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Περίληψη

Σκοπός: Είναι η υποστήριξη της άποψης ότι ο ωμοθωρακικός 
διαχωρισμός, μια σχετικά σπάνια κάκωση που προκύπτει από τη 
βίαιη απόσπαση του άνω άκρου και της ωμικής ζώνης από το 
θω-ρακικό τοίχωμα, είναι σχετικά συχνός και εμφανίζει, παρά την 
πολυμορφία, συνέχεια ως προς στις μορφές του.

Υλικό και μέθοδος: Από τον Ιούνιο 1992 μέχρι το Μάιο 2002 
έξι ασθενείς με ωμοθωρακικό διαχωρισμό νοσηλεύτηκαν στο Νο-
σοκομείο μας. Επρόκειτο για πέντε άνδρες και μία γυναίκα, με 
ηλικίες από 23 έως 49 έτη.  Ήταν κυρίως θύματα τροχαίων (4/6) 
και θύματα εργατικών (2/6) ατυχημάτων. Οι κακώσεις ήταν κλει-
στές (5/6) και σε έναν ασθενή ανοιχτή. Διακομίστηκαν από άλλα 
νοσοκομεία λόγω οξείας αρτηριακής απόφραξης (4/6) και ως πο-
λυτραυματίες (2/6). Συνυπήρχε με άλλες συστηματικές κακώσεις 
(4/6). Χαρακτηριστικό κοινό ακτινολογικό εύρημα ήταν η πλάγια 
παρεκτόπιση της ωμοπλάτης στις απλές ακτινογραφίες θώρακος 
και ώμου. Συνυπήρχε με άλλα κατάγματα ή/και εξαρθρήματα 
των οστών της ωμικής ζώνης και βλάβες των μυών της περιοχής. 
Διενεργήθηκαν επειγόντως οι επεμβάσεις επαναιμάτωσης (3/6), 
σε υποξεία αρτηριακή θρόμβωση καθυστέρησε όσο και η κλινική 
της εκδήλωση (1/6) και σε δύο ασθενείς δεν παρατηρήθηκε αγγει-
ακή βλάβη. Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν νευρολογικά ελλείμματα 
ποικίλης βαρύτητας. 

Αποτελέσματα: Διενεργήθηκε πρώιμος ακρωτηριασμός σε έ-
ναν ασθενή λόγω αποτυχίας της επαναιμάτωσης. Σε δύο ασθενείς 
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έγιναν αλλαχού επεμβάσεις αποκατάστασης του 
βραχιονίου πλέγματος με πτωχά αποτελέσματα. Οι 
υπόλοιποι ασθενείς είχαν καλό επίπεδο αποκατά-
στασης κυρίως με μόνη τη συντηρητική θεραπεία. 

Συμπεράσματα: Πρέπει να υπάρχει υψηλός δεί-
κτης υπόνοιας για την παρουσία ωμοθωρακικού 
διαχωρισμού σε ασθενείς με κακώσεις από εξελ-
κυσμό του άνω τεταρτημορίου. Η συχνότητα των 
αγγειακών και νευρολογικών επιπλοκών επιβαρύ-
νει σημαντικώς την πρόγνωση. 

Εισαγωγή 

Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός (ΩΔ) είναι μια 
βίαιη παρεκτόπιση, συνήθως κλειστή, της ωμο-
πλάτης σε σχέση προς το σύστοιχο ημιθωράκιο 
με ή και χωρίς κατάγματα της κλείδας ή της ί-
διας, βαριές κακώσεις των μαλακών μορίων και 
άλλοτε άλλες σε έκταση και βαρύτητα νευρολο-
γικές και αγγειακές διαταραχές. Η ωμοπλάτη και 
ολόκληρος ο ώμος παρεκτοπίζονται επί τα εκτός 
σε σχέση προς το θώρακα με μεγάλη πιθανότη-
τα, εκτός από τις ρήξεις των μαλακών μορίων της 
περιοχής να υποστούν βλάβη τα μεγάλα αγγεια-
κά στελέχη της μασχάλης και του ώμου αλλά και 
σε άλλοτε άλλη έκταση στελέχη του βραχιονίου 
πλέγματος (Lange Noel, 1993, Clements Reisser, 
1996, Witz et al 2000). Ο ΩΔ είναι γενικώς σπά-
νια κάκωση υψηλής κινητικής ενέργειας και θε-
ωρούνταν περισσότερο συχνός ως νεκροτομικό 
εύρημα (Althausen et al 2003). Σε σπάνιες πε-
ριπτώσεις μπορεί να αποτελεί ανοικτή κάκωση 
(Fischer Kent, 2005). Έχει χρησιμοποιηθεί για την 
περιγραφή της παραπάνω κατάστασης ο όρος 
«κλειστή άνω τεταρτεκτομή». Ο όρος «κυμαι-
νόμενος ώμος» οφείλει να φυλάσσεται μάλλον 
για τις περιπτώσεις που συνυπάρχουν κατάγματα 
εκατέρωθεν του ωμοθωρακικού εξαρθρήματος. 
Αποδεικνύεται, όμως, ότι η κάκωση είναι πιο συ-
χνή απ’ όσο πιστεύονταν και διαφεύγει από την 
προσοχή, τουλάχιστον κατά την εισαγωγή ενός 
πολυσυστηματικού τραυματία (Lee et al 1998) 
που μπορεί να σημαίνει ότι η συχνότητα με την 
οποία παρατηρείται είναι ακόμη μεγαλύτερη επί 
επιζώντων. Επειδή λιγότερες από 100 περιπτώ-
σεις έχουν συνολικώς περιγραφεί στη βιβλιο-

