
Περίληψη
 
Σκοπός της παρουσίασης είναι η επισήμανση των πιθανών επι-

πλοκών του ωμοθωρακικού διαχωρισμού, όταν συνδυάζεται με 
υποκρυπτόμενο οπίσθιο εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρω-
σης, βλάβη των υποκλειδίων αγγείων και του βραχιονίου πλέγ-
ματος. 

Περιγραφή ασθενούς. Ασθενής 20 ετών θύμα τροχαίου ατυχή-
ματος με δίκυκλο εμφάνισε υποξεία εγκατάσταση ισχαιμίας στο 
δεξιό άνω άκρο και νευρολογικό έλλειμμα από το σύστοιχο βραχιό-
νιο πλέγμα. Η ψηφιακή αγγειογραφία έδειξε πλήρη απόφραξη της 
δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας μετά την έκφυσή της από το βραχι-
ονοκεφαλικό στέλεχος. Με διακλειδική προσπέλαση υποβλήθηκε 
σε διερεύνηση της υποκλειδίου αρτηρίας και φλέβας και αγγειακή 
παράκαμψη της αρτηρίας με τη βοήθεια ενισχυμένου μοσχεύμα-
τος ομφαλικής φλέβας. Η οστεοτομία της κλείδας και το στερνο-
κλειδικό εξάρθρημα συγκρατήθηκαν με διεκβολή ήλου Steinmann 
χωρίς άλλη μέριμνα για τη συνδεσμική αποκατάσταση. Κατά τον 
αναμενόμενο χρόνο αφαίρεσης του ήλου (4/52), εμφανίστηκαν το-
πικά σημεία λοίμωξης που ελέγχθηκε εύκολα με ενδοφλέβια χορή-
γηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος και αφαίρεση του ήλου. Αμέ-
σως μετά εμφανίστηκαν τοπικώς κλινικά και ακτινολογικά σημεία 
αποδιοργάνωσης της στερνοκλειδικής άρθρωσης και προβλήθηκε 
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από τον ασθενή το υπολειμματικό νευρολογικό έλ-
λειμμα παρά την αντικειμενικώς μεγάλη βελτίωση 
με μόνη τη συντηρητική θεραπεία. Ακολούθησε 
απεικονιστικός έλεγχος που κατέδειξε αποδιορ-
γάνωση της στερνοκλειδικής και ταυτόχρονη πα-
ρουσία νεόπλαστου οστίτη ιστού κατά τα όρια της 
διαφυσιακής-μεταφυσιακής ζώνης του στερνικού 
άκρου της κλείδας. Με δεύτερη επέμβαση αφαιρέ-
θηκε το υποκείμενο αυτής μόρφωμα με ταυτόχρο-
νη αισθητική και λειτουργική βελτίωση.

Συμπέρασμα. Το εξάρθρημα της στερνοκλει-
δικής οφείλει να διερευνάται πάντοτε επί πολυ-
συστηματικών κακώσεων του άνω άκρου και της 
ωμικής ζώνης. Οι επιπλοκές είναι νευροαγγειακές 
διαταραχές, τρώση περιεχομένου της θωρακικής 
κοιλότητας, μηχανική ανεπάρκεια της άρθρωσης 
και υπερπαραγωγή οστίτη ιστού.

Εισαγωγή

Το τραυματικό εξάρθρημα της στερνοκλειδικής 
είναι σπάνια κάκωση που συνήθως διαφεύγει της 
κλινικής παρατήρησης (Rajaratnam et al 1996, 
Jougon et al 1996, Hoekzema et 2008). Αποτελεί 
το λιγότερο από το 5% όλων των κακώσεων της 
ωμικής ζώνης. Από το 1824 που περιγράφηκε από 
τον Ashley Cooper μέχρι σήμερα στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί λίγο περισσότερες 
από μια εκατοντάδα περιπτώσεων ασθενών. Με 
την εισαγωγή της αξονικής τομογραφίας στη δι-
αγνωστική διευρύνθηκε συνακόλουθα η διαγνω-
στική των ασχολουμένων με την αντιμετώπιση 
τόσο των μυοσκελετικών όσο και των θωρακικών 
κακώσεων. 

