενέργεια οστεοτομίας του ωλεκράνου. Σε 
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ηλικιωμένους ασθενείς, στους οποίους η εισαγω-
γή ενδοπρόθεσης μπορεί να αποτελέσει σωστική 
λύση, θα μπορούσαν τα ανωτέρω να διενεργηθούν 
με μία επέμβαση που περιλαμβάνει η διέλευση δια 
του καταφυτικού τένοντα του τρικέφαλου ή απο-
κόλληση του τρικέφαλου βραχιονίου όπως γίνεται 
κατά τη διενέργεια αρθροπλαστικής του αγώνα. 

Η οστεοσύνθεση αρχίζει με ανατομική ανάταξη 
του οστικού τεμαχίου που περιλαμβάνει την τρο-
χιλία στην παρατροχίλια απόφυση. Εάν υπάρχει 
οστικό έλλειμμα είναι προτιμότερη η χρησιμοποί-
ηση βιδών ολικού σπειρώματος αντί συμπιεστι-
κών βιδών προκειμένου να αποφευχθεί η στένω-
ση της περιφερικής αρθρικής επιφάνειας. Μετά 
την ασφαλή συγκράτηση το αρθρικό σύμπλεγμα 
οστεοσυντίθεται προς την μετάφυση και τη διάφυ-
ση. Η οστεοσύνθεση διενεργείται με δύο πλάκες, 
οι οποίες θα πρέπει να τοποθετούνται υπό γωνία 
90ο προς άλληλες για την επίτευξη της καλύτερης 
κατασκευής από εμβιομηχανική άποψη. Οι πλάκες 
που χρησιμοποιούνται είναι τύπου LCDCP 3,5mm 
ή είναι πλάκες οστικής ανακατασκευής 3,5mm. Η 
επιλογή του ενός ή του άλλου τύπου εξαρτάται 
από τον τύπο του κατάγματος και την αναγκαία 
διαμόρφωση των πλακών. Η συντηρητική επιλογή 
είναι δύο πλάκες οστικής ανακατασκευής, μία εσω-
τερικά και μία εξωτερικά διαμορφωμένες έτσι ώστε 
να προσαρμόζονται στο οπίσθιο χείλος της παρα-
τροχίλιας απόφυσης, η οποία στερείται αρθρικού 
χόνδρου. Αυτού του τύπου η οστεοσύνθεση είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη σε πολύ περιφερικά κατάγματα. 
Εάν υπάρχει απώλεια οστού από την περιοχή της 
μετάφυσης θα πρέπει η μία τουλάχιστον από τις 
πλάκες να είναι τύπου LCDCP, εφόσον είναι ισχυ-
ρότερες από τις πλάκες οστικής ανακατασκευής. 

Μετεγχειρητικά ο αγκώνας σε κινητοποιείται σε 
γωνία 120ο - 150ο έκτασης και τίθεται σε ανάρρο-
πη θέση γεια 24- 48 ώρες. Η πρώιμη ενεργητική 
κινητοποίηση θα πρέπει να αρχίζει όχι αργότερα 
από την τρίτη ημέρα μετά την επέμβαση προκειμέ-
νου να ανακτηθεί μεγάλο εύρος κινητικότητας. 

Η καθυστέρηση περί την οστεοσύνθεση πέραν 
των 5 ημερών συνήθως οδηγεί σε εμφάνιση ετερό-
τοπης οστεοποίησης ακολουθούμενης από εξεση-
μασμένη δυσκαμψία. Εάν η χειρουργική επέμβαση 
καθυστερήσει, ο ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει 
ινδομεθακίνη προκειμένου να συμβάλει αυτή στην 
αποτροπή εμφάνισης  ετερότοπης οστεοποίησης. 

Προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση ετερότοπης 
οστεοποίησης και παρεμπόδισης της κινητικότητας, 
θα πρέπει να προχωρούμε σε έγκαιρη αφαίρεση 
του νεόπλαστου οστού. Δεν θα πρέπει να ανα-
μένεται η επάνοδος των επιπέδων της αλκαλικής 
φωσφατάσης του ορού στα φυσιολογικά επίπεδα 
ούτε η επάνοδος της εικόνας του σπινθηρογραφή-
ματος σε φυσιολογικά πλαίσια (Schatzker J 2018). 