γραφία (Lahoda et al 1998), παρουσιάζουμε την 
εμπειρία μας στο θέμα, τόσο όσον αφορά στην 
αναγνώριση των διαφόρων μορφών της όσο και 
όσον αφορά στη θεραπεία και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα από αυτήν.

Ασθενείς και μέθοδος.

Από τον Ιούνιο 1992 μέχρι το Μάιο 2002, έξι α-
σθενείς με ΩΔ εισήχθηκαν στο Νοσοκομείο μας. 
Επρόκειτο για νέα άτομα, ηλικίας από 23 έως 49 
έτη, κυρίως θύματα τροχαίων ατυχημάτων (4/6) 
αλλά και θύματα επαγγελματικών κακώσεων 
(2/6). Οι περισσότερες από αυτές τις κακώσεις 
ήταν κλειστές (5/6) αλλά παρατηρήθηκε και 
μια ανοικτή σε έναν άνδρα ηλικίας 49 ετών με-
τά πλημμελή χειρισμό τόρνου. Οι ασθενείς παρα-
πέμφθηκαν κυρίως από επαρχιακά ή νομαρχιακά 
Νοσοκομεία είτε λόγω εγκατεστημένης οξείας με-
τατραυματικής αρτηριακής απόφραξης ή σε πολυ-
τραυματίες ως «τυχαίο» εύρημα και η παραπάνω 
κάκωση βρέθηκε κατά τον έλεγχο και την αξιο-
λόγησή τους. Στους 5 από τους 6 ασθενείς αυτής 
της μικρής σειράς οι κακώσεις ήταν κλειστές και 
επικαλύπτονταν, αρχικώς τουλάχιστον, από τα βα-
ρύτερα κλινικά επακόλουθα των συνοδών κακώ-
σεων και της γενικής κατάστασης τόσο στο άνω 
άκρο και την ωμική ζώνη ή αλλού στο σώμα τους.

Ο συνηθισμένος ακτινολογικός έλεγχος που 
στις περισσότερες φορές στρέφονταν στην ακτι-
νολογική διερεύνηση του θώρακα, όπως ήταν 
φυσικό υπήρχε σε όλους τους ασθενείς. Βεβαί-
ως, μία ακτινογραφία θώρακος που συνοδεύει ή 
παραγγέλλεται για ένα πολυτραυματία ή βαριά 
πάσχοντα δεν είναι καλής ποιότητας και συχνά 
δεν επαρκούν για να θεμελιωθεί η διάγνωση του 
ΩΔ. Από την άλλη πλευρά, μία ακτινογραφία του 
ώμου ενδεχομένως σε μεγάλη κασέτα σπανίως 
παραγγέλλεται σε επείγουσα βάση ακόμη και επί 
ασθενών με ειδικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Έ-
τσι, μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απαιτείται 
για την ολοκλήρωση παραπέρα απεικονιστικού 
ελέγχου της περιοχής του ώμου. Πολλές φορές, 
οι απλές προεγχειρητικές αρτηριογραφίες συμ-
βατικές ή/και ψηφιακές – αφαιρετικές είναι δυ-
νατό να δείχνουν την πλάγια παρεκτόπιση της 
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ωμοπλάτης. Σε κάποιους από τους δικούς μας 
ασθενείς οι συμβατικές προεγχειρητικές αν και 
κακής ποιότητας ήταν σε θέση να καταδείξουν 
την κάκωση. Σε όλες τις περιπτώσεις η αξονική 
τομογραφία (CT) ή η μαγνητική τομογραφία 
(MRI) της περιοχής του ώμου και της εισόδου 
του θωρακικού κύτους μπορεί να είναι καταδει-
κτικές της κατάστασης. Οι εξετάσεις αυτές, όμως, 
δεν διενεργούνταν σε όλους τους ασθενείς σε ε-
πείγουσα βάση.