Παρουσίαση ασθενούς

Ασθενής ηλικίας 20 ετών ενεπλάκη σε τρο-
χαίο ατύχημα ως συνεπιβάτης μηχανοκίνητου 
δίκυκλου. Υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση-
εγκεφαλική θλάση και χρειάσθηκε η επί 12 ημέ-
ρες νοσηλεία του σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 
Έφερε κλειστή κάκωση από εξελκυσμό του δεξιού 
άνω τεταρτημορίου του σώματος, ο οποίος κατ’ 

αρχήν υποεκτιμήθηκε. Κατά την ανάνηψη του 
ασθενούς παρατηρήθηκε υποξεία εγκατάσταση 
περιφερικής ισχαιμίας και τα νευρολογικά ελλείμ-
ματα του άνω άκρου και της ωμικής ζώνης κατέ-
στησαν επιβεβλημένη τη διενέργεια πλήρους πα-
ρακλινικού ελέγχου. Κατά τον απλό ακτινολογικό 
έλεγχο αξιολογήθηκε η σημαντική αύξηση του δι-
αστήματος μεταξύ του νωτιαίου χείλους της ωμο-
πλάτης από το οβελιαίο επίπεδο το διερχόμενο 
διά των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων 
της θωρακοοσφυικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία που 
κατέδειξε την επί τα εκτός παρεκτόπιση της ωμι-
κής ζώνης και επείγουσα ψηφιακή αγγειογραφία 
για τη διερεύνηση της υποξείας ισχαιμίας. Ο CT 
έλεγχος κατέδειξε την επί τα εκτός παρεκτόπιση 
του άνω τεταρτημορίου. Κατά τον αγγειογραφικό 
έλεγχο παρατηρήθηκε απόφραξη της δεξιάς υπο-
κλειδίου αρτηρίας κατά την έκφυσή της από το 
βραχιονοκεφαλικό στέλεχος (ανώνυμη αρτηρία) 
και ενδείξεις ταχείας ανάπτυξης παράπλευρης κυ-
κλοφορίας.

Με γενική ενδοτραχειακή αναισθησία και με δι-
ακλειδική προσπέλαση διενεργήθηκε διερεύνηση 
της υποκλειδίου αρτηρίας και φλέβας. Ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε αγγειακή παράκαμψη της υπο-
κλειδίου αρτηρίας με τη βοήθεια ενισχυμένου μο-
σχεύματος ομφαλικής φλέβας. Αποσυμπιέστηκε 
από το περιβάλλον αιμάτωμα και η υποκλείδια 
φλέβα. Δε διερευνήθηκε το βραχιόνιο πλέγμα πέ-
ραν της αφαίρεσης των αιματωμάτων λόγω του 
επείγοντος της αγγειοχειρουργικής επέμβασης 
και της αναμονής των επακόλουθων της επαναι-
μάτωσης. Ακολούθησε σύγκλειση του τραύματος 
κατά στρώματα και συγκράτηση της οστεοτομίας 
της κλείδας και της στερνοκλειδικής άρθρωσης 
με ήλο Steinmann που διεκβλήθηκε από την εστία 
του κατάγματος φυγοκέντρως προς την καμπή 
του οστού κατά McKeever (McKeever 1951) και 
στη συνέχεια κεντρομόλως με συγκράτηση του 
κατάγματος και μέχρι τη λαβή του στέρνου μετά 
κλειστή ανάταξη του στερνοκλειδικού εξαρθρή-
ματος. 

Ακολούθησε παράταση της νοσηλείας του ασθε-
νούς σε μονάδα εντατικής θεραπείας για πέντε 
ακόμη ημέρες για το φόβο εμφάνισης συνδρόμου 
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επαναιμάτωσης και στη συνέχεια μεταφορά του 
ασθενούς σε κοινό θάλαμο. Μοναδική μέριμνα 
που ελήφθη ήταν η απλή ανάρτηση του μέλους 
και η καθήλωση του άνω άκρου στο θωρακικό 
τοίχωμα με τη βοήθεια του εσωρούχου του δίκην 
επίδεσης Velpeau.

