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Περίληψη 

Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός (ΩΔ) είναι μια σπάνια κάκωση παρά την 

επίφαση της αύξησης της συχνότητας με την οποία εμφανίζεται. Η γνώση των 

επιμέρους λεπτομερειών της κάκωσης βασίζεται σε μικρό αριθμό ασθενών και 

παρουσίαση περιπτώσεων. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανασκόπηση της 

αξιολόγησης και της αντιμετώπισης των λειτουργικών αποτελεσμάτων μετά ΩΔ. Η 

κάκωση αυτή συχνά προκαλείται επί των σχηματισμών που συναπαρτίζουν την 

ωμική ζώνη από άσκηση υπερβολικής εξελκυστικού τύπου βίας με αποτέλεσμα 

την τέλεια απώλεια της σταθερότητας της ωμοθωρακικής άρθρωσης και έξω 

εξάρθρημα της ωμοπλάτης με ανέπαφο το δέρμα και τα υπερκείμενα μαλακά 

μόρια. Ο ΩΔ συχνά σχετίζεται με μυϊκές, συνδεσμικές, οστικές, αγγειακές και 

νευρικές κακώσεις.  

 Στην οξεία φάση η έγκαιρη αντιμετώπιση της νευροαγγειακής βλάβης 

μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη, Οι βαριές νευροαγγειακές κακώσεις μπορεί να 

απαιτήσουν τη διενέργεια ενός πρώιμου ακρωτηριασμού. Αλλά και οι βαριές 

αποσπαστικού τύπου κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος σχετίζονται με τα πτωχά 

αποτελέσματα όσον αφορά στη λειτουργική αποκατάσταση. Σκοπός της μελέτης 

αυτής αποσαφήνιση των λεπτομερειών που αφορούν στην κάκωση σε μεγάλο 

αριθμό ασθενών και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
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Abstract 

 

Scapulothoracic dissociation is an infrequent injury with potentially devastating 

outcomes. Knowledge of this injury is based on small patient series and case 

reports. The aim of this article is to review the evaluation, management and functional 

outcomes following scapulothoracic dissociation. Often caused by high traction 

forces applied to the shoulder girdle, there is a complete loss of the scapulothoracic 

articulation with lateral scapular displacement and intact skin. This is frequently 

associated with muscular, ligamentous and osseous injuries to the shoulder girdle, 

vascular injuries to the subclavian, or axillary, vessels and brachial plexus lesions. 

In the acute setting, the timely diagnosis of the associated neurovascular injuries is 

crucial. Severe neurovascular and soft tissue compromise often requires an early 

above-elbow amputation. Further, complete brachial plexus avulsions are associated 

with a limited potential for functional recovery. Aim of this study is to clarify the 

details featuring the injury and to review past and present literature 
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Εισαγωγή  

 Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός (ΩΔ) είναι μια σπάνια, αλλά με τάση 

αύξησης της συχνότητας εμφάνισής της κάκωση της ωμικής ζώνης με υψηλή 

θνητότητα και πτωχό λειτουργικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από την ένταση της 

εφαρμοζόμενης θεραπείας. Η κάκωση περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Oreck 

και συν (1984) και χαρακτηρίζεται από έξω εξάρθρημα της ωμοπλάτης με ή χωρίς 

στροφή και άλλοτε άλλου βαθμού διαχωρισμό στο επίπεδο της ωμοθωρακικής 

άρθρωσης με γενικώς ανέπαφα τα υπερκείμενα των αρθρικών, μυϊκών και 

συνδεσμικών στοιχείων μαλακά μόρια και το δέρμα. Στη βαρύτερη μορφή της 

συνιστά πρακτικώς κλειστό ακρωτηριασμό του άνω τεταρτημορίου του σώματος 

εάν η νευροαγγειακή βλάβη είναι βαριά ή/και αστοχήσει η αντιμετώπισή της. Η 

κάκωση μπορεί να σχετίζεται με ένα ολόκληρο φάσμα μυοσκελετικών και 

νευροαγγειακών κακώσεων (Ebraheim et al 1988) περιλαμβανομένων: 

1. οστικών κακώσεων των στοιχείων της ωμικής ζώνης όπως ακρωμιοκλειδικός 

διαχωρισμός, παρεκτοπισμένα κατάγματα κλείδας, στερνοκλειδικό εξάρθρημα, 

ρήξη του κορακοακρωμιακού τόξου κλπ χωρίς να αποκλείονται και κατάγματα 

ως και κατάγματα εξαρθρήματα του ώμου, του βραχιονίου, του αγκώνα και 

του αντιβραχίου,  

2. αγγειακές κακώσεις της υποκλείδιας και της μασχαλιαίας αρτηρίας, χωρίς να 

αποκλείονται και πιο περιφερικές αγγειακές βλάβες,  

3. νευρολογικά ελλείμματα που προκαλούνται από μερική ή τέλεια απόσπαση 

στοιχείων τα ου βραχιονίου πλέγματος, 

4. τέλεια ή μερική ρήξη των μυϊκών στοιχείων του δελτοειδούς, του ελάσσονος 

θωρακικού, των ρομβοειδών, του ανελκτήρα της ωμοπλάτης και του πλατέως 

ραχιαίου. 

Η βιβλιογραφία όσον αφορά στον ΩΔ κυριαρχείται από παρουσιάσεις 

περιπτώσεων ασθενών κυρίως πολυτραυματιών που ως αποτέλεσμα της υψηλής 

βίας κάκωσης εμφανίζουν υψηλή θνητότητα και νοσηρότητα (Jangir και Misra 

2014, Kreeger MC και Bharcava P 2014, Knolbloch et al 2006, Sandeep et al 2014, 

Τaufeeg A και McConnel JS 2013, Jbara et al 2013, Karadimas et al 2009, An et al 

1988, Clements RH και Reisser JR 1996, Damschen et al 1988, Ebraheim et al 

1988, Estrada et al 2001 Goldstein και Watson 2001, Kelbel et al 1986, Lahoda et 

al 1993, Lange RH και Noel SH 1993, Masmejean et al 2000, Morris CS και Lloyd 

T 1990, Nagi ON και Dillon MS 1992, Oni et al 1992, Oreck et al 1985, 

Rubenstein et al 85, Sampson et al 1993, Tsai et al 1996, Tunnicliffe J και 

Knottenbelt JD 1994, Tüzüner et al 1994, Witz et al 2000, Zelle et al 2004). Κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, παρόλα αυτά, η βελτιωμένη αντιμετώπιση των παραπάνω 

ασθενών (Pape et al 2002). 