Τα κλινικά δεδομένα συνοψίζονται στον Πίνα-
κα 1 και εκτίθενται στις εικόνες 1-16 που παρα-

τίθενται κατωτέρω. Όλες οι κακώσεις ήταν απο-
τέλεσμα εξάντλησης μεγάλου ποσού κινητικής 
ενέργειας στην περιοχή του ημιθωρακίου και 
κυρίως στη σύστοιχη περιοχή της ωμικής ζώνης. 
Η διάμεση ηλικία των ασθενών μας ήταν 22 έτη, 
επρόκειτο, δηλαδή κυρίως για νέα ενεργά άτομα, 
ενώ η μέση δυνατή ηλικία ήταν 28 έτη (έχοντας 
υπόψη ότι δεν είναι αξιόπιστος δείκτης του μέ-
σου όρου σε τόσο μικρό δείγμα ασθενών. Η συ-
χνή αναπνευστική ή άλλη συστηματικού τύπου 
επιβάρυνση συνόδευε την υπό συζήτηση κάκωση 
σε όλες τις περιπτώσεις.
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Φύλο Ηλικία Μηχανισμός 
κάκωσης

Περιοχικές σκελε-
τικές κακώσεις

Νευροαγγειακές δια-
ταραχές

Συνοδές κακώσεις

1 Α 22 Αποσπαστική 
κάκωση μετά 
από δυστύχημα 
με δίκυκλο

Πλάγια παρεκτό-
πιση της ωμοπλά-
της –κατάγματα 
αμφοτέρων των 
οστών του αντι-
βραχίου εγκαύμα-
τα τριβής

καθυστερημένη 
μετατραυματική 
θρόμβωση της 
μασχαλιαίας αρτηρίας 
- κάκωση άνω 
βραχιονίου πλέγματος 

Κάταγμα λεκάνης από 
προσθιοπίσθια συμπίεση 
– ανοικτό κάταγμα της 
μεσότητας της διάφυσης 
του μηριαίου – βαριά κρα-
νιοεγκεφαλική κάκωση 

2 Α 21 Πιθανός μηχα-
νισμός αποσπα-
στικής κάκωσης 
μετά από δυστύ-
χημα με δίκυκλο

Μεγάλη πλάγια 
παρεκτόπιση της 
ωμοπλάτης – επί-
μηκες κάταγμα 
του σώματος 
και του αυχένα 
της ωμοπλάτης 
– ακρωμιοκλειδι-
κός διαχωρισμός

Εγκατεστημένη βαριά 
περιφερική ισχαιμία 
– τέλεια ρήξη της υπο-
κλείδιας αρτηρίας και 
φλέβας- προγαγγλιακή 
αποκόλληση όλων των 
πρωτευόντων στελεχών 
του βραχιονίου πλέγ-
ματος. 

Βαριά αναπνευστική ανε-
πάρκεια – σύνδρομο επα-
ναιμάτωσης.

3 Α 19 Αποσπαστική 
κάκωση μετά 
από δυστύχημα 
με δίκυκλο

Πλάγια παρεκτό-
πιση της ωμοπλά-
της.

Ρήξη βραχιονίου αρτη-
ρίας – τέλεια βλάβη του 
βραχιονίου πλέγματος

Κατάγματα μετακαρπίων 
μεγάλα δερματικά ελλείμ-
ματα μετά την επαναιμά-
τωση του άνω άκρου 

4 Α 27 Απευθείας πλήξη 
του ώμου κατά 
την πρόσκρουσή 
του επί ανενδό-
του σημείου μετά  
από δυστύχημα 
με δίκυκλο 

Πλάγια παρεκτό-
πιση της ωμο-
πλάτης, κάταγμα 
κλειδός.

Ρήξη βραχιονίου αρτη-
ρίας παράλυση Erb.

Πνευμοθώρακας

5 Θ 23 Απευθείας πλήξη 
του ώμου κατά 
την πρόσκρουσή 
του επί ανενδό-
του σημείου μετά 
δυστύχημα με 
αυτοκίνητο

Πλάγια παρεκτό-
πιση της ωμο-
πλάτης

Απουσία αγγειακής 
βλάβης – παράλυση 
Erb.

Βαριά αναπνευστική ανε-
πάρκεια

6 Α 56 Επαγγελματική 
κάκωση από 
πλημμελή χει-
ρισμό τόρνου 
– ανοικτός 
ωμοθωρακικός 
διαχωρισμός

Πλάγια παρε-
κτόπιση της 
ωμοπλάτης 
κάταγμα του 
σώματος και του 
αυχένα της ωμο-
πλάτης – απου-
σία κατάγματος 
της κλείδας

Απουσία αγγειακής 
βλάβης – μόνιμη βλά-
βη ραχιαίου δευτερεύ-
οντος στελέχους. 

Μεγάλα ελλείμματα μα-
λακών μορίων και δέρμα-
τος της προσθιοπλάγιας 
θωρακικής χώρας κάλυ-
ψη σε δεύτερο χρόνο.

Πίνακας 1.- Περίληψη των κλινικών δεδομένων.



Περ ιγραφή των ασθενών και τρόποι θεραπευτι-
κής αντιμετώπισης.

