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Περίληψη 
Στις περιπτώσεις των παρεκτοπισμένων ενδοαρθρικών καταγ-

μάτων του κεντρικού πέρατος του βραχιονίου, η αιμάτωση της 
κεφαλής του βραχιονίου τίθεται σε κίνδυνο, όταν εμπλέκεται ολό-
κληρη η μάζα του ανατομικού αυχένα. Επιπροσθέτως, η αποκατά-
σταση συντριπτικών πολυπολικών καταγμάτων στο επίπεδο αυτό 
αποτελεί μεγάλη θεραπευτική πρόκληση. Οι τεχνικές δυσκολίες 
που παρουσιάζονται μεγιστοποιούνται στους ηλικιωμένους ασθε-
νείς ως αποτέλεσμα της ενυπάρχουσας οστεοπόρωσης. Ανάμεσα 
στα άλλα που είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα είναι και 
το γεγονός ότι η περιοχή αυτή είναι επιρρεπής σε χαλάρωση των 
υλικών που εφαρμόζονται. Στο βαθμό που ο χειρουργός αποφεύ-
γει τις εκτεταμένες αποκολλήσεις των μαλακών μορίων και την 
υπερβολική χρήση υλικών, η συχνότητα της άσηπτης νέκρωσης 
δεν είναι μεγαλύτερη επί ανοικτών ανατάξεων. Η αναγκαιότητα 
όμως της άμεσης κινητοποίησης του ώμου μετεγχειρητικώς για 
την αντιμετώπιση της δυσκαμψίας που προκύπτει από την ανά-
πτυξη ουλών απαιτεί από τις οστεοσυνθετικές κατασκευές μεγά-
λη σταθερότητα όσον αφορά στον τρόπο αποκατάστασης των 
καταγματικών στοιχείων. Οι διαδερμικές τεχνικές απαιτούν χρήση 
τεχνικών απεικόνισης των καταγματικών στοιχείων στο χώρο και 
εμπειρία από την πλευρά του χειρουργού όσον αφορά στην θέση 
των καταγματικών γραμμών και την υπολειμματική παραμονή της 
πρόσφυσης των μαλακών μορίων στα καταγματικά στοιχεία. Στη 
τελευταία αυτή περίπτωση η γνώση του χειρουργού είναι απαραί-
τητη για την αξιοποίηση της μεθόδου της συνδεσμόταξης. ¨ένα 
από τα πλεονεκτήματα των διαδερμικών τεχνικών είναι ότι η με-
τεγχειρητική αντιμετώπιση είναι ανάλογη εκείνης των κλειστών 
μεθόδων κατά το ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα ανάπτυξης ιατρο-
γενών ουλών. Οι τύποι των καταγμάτων που είναι επιδεκτικοί κλει-
στής θεραπευτικής αντιμετώπισης περιλαμβάνουν τα κατάγματα 
δύο και τριών τεμαχίων και τα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα κα-
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τάγματα τεσσάρων τεμαχίων. Τα πολύ παρεκτοπισμένα κατάγματα 
τεσσάρων τεμαχίων και κατάγματα εξαρθρήματα τεσσάρων τεμα-
χίων όπως και τα διασχιστικά κατάγματα της βραχιονίου κεφαλής 
είναι λιγότερο επιδεκτικά διαδερμικής ανάταξης επειδή ακριβώς 
ελλείπουν οι εκ μαλακών μορίων προσφύσεις στα οστικά τεμάχια 
σε μεγάλο βαθμό. 
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Abstract
In the case of displaced intra-articular fractures of the head 

of the humerus, vascularisation is always at risk when the whole 
of the anatomical neck is involved. In addition, reconstructing 
multiple segment fractures at this site is a challenging proce-
dure. The technical difficulties involved can be exacerbated in 
elderly patients as a result of osteoporosis. Among Other things, 
this can create problems of seating the implants with a conse-
quent risk of loosening. For this reason, prosthetic management 
may be the procedure of choice in older patients. In younger pa-
tients, however, such procedures will only be indicated in excep-
tional cases, in view of the limited life of the prostheses. Recon-
struction can be performed by open or percutaneous reduction. 
As long as the surgeon avoids damage to the soft tissues and 
makes sparing use of implants, necrosis rates are no higher for 
open reduction. However, the need for immediate postoperative 
exercise therapy to counteract scarring tendencies does require 
a high degree of stability of the repair. Percutaneous procedures 
demand powers of spatial imagination and experience on the 
part of the surgeon for both the fracture lines and the residu-
al soft tissue linking the various fragments. In the latter case, 
the surgeon’s knowledge is essential for exploiting the effects 
of ligamentotaxis. One advantage of percutaneous reduction is 
that postoperative management is similar to that for conserva-
tive methods, in that there is little risk of iatrogenic scarring 
The types of fracture that have proved particularly amenable 
to closed procedures include two and three-part fractures and 
valgus impacted four-part fractures. Severely displaced tour-
part fractures, four-part fracture dislocations and head-splitting 
fracture are less suited to percutaneous reduction, because soft 
tissue connections between the various fragments are largely 
absent.
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Εισαγωγή 
Ο σκοπός κάθε συστήματος ταξινόμησης είναι 

