
Περίληψη

Αν και η πλειονότητα των καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου 
αντιμετωπίζεται επιτυχώς με τη χρήση διαφόρων συντηρητικών 
μεθόδων ακινητοποίησης, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις χειρουρ-
γικής αντιμετώπισής τους. Η εσωτερική οστεοσύνθεση με χρήση 
πλάκας και η ενδομυελική ήλωση αποτελούν τις συχνότερα εφαρ-
μοζόμενες μεθόδους χειρουργικής θεραπείας. Η εξοικείωση των 
Ορθοπαιδικών Χειρουργών με τις τεχνικές και το σχεδιασμό των 
υλικών των δύο τύπων οστεοσύνθεσης, ο σεβασμός των αρχών 
της βιολογικής οστεοσύνθεσης και η εκπαίδευση τους σε τεχνι-
κές ελάχιστης επεμβατικότητας αποτελούν βασικές προυποθέσεις 
για την κατάλληλη αντιμετώπιση του συνόλου των τύπων αυτών 
των καταγμάτων. Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική 
ανασκόπηση σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις, τάσεις και τεχνικές 
στη χειρουργική αντιμετώπιση των διαφυσιακών καταγμάτων του 
βραχιονίου οστού.
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Εισαγωγή

Τα κατάγματα διάφυσης του βραχιονίου αποτε-
λούν το 1-3% των καταγμάτων (Zuckerman and 
Koval 1996, Beaty 1999). Στους ενήλικες, τα δι-
αφυσιακά κατάγματα παρουσιάζονται σε συχνό-
τητα 20% περίπου στο σύνολο των καταγμάτων 
του βραχιονίου οστού (Rose et al 1982). Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης 
των Ekholm και συνεργατών (2006), η επίπτωση 
των καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου παρουσί-
αζει μέση τιμή 14,5 νέων περιπτώσεων ανά πλη-
θυσμό 100.000 ενηλίκων ανά έτος και η καμπύλη 
κατανομής της συχνότητας σε σχέση με την ηλικι-
ακή ομάδα εμφανίζει αιχμή κατά την όγδοη δεκα-
ετία της ζωής με τετραπλασιασμό της επίπτωσης. 
Η πλειονότητα των καταγμάτων αφορά στο μέσο 
τριτημόριο της διάφυσης, ενώ στο 8% περίπου 
παρατηρείται πάρεση του κερκιδικού νεύρου. Σε 
σχέση με το φύλο των ασθενών, η καμπύλη κα-
τανομής της επίπτωσης των καταγμάτων διάφυ-
σης βραχιονίου στους άρρενες παρουσιάζει αιχ-
μή κατά την τρίτη δεκαετία της ζωής και αφορά 
κυρίως σε κακώσεις υψηλής βίας, ενώ στο θήλυ 
πλυθυσμό η υψηλότερη τιμή παρατηρείται στην 
ηλικιακή ομάδα 70-79 ετών, σύμφωνα με τα συ-
μπεράσματα της μελέτης των Tytherleigh-Strong 
και συνεργατών (1998). Η πτώση από την όρθια 
θέση αποτελεί το συχνότερο μηχανισμό κάκωσης 
και ακολουθούν κατά σειρά συχνότητας τροχαία 
ατυχήματα, αθλητικές κακώσεις, εργατικά ατυ-
χήματα, καθώς και διάφορες αιτίες παθολογικών 
καταγμάτων.

Η πλειονότητα των καταγμάτων της διάφυσης 
του βραχιονίου μπορεί να τύχει επιτυχούς αντι-
μετώπισης με διάφορες συντηρητικές μεθόδους 
όπως η χρήση κρεμάμενου γύψινου επιδέσμου, 
νάρθηκα τύπου U-slap, καθώς και λειτουργικού 
νάρθηκα, η περίδεση Velpeau και άλλες τεχνικές 
ακινητοποίησης, με την πώρωση να επιτυγχάνε-
ται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% (Sarmiento 
et al 1977, Ward et al 1998, Crenshaw1998, Beaty 
1999, Gupta et al 2000). Υπάρχουν όμως περιπτώ-
σεις όπου χρειάζεται να επέμβουμε χειρουργικά. 