1. Νεαρός, άνδρας ασθενής ηλικίας 22 ετών 
ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανοκί-
νητο δίκυκλο. Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις, ρήξη του πυελικού δακτυλίου από ά-
σκηση βίας προσθιοπίσθιας συμπίεσης και ανοι-
κτό κάταγμα της μηριαίας διάφυσης αριστερά 
με σημαντικές κακώσεις των μαλακών μορίων 
και εγκαύματα τριβής. Έφερε επίσης τραυματικό 
αιμοπνευμοθώρακα αριστερά και αποσπαστική 
κάκωση του αριστερού άνω τεταρτημορίου (του 
άνω άκρου και της ωμικής ζώνης). Διαγνώστη-
κε ωμοθωρακικός διαχωρισμός αργότερα όταν 
διαπιστώθηκε επιβραδυσμένου τύπου μετατραυ-
ματική θρόμβωση της μασχαλιαίας αρτηρίας 
λόγω προοδευτικής εγκατάστασης περιφερικής 
ισχαιμίας στο άνω άκρο, η οποία καταδείχθηκε 
και με συμβατική διεγχειρητική αρτηριογραφία. 
Παρατηρούνταν επίσης εγκαύματα τριβής και 
κατάγματα αμφοτέρων των οστών του αριστε-
ρού αντιβραχίου σε πολλαπλά επίπεδα (εικ. 1). 

Τα κατάγματα του περιφερικού σκελετού και της 
λεκάνης αντιμετωπίστηκαν επειγόντως με εφαρ-
μογή συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η 
επιβραδυσμένη μετατραυματική θρόμβωση της 
αριστεράς μασχαλιαίας και υποκλειδίου αρτηρίας 
που διαπιστώθηκε αντιμετωπίστηκε με υποκλεί-
διοβραχιόνια αρτηριακή παράκαμψη που αποκα-
τέστησε την κυκλοφορία στο άνω άκρο. Η βαριά 
βλάβη του βραχιονίου πλέγματος που πιθανο-
λογήθηκε στην αρχική φάση της ανάνηψης του 
ασθενούς και κατέστη διαγνώσιμη κατά τη φάση 
της αποθεραπείας και είχε δυσχερή πορεία απο-
κατάστασης με συντηρητικά μέσα και μόνο (εικ. 
2). Ο ασθενής ανέκαμψε πλήρως και επέστρεψε 
στην προηγουμένη απασχόλησή του ως μηχανι-
κός αυτοκινήτων. 

2. Νεαρός, άνδρας ασθενής 21 ετών βρέθηκε 
6-8 ώρες μετά το πιθανό τροχαίο στο οποίο ε-
νεπλάκη με τη μεγάλου κυβισμού μηχανή του. 
Εμφάνιζε προφανή ωμοθωρακικό διαχωρισμό με 
διπλασιασμό της απόστασης ανάμεσα στη σφαγή 
του στέρνου και εκτεταμένες εκχυμώσεις οφειλό-
μενες σε τέλεια ρήξη της υποκλειδίου αρτηρίας 

44 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005

Εικ. 1. – Εγκαύματα τριβής και κατάγματα αμφοτέρων των οστών του αντιβραχίου στο ίδιο άκρο καθώς ο ωμοθωρακι-
κός διαχωρισμός προκάλεσε επιβραδυσμένη μετατραυματική θρόμβωση της μασχαλιαίας αρτηρίας.



και της φλέβας. Εγκαταστάθηκε τέλεια περιφερι-
κή ισχαιμία στο άνω άκρο. Στον ασθενή διενερ-
γήθηκε διεγχειρητική συμβατική αρτηριογραφία 
στο χειρουργείο με τη βοήθεια μηροαορτικού κα-
θετήρα κατά Seldinger που κατέδειξε πλήρως την 
αρτηριακή κάκωση. Στην αορτογραφία καταδεί-
χθηκε επίσης σημαντική διαπλάτυνση μέχρι του 
ωμοστερνικού διαστήματος (εικ. 3) που οφείλο-
νταν σε ωμοθωρακικό διαχωρισμό και στο σχη-
ματισμό ικανού αιματώματος στην εστία της αρ-
τηριακής ρήξης (εικ. 4). Με διακλειδική προσπέ-
λαση με τη βοήθεια οστεοτομίας στη μεσότητα 
της κλείδας διενεργήθηκε υποκλειδιοβραχιόνια 
παράκαμψη. Κατά την εγχείρηση αποκαλύφθηκε 
προγαγγλιακή αποκόλληση των τριών πρωτευ-
όντων στελεχών του βραχιονίου πλέγματος και 
όπως ήταν φυσικό δεν επιχειρήθηκε παρά μόνο ή 
σήμανσή τους (εικ. 5). Μικρή ρήξη της υποκλει-
δίου φλέβας αποκαταστάθηκε με συρραφή. Μετά 
μια περίοδο αμφιβολιών περί την επαναιμάτωση 
που διήρκεσε λίγες ημέρες εγκαταστάθηκε τε-
λικώς περιφερική ισχαιμία που επέβαλε τη διε-
νέργεια υψηλού βραχιονίου ακρωτηριασμού (εικ. 
6). Ο ασθενής ανένηψε πλήρως αλλά απέκτησε 
συνθήκες μονόχειρα. Ποτέ δεν εξοικειώθηκε με 
τη χρήση μυοηλεκτρικής πρόθεσης και βολεύ-
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Εικ. 2. – Λειτουργικό αποτέλεσμα  στον ίδιο ασθενή μετά 
μόνη συντηρητική θεραπεία μόνο για την αντιμετώπιση 

της βλάβης του βραχιονίου πλέγματος.