 

 

Μηχανισμός κάκωσης και μορφές  

 

Μηχανισμός κάκωσης 

 Ο ΩΔ συνήθως είναι αποτέλεσμα κακώσεων υψηλής κινητικής ενέργειας. Ο 
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μηχανισμός της κάκωσης χαρακτηρίζεται από ισχυρή άσκηση εξελκυστικού τύπου 

δυνάμεων που εφαρμόζονται στην ωμική ζώνη. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ακριβής 

μηχανισμός κάκωσης δεν μπορεί να αποκαλυφθεί από το ιστορικό, επειδή 

συνυπάρχουσες σοβαρές καταστάσεις όπως κρανιοεγκεφαλικές αλλά και 

θωρακοκοιλιακές κακώσεις είναι συνηθισμένες σε αυτούς τους ασθενείς. Ένας 

συνηθισμένος μηχανισμός προκειμένου περί οδηγών μοτοσικλετών είναι όταν ο 

τελευταίος προσπαθεί να κρατηθεί από το τιμόνι καθώς το σώμα του ωθείται 

ισχυρώς για να τον αποσπάσει από το όχημά του (Ebraheim et al 1988, Nagi et al 

1992, Tüzüner et al 1995, Knobloch et al 2006, Kreeger MC και Bhargava P 2010, 

Sandeep et al 2014). Μια προσεκτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι 

πάνω από το 50% των περιπτώσεων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι 

αποτέλεσμα ατυχημάτων με μηχανοκίνητα δίκυκλα. Άλλοι μηχανισμοί που έχουν 

αναφερθεί περιλαμβάνουν αυτοκινητικά ατυχήματα, παρασύρσεις, ατυχήματα επί 

πεζών και πτώσεις από ύψος (An et al 1988, Clements και Reisser 1996, Damschen 

et al 1997, Ebraheim et al 1988, Estrada et al 2001,Goldstein και Watson 2000, 

Johansen et al 1991, Kelbel et al 1986, Lahoda et al 1998, Lange RH και Noel SH 

1993), Masmejean et al 2000, Morris και Lloyd 1990, Nagi et al 1992, Oni et al 

1992, Oreck et al 1984, Rubinstein et al 1985, Sampson et al 1993, Tsai et al 1996, 

Tunnicliffe και Knottenbelt 1994, Zelle et al 2004, Ασσάντης και συν 2006, 

Flanagin BA και Leslie MP 2013)).  

Τύπος κάκωσης  

Ο ΩΔ χαρακτηρίζεται από άλλοτε άλλου βαθμού αποδιοργάνωση της 

ωμοθωρακικής άρθρωσης και έξω εξάρθρημα της ωμοπλάτης, ενώ το υπερκείμενο 

δέρμα είναι συνήθως ανέπαφο. Θεωρείται ανάλογη του ακρωτηριασμού του άνω 

τεταρτημορίου του σώματος και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συνοδών βλαβών. 

Υπάρχουν οστικές και συνδεσμικές βλάβες της ωμικής ζώνης, όπως είναι 

ακρωμιοκλειδικός διαχωρισμός, κατάγματα της κλείδας και εξάρθρημα της 

στερνοκλειδικής άρθρωσης, διάσπαση του κορακοακρωμιακού τόξου (Egol et al 

2001) ενώ δεν είναι σπάνιες οι κακώσεις των αγγείων και των νεύρων. Υπάρχει 

τέλεια ή μερική από απόσπαση των στοιχείων του βραχιονίου πλέγματος, μαζικές 

κακώσεις των μυϊκών ομάδων της περιοχής όπως του δελτοειδούς, του ελάσσονος 

θωρακικού, των ρομβοειδών, του ανελκτήρος της ωμοπλάτης, του τραπεζοειδούς 

και του πλατέως ραχιαίου. Ο ΩΔ όντας κάκωση υψηλής κινητικής ενέργειας 

συνήθως συνυπάρχει με κακώσεις σε άλλα σημεία και όργανα του σώματος καθώς 

και στο αντίθετο άνω άκρο ενώ έχει αναφερθεί και αμφοτερόπλευρη παρουσία της 

κάκωσης (Cruz Morande S et al 2015) . 

Η σχετικώς μεγάλη συχνότητα, με την οποία παρατηρούνται κλειστές 

αρτηριακές κακώσεις σε σχέση με αυτές που παρατηρούνται επί των νευρικών 

σχηματισμών (Sampson et al 1993), μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των αγγειακών 

σχηματισμών που υποχωρούν εμπρός στις βλάβες των νεύρων (Parry CBW 1979). 

Στα παιδιά η αυξημένη ελαστικότητα των ιστών μπορεί να προστατεύει σε κάποιο 

βαθμό έναντι των νευροαγγειακών βλαβών (An et al 1988, Lovejoy et al 2009, 

Clark ML και Jomba NM 2004).  

 

Αξιολόγηση  

Η διάγνωση του ΩΔ βασίζεται στο ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα 

ακτινολογικά σημεία. Παρόλα αυτά, αυτό συνήθως δεν είναι εύκολο, λόγω του ότι 

οι περισσότεροι ασθενείς έχουν επιπρόσθετες κακώσεις και μπορεί να έχουν ήδη 

κατασταλεί και διασωληνωθεί κατά την εισαγωγή τους. Οι βαριές συνοδές 

κακώσεις στον πολυτραυματία πολλές φορές αποτελούν λόγους περισπασμού της 

προσοχής της θεραπευτικής ομάδας από το συνήθως ύπουλα κλινικά συμπτώματα 

του ΩΔ, καθιστώντας τον μια συχνά «διαλαθούσα κάκωση» (Lahoda et al 1993).  

Αρχική κλινική αξιολόγηση 

 Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο ΩΔ είναι αποτέλεσμα υψηλής 

κινητικής ενάργειας κάκωση και η λήψη λεπτομερούς ιστορικού δεν είναι εύκολη 
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για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Κατά την επισκόπηση, υπάρχει μαζικό οίδημα 

των μαλακών μορίων που προκαλείται από το αιμάτωμα και το οίδημα και είναι 

δυνατό να είναι το μόνο κλινικό σημείο (Oreck et al 1985). Πολλές φορές αυτό 

επισκιάζεται από συνοδές κακώσεις στο ίδιο άκρο. άλλωστε, στην πλήρη εξέλιξη 

του φαινόμενου είναι δυνατό να υπάρχει ευαισθησία κατά την ψηλάφηση και 

απουσία σφυγμών, ελάττωση της μυϊκής ισχύος και υπαισθησία του άνω άκρου.  

 Όταν ο ασθενής είναι συνεργάσιμος και αιμοδυναμικώς σταθερός, οι 

αγγειακές και οι νευρολογικές κακώσεις είναι δυνατό να διαγνωσθούν κλινικώς 

(Tunnicliffe και Knottenbelt 1994). Παρόλα αυτά η παρουσία αγγειακής βλάβης 

που δεν καταργεί τη ροή διά των μεγάλων αγγειακών σχηματισμών αλλά και οι 

συνοδές κακώσεις στο ίδιο άκρο είναι δυνατό να καθιστούν πρακτικώς μη δυνατό 

και αυτό το ενδεχόμενο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και πιο περιφερικές αγγειακές 

κακώσεις. Όταν υπάρχουν αγγειακές κακώσεις που καταργούν την αιματική ροή 

υπάρχει ψυχρότητα του άκρου και κυανωτική απόχρωση σε σχέση με το αντίθετο 

άκρο (Sampson et al 1993). Παρόλα αυτά το υποβολαιμικό shock και η 

συνακόλουθη περιφερική αγγειοσύσπαση μπορεί να συσκοτίζουν την κλινική 

εικόνα (Ebraheim και Jackson 1988, Fisher και Kent 2001). Επιπροσθέτως, οι 

κλινικές εκδηλώσεις των αγγειακών και των νευρολογικών βλαβών είναι δυνατό 

να αλληλεπικαλύπτονται (Kelbel et al 1986). Επί αμφιβόλων περιπτώσεων το 

υπερηχοροογράφημα Doppler είναι δυνατό να αποκαλύψει την αρτηριακή 

απόφραξη αν υπάρχει. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η κλινική επίδραση της 

αρτηριακής βλάβης της υποκλειδίου και της μασχαλιαίας αρτηρίας συνήθως 

υπερεκτιμώνται λόγω της πλούσιας παράπλευρης κυκλοφορίας που υπάρχει στην 

περιοχή του ώμου, που ασκεί προστατευτική επίδραση στην εγκατάσταση 

περιφερικής ισχαιμίας (Lee et al 1998, Levin et al 1971, Zelle et al 2004,).  