Ταξινόμηση καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου

Ιστορικά, η πρώτη ταξινόμηση των καταγμάτων 
του βραχιονίου οστού προτάθηκε από τον Watson-
Jones και αφορά στα σχέδια παρεκτόπισης των 
καταγμάτων ανάλογα με την τοπογραφική σχέση 
τους με τις καταφύσεις ισχυρών μυών του βραχί-
ονα. Σύμφωνα με αυτήν, στα κατάγματα κεντρι-
κότερα της κατάφυσης του μείζονος θωρακικού 
το κεντρικό κατεαγός τμήμα παρεκτοπίζεται σε 
απαγωγή και εξωτερική στροφή υπό τη δράση του 
στροφικού τενοντίου πετάλου του ώμου. Όταν η 
καταγματική γραμμή κείται μεταξύ των καταφύ-
σεων μείζονος θωρακικού και δελτοειδούς μυός, 
το κεντρικό τμήμα φέρεται σε προσαγωγή υπό τη 
δράση του μείζονος θωρακικού, πλατέος ραχιαί-
ου και μείζονος στρογγύλου μυός. Σε κατάγματα 
που εντοπίζονται περιφερικά της κατάφυσης του 
δελτοειδούς μυός, το περιφερικό τμήμα παρε-
κτοπίζεται προς τα άνω, ενώ το κεντρικό τμήμα 
φέρεται σε θέση πρόσθιας κάμψης και απαγωγής 
(Watson-Jones 1962). Στη συνέχεια, προτάθηκε 
πλήθος ταξινομήσεων ανάλογα με την ανατομι-
κή θέση, τη μορφολογία ή τη σταθερότητα του 
κατάγματος, όπως εκείνες του Fernandez-Esteve 
και των DeMourgues και Epps (Epps 1975). Η 
πληρέστερη και πλέον χρησιμοποιούμενη ταξι-
νόμηση των διαφυσιακών καταγμάτων του βρα-
χιονίου είναι αυτή της ΑΟ-Orthopaedic Trauma 
Association (εικ. 1).

Στοι χεία χειρουργικής ανατομικής της διάφυσης 
του βραχιονίου οστού

Η διάφυση του βραχιονίου οστού ορίζεται από το 
άνω χείλος της κατάφυσης του μείζονος θωρακικού 
μυός και την υπερκονδύλια ακρολοφία. Κατά το άνω 
τριτημόριο η μέση τιμή του εύρους του μυελικού 
αυλού είναι 12 mm περίπου, ενώ οι τιμές κατά το 
μέσο και περιφερικό τριτημόριο είναι 10 και 8 mm, 
αντίστοιχα. Αντίθετα, η διακύμανση του πάχους 
του φλοιού ακολουθεί ανάστροφη πορεία, αφού 
στο άνω τμήμα της διάφυσης παρατηρείται σχετική 
λέπτυνση του φλοιού. Η αιμάτωση του βραχιονίου 
οστού παρέχεται από μονή τροφοφόρο αρτηρία, 
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στη συμβολή του μέσου με το περιφερικό τριτημό-
ριο του οστού, που παρέχει ανιόντα και κατιόντα 
κλάδο. Ο ανιών κλάδος διακλαδώνεται σε μία μέχρι 
τέσσερις επικουρικές τροφικές αρτηρίες, ενώ ο κατι-
ών κλάδος, μικρότερης διάμετρου, σχηματίζει ανα-
στομωτικό δίκτυο για την αιμάτωση της περιφερι-
κής μετάφυσης (Laing 1956). Ιδιαίτερη χερουργική 
σημασία έχουν τα οδηγά σημεία της σπειροειδούς 
αύλακας και του έξω μεσομύιου διαφράγματος για 
την προστασία ή διερεύνηση του κερκιδικού νεύ-
ρου και της εν τω βάθει βραχιονίου αρτηρίας. Ανα-
τομικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το κερκιδικό 
νεύρο διαχωρίζεται από τη διάφυση του βραχιονίου 
μέσω ινών της έσω κεφαλής του τρικεφάλου βρα-
χιονίου μυός, καθώς και του πρόσθιου βραχιονίου 
μυός, ενώ κατά το περιφερικό τριτημόριο στερείται 
της παρεμβολής μυικών μαζών. Σχετικά με το ύψος 
της διεκβολής του κερκιδικού νεύρου από το έξω 
μεσομύιο διάφραγμα, η μελέτη των Bono και συ-
νεργατών (Bono 2000) κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι αυτό αφορά περίπου στη μεσότητα του οστού, 
αφού κείται 17 ±2,3 cm από το κεντρικό όριο του 
οστού (53% του μήκους του βραχιονίου), 12±2,3 cm 

κεντρικά του ωλεκρανικού βόθρου και 16±0,4 cm 
κεντρικά του περιφερικού ορίου του βραχιονίου.