Εικ. 3. – Ωμοθωρακι-
κός διαχωρισμός και 
τέλεια ρήξη της δεξιάς 
υποκλειδίου αρτηρίας. 
Διεγχειρητικό συμβα-
τικό αρτηριογράφημα. 
Η πλάγια παρεκτόπιση 
της ωμοπλάτης γίνεται 
πρωίμως αντιληπτή.
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Εικ. 4. – Προγαγγλιακή απόσπαση των πρωτευόντων στελεχών του βραχιονίου πλέγματος. 

Εικ. 5. – Πρώιμος ακρωτηριασμός του δεξιού μέλους 
άνωθεν του αγκώνα στον ασθενή της εικ. 4. 

Εικ. 6. – Αποκατάσταση του ασθενούς με χρήση 
υβριδικής πρόθεσης. 



τηκε περισσότερο με μια κοσμητική. Ο ασθενής   
επέστρεψε στο προηγούμενο επάγγελμά του ως 
πωλητής. 

3. Ασθενής άνδρας, ηλικίας 19 ετών, ενεπλάκη σε 
τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα και διακομί-
στηκε μετά 8 ώρες από επαρχιακό νοσοκομείο από 
απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων. Κατά τον α-
κτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ωμοθωρακικός 
διαχωρισμός (εικ. 7). Το άνω άκρο με την ωμική ζώ-
νη αποσπάστηκε από τον κορμό και ήταν ισχαιμι-
κό και υπαισθητικό. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο 
καταδείχθηκε ωμοθωρακικός διαχωρισμός (εικ. 8). 
Κατά την εγχείρηση που ακολούθησε με μεγάλη 
μασχαλιαία προσπέλαση του αριστερού ώμου που 
επεκτάθηκε με έσω προσπέλαση του βραχίονα και 
το αντιβράχιο, έγινε διερεύνηση των αγγείων της 
μασχάλης, του βραχίονα και του κεντρικού αντι-
βραχίου. Βρέθηκαν βλάβες στη μασχαλιαία, την 
άνω ωλένια παράπλευρη, την κερκιδική και την ω-
λένια αρτηρία, στις οποίες διενεργήθηκαν αρτηρια-
κές παρακάμψεις που ελήφθησαν από το αντίθετο 
άκρο και έτσι επιτεύχθηκε η επαναιμάτωση του ά-
κρου (εικ. 9). Μετά την επούλωση των χαινουσών 
τραυματικών επιφανειών μελετήθηκε η έκταση της 

νευρολογικής βλάβης που οφείλονταν στην από-
σπαση του βραχιονίου πλέγματος. Ο ασθενής πα-
ραπέμφθηκε σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού όπου 
υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης του βρα-
χιονίου πλέγματος αλλά με πτωχά αποτελέσματα. 

4. Νεαρός άνδρας ασθενής ηλικίας 27 ετών υ-
πέστη αποσπαστική κάκωση του δεξιού άνω ά-
κρου το οποίο ενδιπλώθηκε κατά την κάκωση 
τουλάχιστον δύο φορές από τον ώμο μέχρι και 
το επίπεδο του αντιβραχίου. Παρατηρήθηκε ω-
μοθωρακικός διαχωρισμός και κάταγμα εξάρθρη-
μα Galeazzi (εικ. 10). Οξεία περιφερική ισχαιμία 
εγκαταστάθηκε κατά το άνω άκρο. Μετά το στοι-
χειώδη ακτινολογικό έλεγχο, ο ασθενής οδηγή-
θηκε στο χειρουργείο, όπου διενεργήθηκε διερεύ-
νηση του αγγειακού συστήματος του άνω άκρου 
από την υποκλείδια και τη μασχαλιαία μέχρι την 
κερκιδική και ωλένια αρτηρία (εικ. 11) και υπο-
κλείδιος βραχιόνια παράκαμψη με βοήθεια φλε-
βικού μοσχεύματος που πέτυχε την επαναιμάτω-
ση του άκρου. Διενεργήθηκε επίσης συμπιεστική 
οστεοσύνθεση του κατάγματος της κλείδας και 
του κατάγματος εξαρθρήματος Galeazzi (εικ. 12). 
Η παράλυση του ραχιαίου δευτερεύοντος στε-
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Εικ. 7. – Ωμοθωρακικός διαχωρισμός κατά τον ακτινολογικό έλεγχο που δεν διαπιστώθηκε σε επαρχιακό
 νοσοκομείο από όπου ο ασθενής παραπέμφθηκε για αγγειακή βλάβη. 
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Εικ. 8. – Μεγάλο αιμάτωμα γύρω από την ραγείσα υποκλείδια και μασχαλιαία αρτηρία σε ασθενή 
με ωμοθωρακικό διαχωρισμό. 