Ακτινολογική αξιολόγηση  

Η επί τα εκτός παρεκτόπιση της ωμοπλάτης στην απλή ακτινογραφία 

θώρακος είναι παθογνωνονική της κατάστασης (Damschen et al 1997). Ο βαθμός 

της επί τα εκτός παρεκτόπισης μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με τη τον προσδιορισμό 

του ωμοπλατιαίου δείκτη (Kelbel et al 1986, Oreck et al 1985, Zelle et al 2004, 

Tsai et al 1996, Lee et al 2009). Για τον υπολογισμό αυτού του λόγου, μετριέται η 

απόσταση της κάτω γωνίας της ωμοπλάτης από την αντίστοιχη θωρακική 

ακανθώδη απόφυση σε μια καλά επικεντρωμένη ακτινογραφία θώρακα. Στη 

συνέχεια το πηλίκο της πάσχουσας προς την υγιή πλευρά αποτελεί τον ζητούμενο 

λόγο (Kelbel και συν 1993) (εικ. 1). 

 
Εικόνα 1. – Ανάδειξη του ωμοπλατιαίου δείκτη.  

Εναλλακτικώς, ο δείκτης αυτός μπορεί να προσδιορισθεί με τη μέτρηση 

των αποστάσεων μεταξύ της κορακοειδούς απόφυσης και της στερνικής εντομής ή 
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μεταξύ πρόσθιου χείλους της ωμογλήνης και της στερνικής εντομής επί 

περιπτώσεων με κάταγμα του έσω (νωτιαίου) χείλους της ωμοπλάτης (Lee et al 

1998). Στον γενικό πληθυσμό ο ωμοπλατιαίος δείκτης είναι 1,07±0,04 (Kelbel και 

συν 1993). Οι Zelle και συν (2004) αναφέρουν τιμές αυτού του δείκτη από 

1,29±0,19 επί 25 ασθενών με ΩΔ. Οι Althausen και συν (2003) θεωρούν ότι ο 

λόγος αυτός κατεβαίνει, όταν υπάρχουν εξαρθρήματα και άλλων αρθρώσεων στην 

περιοχή. Σε βαριές περιπτώσεις ο λόγος αυτός είναι δυνατό να φθάσε σε 1,5 ή και 

περισσότερο (εικ. 2). 

 
Εικόνα 2. - Η ακτινολογική διάγνωση του ΩΔ από την προσθιοπίσθια ακτινογραφία 

θώρακος, άνω άκρο σε ουδέτερη θέση, ενισχύεται από συνύπαρξη καταγμάτων και 

εξαρθρημάτων στην περιοχή (Althausen PL, Lee MA, Finkemeier CG: Scapulothoracic 

dissociation: diagnosis and treatment. Clin Orthop 2003 416: 237-44). 

 

 

Η ακριβής μέτρηση του ωμοπλατιαίου δείκτη απαιτεί μια καλά 

επικεντρωμένη και σταθερή ως τα δεδομένα της λήψης απλή ακτινογραφία 

θώρακα, χωρίς στροφή τέτοια που να επηρεαστεί από τη θέση των άκρων, της 

θέσης του κορμού, του αντίθετου ώμου ή κακώσεων της σπονδυλικής στήλης 

(Lange RH 1993). Για τους λόγους αυτούς η διάγνωση ούτε μπορεί να αποκλειστεί 

και ούτε να τεθεί και μόνο από τον προσδιορισμό αυτού του δείκτη. Εάν η 

διάγνωση είναι αμφίβολη οι Morris και Lloyd (1990) συνιστούν επιπρόσθετη λοξή 

λήψη για την απεικόνιση της ωμοπλάτης καθώς και διενέργεια αξονικής 

τομογραφίας.  

Επιπροσθέτως προς τα έξω εξάρθρημα της ωμοπλάτης, τα κατάγματα της 

κλείδας σε διάσταση, ο ακρωμιοκλειδικός διαχωρισμός και τα στερνοκλειδικά 

εξαρθρήματα όπως και οι βλάβες του κορακοακρωμιακού τόξου επισυμβαίνουν αν 

και με μικρή συχνότητα σε αυτή τη μορφή της κάκωσης (Sampson et al 1988, 

Tunnicliffe και Knottenbelt 1994, Zelle et al 2004). 

Αξιολόγηση των αγγειακών βλαβών 

 Η διάγνωση ή η υπόνοια παρουσίας ΩΔ απαιτεί διενέργεια εκλεκτικής 

αγγειογραφίας της υποκλείδιας, της μασχαλιαίας και των βραχιονίων αρτηριών επί 

αιμοδυναμικώς σταθερών ασθενών (Clements RH και Reisser JR 1996, 

Katsamouris AN et al 2002, Oreck SL 1984). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η 

συχνότητα των αγγειακών βλαβών σε κακώσεις με τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί 

να φθάνει και στο 88% (Oni HS et al 1988, Clements RH και Reisser JR 1996, 

Damschen DD et al 1997, Ebraheim NA et al 1988, Goldstein LJ και Watson JM 

2000, Johansen K et al 1991, Kelbel JM και Jardon OM 1986, , Lahoda LU et al 

1998, Lange RH και Noel SH 1993, Masmejean EH et al 2000, Morris και Lloyd 

1990, Nagi ON et al 1992, Oni OOA et al 1992, Oreck SL et al 1984, Rubinstein 

JD et al 1985, Sampson LN et al 1993, Tsai WN et al 1996, Tunnicliffe J και 

Knottenbelt JD 1994, Tüzüner S et al 1995, Witz M et al 2000, Zelle BA et al 
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2004). Οι Sampson LN και συν (1993) αναφέρουν αρτηριογραφικά ευρήματα επί 

11 ασθενών με αυτή την κατάσταση αλλά μόνο σε έναν από αυτούς απειλητική για 

την ακεραιότητα του μέλους ισχαιμία. Η αρτηριακή απόφραξη συνήθως αποτελεί 

αποτέλεσμα της θρόμβωσης ή της άσκηση επί του αγγείου εξωτερικής πίεσης. Εν 

αντιθέσει προς τις διατιτραίνουσες κακώσεις, η αιμορραγία από την υποκλείδια 

αρτηρία δεν είναι συχνή (Chuang DCC et al 1992, Rosenberg JM et al 1989, 

Sampson LN et al 1993) (εικ. 3). 

