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Περίληψη
Η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση αποτελεί εξαίρεση 

στα καταστήματα του περιφερικού πέρατος του βραχιονίου σε 
ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών και άνω (Pidhorz L και συν 
2013, Bégué T 2014, Schatzker J 2018). Σε επιλεγμένο όμως 
πληθυσμό, η συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να αποτελεί ακόμη 
μία ελκυστική επιλογή θεραπείας.

Medullary nailing of tibial shaft fractures by 
means of interlocking stainless steal
or titanium nails with reaming of the 

medullary cavity

Bischiniotis I. S., Giannarakis A., Ιtsopoulos H. 
AHEPA Hospital, Thessaloniki

Abstract
Conservative treatment is exceptional in fracture of the distal 

extremity of the humerus in patients over 65 years of age. In a 
selected population, however, it may be an attractive option.

Συντηρητική αντιμετώπιση 
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 βραχιονίου σε υπερήλικα 
 γυναίκα 98 ετών

Μπισχινιώτης Ι., Γιανναράκης Α. Ιτσόπουλος Η.
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη



36- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 33, Τεύχος 1 - 2020

Συν-νοσηρότητες
Η ασθενής υπέφερα από μακρού από ισχαιμική 

καρδιοπάθεια και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. 
Από τη νεότητά της ακόμη υπέφερε από φλεβική 
ανεπάρκεια κάτω άκρων με κιρσούς κάτω άκρων 
και κατά καιρούς φλεβικά έλκη που υπάκουαν στη 
συντηρητική αγωγή. Παρά την αυτόνομη από δε-
καετιών διαβίωσή της έπασχε ήδη από γεροντική 
άνοια και δεχόταν εκ του σύνεγγυς υποστήριξη. 
Έφερε βλαισούς μεγάλους δάκτυλους άμφω τερα-
τογενετικού τύπου με επαλληλίες, σφυροδακτυλί-
ες έλκη, επώδυνες τυλώσεις και αστάθεια. 

Αντιμετώπιση
Διενεργείται χαλαρή συρραφή του τραύματος, 

εφαρμογή βραχυπρόθεσμα νάρθηκα δίκην U με 

χαρακτηριστικά κρεμάμενου γύψου. Από την αρχή 
εισάγονται εκκρεμμοειδείς ασκήσεις ώμου από την 
αρχή   

Πορεία
Διενεργούνται: αφαίρεση του νάρθηκα σε 2 πε-

ρίπου εβδομάδες, αφαίρεση ραμμάτων και εφαρ-
μογή ελαφρού νάρθηκα δίκην U επί τρεις εβδο-
μάδες με ήπια χαρακτηριστικά κρεμάμενου γύψου. 
Σε άλλες 3 εβδομάδες αφαιρείται ο νάρθηκας και 
αρχίζει κινητοποίηση του αγκώνα. Ακολουθεί ακτι-
νολογικός επανέλεγχος

Παρουσίαση ασθενούς
Ασθενής γυναίκα 98 ετών υφίσταται ανοικτό I 

τύπου υπερ, - διακονδύλιο κάταγμα του αριστερού 
περιφερικού βραχιονίου, τύπου C3. 

Εικόνα 1: Υπερδιακονδύλιο ανοικτό κάταγμα αριστερού βρα-
χιονίου τύπο C2 κατά ΑΟ/ΟΤΑ.

Παρατίθεται το σχετικό διάγραμμα (εικόνα 2).  

Εικόνα 2. Η ταξινόμηση των καταγμάτων του περιφερικού 
βραχιονίου κατά ΑΟ/ΟΤΑ (Müller ME και συν 1990)
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Εικόνα 3. - Ακτινογραφία επιπέδου έναρξης 
κινητοποίησης του αγκώνα. Παρατηρήσατε τη μη 
ουσιώδη μεταβολή του εύρους της περιφερικής 
αρθρικής επιφάνειας.

Αποκατάσταση
Ενθαρρύνεται η απρόσκοπτη κινητικότητα του 

αγκώνα. Παρατηρείται μικρή δυσκαμψία. Επιτυγ-
χάνεται αυτονόμηση στα προ της κάκωσης επίπεδα 
(εικόνα 4). 

Εικόνα 4. - Κινητοποίηση του αγκώνα με στα-
θερότητα και ισχύ. 

Δύο έτη αργότερα μετά από ένα διαρροϊκό 
συνδρόμου πέφτει εξ ιδίου ύψους (100 ετών)- 
Ατελές διατροχαντήριο κάταγμα αριστερού ισχί-
ου (εικόνα 5).

Εικόνα 5. - Ρωγμώδες ατελές διατροχαντήριο 
κάταγμα αριστερού μηριαίου.

Το κάταγμα αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά, πω-
ρώθηκε αλλά η ασθενής δεν αυτονομήθηκε ποτέ 
- 6 μήνες μετά απεβίωσε, αφού ανέκτησε πλήρη 
ικανότητα φόρτισης επί του σκέλους, χωρίς επάνο-
δο στα προηγούμενα επίπεδα αυτονομίας. 

 Συζήτηση 
Η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση για 

τα κατάγματα του περιφερικού πέρατος του βρα-
χιονίου σε ασθενείς άνω των 65 ετών αποτελεί 
θεραπευτική επιλογή κατ› εξαίρεση, η οποία όμως 
διαφυλάσσει την ανεξαρτησία του ασθενούς και 
παρέχει ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα πολύ 
σημαντική δυσκαμψία της άρθρωσης ή αστάθεια 
του αγκώνα. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να ανα-
μένεται επίτευξη ανατομικών αποτελεσμάτων κατά 
τον ακτινολογικό έλεγχο. 
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