να βοηθήσει στην περιγραφή του κατάγματος προ-
κειμένου να γίνει σύγκριση, να διευκολυνθούν οι 
θεραπευτικές επιλογές αλλά και για λόγους πρό-
γνωσης των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Στην 
κατά Neer ταξινόμηση, όλα τα παρεκτοπισμένα 
κατάγματα δηλαδή τα κατάγματα με περισσότερο 
από 1 cm παρεκτόπιση ή γωνίωση άνω των 45ο, 
έχουν πτωχή πρόγνωση όσον αφορά στο λειτουρ-
γικό αποτέλεσμα και για τον λόγο αυτόν απαιτείται 
η χειρουργική αντιμετώπισή τους (Neer 1970). Στις 
περιπτώσεις καταγμάτων τεσσάρων τεμαχίων και 
των καταγμάτων εξαρθρημάτων τεσσάρων τεμαχί-
ων, υπάρχει επιπρόσθετος λόγος βλάβης της αιμά-
τωσης της βραχιονίου κεφαλής. Ο κίνδυνος είναι 
ιδιαίτερα υψηλός στις περιπτώσεις καταγμάτων 
εξαρθρημάτων τεσσάρων τεμαχίων. Ο Neer στις 
περιπτώσεις αυτές συνιστά πρωτοπαθώς προσθε-
τική αντικατάσταση . Ο ορισμός του Neer σχετικός 
με το βαθμό της παρεκτόπισης είναι αυθαίρετος 
βασιζόμενη μόνο στην εμπειρία του ιδίου. 

Ένα συχνό κάταγμα που είναι το παρεκτοπι-
σμένα σε βλαισότητα κατάγματα της βραχιονίου 
κεφαλής δεν περιλαμβάνονται ως μια ξεχωριστή 
μορφή ακόμη και αν μπορούν να διακρίνονται από 
τα κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων πάνω στη βάση 
της συχνότητας εμφάνισης της άσηπτης νέκρωσης 
της κεφαλής και μόνο (Jacob et al 1989, Resch et 
al 1995). Στο Γαλλικό σύστημα ταξινόμησης που 
προτείνεται από τον Duparc, το οποίο συσχετί-
ζει πρωτογενών της βαρύτητα με την πιθανότητα 
άσηπτης νέκρωσης, γίνεται διάκριση μεταξύ ενδο-
αρθρικών και εξωαρθρικών καταγμάτων (Duparc 
1995). Παρά την πολύ μεγάλη συχνότητα νέκρω-
σης της βραχιονίου κεφαλής, οι συστάσεις για τη 
χειρουργική αντιμετώπιση των ενδοαρθρικών κα-
ταγμάτων όταν η καταγματική γραμμή κατά μήκος 
του ανατομικού αυχένα με τη χρησιμοποίησης τε-
χνικών ανάταξης και οστεοσύνθεσης προκειμένου 
περί νέων ασθενών και προσθετική αντικατάστα-
ση σε ηλικιωμένους ασθενείς (Huten και Duparc 
1993). Κατά την ταξινόμηση της AO/ASIF, γίνεται 
επίσης διάκριση μεταξύ των ενδοαρθρικών και 
εξωαρθρικών καταγμάτων. Τόσο η ταξινόμηση του 
Durparc όσο και της AO/ASIF αντιμετωπίζουν το 
παρεκτοπισμένο σε βλαισότητα κάταγμα ως ξεχω-
ριστή κατηγορία. 

Υπάρχει γενική αποδοχή ότι τα παρεκτοπισμένα 
κατάγματα που αντιμετωπίζονται χωρίς καμιά θε-
ραπεία εμφανίζουν πτωχά αποτελέσματα (Mills και 
Home 1985, Neer 1970, Siebenrock και Gerber 
1993, Svend- Hansen 1974). Αν και υπάρχει μεγά-
λος κίνδυνος από τις τεχνικές ανάταξης σε νεότε-
ρους ασθενείς με κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων 
και κατάγματα εξαρθρήματα τεσσάρων τεμαχίων 
είναι δυνατόν να αυξήσει τις πιθανότητες άσηπτης 
νέκρωσης της βραχιονίου κεφαλής, κεφαλαιώδους 
σημασίας είναι η ελάττωση του αριθμού των τεμα-
χίων. Ο κίνδυνος νέκρωσης αυξάνει από την πα-
ραπέρα έκθεση του κατάγματος με αποκολλήσεις 
προκειμένου να γίνει δυνατή η εισαγωγή υλικών 
οστεοσύνθεσης σε σχέση με αυτές τις τεχνικές που 
αρκούνται στην ελαχίστη διαδερμική συγκράτηση 
(Jaberg και Jacob 1987, Jaberg και Ganz 1981, 
Műnst και Kuner 1992). Η προσθετική αντικατά-
σταση της βραχιονίου κεφαλής στις περιπτώσεις 
καταγμάτων τεσσάρων τεμαχίων δεν επιλύει το 
πρόβλημα, τουλάχιστον σε νέους ασθενείς λόγω 
του περιορισμένου του προσδόκιμου επιβίωσης 
των προσθετικών υλικών (Jaberg και Jakob 1987, 
Jakob και, Ganz 1981) . Η ανοικτή ελαχίστη οστε-
οσύνθεση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής του-
λάχιστον όταν πρόκειται για νεότερα άτομα που 
φέρουν κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου. Για 
την αποφυγή του επιπλέον κινδύνου άσηπτης νέ-
κρωσης που επιβαρύνει την ανοικτή χειρουργική 
εν προκειμένω, η διαδερμική ανάταξη και ελαχίστη 
οστεοσύνθεση φαίνεται περισσότερο επιθυμητή. 