 
Εικόνα 3. – Συμβατική αρτηριογραφία επί ΩΔ – θρόμβωση υποκλειδίου ισχαιμία άνω 

άκρου. 

Σημειώστε την τιμή που μπορεί να έχει ο ωμοπλατιαίος δείκτης  

Αξιολόγηση των νευρολογικών βλαβών  
 Η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού και η κλινική εξέταση είναι δυνατό να 

προβλέψουν την εντόπιση της νευρολογικής βλάβης στο 30-50% των περιπτώσεων (Leffert 

RD 1988). Η νευρολογική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει την ανίχνευση της 

δερμοτομικής αισθητικότητας, τα εν τω βάθει τενόντια αντανακλαστικά και τον έλεγχο της 

μυϊκής ισχύος. Με αυτά τα δεδομένα είναι δυνατή μια γενική εντόπιση των νευρολογικών 

βλαβών. Η παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού, των ρομβοειδών, του υπερακανθίου και 

του διαφράγματος είναι ενδεικτικά προγαγγλιακής βλάβης. Η εξέταση του σύστοιχου κάτω 

άκρου μπορεί να καταδεικνύει σπαστικότητα που είναι ενδεικτική της συνοδού βλάβης του 

νωτιαίου μυελού. Ο σύστοιχος οφθαλμός θα πρέπει να εξετασθεί για την εμφάνιση του 

σημείου Claude-Bernard Horner, που περιλαμβάνει μύση, πτώση του άνω βλεφάρου, 

ανιδρωσία της προσβεβλημένης περιοχής του προσώπου και ενόφθαλμο. Η παρουσία του 

σημείου Claude Bernard - Horner υποδηλώνει προγαγγλιακή αξονική διακοπή της συνέχεια 

των νευραξόνων στο επίπεδο Θ1. Το σοβαρό εκλυόμενο άλγος σε ένα υπαισθητικό άνω 

άκρο δείχνει βαριά διακοπή της προσαγωγής νευρικών ερεθισμάτων και συνακόλουθο 

αντανακλαστικό τοπικό επώδυνο σύνδρομο (CRPS = Complex Reflex Pain Syndrome, 

παλαιότερα: νευροφυτική δυστονία). 

 Η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία αλλά και αξονική τομογραφία θα πρέπει να 

διενεργείται ιδιαίτερα σε ασθενείς με βλάβες πολλαπλών επιπέδων. Η ανασύνθεση της 

εικόνας με τη βοήθεια MR παρέχει καλύτερη απεικόνιση των μαλακών μορίων ιδιαίτερα 

στις ακολουθίες T1 βαρύτητας που ενισχύουν την απεικόνιση του λίπους της αυχενικής 

μοίρας του νωτιαίου μυελού και των νευρικών ριζών. Οι ακολουθίες Τ2 βαρύτητας επίσης 

με καταστολή του λίπους ενισχύουν την απεικόνιση του ύδατος και παρέχουν τη 

δυνατότητα απεικόνισης των ψευδομηνιγγοκηλών που μπορεί να προκλήθηκαν από τον 

εξελκυσμό των νευρικών ριζών από το νωτιαίο μυελό (Lee GK et al 2007). 

Η διενέργεια ηλεκτρομυογραφήματος (ΗΜΓ - EMG) είναι επιβοηθητική για την 

ταυτοποίηση των νευρικών ριζών που συμμετείχαν στον τραυματισμό και θα αναζητηθούν 

ενδείξεις απονεύρωσης ή ακόμη και ακούσια κινητική δυναμικά ακόμη και 3 εβδομάδες 

μετατραυματικώς λόγω της δευτερογενούς εκφύλισης κατά Waller (Leffert RD 1988). Η 

τύπου ρουτίνας εξέταση του άνω άκρου μπορεί να μην αποδειχθεί χρήσιμη για τη διάκριση 

προγαγγλιακών και μεταγαγγλιακών βλαβών. Η απονεύρωση με βάση το γίνεται από ΗΜΓ 

αρχίζει από τους εν τω βάθει αυχενικών μυών, που νευρώνονται από τους οπισθίους 

κλάδους των νωτιαίων νεύρων που εξέρχονται από τη ρίζα κατά το διάστημα ανάμεσα στο 

νωτιαίου μυελό και το σύστοιχο νωτιαίο γάγγλιο (Songcharoen P et al 1996). Κατά την 
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κλινική εξέταση, τόσο το ΗΜΓ του άνω άκρου όσο και το αντίστοιχο παρασπονδυλικό θα 

πρέπει να συνεξετάζονται, επειδή επιτυγχάνεται η προγνωστικότητα του 80% κάθε μιας από 

τις δύο ομάδες βλαβών, προγαγγλιακών και μεταγαγγλιακών και το 67% του συνδυασμού 

αυτών.  

Ταξινόμηση των κακώσεων τύπου ΩΔ.  

 Οι Damschen και συν (1997) πρότειναν ένα σύστημα ταξινόμησης του ΩΔ, το 

εξής: στον τύπο 1 υπάρχει μόνο μυοσκελετική κάκωση, ενώ στους τύπους 2Α προστίθεται 

αγγειακή βλάβη και στον τύπο 2Β νευρολογική βλάβη. Ο τύπος 3 περιλαμβάνει και τα τρία 

συστατικά μυοσκελετική, αγγειακή και νευρολογική βλάβη. Πιο πρόσφατα οι Zelle BA και 

συν (2004) παρουσίασαν μια πιο μακρόπνοη μελέτη. Αναφέρουν ότι, όσον αφορά στα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτά δεν ακολουθούν τις γραμμές της ταξινόμησης των 

Damschen και συν (1997). Επιπλέον η βαρύτητα της αποσπαστικού τύπου βλάβης του 

βραχιονίου πλέγματος παραμένει η παράμετρος με την πιο προγνωστική άποψη κρίσιμη 

παράμετρος για την πτωχή λειτουργική αποκατάσταση μετά ΩΔ. Έτσι, η ταξινόμηση 

τροποποιήθηκε με την προσθήκη του τύπου 4, που περιλαμβάνει τον τύπο 4 ως τον πιο 

σημαντικά από πλευράς αποκατάστασης (πίνακας 1). 