Εικ. 9. – Επαναιμάτωση του μέλους που επιτεύχθηκε αλλά η βλάβη του βραχιονίου πλέγματος
 υπήρξε καταστροφική και ελήφθησαν πτωχά αποτελέσματα μετά την επανορθωτική

 μικροχειρουργική επέμβαση επί αυτού. 



49Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005

λέχους είχε καλή πορεία και με μόνη τη συντη-
ρητική αγωγή αποκαταστάθηκε καλώς μέσα σε 
λίγους μήνες. 

5. Νεαρά γυναίκα ασθενής ηλικίας 23 ετών ε-
νεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα και εισήχθη σε 
μονάδα εντατικής νοσηλείας λόγω μετατραυμα-
τικής οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (εικ. 
13). Ο ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε πλάγια 
παρεκτόπιση της ωμοπλάτης ακολουθούμενη 
από παράλυση ανωτέρου τύπου του βραχιονίου 
πλέγματος (παράλυση του Erb) που έγινε κλινι-
κώς αντιληπτή μετά την ανάνηψη της ασθενούς. 
Δεν παρατηρήθηκαν αγγειακές βλάβες. Το κά-
ταγμα της κλείδας που συνυπήρχε αντιμετωπί-
στηκε συντηρητικώς με κατάληξη σε λειτουργική 
ψευδάρθρωση λόγω του ότι η ασθενής δεν επι-
θυμούσε τη χειρουργική θεραπεία του.

6. Ασθενής άνδρας ηλικίας 49 ετών παγίδευ-
σε το άνω άκρο του κατά τον πλημμελή χειρισμό 
τόρνου. Στην προσπάθεια αποπαγίδευσής του ο-
λόκληρο τον άνω τεταρτημόριό του, δηλαδή το 
άνω άκρο και η ωμική ζώνη αποσπάστηκαν από 
τον κορμό προς παραγωγή ενός ανοικτού ωμο-
θωρακικού διαχωρισμού. Ο ασθενής μεταφέρθη-
κε αμέσως στο χειρουργείο και αναλήφθηκε α-
μέσως διερεύνηση και χειρουργικός καθαρισμός. 
Το θωρακικό τοίχωμα καθεαυτό ήταν ανέπαφο 

Εικ. 10. – Χειρουργική διερεύνηση της υποκλειδίου,
μασχαλιαίας και βραχιονίου αρτηρίας σε ασθενή 

με ωμοθωρακικό διαχωρισμό και κάταγμα κλείδας.

Εικ. 11. – Ρήξη της μα-

σχαλιαίας, της άνω κερ-

κιδικής παράπλευρης 

και της ωλένιας αρτηρί-

ας οι οποίες παρακάμ-

φθηκαν με τη βοήθεια 

φλεβικών μοσχευμάτων 

σαφηνούς στον ασθενή 

της εικόνας 10.
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Εικ. 12. – Ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση της κλείδας και ταυτόχρονη ανάταξη του ωμοθωρακικού διαχωρισμού.

Εικ. 13. – Νεαρά ασθενής 23 ετών με ωμοθωρακικό διαχωρισμό. Εμφάνισε μετατραυματική αναπνευστική ανε-
πάρκεια και είχε καλή πορεία με μόνη τη συντηρητική αγωγή ενώ το νευρολογικό έλλειμμα που αφορούσε σε 

βλάβη του ραχιαίου δευτερεύοντος στελέχους ανάνηψε αφ’ εαυτού εντός ολίγων μηνών.
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παρά τις εκτεταμένες αποκολλήσεις όλων των 
μαλακών μορίων, έτσι ώστε να αποκαλύπτονται 
οι μεσοπλεύριοι μύες κατά τα περισσότερα μεσο-
πλεύρια διαστήματα που περιλαμβάνονταν στη 
ζώνη της απόσπασης. Ο μείζων και ελάσσων θω-
ρακικός μυς ήταν αποσπασμένοι και έλειπαν κα-
τά το μεγαλύτερο μέρος τους. Ολόκληρη η ωμική 
ζώνη είχε αποκαλυφθεί από μπροστά (εικ. 14). Η 
κλείδα ήταν ακέραιη όπως ανέπαφες φαίνονταν 
η στερνοκλειδική και ακρωμιοκλειδική άρθρω-
ση (εικ. 15). Το σώμα της ωμοπλάτης όμως ήταν 
συντετριμμένο όπως και ο αυχένας και ο μείζων 
και ελάσσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος μυς 
δεν ήταν πλήρως διερρηγμένοι αλλά έφεραν κα-
κώσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Τόσο το βραχιόνιο 
πλέγμα όσο και τα μεγάλα αγγεία της περιοχής 
της μασχάλης είχαν σε μεγάλο βαθμό αποκαλυ-
φθεί από μπροστά αλλά ήταν ανατομικώς ανέ-
παφα. Διενεργήθηκε ενδελεχής διερεύνηση και 
χειρουργικός καθαρισμός ενώ έγινε προσπάθεια 
καθήλωσης της ωμοπλάτης και ένας κρημνός 
από τον πλατύ ραχιαίο μυ κινητοποιήθηκε προ-