Κατά τον προσδοκώμενο χρόνο αφαίρεσης του 
ήλου (4/52), εμφανίσθηκαν τοπικά σημεία λοί-
μωξης συνιστάμενα σε ερυθρότητα, τοπική διό-
γκωση, τοπική αύξηση της θερμοκρασίας, εντο-
πισμένο άλγος και περιορισμό της κινητικότητας 
του ώμου. Η λοίμωξη ελέγχθηκε εύκολα με ενδο-
φλέβια χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος 
και αφαίρεση του ήλου όχι μόνο για το φόβο του 
ρόλου του στη συντήρηση της λοίμωξης αλλά και 
για το φόβο της θραύσης του λόγω μηχανικής 
αποτυχίας του υλικού του και δυσκολία αφαίρε-
σης του κεντρικού του πέρατος. Αμέσως μετά τον 
έλεγχο της λοίμωξης και την υποχώρηση των το-
πικών φαινομένων της φλεγμονής, εμφανίσθηκαν 

κλινικά και ακτινολογικά σημεία αποδιοργάνωσης 
της στερνοκλειδικής άρθρωσης. Παραλλήλως, 
προβάλλονταν από τον ασθενή τα υπολειμματικά 
νευρολογικά υπολείμματα από τη βλάβη του βρα-
χιονίου πλέγματος παρά την αντικειμενικώς με-
γάλη βελτίωση με μόνη τη συντηρητική θεραπεία. 
Η βελτίωση αυτή ελέγχθηκε και με τη διενέργεια 
διαδοχικών ηλεκτρομυογραφημάτων. 

Ακολούθησε απεικονιστικός έλεγχος τόσο με 
απλές ακτινογραφίες όσο και με αξονική και μα-
γνητική τομογραφία που κατέδειξε αποδιοργάνω-
ση της στερνοκλειδικής και ταυτόχρονη παρου-
σία νεόπλαστου οστίτη ιστού κατά τα όρια της 
διαφυσιακής-μεταφυσιακής ζώνης του στερνικού 
άκρου της κλείδας.

Κατά τη δεύτερη επέμβαση με γενική ενδοτρα-
χειακή αναισθησία διενεργήθηκε διά του κάτω 
σκέλους της παλιάς διακλειδικής προσπέλασης 
πρόσθια προσπέλαση του μορφώματος που συνι-
στούσε το στερνικό άκρο της κλείδας και νεόπλα-
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Εικόνα 1. - Ασθενής με οπίσθιο στερνοκλειδικό εξάρθρημα και υποξεία βλάβη της υποκλειδίου αρτηρίας, πίεση επί 
της υποκλειδίου φλέβας και βλάβη του βραχιονίου πλέγματος. Αρχική αντιμετώπιση με διακλειδική προσπέλαση 

και συγκράτηση αυτής και του εξαρθρήματος με ήλο Steinmann. 



στος οστίτης ιστός. Έγινε παρασκευή του όγκου 
και προσεκτική διερεύνηση μέχρι το στερνικό 
άκρο της κλείδας και τα υπολείμματα της στερνο-
κλειδικής. Υπολειμματικά στοιχεία παλιάς λοιμώ-
δους φλεγμονής επί του νεόπλαστου οστίτη ιστού 
αξιολογήθηκαν. Παρασκευάστηκε η κλείδα κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του στερνικού της άκρου 
και αφαιρέθηκε το υποκείμενο μόρφωμα επί υγιών 
ορίων καθώς και μέρος του στερνικού άκρου της 
μετάφυσής της χωρίς σταθεροποίηση της στερνο-
κλειδικής. Μετά απρόσκοπτη μετεγχειρητική πο-
ρεία ακολούθησε αισθητική και λειτουργική βελ-
τίωση που επιβεβαιώθηκε με απεικονιστικό αλλά 
και νευροφυσιολογικό έλεγχο. Τα φαινόμενα από 
τη βλάβη του βραχιονίου πλέγματος παρέμειναν 
με μικρή λειτουργική επιβάρυνση. 