Πίνακας 

1 

Σύστημα ταξινόμησης ωμοθωρακικού διαχωρισμού κατά Zelle και 

συν (2004) 

Τύπος Κλινικά ευρήματα  

Τύπος 1 Μυοσκελετική κάκωση και μόνο  

Τύπος 

2Α 

Μυοσκελετική κάκωση με αγγειακή βλάβη  

Τύπος 

2Β 

Μυοσκελετική κάκωση και ατελή νευρολογική βλάβη με αγγειακή 

βλάβη 

Τύπος 3 Μυοσκελετική κάκωση με αγγειακή βλάβη και ατελή νευρολογική 

βλάβη με αγγειακή βλάβη 

Τύπος 4 Μυοσκελετική κάκωση με τέλεια βλάβη του βραχιονίου πλέγματος 

                                                         

Διαφορική διάγνωση ΩΔ 

Ο ΩΔ θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από το ωμοθωρακικό εξάρθρημα (locked 

scapula),που αποτελεί ένα τραυματικό εξάρθρημα της κατώτερης ωμοθωρακικής 

άρθρωσης αλλά δεν έχει τα καταστρεπτικά αγγειακά και νευρολογικά επακόλουθα 

(Hollinshead R και James KW 1979, Nettrour LF et al 1972). Στην κατάσταση αυτή, ο 

ώμος υπόκειται σε μια μέτρια ή βαριά κάκωση που έχει ως αποτέλεσμα μια πρόσθια και 

έξω στροφική παρεκτόπιση της ωμικής ζώνης με ενδοθωρακική παγίδευση της κάτω 

γωνίας της ωμοπλάτης μεταξύ δύο πλευρών (Nettrour LF et al 1972). Αυτή η παγίδευση 

ενισχύεται και από προϋπάρχουσα δυσπλασία της ωμοπλάτης όπως και όγκους της 

οστεοχόνδρωμα ή εξόστωση (Hollinshead R και James KW 1979, Parsons TA 1973). 

Θεραπεία 

Ο ΩΔ αντιπροσωπεύει μια σύνθετη κάκωση με μυοσκελετική και νευροαγγειακή 

συμμετοχή. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας αλλά και της σπανιότητας ελλείπουν οι γενικές 

κατευθυντήριες αρχές αντιμετώπισης. 

Αρχική καρδιοαναπνευστική σταθεροποίηση                     

Οι περισσότεροι ασθενείς με ΩΔ φέρουν συνήθως πολλαπλές συνοδές κλειστές 

κακώσεις. Έτσι, η αντιμετώπιση των ασθενών οφείλει να ακολουθεί τους γενικούς κανόνες 

ανάνηψης πολυτραυματιών.  

Η παραπέρα αντιμετώπιση προσδιορίζεται από της συνυπάρχουσες κακώσεις αλλά 

και τη νευρολογική και αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς. Επί αιμοδυναμικώς 

σταθερών ασθενών συνιστάται η προεγχειρητική αγγειογραφία προ της επεμβάσεως 

(Clements RH και Reisser SH 1996, Oreck SL et al 1984, Sampson LN et al 1993). Επί 

αιμοδυναμικώς ασταθών ασθενών παρόλα αυτά ενδείκνυται η άμεση χειρουργική 

παρέμβαση μέσω μιας υψηλής πλάγιας θωρακοτομής ή μέσης στερνοτομής για τον έλεγχο 

της αιμορραγίας σε εφαρμογή του αντίστοιχου αλγορίθμου (Tunnicliffe J και Knottenbelt 

JD 1994). Η επέμβαση αυτή περιλαμβάνει επιπωματισμό, έλεγχο της αιμορραγίας και 

αποκατάσταση του αγγείου. Εναλλακτική είναι η εφαρμογή ενδοαγγειακού νάρθηκα stent 

στο πλαίσιο της διαγνωστικής διαδικασίας (Katras T et al 2001, Akgün S et al 1999). 

Θεραπεία των αγγειακών κακώσεων 

Όταν υπάρχουν αγγειακές βλάβες που έχουν καταδειχθεί με αγγειογραφία, θα 

πρέπει να τίθενται προτεραιότητες προκειμένου να αποφευχθούν οι αιμορραγικές και οι 

ισχαιμικές επιπλοκές (Sampson LN et al 1993). Οι Damschen και συν (1997) συνιστούν 



 50 

αγγειακή αποκατάσταση 4-6 ώρες μετά από την κάκωση όταν παρατηρείται αγγειακή 

βλάβη. Χρησιμοποιείται αυτόλογο μόσχευμα σαφηνούς φλέβας για την τελικοτελική 

αναστόμωση των αρτηριακών βλαβών. Εάν το μέγεθος του ελλείμματος είναι μεγαλύτερο 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδετικά μοσχεύματα επεμβάσεως (Clements RH και 

Reisser SH 1996). Οι συνοδές φλεβικές βλάβες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε 

αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς ενώ διενεργείται απολίνωση επί αιμοδυναμικής 

αστάθειας (Clements RH και Reisser SH 1996).  

Σε αντίθεση με τους παραπάνω συγγραφείς οι Sampson και συν (1993) πρότειναν 

μια μη παρεμβατική θεραπεία σε ασθενείς με αγγειακές κακώσεις αιμοδυναμικά 

σταθερούς. Η πρότασή του ξεκινά από την παρατήρηση ότι οι αρτηριακές αποφράξεις 

σπάνια αποτελούν λόγο απώλειας του άνω άκρου λόγω καλής παράπλευρης κυκλοφορίας 

στην περιοχή του ώμου (Levin PM et al 1971, Sampson LN et al 1993). Εάν γίνει η επιλογή 

της μη άμεσης εγχειρητικής παρέμβασης σε μη σταθερούς αιμοδυναμικώς ασθενείς, γίνεται 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας με υγρά και ηλεκτρολύτες και τήρηση του αιματοκρίτη σε 

αποδεκτά επίπεδα Η οριστική εγχειρητική αντιμετώπιση γίνεται όταν καταστούν 

αιμοδυναμικώς σταθεροί επί βιώσιμων καλά αιματούμενων άνω άκρων (Ebraheim NA et al 

1988, Sampson LN et al 1993). 

Θεραπεία των νευρολογικών κακώσεων 
Η θεραπεία στηρίζεται στην εντόπιση και τη βαρύτητα της κάκωσης. Στους 

ασθενείς επί των οποίων υπάρχει απαίτηση αγγειακής χειρουργικής ή άλλες χειρουργικές 

επεμβάσεις στην περιοχή του ώμου, το βραχιόνιο πλέγμα θα πρέπει να διερευνάται 

χειρουργικώς για τον καθορισμό του τύπου της νευρολογικής κάκωσης (Kelbel JM και 

Jardon OM 1986, Tunnicliffe J και Knottenbelt JD 1994). Επί τελείων βλαβών του 

βραχιονίου πλέγματος κατά την αρχική διερεύνηση, συνιστάται ο ακρωτηριασμός άνωθεν 

του αγκώνα., επειδή η πρόγνωση της λειτουργικής αποκατάστασης του άνω άκρου είναι 

αμελητέα (Clements RH και Reisser SH 1996, Fisher PJ και Kent RB 2001, Goldstein LJ 

και Watson JM 2000, Oreck SL et al 1984, Rorabeck CH και Harris WR 1981, Shaw AD et 

al 1995, Yeoman PM και Seddon HL 1961, Zelle BA et al 2004). Εάν το βραχιόνιο πλέγμα 

εμφανίζεται αποκαταστάσιμο, όπως επί ρήξεων και όχι επί αποσπάσεων, κάποιοι 

συγγραφείς συνιστούν άμεση αγγειακή και νευρολογική αποκατάσταση κατά τον ίδιο 

εγχειρητικό χρόνο (Ebraheim NA et al 1987, Shaw AD et al 1995). Η αποκατάσταση των 

νεύρων δεν πρέπει να αναλαμβάνεται επειγόντως (Masmejean EH et al 2000) αλλά θα 

πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος έξη μηνών μετά τον τραυματισμό 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μυϊκή ατροφία και η ίνωση (Fogarty BJ και Brennen 

MD 2000, Nagano A 1998, Narakas AO 1985). Παρόλα αυτά, ο σχηματισμός ουλώδους 

ιστού γύρω από τα νεύρα καθιστά τις επανορθωτικές επεμβάσεις επί του βραχιονίου 

πλέγματος πιο δύσκολες (Parry CBW 1979). 