Προεγχειρητικός ακτινολογικός 
έλεγχος

Οι Siebenrock καιGerber περιέγραψαν μικρού 
βαθμού συμφωνίας μεταξύ των μελετητών αλλά 
και του ίδιου του παρατηρητή για την κατά Neer 
και κατά AO/ASIF ταξινόμηση των καταγμάτων 
(Sidor et al 1993). Τα ίδια αποτελέσματα αναφέ-
ρονται από τους ίδιους συγγραφείς όσον αφορά 
στην αποδοχή της κατά Neer ταξινόμησης (Stable-
forth 1985). Ως πιθανή αιτία επαναληψιμότητας 
των αποτελεσμάτων, οι συγγραφείς υπομιμνή-
σκουν την απουσία τυποποιημένων ακτινολογικών 
προβολών σε τουλάχιστον δύο επίπεδα. Η διενέρ-
γεια αξονικής τομογραφίας σε συνδυασμό με τρισ-
διάστατη ανασύνθεση της εικόνας θα πρέπει πάντα 
να τίθεται υπόψη αλλά δεν είναι πάντοτε εφικτή. 
Η απεικόνιση σε τουλάχιστον τρία επίπεδα όπως 
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συστάθηκε από τον ίδιο τον Neer δηλαδή προσθι-
οπίσθια,, αξονική και διαθωρακική (Neer 1970) 
φαίνεται να είναι εκ των ων ουκ άνευ προκειμένου 
να γίνει ορθή εκτίμηση του κατάγματος. 

Ενδείξεις χειρουργικής 
αντιμετώπισης προς διατήρηση της 
βραχιονίου κεφαλής

Ενδοαρθρικά κατάγματα, τριών και τεσσάρων 
τεμαχίων με παρεκτόπιση μεγαλύτερη από 3-5mm 
(τούτου εξαρτωμένου από την ηλικία του ασθε-
νούς). 

Κατάγματα-εξαρθρήματα

Ενδείξεις ανοικτής/διαδερμικής ανάταξης

Βασικώς, είναι πάντοτε δυνατό να γίνει μια 
προσπάθεια χρησιμοποίησης κλειστών μεθόδων. 
Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 
παρακάτω αλγόριθμος έχει αποδειχθεί ότι βοηθά 
πολύ για την προτεραιότητα των ενεργειών.

Ανοικτή ανάταξη 

• Πολύ παρεκτοπισμένα κατάγματα τεσσάρων 
τεμαχίων και κατάγματα εξαρθρήματα τεσ-
σάρων τεμαχίων στα οποία θεωρείται ότι δεν 
έχουν απομείνει περιοστικές προσφύσεις με-
ταξύ της διάφυσης και της κεφαλής. 

• Διασχιστικά κατάγματα της ίδιας της βραχιο-
νίου κεφαλής. 

Διαδερμική ανάταξη

• Κατάγματα δύο και τριών τεμαχίων 

• Κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων με παρεκτό-
πιση σε βλαισότητα 

• Κατάγματα με μέτρια παρεκτόπιση. 

Ενδείξεις για πρωτοπαθή 
προσθετική αντικατάσταση

Κατάγματα δύο τεμαχίων (του ανατομικού αυ-
χένα) αλλά και κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων και 
κατάγματα εξαρθρήματα τεσσάρων τεμαχίων σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπορωτικά οστά.

Τεχνικές ανοικτής χειρουργικής 
αποκατάστασης

Ενδοαρθρικά κατάγματα δύο τεμαχίων

Με πρόσθια προσπέλαση, η αποκάλυψη του κα-
τάγματος γίνεται διά της θωρακοδελτοειδούς αύ-
λακας. Εισάγεται με αμβλύ τρόπο αποκολλητήρας 
περιοστέου και προωθείται κάτω από το αρθρικό 
τεμάχιο, το οποίο φυσιολογικώς είναι παρεκτοπι-
σμένο επί τα εντός και περιφερικώς, στην περιοχή 
του μασχαλιαίου κολπώματος. Για να αποφευχθεί 
ο τραυματισμός του μασχαλιαίου νεύρου, ο απο-
κολλητήρας πρέπει να προωθηθεί κάτω από το 
τεμάχιο της κεφαλής επί τα εκτός και κοιλιακώς 
σε όσο το δυνατό πιο στενή επαφή με το οστούν. 
Το αρθρικό τεμάχιο ανασηκώνεται ενώ ασκείται 
έλξη επί του βραχίονα. Τελικώς, εφαρμόζεται έλξη 
στο τεμάχιο της βραχιόνιας κεφαλής με δύο βίδες 
σπογγώδους ουσίας μικρών τεμαχίων ή διαμέσου 
βελονών Kirschner. 