Συζήτηση 

Το οπίσθιο εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρ-
θρωσης είναι επικίνδυνη κάκωση της ωμικής ζώ-
νης και του θωρακικού κύτους που πολύ συχνά 
διαφεύγει της προσοχής, επειδή είναι εύκολο να 
φαίνεται αναταγμένο στον κατακλιμένο ασθενή 
που πολλές φορές μπορεί να μην έχει τις αισθή-
σεις του ενώ άλλα πιο ηχηρά φαινόμενα να κυ-
ριαρχούν στην αρχική κλινική εικόνα εισαγωγής. 
Έτσι, δυνατό να υποτιμηθούν τόσο οι συνέπειες 
όσο και οι επιπλοκές που μπορεί να απορρέουν 
από τις κακώσεις που μπορεί να προκαλέσει το 
εξαρθρωμένο πέρας της κλείδας επί των αγγεια-
κών, των νευρικών στελεχών, του μεσοθωρακίου 
εν γένει αλλά και των υπεζωκοτικών κοιλοτήτων 
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Εικόνα 2. – Έλεγχος τοπικής λοίμωξης τέσσερις εβδομάδες μετεγχειρητικώς με αφαίρεση του ήλου Steinmann και 
ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών. 



και του περιεχομένου τους (σχήμα 1) (Rajaratnam 
et al 2002, Hoekzema et al 2008). Η εμφάνιση των 
κλινικών φαινομένων από τη νευροαγγειακή και 
τις σπλαγχνικές κακώσεις μπορεί να είναι άμεση, 
οπότε είναι δυνατό να αποτελεί απλώς νεκροτο-
μικό εύρημα ή/και να διαφεύγει ακόμη και ως τέ-
τοιο (Jougon et al 1996, Thomas et al 2000, Jarrett 
2003, Alemanno et al 2006).

Η αποκατάσταση της συνδεσμικής σταθερό-
τητας της στερνοκλειδικής άρθρωσης είναι προ-
βληματική και η κατά προτεραιότητα προσπάθεια 
επίτευξής της κατανοητή σε μονοσυστηματικές 
κακώσεις όπου ούτε η γενική επιβάρυνση ούτε η 
αρτιμέλεια του ασθενούς διακυβεύονται (Gazak 
και Davidson 1984, Eskola 1986, Thomas et al 
1996, Bicos και Nicholson 2003, Hoekzema et al 
2008). Η αντιμετώπιση των κακώσεων αυτού του 

τύπου είναι συνήθως δευτερογενής με πολλές 
τεχνικές να έχουν προταθεί τόσο για την απο-
κατάσταση της άρθρωσης (Lunseth et al 1975, 
Eskola et al 1989, Rikli et al 1995) όσο και μερική 
και ολική κλειδεκτομή (Breitner και Wirth 1984, 
Wood 1986, Acus et al 1995, Fontanesi et al 1998, 
Thacker et al 2006, Hoekzema et 2008).

Υπάρχουν δύο επιμέρους ζητήματα που πρέπει 
να τεθούν κατά τη συζήτηση αυτών των κατα-
στάσεων. Η αγγειακή βλάβη συχνά έχει ύποξύ 
χαρακτήρα (Waters et al 2003, Mirza et al 2005). 
Η υποξεία εμφάνιση της περιφερικής ισχαιμίας 
προσθέτει και άλλα στοιχεία στις διαγνωστικές 
και θεραπευτικές δυσκολίες του οπίσθιου στερνο-
κλειδικού εξαρθρήματος. Από την άλλη πλευρά 
στις περιπτώσεις, στις οποίες για οποιονδήποτε 
λόγο καθυστερεί η αντιμετώπιση του εξαρθρήμα-
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Εικόνα 3. – Δεύτερη επέμβαση διερεύνησης του οστέινου μορφώματος κατά το στερνικό άκρο της κλείδας με βελτί-
ωση του αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος.
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τος προκαλείται στερνοκλειδικό σύνδρομο από 
την εμφάνιση νεόπλαστου οστίτη ιστού που μαζί 
με τα υπολείμματα του εξαρθρήματος συμβάλλει 
στην επιδείνωση και διαιώνιση των ενοχλημάτων 
(Thomas και Friedman 1989, Crosby και Rubino 
2002). Η φύση της τοπικής αυτής υπερπαραγωγής 
οστίτη ιστού μπορεί να έχει σχέση με τη μηχανική 
ανεπάρκεια αλλά και τις συνοδές νευρολογικές 
βλάβες (Barchilon et al 1996, Tanlin 1996, Pearsalt 
και Russel 2000).