Η αποκατάσταση της κάμψης του αγκώνα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, 

ακολουθούμενη από τη σταθεροποίηση του ώμου και την προσαγωγή του άνω άκρου προς 

τον κορμό. Οι τελικές προσπάθειες κατευθύνονται στην αποκατάσταση της αισθητικότητας 

κατανομής Α6 – Α7 και αν είναι δυνατό της έκτασης του καρπού και της κάμψης των 

δακτύλων. Παρά την επιδίωξη αυτών εκπλήρωσης αυτών των στόχων, η επί τελείων 

αποσπαστικών κακώσεων του βραχιονίου πλέγματος αποκαθίσταται μια ασθενής κάμψη 

του αγκώνα και μια μέτρια σταθερότητα του ώμου είναι τα μόνα στοιχεία που είναι δυνατό 

να αποκατασταθούν (Goss TP 1995, Masmejean EH et al 2000). 

 Οι θεραπευτικές επιλογές προκειμένου περί βλαβών του βραχιονίου πλέγματος 

περιλαμβάνουν μικροχειρουργική αποκατάσταση των νεύρων, τενοντομεταθέσεις ή 

παρηγορικές επεμβάσεις προς αντιμετώπιση του άλγους. Ο διαχωρισμός των 

προγαγγλιακών από τις μεταγαγγλιακές βλάβες προεγχειρητικώς ελαττώνει τον εγχειρητικό 

χρόνο και διευκολύνει τον καταλληλότερο σχεδιασμό (Leffert RD 1988). Εφόσον 

αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για προγαγγλιακές βλάβες, θα πρέπει να εντοπισθεί μια 

κεντρική νευρική ρίζα διαθέσιμη για επανορθωτική χειρουργική ή λήψη μοσχευμάτων. 

Αποκατάσταση νεύρων επιχειρείται όταν τα πέρατα του νεύρου μπορούν να 

συμπλησιαστούν χωρίς τάση. Άλλως είναι απαραίτητη η παρεμβολή νευρικού μοσχεύματος 

όταν η απόσταση μεταξύ των κολοβωμάτων δεν επιτρέπει την άνευ τάσεως συρραφή. Τα 

συνηθισμένα δεσμιδικά μοσχεύματα με δότριες περιοχές είναι το γαστροκνημιαίο νεύρο, το 

έσω δερματικό νεύρο του βραχίονα ή το έσω δερματικό νεύρο του πήχεως. Πολλές φορές 

χρησιμοποιούνται αγγειούμενα νευρικά μοσχεύματα προκειμένου να αυξηθεί το ποσό του 

μοσχευματικού υλικού που μεταφέρεται. Μια συνηθισμένα ένδειξη είναι η αποσπαστική 

κάκωση των Α8-Θ1 ριζών, από τις οποίες σχηματίζεται το ωλένιο νεύρο, που βασίζεται 
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στην άνω ωλένια παράπλευρη αρτηρία, που είναι ιδεώδης δότης, καθώς ούτε η νευρική 

επανόρθωση ούτε η παρεμβολή μοσχευμάτων είναι δυνατό να επανανευρώσουν τόσο 

απομακρυσμένες μυϊκές ομάδες (Bonney G et al 1984).  

 Εάν η τεθεί η διάγνωση προγαγγλιακής βλάβης, δεν υπάρχει ανάγκη για 

διερεύνηση του βραχιονίου πλέγματος και θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα 

ανανεύρωσης με μεταφορά νευροπλασματικής ροής σε υπάρχοντες νευράξονες. Ένα νεύρο 

μικρότερης λειτουργικής σημασίας απομονώνεται από τις μυϊκές του διανομές και 

εισάγεται απευθείας ή διαμέσου νευρικών μοσχευμάτων στο περιφερικό κολόβωμα ενός μη 

λειτουργικού νεύρου (Chuang DCC et al 1992, Songcharoen P et al 1996, Waikakul S et al 

1999). Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη μόνο για την αποκατάσταση ανώτερων ριζών ή αν 

η παρεμβολή μοσχευμάτων αποδείχθηκε ανεπιτυχής. Για την αποκατάσταση της απαγωγής 

του ώμου προτιμότερη είναι η μεταφορά του παραπληρωματικού νεύρου στο υπερπλάτιο 

νεύρο. Η κάμψη του αγκώνα αποκαθίσταται με τη βοήθεια μεσοπλευρίου νεύρου στο 

μυοδερματικό νεύρο, προτιμότερα με την παρεμβολή μοσχεύματος (Merrell GA et al 2001).  

 Επί ασθενών με μη βιώσιμο πρόσθιο βραχιόνιο ή δικέφαλο βραχιόνιο, θα πρέπει να 

ενεργοποιηθεί η μεταφορά ελευθέρου αγγειούμενου μυϊκού μοσχεύματος όπως μόσχευμα 

ισχνού με την παρεμβολή μεσοπλευρίων νεύρων ως δότες. Οι τενοντομεταθέσεις θα πρέπει 

να διενεργούνται όταν παραπέρα νευρολογική ανάπλαση θεωρείται απίθανη ή έχει αποτύχει 

η λειτουργική αποκατάσταση. Στις παρηγορικές επεμβάσεις περιλαμβάνονται οι νευρολυσία 

των δερματικών κλάδων οπισθίων νωτιαίων νεύρων, εάν οι άλλες πρακτικές αποτύχουν.  

Θεραπεία των μυοσκελετικών κακώσεων 

 Η απόφαση για διενέργεια ανοικτών ανατάξεων και εσωτερικών οστεοσυνθέσεων 

των όπως είναι η συγκράτηση στερνοκλειδικών εξαρθρημάτων, καταγμάτων κλείδας και 

ακρωμιοκλειδικών διαχωρισμών θα πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση. Ένα δυνητικό 

πλεονέκτημα της ανοικτής ανάταξης είναι η επίτευξη μηχανικής σταθερότητας της ωμικής 

ζώνης που μπορεί να προστατεύσει την επούλωση των αγγειακών βλαβών ιδιαίτερα μετά 

από επεμβάσεις επί των αγγείων (Damschen DD et al 1997). Ιδεωδώς η σταθεροποίηση των 

καταγμάτων θα πρέπει να γίνεται προ των αγγειακών αναστομώσεων προκειμένου να 

προσδιοριστεί το μήκος ενός αγγειακού μοσχεύματος (Clements RH και Reisser SH 1996) 

αν και τα μεσοκλειδικά κατάγματα μπορούν διευκολύνουν μια διακλειδική προσπέλαση για 

τη διερεύνηση του βραχιονίου πλέγματος και των προκειμένω αγγειακών σχηματισμών. Η 

πρώιμη σταθεροποίηση μπορεί επίσης να διευκολύνει έναν ακρωτηριασμό ύπερθεν του 

αγκώνα εφόσον αυτός επιλεγεί (Clements RH και Reisser SH 1996). Εάν επιλεγεί η μη 

επείγουσα αγγειακή χειρουργική η μη εγχειρητική αντιμετώπιση των οστικών κακώσεων 

μπορεί να γίνει με εξωτερική συγκράτηση (Damschen DD et al 1997).  