Κατάγματα τριών τεμαχίων

Γίνεται πρόσθια προσπέλαση προκειμένου να 
γίνει αποκάλυψη του κατάγματος διαμέσου της 
θωρακοδελτοειδούς αύλακας. Το υποκεφαλικό 
κάταγμα πάντοτε ανατάσσεται πρώτο. Στην περί-
πτωση που υπάρχει μεγάλη παρεκτόπιση του υπο-
κεφαλικού κατάγματος με απόσπαση του μείζονος 
βραχιονίου ογκώματος, η στροφή της κεφαλής 
του βραχιονίου, που προκαλείται από τη δράση 
του υποπλατίου μυός, θα πρέπει πρώτα να ουδε-
τεροποιηθεί και το υποκεφαλικό στοιχείο του κα-
τάγματος ακινητοποιείται με τη βοήθεια βελονών 
Kirschner. Το μείζον βραχιόνιο όγκωμα αποκαθί-
σταται με μια ή δύο βίδες. Στις περιπτώσεις που το 
οστούν είναι οστεοπορωτικό, το βραχιόνιο όγκωμα 
οστεοσυντίθεται προς τη διάφυση του βραχιονίου 
με τη βοήθεια βίδας ή συρμάτινης αγκύλης.

Κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων 

Η βραχιόνια κεφαλή αποκαλύπτεται διαμέσου 
μιας πρόσθιας προσπέλασης διά της θωρακοδελ-
τοειδούς αύλακας. Στη συνέχεια της καταγματικής 
γραμμής που διέρχεται διά των βραχιονίων ογκω-
μάτων γίνεται μια τομή μήκους 1 cm κεφαλικώς 
του μυοτενοντίου ελύτρου κατά μήκος των ινών 
του για αποκαλυφθεί το αρθρικό τεμάχιο. Με τη 
βοήθεια ενός αποκολλητήρα περιοστέου, το αρ-
θρικό τεμάχιο ανασηκώνεται αρκετά έτσι ώστε να 
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επιτρέψει την επί τα εκτός συμπλησίαση των βρα-
χιονίων ογκωμάτων. Για την προσωρινή συγκρά-
τηση του τεμαχίου της κεφαλής στη διάφυση του 
βραχιονίου, διεκβάλλονται δύο έως τρεις βελόνες 
Kirschner διαμέτρου 2 mm διαδερμικώς διά της 
μετάφυσης του βραχιονίου και προς την βραχιόνια 
κεφαλή. Τα βραχιόνια ογκώματα επανατοποθετού-
νται στην ανατομική τους θέση, διασφαλίζεται η 
μεταξύ τους σχέση και απόσταση και αγκυροβο-
λούνται στο κύριο περιφερικό τεμάχιο της βρα-
χιόνιας διάφυσης με πολλαπλές οστεορραφίες. 
Οι οπές από τις οστεορραφίες διανοίγονται όσο 
είναι δυνατό πιο κοντά στο καταγματικό χείλος. 
Κάθε ζεύγος οπών γίνεται μαζί με τις ραφές που 
διέρχονται από τη γραμμή του κατάγματος δίκην 
οκτώ για να αποφευχθεί η έσω ή η έξω στροφική 
παρεκτόπιση των οστικών τεμαχίων. Το κενό που 
παράγεται από από την ανύψωση των οστικών τε-
μαχίων της ενσφηνωμένης κεφαλής πληρούνται με 
αυτόλογα οστικά μοσχεύματα τα οποία εισάγονται 
κρανιακώς της περιοχής μεταξύ των βραχιονίων 
ογκωμάτων. Η τομή επί του μυοτενοντώδους ελύ-
τρου συρράπτεται (εικ. 1).

Εικόνα 1. - Αποκατάσταση του μυοτενοντώδους ελύτρου.

Τεχνικές διαδερμικής χειρουργικής 
αποκατάστασης

Απαιτούμενα εργαλεία: Η ανάταξη διενεργείται 
με τη βοήθεια μονόδοντου αγκίστρου, ενός απο-
κολλητήρα και μιας βελόνας Steinmann διαμέτρου 
4 mm. Η οστεοσύνθεση με βίδα διενεργείται με τη 
βοήθεια αυλοφόρου βίδας. ¨ένα σύστημα εισαγω-
γή αυλοφόρων βιδών που περιλαμβάνει αμβλύ ει-
σαγωγέα (trocar) είναι απαραίτητο προκειμένου νε 
ελαχιστοποιηθεί η βλάβη επί των μαλακών μορίων. 
Τοποθέτηση του ασθενούς: η επέμβαση διενεργεί-
ται με περιοχική αναισθησία. Ο ασθενής τοποθετεί-

ται σε ύπτια θέση με το άνω μέρος του σώματος 
σε γωνία περίπου 30ο. Ο βραχίονας ενδύεται πλή-
ρως προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα 
κατά τη διάρκεια των χειρισμών. Χρησιμοποιείται 
ακτινοσκοπικό μηχάνημα με ενισχυτή εικόνας η κε-
ντρική δέσμη του οποίου είναι υπό ορθή γωνία σε 
σχέση προς τη βραχιόνια κεφαλή. 