Ενδ είξεις χειρουργικής αντιμετώπισης καταγ-
μάτων διάφυσης βραχιονίου

Όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν περιπτώσεις 
που ένα κάταγμα βραχιονίου πρέπει να αντιμε-
τωπισθεί χειρουργικά. Στις απόλυτες και σχετικές 
ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας περιλαμβάνο-
νται (Sarmiento et al 1977, Gregory and Sanders 
1997, Thomsen et al 1998, Beaty 1999, Hartsock 
1999, Ajmal et al 2001, Franck et al 2002, Bauze 
and Clayer 2003, Frassica and Frassica 2003, 
Petsatodes et al 2004) :
1. Ανοικτά κατάγματα
2. Ύπαρξη συνοδού αγγειακής βλάβης
3. « Πλέων» αγκώνας (floating elbow) – πολλαπλά 

κατάγματα στο ίδιο άκρο
4. Αμφοτερόπλευρα κατάγματα βραχιονίου
5. Π άρεση κερκιδικού μετά από χειρισμούς κλει-

στής ανάταξης (συχνά σε κατάγματα Holstein 
– Lewis)

6.  Νευρολογική βλάβη μετά από διατιτραίνον 
τραύμα

7.  Κάταγμα με μη αποδεκτή θέση ανάταξης (γωνί-
ωση μεγαλύτερη των 25ο, βράχυνση πλέον των 
2,5 cm)

8. Νευρολογικές παθήσεις (π.χ. νόσος Parkinson)
9.  Παχύσαρκοι ασθενείς – ασθενείς με ιστορικό 

χρήσης εξαρτησιογόνων τοξικών ουσιών 
10. Κάταγμα με ενδαρθρική επέκταση
11. Παθολογικό κάταγμα
12. Πολυτμηματικό κάταγμα
13. Κάταγμα βραχιονίου σε πολυτραυματία
14.  Κάταγμα με εγκαυματική βλάβη των υπερκεί-

μενων μαλακών μορίων
15. Ψευδάρθρωση κατάγματος βραχιονίου

Οι ασφαλιζόμενοι ενδομυελικοί ήλοι και η 
οστεοσύνθεση με πλάκα συμπίεσης είναι οι πλέον 
δημοφιλείς χειρουργικές επιλογές. 

Πέραν των ενδείξεων χειρουργικής αντιμετώ-
πισης των καταγμάτων διάφυσης του βραχιονίου, 
αξίζει μνείας η αναφορά των ενδείξεων άμεσης 
ανοικτής διερεύνησης του κερκιδικού νεύρου που 
αφορούν κυρίως σε ανοικτά κατάγματα, σπειρο-
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Εικ. 1: Ταξινόμηση των καταγμάτων της διάφυσης του 
βραχιονίου κατά ΑΟ.



ειδή κατάγματα του περιφερικού τριτημορίου της 
διάφυσης (Holstein-Lewis), καθώς και σε σημειο-
λογία πάρεσης του κερκιδικού νεύρου μετά από 
χειρισμό κλειστής ανάταξης. Κατά τα τελευταία 
χρόνια υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές που 
προτείνουν την άμεση διερεύνηση του νεύρου 
μόνο σε περιπτώσεις ανοικτών καταγμάτων υψη-
λής βίας, όπως εκείνη των Ring και συνεργατών 
(Ring et al 2004). Οι συγγραφείς προτείνουν κα-
θυστερημένη συρραφή του νεύρου με τη χρήση 
μοσχεύματος σε περιπτώσεις νευρότμησης. Ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα της μελέτης 
τους ότι το ηλεκτρομυογράφημα προσφέρει εν-
δείξεις αποκατάστασης μόλις ένα μήνα πρωιμότε-
ρα της κλινικής εικόνας, καθώς και ότι ο χρόνος 
αναμονής, σε περιπτώσεις κλειστών καταγμάτων, 
για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση της νευρικής 
βλάβης ή τη διενέργεια τενοντομεταθέσεων, ανά-
λογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του ασθε-
νούς, αφορά σε διάστημα 6 μηνών.