 Συμπερασματικώς οι ορθοπαιδικές σταθεροποιητικές επεμβάσεις στον ΩΔ είναι 

ακόμη αμφιλεγόμενες. Παρόλα αυτά, η λήψη απόφασης βασίζεται όχι μόνο στις οστικές και 

συνδεσμικές βλάβες αλλά και στις συνοδές νευροαγγειακές κακώσεις με προπορεία στην 

αποκατάσταση της νευροαγγειακής κατάστασης και όχι στις επανορθωτικές επεμβάσεις. 

Λόγω του τύπου των κακώσεων στα οστά και τους συνδέσμους της ωμικής ζώνης 

εφαρμόζεται η αρχή του συστήματος ανάρτησης της ωμικής ζώνης όπως περιγράφηκε (Goss 

TP 1995, Egol KA 2001). Αυτή η αρχή βασίζεται στην παρουσία δύο στηρικτικών 

αντηρίδων – την κλείδα και την έξω μοίρα της ωμοπλάτης – ως συνδέσμου μεταξύ του 

κορμού και του άνω άκρου. Αμφότερες οι αντηρίδες συνδέονται σε ένα οστεοσυνδεσμικό 

δακτύλιο που περιλαμβάνει την κορακοειδή απόφυση, τον κορακοκλειδικό σύνδεσμο, το 

ακρώμιο και το υπογλήνιο φύμα. Κακώσεις σε οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία μπορεί να 

θεραπευθεί συντηρητικώς. Δεν συμβαίνει το ίδιο όταν υπάρχουν εξαρθρήματα της 

γληνοβραχιονίου με κάταγμα του υπογληνίου φύματος. Βλάβη σε δύο από αυτά τα στοιχεία 

καθιστά την ωμική ζώνη ασταθή και χρειάζεται έτσι σταθεροποίηση (Goss TP 1995, Egol 

KA 2001).        

Πρώιμος σε σχέση προς τον επιβραδυμένο ακρωτηριασμό 

 Πάρα πολλοί συγγραφείς έχουν συστήσει τη διενέργεια πρώιμου ακρωτηριασμού 

πάνω από τον αγκώνα, όταν πρόκειται για τέλεια βλάβη του βραχιονίου πλέγματος, όταν 

υπάρχει περιορισμένες δυνατότητες αποκατάστασης του άνω άκρου (Clements RH και 

Reisser SH 1996, Damschen DD et al 1997, Ebraheim NA et al 1987, Flanagin BA et al 

2013, Goldstein και Watson 2001, Kelbel et al 1986, Oreck et al 1985, Tüzüner S et al 1994, 

Zelle BA et al 2004). Στο παρελθόν υπήρξαν εργασίες που παρουσίαζαν καλύτερα 

αποτελέσματα, όταν διενεργείται άμεσος ακρωτηριασμός άνωθεν του αγώνα  (Rorabeck 1980). 

Επιπλέον επιχειρήματα προς τούτο ήταν η μυοσφαιρινουρία, αιμοσφαιρινουρία , 

υπερκαλιαιμία, επιγενείς θρομβώσεις παρόμοια με αυτά που απαντούν επί συνδρόμου 
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καταχώσεως ελαχιστοποιούνταν με τη διενέργεια ακρωτηριασμού. Ακόμη ήταν μικρότερος ο 

κίνδυνος από τα έλκη εκ πιέσεως του υπαισθητικού άνω άκρου και τα αλγεινά σύνδρομα τύπου 

καυσαλγίας (Estrada LS et al 2001) Παρόλα αυτά ούτε οι ασθενείς ούτε οι συγγενείς του 

είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα του ακρωτηριασμού και τον αρνούνται ως επιλογή 

(Clements RH και Reisser SH 1996, Ebraheim NA et al 1987, Goldstein και Watson 2001, 

Lee GK et al 2009, Tüzüner S et al 1994).  

 Εάν ο πρώιμος ακρωτηριασμός δεν γίνει αποδεκτός είναι δυνατό να αναληφθεί 

αργότερα εντός του έτους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, επειδή η παραπέρα 

καθυστέρηση μπορεί να είναι πολύ βλαπτική (Rorabeck 1980). Ο άνωθεν του αγκώνος 

ακρωτηριασμός ελαττώνει την πιθανότητα του αντανακλαστικού επώδυνου τοπικού συνδρόμου 

εάν το άλγος διάρκεια του άλγους είναι μικρότερη μετά ένα έτος (Rorabeck 1980). Οι Rorabeck 

και Harris (1989) έθεσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις για τη θεμελίωση μιας μη αναστρέψιμης 

πρόγνωσης προκειμένου για τέλειες βλάβες του βραχιονίου πλέγματος. Αυτές είναι: 

1. απουσία κάθε κλινικής βελτίωσης  

2. τρεις ή περισσότερες ψευδομηνιγγοκήλες στην μαγνητική τομογραφία 

3. απουσία εθελούσιας κινητικότητας κατά τους επαναλαμβανόμενους ΗΜΓ 

ελέγχους Α5 έως Θ1 και  

4. θετική η δοκιμασία της ισταμίνης στις περιοχές της αισθητικής κατανομής Α5 

έως Θ1  

Σε ακρωτηριασμένους ασθενείς, η άμεση ή πρώιμη εφαρμογή τεχνητής 

πρόθεσης είναι κρίσιμη για την επιτυχή χρησιμοποίηση της κατά τις 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (Rorabeck CH 1980). Έχει αποδειχθεί ότι ο 

ακρωτηριασμός όταν συνδυάζεται με αρθροδεσία της γληνοβραχιονίου επιπλέκει 

την αποκατάσταση με τη μακρά ακινητοποίηση που απαιτείται για την πώρωση 

της αρθροδεσίας. Κάθε καθυστέρηση στη εφαρμογή τεχνητής πρόθεσης έχει ως 

αποτέλεσμα τη μικρή πιθανότητα να ωφεληθεί ο ασθενής από αυτή (συνθήκη 

μονόχειρα). Απαραίτητα είναι η πολυδιάστατη προσέγγιση του θέματος από 

ειδικούς των επιμέρους προβλημάτων περιλαμβανομένων φυσικοθεραπευτών, 

απασχολησιοθεραπευτών, ψυχοθεραπευτών, τεχνητών ορθοπαιδικών 

μηχανημάτων αλλά και ιατρών όλων των ειδικοτήτων (Ebraheim NA et al 1987, 

Tunnicliffe J και Knottenbelt JD 1994).     