Ενδοαρθρικά κατάγματα δύο τεμαχίων 
(εικ. 2)

Εικόνα 2. - Ανάταξη και διαδερμική συγκράτηση με βελόνες 
Steinmann

Η τεχνική είναι βασικώς η ίδια όπως εκείνη που 
περιγράφηκε με ανοικτή προσπέλαση μόνο που γί-
νεται χωρίς τομή του δέρματος. Ο αποκολλητήρας 
εισάγεται διαδερμικώς μέσω μιας ελαχίστης τομής. 
Προσθίως της βραχιονίου κεφαλής και σε στερρά 
επαφή με το οστέινη φάση της κεφαλής οδηγείται 
προς τον ανατομικό αυχένα ο οποίος ωθείται προς 
τα άνω. Οι τάση που ασκείται επί της βραχιονίου 
κεφαλής από το μυοτενόντιο έλυτρο τείνουν να 
συμπλησιάσουν το μείζον βραχιόνιο όγκωμα προς 
την ανατομική του θέση. 

 Ενδοαρθρικά κατάγματα τριών τεμαχίων 
(εικ. 3)

Αυτά τα κατάγματα συνήθως συνεπάγονται έσω 
στροφική παρεκτόπιση της βραχιονίου κεφαλής 
και γωνίωση προς τα πρόσω όπως επίσης προς 
τα έσω. Κατά πρώτον ανατάσσεται το υποκεφα-
λικό στοιχείο του κατάγματος με το βραχιόνια σε 
προσαγωγή και εσωτερική στροφή. Ταυτοχρόνως 
ασκείται έλξη επί του βραχιονίου, ενώ ο χειρουρ-
γός με τον αντίχειρά του ασκεί οπίσθια εξωτερική 
πίεση στην περιοχή του κατάγματος. Ο βραχίονας 
στη συνέχεια με προσοχή στρέφεται σε ουδέτερη 
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θέση και το μείζον βραχιόνιο όγκωμα ανατάσσεται 
με τη βοήθεια ενός μονόδοντου αγκίστρου που ει-
σάγεται από την υπακρωμιακή περιοχή. Το μείζον 
βραχιόνιο όγκωμα προσαρμόζεται στην περιοχή 
της κατάφυσης του τένοντα του υπακανθίου μυός 
και κινητοποιείται σε κατεύθυνση προς τα άνω 
και κάτω μέχρι να πάρει την ανατομική του θέση. 
Μετά από μια προσωρινή συγκράτηση με βελόνες 
Kirschner, η ορθότητα της ανάταξης ελέγχεται σε 
μέγιστη εσωτερική και εξωτερική στροφή του βρα-
χίονα. Τελικώς, το μείζον βραχιόνιο όγκωμα στα-
θεροποιείται με τη βοήθεια δύο αυλοφόρων βιδών. 
Στις περιπτώσεις με υπερβολική στροφική παρε-
κτόπιση, εισάγεται ένα μονόδοντο άγκιστρο και το 
έλασσον βραχιόνιο όγκωμα συλλαμβάνεται και κα-
θηλώνεται στην περιοχή της πρόσφυσης του υπο-
πλατίου τέμνοντα προκειμένω να επιτευχθεί καθή-
λωση της κεφαλής. Όταν η βραχιόνια κεφαλή είναι 
παρεκτοπισμένη προς τα έσω και κάτω, εισάγεται 
αμβλύς αποκολλητήρας και προωθείται προς την 
βραχιόνια κεφαλή από τα πρόσω ακολουθώντας 
την πορεία του οστού μέχρι των ανατομικό αυχέ-
να και ανασηκώνεται το τεμάχιο της κεφαλής. Η 
ολισθητική αυτή διαδικασία κατά μήκος του οστού 
χωρίς να απολεσθεί η επαφή με αυτό διασφαλίζει 
την αποφυγή βλάβης νευροαγγειακών στοιχείων.

Κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων και 
κατάγματα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα

Οι αρχές της ανάταξης είναι οι ίδιες με αυτές 
της ανοικτής τεχνικής. Η αποκατάσταση περιλαμ-
βάνει ανύψωση του τεμαχίου της κεφαλής, με τον 
όρο ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος αποκατά-
στασης της θέσης και της σχέσης τω ν βραχιονίων 
ογκωμάτων. Ο βραχίονας του ασθενούς προσάγεται 
σε ουδέτερη θέση από τον βοηθό του χειρουργού. 
Γίνεται μια τομή στο όριο μεταξύ του άνω και του 
μέσου τριτημορίου της κεφαλής και υπό τον άμεσο 
ακτινοσκοπικό έλεγχο προωθείται ένας αποκολλη-
τήρας προς το ενσφηνωμένο περικεχονδρωμένο 
τμήμα της κεφαλής. Μετά το τεμάχιο αυτό ανορ-
θώνεται και επανατοποθετείται στην ανατομική 
του θέση όπως υποσημαίνεται από το μείζον βρα-
χιόνιο όγκωμα. Το αναταγμένο τμήμα της κεφαλής 
συγκρατείται με δύο ή τρεις βελόνες Kirschner, οι 
οποίες εισάγονται από κάτω διαμέσου του τεμα-
χίου της διάφυσης προς το τεμάχιο με το περικε-
χονδρωμένο τμήμα. Το μείζον βραχιόνιο όγκωμα, 
του οποίου η ενσφήνωση συνήθως προκαλεί επί τα 