Οστεοσύνθεση με πλάκα συμπίεσης

Περιγράφονται τέσσερις κύριες προσπελάσεις 
του βραχιονίου. Η εκτεταμένη πρόσθια, η έξω 
πλάγια, η οπίσθια και η πρόσθια έσω προσπέλα-
ση. Η τελευταία χρησιμοποιείται σπάνια. 

Στην εκτεταμένη πρόσθια προσπέλαση, με την 
οποία έχουμε πρόσβαση σχεδόν σε όλο το μήκος 
του βραχιονίου, ο ασθενής τοποθετείται ύπτια 
και γίνεται τομή από την κορακοειδή απόφυση, 
επί της θωρακοδελτοειδούς αύλακας, κατά μήκος 
του έξω χείλους του δικεφάλου βραχιονίου μυός 
έως την καμπτική πτυχή του αγκώνα. Κατόπιν, 
στην κεντρική διάφυση, διαχωρίζονται ο δελτο-
ειδής από το μείζονα θωρακικό μυ στη θωρακο-
δελτοειδή αύλακα και διατέμνεται το περιόστεο 
επί τα εκτός των τενόντων των δύο μυών. Πρέπει 
να προσεχθεί το μασχαλιαίο νεύρο που μπορεί να 
πιεστεί από υπερβολική έλξη του δελτοειδούς και 
να απολινωθεί η πρόσθια περισπώμενη βραχιόνια 
αρτηρία που ανευρίσκεται στην περιοχή. Στην 
περιφερική διάφυση, μετά τη διατομή της εν τω 
βάθει περιτονίας και την παρεκτόπιση του δικε-
φάλου επί τα εντός, η προσπέλαση γίνεται με δια-
χωρισμό των ινών του προσθίου βραχιονίου μυός 

κατά τη μεσότητά του. Μετά από παρασκευή και 
προστασία του κερκιδικού νεύρου, διενεργείται 
υποπεριοστική αποκάλυψη του οστού. Μετά την 
ανάταξη του κατάγματος, ακολουθεί εσωτερική 
οστεοσύνθεση με πλάκα LC-DCP ή LCP 4,5 mm, 
με τουλάχιστον 6 φλοιούς εκατέρωθεν του κατάγ-
ματος σύμφωνα με τις αρχές της AO/ASIF (προ-
κύρτωση πλάκας, διακαταγματικές βίδες κ.τ.λ.) 
(εικ. 2).

Στην έξω πλάγια προσπέλαση, που ενδείκνυται 
για κατάγματα του μέσου και περιφερικού τρι-
τημορίου της διάφυσης του βραχιονίου, γίνεται 
τομή επί του έξω χείλους του δικεφάλου μυός από 
την καμπτική πτυχή του αγκώνα έως περίπου 10 
cm κεντρικά αυτής. Διατέμνεται η εν τω βάθει πε-
ριτονία, ανευρίσκεται και προστατεύεται το έξω 
δερματικό νεύρο του αντιβραχίου, απομακρύνεται 
επί τα εντός ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς και δια-
χωρίζεται ο πρόσθιος βραχιόνιος από το βραχιο-
νοκερκιδικό μυ. Το κερκιδικό νεύρο ανευρίσκεται 
στον αγκώνα και παρασκευάζεται κεντρικά. Η 
προσπέλαση ολοκληρώνεται με τη διατομή του 
περιοστέου και την προσεκτική, υποπεριοστική, 
αποκόλλησή του.

Η οπίσθια προσπέλαση χρησιμοποιείται για κα-
τάγματα του μέσου και περιφερικού τριτημορίου 
της διάφυσης. Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή 
θέση και με οδηγά σημεία το ακρώμιο και τον 
ωλεκρανικό βόθρο, γίνεται τομή κατά μήκος της 
οπίσθιας επιφάνειας του βραχιονίου που αρχίζει 8 
cm περιφερικά του ακρωμίου. Διατέμνεται η πε-
ριτονία, ακολουθεί προσπέλαση μεταξύ της έξω 
και της μακράς κεφαλής του τρικεφάλου μυός, 
ανεύρεση της εν τω βάθει κεφαλής του τρικεφά-
λου, αναγνώριση και προστασία του κερκιδικού 
νεύρου στη σπειροειδή αύλακα, διαχωρισμός των 
ινών της εν τω βάθει κεφαλής του τρικεφάλου και 
τέλος υποπεριοστική αποκάλυψη του οστού.