Συμπερασματικώς, το εξάρθρημα της στερνο-
κλειδικής οφείλει να διερευνάται πάντοτε επί 
πολυσυστηματικών κακώσεων του άνω άκρου 
και της ωμικής ζώνης. Ως οξεία κάκωση μπορεί 
αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή αλλά και για την 
αρτιμέλεια του τραυματία, επειδή κινδυνεύει η 
ακεραιότητα ζωτικών στοιχείων που φιλοξενού-
νται στη θωρακική κοιλότητα. Οι επιπλοκές είναι 
νευροαγγειακές διαταραχές, τρώση περιεχομένου 
της υπεζωκοτικής κοιλότητας, μηχανική ανεπάρ-
κεια της άρθρωσης και υπερπαραγωγή οστίτη 
ιστού. Τα υπολειμματικά φαινόμενα από την πα-
ρουσία του και τη θεραπεία του αποτελούν ένα 
από τα αίτια στερνοπλευρικού συνδρόμου. 

Abstract

Posterior sternoclavicular dislocation in a pa-
tient with Scapulothoracic dissociation with 
neurovascular damage.
Report of a case.

I. St. Bischiniotis 1, I Christoforidis 2. 

 AHEPA General Hospital – Thessaloniki 1. 
Greece. 
 22. nd Orthopaedic Department – Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki – G. Gennimatas Hos-
pital - Thessaloniki Greece.

Objective of this report is notifying complications 
of scapulothoracic dissociation, when accompanied 
by subtle posterior sternoclavicular dislocation and 
subclavian vessel-brachial plexus damage. 

Patient description. A patient aged 20 years in-
volved in accident as second occupant of a motor 
bike and presented with subacute establishment on 
his right upper extremity and immediate neurologi-
cal deficit from brachial plexus. Digital angiography 
showed complete obstruction of the right subclavian 
artery next to its origin from brachiocephalic stem. 
Through a transclavicular approach an exploration 
of vessels was attempted and a vascular by pass was 
undertaken by an augmented umbilical vein graft. 
Subclavian vein and accessible branches of brachial 
plexus were decompressed. Clavicle osteotomy was 
reduced and fixed by a Steinmann rod, which was 
pulled through medially to the manubrium sterni 
to hold sternoclavicular dislocation. The extremity 
was protected by a single sling. At the time of med-
ullary nail removal (4/52), signs of local infection 
were noticed, which was controlled by intravenous 
antibiotic treatment and nail removal. Soon after 
that local clinical and radiological signs of ster-
noclavicular joint derangement were noticed and 
brachial plexus neurological deficit was evaluated 
by the patient, despite the satisfactory partial spon-
taneous recovery. On second operation an explora-
tion of the lump of the sternoclavicular region was 
undertaken and newly formed bone with part of 
sternal end of the clavicle were removed with con-

Σχήμα 1. – Η σχέση των υποκλείδιων αγγείων με το 
οπίσθιο εξάρθρημα της στερνοκλειδικής. 
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comitant functional and cosmetic recovery.
Conclusion. Sternoclavicular dislocation has to 

be always in mind in cases of scapulothoracic disso-
ciation. The complications (neurovascular, thoracic 
cavity contents damage, mechanical joint insuffi-
ciency and new bone formation are to be consid-
ered.

Key words:  Posterior sternoclavicular dislocation, 
Sca-pulothoracic dissociation, Bra-
chial plexus damage, Floating shoul-
der, Sternocostal syndrome 
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