εκτός κλίση ενώ η διαμήκης θέση του παραμένει σε 
γενικές γραμμές αμετάβλητη, αυτομάτως ανακτά 
την ορθή του θέση με την ανόρθωση του περικε-
χονδρωμένου τεμαχίου. Το τεμάχιο αυτό συγκρα-
τείται από κάτω από το εναπομένον περιόστεο και 
από επάνω από το μυοτενόντιο έλυτρο του ώμου. 
Ακολουθεί η διαδικασία εισαγωγή αυλοφόρου βί-
δας με την εισαγωγή του εισαγωγές (trocar) από 
το άνω τμήμα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος 
και η βίδα εισάγεται διαμέσου του ογκώματος στο 
άνω τμήμα του περικεχονδρωμένου οστικού τεμα-
χίου της κεφαλής. Μια επιπλέον βίδα διεκβάλλεται 
διά του κάτω τμήματος του μείζονος βραχιονίου 
ογκώματος προς το τεμάχιο της διάφυσης του 
βραχιονίου οστού, έτσι ώστε το μείζον βραχιόνιο 
όγκωμα να ανακτήσει τη φέρουσα λειτουργικότη-
τά του μεταξύ της διάφυσης του βραχιονίου και 
του αρθρικού τεμαχίου της κεφαλής. Τελικώς, πρέ-
πει να αναταχθεί το έλασσον βραχιόνιο όγκωμα, 
το οποίο κυρίως παρεκτοπίζεται επί τα εντός. Για 
το λόγο αυτό ο βραχίονας του ασθενούς φέρεται 
σε 70ο απαγωγή και το ακτινοσκοπικό μηχάνημα 
φέρεται έτσι ώστε να λαμβάνει αξονική προβολή. 
Γίνεται μια μικρή τομή και εισάγεται ένα μικρό μο-
νόδοντο άγκιστρο εισάγεται προς την κατεύθυνση 
του ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος, το οποίο 
προσαρμόζεται στην περιοχή της πρόσφυσης του 
υποπλατίου και έλκεται επί τα εκτός, μέχρι να απο-
κατασταθεί η αρθρική ομαλότητα, όπως φαίνεται 
από τα εντός. Διενεργείται προσωρινή συγκράτη-
ση με τη βοήθεια μιας βελόνας Kirschner και με 
οδηγό αυτήν εισάγεται μια αυλοφόρος βίδα 40 
mm από τα πρόσω. Τελικώς οι βελόνες Kirschner 
που εισήχθησαν στο αρθρικό τεμάχιο της κεφαλής 
αποκόπτονται και παραμένουν στη θέση τους και 
αφήνονται προς αφαίρεση κάτω από το δέρμα. 
Τέσσερις εβδομάδες μετά αφαιρούνται υπό τοπική 
αναισθησία. Όταν δεν υπάρχει επαφή μεταξύ του 
οστικού τεμαχίου της κεφαλής και της ωμογλήνης, 
είτε επειδή η ενσφήνωση είναι μεγάλη έτσι ώστε 
να είναι στραμμένο επί τα εκτός, είτε λόγω δεν εί-
ναι μόνο ενσφηνωμένο αλλά και παρεκτοπισμένο 
επί τα εκτός (γνήσιο κάταγμα τεσσάρων τεμαχίων), 
η ανάταξη είναι πιο δύσκολη. Αποφασιστικός και 
πάλι παράγοντας είναι η κινητοποίηση με τη βοή-
θεια χειρισμών του αρθρικού τεμαχίου, όπως ήδη 
περιγράφηκε και στη συνέχεια επανατοποθέτησή 
του με τη βοήθεια αποκολλητήρα. Σε κανένα από 
τα κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων δεν χρειάστη-
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κε η εισαγωγή σπογγωδών μοσχευμάτων μετά την 
ανύψωση του τεμαχίου της κεφαλής. 

Μετεγχειρητική πορεία

Ανοικτή ανάταξη

Ο βραχίονας ακινητοποιείται πάνω στον κορμό 
με ελαφρά επίδεση για 3-4 εβδομάδες (τούτου 
εξαρτωμένου από τον τύπο του κατάγματος και 
την ποιότητα του οστού). Η παθητική κινητοποίηση 
στο επίπεδο της ωμοπλάτης χωρίς άσκηση στρο-
φικής κινητικότητας αρχίζει από την πρώτη μετεγ-
χειρητική ημέρα. Μετά από την περίοδο αυτήν, επι-
τρέπονται ενεργητικές κινήσεις περιλαμβανομένων 
και των στροφικών. 