κειμένου να καλυφθούν τα κενά. Ο ώμος δια-
τηρήθηκε μετεγχειρητικώς σε προσαγωγή. Δεν 
επιχειρήθηκε επανορθωτική χειρουργική στο 
βραχιόνιο πλέγμα. Ο ασθενής νοσηλεύτηκε για 
4-5 ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εί-
χε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και θεωρούνταν 
βεβαία η ανάγκη επανορθωτικής χειρουργικής 
στο βραχιόνιο πλέγμα. Κατά την πλήρη ανάνηψη 
του ασθενούς και ενώ η ελλειμματική επιφάνεια 
βρίσκονταν σε φάση κοκκίωσης ένας ενδελεχής 
νευρολογικός έλεγχος κατέδειξε βλάβη μόνο του 
ραχιαίου δευτερεύοντος στελέχους και πιθανό-
τατα και του νεύρου για τον πρόσθιο οδοντωτό. 
Το δερματικό έλλειμμα καλύφθηκε με δερματικά 
μοσχεύματα μερικού πάχους.

 
Συζήτηση

Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός είναι σχετικώς 
σπάνια τραυματική κατάσταση που εμφανίζεται 
ως διακριτή οντότητα στη βιβλιογραφία κατά 

Εικ. 14. – Ανοικτός ωμοθωρακικός διαχωρισμός από πλημμελή χειρισμό τόρνου. 
Ολόκληρη η άρθρωση του ώμου αποκαλύφθηκε εκ των πρόσω. 
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τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 (Oreck et 
al 1984). Εκείνη την εποχή συγχέονταν μάλλον 
με το πολύ σπάνιο πλάγιο εξάρθρημα της ωμο-
πλάτης που περισσότερο συνδέεται με παθολο-
γικές καταστάσεις (Hollingshead James, 1979). 
Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός είναι όμως σαφώς 
τραυματική κατάσταση, η οποία δεικνύει μεγάλο 
φάσμα κλινικών μορφών. Η μυοσκελετική κάκω-
ση μπορεί να περιλαμβάνει κατάγματα της κλεί-
δας και της ωμοπλάτης αλλά και εξαρθρήματα 
της στερνοκλειδικής και της ακρωμιοκλειδικής 
άρθρωσης. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα ρήξεων 
των μαλακών μορίων και των μυών της περιοχής 
του ώμου. Τα αγγεία και τα νεύρα της περιοχής 
θεωρούνται πάντοτε εν κινδύνω ακόμη και όταν 
δεν είναι πρόδηλη η νευροαγγειακή βλάβη. Αυ-
τή μπορεί να κυμαίνεται από απλή νευροαπραξία 
μέχρι την τέλεια νευροαγγειακή αποστέρηση του 
άνω άκρου και της ωμικής ζώνης. Οι νευροαγ-
γειακές κακώσεις είναι συχνές στις κακώσεις υ-
ψηλής κινητικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε εκείνες 