                     

 

Κλινικά αποτελέσματα  

 Η προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων από σειρές ασθενών με ΩΔ 

δείχνει ότι περίπου το 11% των ασθενών κατέληξε (An SH 1988, Clements RH και 

Reisser SH 1996, Damschen DD et al 1997, Ebraheim NA et al 1987, Estrada LS et 

al 2001, Goldstein και Watson 2001, Johansen et al 1991, Kelbel et al 1986, 

Lahoda et al 1993, Lange RH και Noel SH 1993, Masmejean EH et al 2000, Morris 

CS και Lloyd T 1990, Nagi ON και Dillon MS 1992, Oni et al 1992, Oreck et al 

1985, Rubinstein et al 1985, Sampson et al 1993, Tsai et al 1996, Tunnicliffe J και 

Knottenbelt JD 1994, Tüzüner S et al 1994, Yeoman PM και Seddon HL 1961, Zelle 

BA et al 2004). Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υποτεθεί ότι η θνητότητα των ασθενών 

με ΩΔ είναι πιθανώς υψηλότερη καθόσον πολλοί από αυτούς καταλήγουν από τις 

συνοδές κακώσεις κατά την προκλινική φάση του τραυματισμού τους. 

 Ο έλεγχος των ενεργών αιμορραγιών και ισχαιμικές επιπλοκές είναι 

απόλυτης προτεραιότητας κατά την οξεία φάση. Παρόλα αυτά έχει καταδειχθεί ότι 

μεμονωμένες αρτηριακές βλάβες στο άνω άκρο συνδέονται με καλά αποτελέσματα 

(Filridge RA et al 1994, Levin PM 1971, Tüzüner S et al 1994) και μόνο το 10% των 

ασθενών που έχουν αναφερθεί με ΩΔ εμφάνισαν τέτοιες επιπλοκές (Sampson LN et 

al 1993). Έτσι οι επιπτώσεις των αγγειακών μακροπροθέσμως φαίνεται να είναι 

αμελητέες.  

 Η λειτουργική αποκατάσταση μετά τέλεια βλάβη του βραχιονίου 
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πλέγματος από αποσπαστική κάκωση είναι γενικώς πτωχά και τα αποτελέσματα 

καταλήγουν σε ένα αδύναμο, υπαισθητικό άνω άκρο (An SH 1988, Clements RH 

και Reisser SH 1996, Damschen DD et al 1997, Ebraheim NA et al 1987, Estrada 

LS et al 2001, Goldstein και Watson 2001, Johansen et al 1991, Kelbel et al 1986, 

Lahoda et al 1993, Lange RH και Noel SH 1993, Masmejean EH et al 2000, Morris 

CS και Lloyd T 1990, Nagi ON και Dillon MS 1992, Oni et al 1992, Oreck et al 

1985, Rubinstein et al 1985, Sampson et al 1993, Tsai et al 1996, Tunnicliffe J και 

Knottenbelt JD 1994, Tüzüner et al 1994, Yeoman PM και Seddon HL 1961, Zelle 

BA et al 2004). Η χειρουργική αποκατάσταση των τελείων βλαβών του βραχιονίου 

πλέγματος παρουσιάζουν περιορισμένη επιτυχία και μόνο λίγες από τις 

προτεινόμενες πρακτικές μπορούν να επιτύχουν κάποιου βαθμού κάμψη κατά τον 

αγκώνα (Masmejean EH et al 2000). Αρκετοί συγγραφείς αναφέρουν ότι τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της αντιμετώπισης των κακώσεων επί ΩΔ 

εξαρτώνται κυρίως από τη βαρύτητα της νευρολογικής βλάβης (Damschen DD et 

al 1997, Ebraheim NA et al 1987, Estrada LS et al 2001, Goldstein και Watson 

2001, Masmejean EH et al 2000, Sampson et al 1993, Witz M et al 2000, Zelle BA 

2004). Σχετικά πρόσφατα οι Zelle και συν (2004) σε μια σειρά 12 ασθενών με ΩΔ 

κατέληξαν ότι η λειτουργία του ώμου και η εν γένει καλή ποιότητα ζωής ήταν 

κακή επί ασθενών με τέλεια βλάβη του βραχιονίου πλέγματος ανεξαρτήτως του 

τρόπου της αντιμετώπισης. Έτσι,  κατέληξαν στο νέο τρόπο ταξινόμησης που 

δώσαμε στον πίνακα 1. Είναι πιθανό ο πρώιμος ακρωτηριασμός πάνω από τον 

αγκώνα και η έγκαιρη εφαρμογή πρόθεσης να είναι η καλύτερη μορφή θεραπείας 

(εικ 4 και 5). 

  
  

Εικόνα 4 και 5 – ΩΔ με απόσπαση πρωτευόντων στελεχών βραχιονίου πλέγματος – 

προγαγγλιακή βλάβη – ακρωτηριασμός πάνω από τον αγκώνα και εφαρμογή 

μυοηλεκτρικής πρόθεσης.             

 

Ο ΩΔ εκπροσωπείται από ένα ευρύ φάσμα μυοσκελετικών, 

νευρολογικών και αγγειακών κακώσεων. Αυτός ο τύπος κάκωσης συσχετίζεται 

με καταστροφικά αποτελέσματα αλλά και υψηλή θνητότητα. Οι πρόσφατες 

βελτιώσεις στα μέσα και τις πρακτικές ανάνηψης κατέστησαν πιο πιθανή την 

επιβίωση ασθενών με ΩΔ και επομένως αύξηση του αριθμού ασθενών με τα 

χαρακτηριστικά αυτά. 
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Η λεπτομερής κατανόηση του μηχανισμού πρόκλησης αυτών των κακώσεων, η 

αντιμετώπιση και τα λειτουργικά αποτελέσματα έχουν καταστεί αντικείμενο μεγάλου 

ενδιαφέροντος. Η έγκαιρη διάγνωση των αγγειακών κακώσεων είναι μεγάλης σημασίας.  

 Ενώ η άμεση των αγγειακών κακώσεων είναι απόλυτης προτεραιότητας σε 

αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς, το αποτέλεσμα στην τελική αποκατάσταση είναι αμελητέο.  

 

 Το λειτουργικό αποτέλεσμα μπορεί να προβλεφθεί από τη βαρύτητα της 

νευρολογικής κάκωσης. Εάν το άνω άκρο δεν είναι δυνατόν να τύχει επιτυχούς 

επανορθωτικής χειρουργικής διενεργείται ακρωτηριασμός πάνω από τον αγκώνα. Και άμεση 

εφαρμογή τεχνητής πρόθεσης καθόσον η πρακτική αυτή προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα, 

ταχύτερη επάνοδο σε δραστηριότητα και είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των 

νευροτροφικών διαταραχών όπως το αντανακλαστικό επώδυνο τοπικό σύνδρομο. Παρόλα 

αυτά οι ασθενείς συνήθως αρνούνται να δεχθούν τον ακρωτηριασμό ως έσχατη αντιμετώπιση 

του προβλήματός τους.  

 Τόσο σε ακρωτηριασμένους όσο και σε μη ακρωτηριασμένους ασθενείς, οι 

στρατηγικές ψυχολογικής, φυσικής και απασχολησιακής υποστήριξης είναι αποφασιστικής 

σημασίας για την επάνοδο σε μια κανονικότητα.    
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