Διαδερμικές τεχνικές

Ο βραχίονας ακινητοποιείται και πάλι επί του 
κορμού με ελαφρά επίδεση επί τρεις εβδομάδες. 
Ανάλογα με το βαθμό σταθερότητας που επιτυγ-
χάνεται, αρχίζει παθητική κινητικότητα στο επίπε-
δο της ωμοπλάτης χωρίς άσκηση στροφικής κινη-
τικότητας αρχίζει και πάλι από την πρώτη ημέρα 
μετεγχειρητικώς. Μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων 
εβδομάδων ενθαρρύνονται στροφικές και ενεργη-
τικές κινήσεις.

Αποτελέσματα 

Ανοικτές τεχνικές 

Οι ανοικτές τεχνικές, όπως περιγράφηκαν ανω-
τέρω, εφαρμόστηκαν στο παρελθόν από περίπου 
το 1985 έως το 1991 προ της γενίκευση των δι-
αδερμικών τεχνικών. Οι περισσότερες από τις πε-
ριπτώσεις αφορούν σε κατάγματα με ενσφήνωση 
σε βλαισότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρο-
νικής περιόδου, ένα σύνολο 28 ασθενών που εμ-
φάνιζαν ενσφήνωση σε εξεσημασμένη βλαισότητα 
(μέση γωνίωση σε βλαισότητα της τάξης των 38ο) 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικώς. Η μέση ηλικία 
ήταν 52 έτη (κυμαινόταν από 26 - 65). Κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με διαδοχικές 
επανεξετάσεις (36 μήνες κατά μέσο όρο, 18 μήνες 
κατ΄ ελάχιστον), ένας ασθενής εμφάνισε απολυ-
ματοποίηση του αρθρικού τεμαχίου της κεφαλής 
και ένας άλλος παρουσίασε ασυμπτωματική μερική 
άσηπτη νέκρωση. Παρατηρήθηκαν ήπιες εκφυλι-
στικές αλλοιώσεις σε δύο ασθενείς, και σημαντικές 
αλλοιώσεις σε άλλον ένα. Όπου η ανατομική απο-

κατάσταση ήταν εφικτή, τα μακροπρόθεσμα απο-
τελέσματα ήταν σχεδόν ανάλογα με την αντίθετη 
πλευρά που δεν είχε υποστεί τραυματισμό.

Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση 
τη λειτουργική βαθμονόμηση των Constant και 
Murley (Constant και, Murley 1987), γνωστή ως 
Constant score (Cs). Ο μέσος όρος του Cs ήταν 
81, κυμαινόμενο μεταξύ 66 και 100 μονάδες. Η 
μέση λειτουργική τιμή σε σχέση με το αντίθετο μη 
τραυματισμένο ώμο ήταν 84% (72-108%). Στις πε-
ριπτώσεις ασθενών με τέλεια αποκατάσταση της 
ανατομικής της περιοχής, ο μέσος όρος ήταν 88% 
(77-108%). 

Εικόνα 3. - Ανάταξη και διαδερμική υβριδική εξωτερική 
οστεοσύνθεση.

Διαδερμικές τεχνικές

Μεταξύ των ετών 1990 και 1994, 27 ασθε-
νείς με κατάγματα τριών και τεσσάρων τεμαχίων 
(9 με τριών τεμαχίων και 18 με κατάγματα τεσ-
σάρων τεμαχίων) αντιμετωπίστηκαν με χρήση δι-
αδερμικών τεχνικών προς ανάταξη και ελαχίστη 
εσωτερική συγκράτηση. Από τους 18 ασθενείς με 
κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων, οι 13 ήταν με κα-
τάγματα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα χωρίς σημα-
ντική πλάγια παρεκτόπιση του αρθρικού τεμαχίου, 
ενώ 5 εμφάνιζαν σημαντική παρεκτόπιση. Η καλή 
ανατομική αποκατάσταση επιτεύχθηκε σχεδόν σε 
όλους τους ασθενείς. Η μέση περίοδος διαδοχι-
κών κλινικών επανεξετάσεων ήταν 24 μήνες (18-
47 μήνες). Όλα τα κατάγματα των τριών τεμαχίων 
εμφάνισαν καλά λειτουργικά αποτελέσματα (μέσος 
όρος Cs 91% (84 - 100%) χωρίς σημεία άσηπτης 
νέκρωσης. Όπως και την περίπτωση ασθενών με 
κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων, καλά ακτινολογικά 
αποτελέσματα επιτεύχθηκαν στην περίπτωση των 
καταγμάτων με ενσφήνωση σε βλαισότητα με τη 
εξαίρεση ενός ασθενούς που εμφάνισε σημεία με-
ρικής άσηπτης νέκρωσης της βραχιονίου κεφαλής. 
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Αναφορικά με τα κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων 
με επί τα εκτός παρεκτόπιση του αρθρικού τεμα-
χίου, απαιτήθηκε επανορθωτική χειρουργική με 
την εισαγωγή προσθετικού εμφυτεύματος σε έναν 
ασθενή με άσηπτη νέκρωση, και σε έναν ασθενή 
λόγω παρεκτόπισης του κατάγματος. Η συνολική 
συχνότητα εμφάνισης άσηπτης νέκρωσης της κε-
φαλής του βραχιονίου σε ασθενείς με κατάγματα 
τεσσάρων τεμαχίων ήταν 11%. Το συνολικό Cs 
όλων των ασθενών με κατάγματα τεσσάρων τεμα-
χίων και διατήρηση της βραχιονίου κεφαλής ήταν 
87% (79-100). Μέχρι το πέρας του 1997 συνο-
λικώς 67 ασθενείς με κατάγματα τριών και τεσ-
σάρων τεμαχίων (οι περισσότεροι από αυτούς με 
παρεκτόπιση σε βλαισότητα) αντιμετωπίστηκαν με 
αυτήν την τεχνική, με επιβεβαιώνοντας τα αποτε-
λέσματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Συμπεράσματα 
Στις περιπτώσεις ασθενών με κατάγματα τεσ-