που γίνονται με εμπλοκή δικύκλων αλλά επισυμ-
βαίνει και γεωργική και επαγγελματική κάκω-
ση. Συχνά διαφεύγει της προσοχής (Lange Noel, 
1993, Ebraheim et al 1984). Το πιο χαρακτηριστι-
κό ακτινολογικό εύρημα είναι η διαπίστωση της 
πλάγιας παρεκτόπισης του ωμοπλατιαίου οστού, 
η οποία μπορεί και να μετρηθεί στα απλά ακτινο-
γραφήματα (Kelbel et al 1986). Η μυοσκελετική 
βλάβη που όπως ελέχθη ποικίλλει μπορεί να με-
λετηθεί ακόμη περισσότερο όσον αφορά στη μυ-
ϊκή συμμετοχή σε αυτήν. Μπορεί να υπάρχει ρήξη 
του δελτοειδούς, του μείζονος και του ελάσσονος 
θωρακικών μυών, των στρογγύλων μυών αλλά 
και των ρομβοειδών και του υποπλατίου. Η νευ-
ροαγγειακή διαταραχή ποικίλλει επίσης (Lee et 
al 1998, Lahoda et al 1998, Zelle et al 2004). Η 
αγγειακή βλάβη πιο συχνά επισυμβαίνει στο επί-
πεδο της υποκλειδίου και της μασχαλιαίας αρτη-
ρίας αλλά μπορεί να είναι και σε κατώτερο αλλά 
και σε πολλαπλά επίπεδα (Lee et al 1998). Πιο 
σταθερό εύρημα αποτελεί η νευρολογική διατα-
ραχή. Σε έναν από τους δικούς μας ασθενείς με 
ανοικτό ωμοθωρακικό διαχωρισμό, η έκταση της 
βλάβης των μαλακών κατέστη πιο εύκολο να με-
λετηθεί καθεαυτή. Η ανοικτή κάκωση, βεβαίως, 
είναι διαφορετική ως προς την έκταση και τον 
μηχανισμό κάκωσης και πολλοί άλλοι παράγο-
ντες μπορούν να την επηρεάσουν. Στους δικούς 
μας ασθενείς η νευρολογική βλάβη ακόμη και με 
την πιο ελαφρά μορφή της ήταν το πιο σταθερό 
χαρακτηριστικό μετά την πλάγια παρεκτόπιση 
της ωμοπλάτης. Από την ανασκόπηση των ασθε-
νών παρατηρείται ότι μόνο σε έναν αναγκασθή-
καμε να καταφύγουμε σε αναγκαστικό ακρωτη-
ριασμό. Ο ασθενής αυτός, επί του οποίου είχε,  
λόγω της καθυστερημένης διακομιδής του, καθυ-
στερήσει η επέμβαση επαναιμάτωσης, και έφερε 
και προγαγγλιακού τύπου βλάβη όλων των πρω-
τευόντων στελεχών του βραχιονίου πλέγματος. 
Έτσι και επί σωτηρίας του μέλους ακόμη, είναι 
βέβαιο ότι θα κατέληγε σε ένα αναίσθητο και πα-
ραλυτικό άνω άκρο. Η καθήλωση της ωμοπλάτης 
επιχειρήθηκε επειγόντως σε έναν μόνο ασθενή.

Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός φαίνεται ότι α-
ποτελεί συνεχές φαινόμενο με ποικίλα κλινικά 
χαρακτηριστικά και νευροαγγειακές βλάβες. Α-

Εικ. 15.  Η οστική βλάβη με ανέπαφη την κλείδα αλλά 
μεγάλη συντριβή του σώματος και του αυχένα της ωμο-

πλάτης. 
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παιτείται υψηλός δείκτης υπόνοιας στους περισ-
σοτέρους ασθενείς καθώς πρέπει να αναγνωρι-
σθεί κατά το δυνατό συντομότερα προκειμένου 
τα αποτελέσματα που θα ληφθούν να είναι τα 
καλύτερα δυνατά. 

Abstract

Scapulothoracic dissociation – an ever lasting 
continuum and a devastating injury.

Mikalef P, Assantis V, Balabanidou E, Gitas Ch, 
Bischiniotis I. 
AHEPA University Hospital,
Thessaloniki, Greece.

Objective: In support of the view that scapulo-
thoracic dissociation, forced avulsion of the upper 
quadrant from the trunk, which was supposed to 
be a rare injury in the past is relatively frequent 
and shows a multiplicity in appearance and sever-
ity, being a continuum. 

Patients and methods: From June 1992 to May 
2002 six patients with recognized scapulothorac-
ic dissociation were admitted in our Institution. 
There were five men and a woman, aged 23 to 49 
years. They were traffic (4/6) and occupational 
(2/6) accident victims. The injuries in question 
were closed (5/6) and in one patient open. They 
were referred from provincial hospitals because of 
acute traumatic arterial obstruction (4/6) and as 
severe injured ones (2/6). In these patients scapu-
lothoracic dissociation coexisted with other sys-
temic injuries (4/6). Common radiological feature 
in all these patients was a lateral displacement of 
the scapula in plain chest – shoulder films. It coex-
isted with fractures and fracture – dislocations of 
the shoulder girdle bones and joints and of the re-
gional muscle tears. Revascularization procedures 
were undertaken in emergency basis in (3/6), in 
one patient with late arterial thrombosis a revas-
cularization procedure was undertaken 48 hours 
after admission. In two patients no arterial dam-
age was noticed. All patients showed neurological 
deficits varied in severity. 

Results: An early salvage amputation was under-
taken in a patient because of failure in reperfusion 
of the upper extremity. In two patients brachial 
plexus reconstruction was recommended with poor 
results. The rest of patients had a fair rehabilita-
tion with only further conservative treatment. 

Conclusions: A high suspicion index is always re-
quired even in all patients with probable develop-
ment of an avulsion mechanism in injuring of the 
upper quadrant and thorax. Scapulothoracic dis-
sociation may be present. In such injuries vascular 
and neurological damage burden the final result. 

Key words:  Scapulothoracic dissociation, Lateral displace-
ment of the scapula, Avulsion injuries of the 
upper quadrant, Closed forequarter amputa-
tion, Floating shoulder
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