Τα υπερκονδύλια κατάγματα στους ηλικιωμέ-
νους συνιστούν ιδιαίτερο πρόβλημα εφόσον δεν 
υπακούουν στην προσπάθεια ανάταξης και σταθε-
ρής οστεοσύνθεσης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω 
παρατηρήσεων πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς, ανε-
ξάρτητα του αν χειρουργούνται ή όχι καταλήγουν 
σε πτωχό λειτουργικό αποτέλεσμα και έκλυση άλ-
γους από την περιοχή του αγκώνα κατά την κίνηση. 
Προκειμένου να αποτραπούν αυτά τα καταστρο-
φικά αποτελέσματα, προσφάτως έχει προταθεί η 
εισαγωγή ολικής αρθροπλαστικής του αγκώνα ως 
πρωτοπαθούς μορφής θεραπευτικής αντιμετώ-
πισης. Ο Morrey έχει δημοσιεύσει ενθαρρυντικά 
πρώιμα αποτελέσματα αντιμετώπισης υπερ-, δια-
κονδυλίων καταγμάτων τον του αγκώνα σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς με πρωτοπαθή αντιμετώπιση 
διά της εισαγωγής ημισυνδεδεμένης αρθροπλαστι-
κής Coonrad Morrey (Mansat P 2013). Εξαιτίας 
τούτου, αυτή η λογική έχει υιοθετηθεί από έναν 
ορισμένο αριθμό τραυματολογικών κέντρων και 
σχεδιάζονται αρκετές πολυκεντρικές μελέτες για 
την αξιολόγηση αυτής της θεραπευτικής μεθόδου 
και τον καθορισμό της προϋποθέσεις της προοπτι-
κής της εφαρμογής της. 

Τα ανοικτά υπερ- διακονδύλια κατάγματα απο-
τελούν ένα ιδιαίτερο θεραπευτικό πρόβλημα. Εάν 
απαντούν σε νέους ασθενείς με καλό οστικό υπό-
βαθρο και αν επιδέχονται επανορθωτικές ενέρ-
γειες, αναλαμβάνεται έκπλυση και χειρουργικός 
καθαρισμός και επιχειρείται ανοικτή ανάταξη και 
οστεοσύνθεση. Εάν δεν είναι δυνατή η ασφαλής 
οστεοσύνθεση, διενεργείται ανοικτή ανάταξη και 
οστεοσύνθεση του αρθρικού στοιχείου και γεφύ-
ρωση του αγκώνα με συσκευή εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης. Εφόσον διασφαλιστεί η σταθερότητα 
της σύγκλισης του φακέλου από μαλακά μόρια, δι-
ενεργείται δευτερογενής αποκατάσταση του στοι-
χείου της μετάφυσης. Αυτή η διαδικασία ελαττώνει 
τον κίνδυνο λοίμωξης. Σε ηλικιωμένους ασθενείς 
η διαδικασία αυτή μπορεί να μην είναι δυνατή. 
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Κάθε ανοιχτό τραύμα εκπλένεται και υπόκειται σε 
χειρουργικό καθαρισμό. Η σταθερή οστεοσύνθεση 
σε μεγάλο βαθμό ελαττώνει τον κίνδυνο λοίμωξης. 
Εξαιτίας της κακής ποιότητας οστού, η κινητοποί-
ηση της άρθρωσης οφείλει να καθυστερήσει και η 
οστεοσύνθεση να προστατεύεται με την εφαρμογή 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης προς αποτροπή αστο-
χιών. Η πρωτοπαθής διενέργεια αρθροπλαστικής 
δεν θα πρέπει να αποτελεί εκλογή λόγω του κινδύ-

νου σηπτικών επιπλοκών. 

Σε νέους ασθενείς με καλή ποιότητα οστού και 
κατάγματα τύπων C1 και C2 αναμένονται κατά 80% 
- 90% αποδεκτά καλά λειτουργικά αποτελέσματα, 
Ιδιαίτερα, όταν υπάρχουν ανοιχτά κατάγματα σε 
ηλικιωμένους ασθενείς εκτός αν αυτά αντιμετωπί-
ζονται με πρωτοπαθή διενέργεια αρθροπλαστικής 
η πρακτική αυτή οδηγεί σε μη ικανοποιητικά απο-
τελέσματα (Pidhorz L και συν 2013). 
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