σάρων τεμαχίων η απόσπαση του μείζονος και 
του ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος παράγει 
μια κατάσταση, στην οποία η αιμάτωση στο περι-
κεχονδρωμένο στοιχείο της βραχιονίου κεφαλής 
διατηρείται μόνο διαμέσου του περιοστέου που 
υπαλείφει την έσω μοίρα του ανατομικού αυχένα 
(Neer 1970). Το περιόστεο πρέπει να διατηρηθεί 
καθ’ όλη την διάρκεια της επέμβασης. Η μικρή συ-
χνότητα άσηπτης νέκρωσης στα κατάγματα που 
έτυχαν ανοικτής ανάταξης αποδεικνύει ότι η χει-
ρουργική παρέμβαση δεν επιδεινώνει περαιτέρω 
την κυκλοφορία όταν διενεργούνται χειρισμοί μετά 
προσοχής και η χρήση προσθετικών υλικών τηρεί-
ται στο ελάχιστο. Η συχνότητα της άσηπτης νέκρω-
σης στα παρεκτοπισμένα σε βλαισότητα κατάγμα-
τα της κεφαλής είναι περίπου η ίδια με αυτήν που 
παρατηρείται όταν γίνεται εφαρμογή διαδερμικών 
τεχνικών. Η σύγκριση επί ασθενών με κατάγματα 
της κεφαλής τεσσάρων τεμαχίων παρεκτοπισμένα 
σε βλαισότητα  που αντιμετωπίστηκαν με ανοικτές 
και κλειστές τεχνικές δεικνύει ότι τα λειτουργικά 
αποτελέσματα είναι λίγο καλύτερα με τις διαδερ-
μικές τεχνικές. Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν 
με διαδερμικές τεχνικές ήταν σε θέση να επιστρέ-
ψουν στην εργασία τους σημαντικά νωρίτερα από 
εκείνους που υποβλήθηκαν σε ανοικτή χειρουργική 
αποκατάσταση (11 εβδομάδες κατά μέσο όρο σε 
σχέση με τις 14 εβδομάδες). Σημαντικά χαρακτηρι-
στικά όλων των διαδερμικών τεχνικών είναι:

• Ο κρίσιμος παράγοντας της ακεραιότητας 
των μαλακών μορίων που γεφυρώνουν τα 
διάφορα τεμάχια που είναι υπεύθυνος για 
την παραγωγή καλών λειτουργικών αποτε-
λεσμάτων. 

• Στις περιπτώσεις ασθενών με κατάγματα 
τριών τεμαχίων και με κατάγματα τεσσάρων 
τεμαχίων παρεκτοπισμένα σε βλαισότητα, οι 
διαδερμική ανάταξη συνήθως παράγει καλά 
και πολύ καλά αποτελέσματα. 

• Λόγω της μικρής διαθεσιμότητας ακεραίων 
γεφυροποιητικών μαλακών μορίων μετα-
ξύ των οστικών τεμαχίων, τα κατάγματα με 
παρεκτόπιση του αρθρικού τεμαχίου επί τα 
εκτός είναι σαφώς λιγότερο κατάλληλα από 
εκείνα τα οποία δεν δεικνύουν επί τα εκτός 
παρεκτόπιση. 

Οι συχνότητες άσηπτης νέκρωσης τουλάχιστον 
δεν αυξάνουν με χρήση διαδερμικών τεχνικών. 

Όταν αποφεύγεται η ανοικτή προσπέλαση του 
κατάγματος, οι συμφύσεις μεταξύ των διαφόρων 
ολισθαινουσών επιφανειών ελαττώνεται και μει-
ώνεται συνακόλουθα η περίοδος αποκατάστασης. 

Λόγω του ελαττωμένου ρυθμού ανάπτυξης 
συμφύσεων των ολισθαινουσών επιφανειών, δεν 
είναι απαραίτητη η επιθετική αρχική φυσικοθερα-
πεία κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εβδο-
μάδων. Στις περιπτώσεις ασθενών με κακή οστική 
ποιότητα, ο βραχίονας ακινητοποιείται τουλάχι-
στον επί τρεις εβδομάδες χωρίς κίνηση. Αυτό γίνε-
ται σε αντίθεση με την ανοικτή χειρουργική θερα-
πεία όπου κεφαλαιώδους σημασίας είναι η πρώιμη 
κινητοποίηση του ώμου.
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