Στην αντιμετώπιση των καταγμάτων διάφυσης 
σε έδαφος οστεοπόρωσης, η χρήση της ασφα-
λιζόμενης πλάκας συμπίεσης κερδίζει συνεχώς 
έδαφος. Η τοποθέτηση ασφαλιζόμενων κοχλιών 
(locking screws) που χαρακτηρίζονται από εσπει-
ρωμένη διαμόρφωση της κωνικής κάτω επιφάνει-
ας της κεφαλής τους και μεγαλύτερη διάμετρο (5 
mm) βελτιστοποιεί την αντοχή του συστήματος 
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σε δυνάμεις παρεκτόπισης, αφού ο κάθε κοχλίας 
μετατρέπεται σε σύστημα σταθερής γωνίας. Επί-
σης, με τη χρήση αυτής της μεθόδου ελαττώνεται 
η πίεση της πλάκας επί του οστού και δεν παρα-
βλάπτεται η περιοστική αιμάτωσή του. Ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά αποτελέσματα της χρήσης αυτού 
του συστήματος σε συνδυασμό με τοποθέτηση 
αυτόλογων μοσχευμάτων σπογγώδους οστού 
έχουν αναφερθεί στην αντιμετώπιση ψευδάρθρω-
σης κατάγματος διάφυσης βραχιονίου σε ασθενείς 
με οστεοπόρωση (Ring et al 2004). Συγκριτική 
μηχανική μελέτη της σταθερότητας των συστη-
μάτων πλάκας σταθερής γωνίας 90 μοιρών και 
ασφαλιζόμενης πλάκας συμπίεσης σε πτωματικά 
βραχιόνια απέδειξε ότι η χρήση ασφαλιζόμενης 
πλάκας προσφέρει στατιστικά σαφώς υψηλότε-
ρη στρεπτική ακαμψία της οστεοσύνθεσης, ενώ η 
αντοχή των συστημάτων σε δυνάμεις καμπτικής 
παραμόρφωσης είναι παρόμοια (Siffi et al 2006). 
Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί η μέθοδος της 

οστεοσύνθεσης με υβριδικό σύστημα ασφαλιζό-
μενης πλάκας συμπίεσης, που αφορά στη χρήση 
συνήθων κοχλιών φλοιώδους οστού εγγύς του 
κατάγματος, με σκοπό τη βελτίωση της επαφής 
μεταξύ πλάκας και οστού και στην τοποθέτηση 
ασφαλιζόμενων κοχλιών άπω του κατάγματος 
για τη σταθεροποίηση της οστεοσύνθεσης. Αυτή 
η μέθοδος παρουσιάζει μικρότερο οικονομικό 
κόστος χωρίς να υστερεί σε στροφική ακαμψία 
έναντι της κλασικής ασφαλιζόμενης πλάκας συ-
μπίεσης, όπως αποδείχθηκε από τη μελέτη των 
Gardner και συνεργατών (2006).

Μετεγχειρητική πορεία

Τοποθετείται οπίσθιος ΓΝ/ΒΠΚ ή γύψινος κυ-
κλοτερής επίδεσμος εάν η σταθεροποίηση κρί-
νεται ανεπαρκής και ανάρτηση του μέλους για 
2-3 ημέρες. Ακολουθούν ενεργητικές ασκήσεις 
πλήρους εύρους στις 3-4 ημέρες μετεγχειρητικά 
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Εικ. 2: Εσωτερική οστεοσύνθεση κατάγματος βραχιονίου με πλάκα συμπίεσης.
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για περιορισμό του οιδήματος του ώμου και του 
αγκώνα και κατόπιν εντατική επιβλεπόμενη φυ-
σικοθεραπεία. Ο ασθενής επανεξετάζεται κλινικά 
και ακτινολογικά σε μηνιαία βάση. Άρση μικρού 
βάρους επιτρέπεται στις έξι εβδομάδες ενώ επι-
στροφή στην εργασία και άρση κανονικού βάρους 
στις 12 εβδομάδες. Η πώρωση του κατάγματος 
επιτυγχάνεται σε διάστημα 12 ή περισσοτέρων 
εβδομάδων. Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριό-
τητες αρχίζει στους τέσσερις μήνες.

Επιπλοκές οστεοσύνθεσης

Στις επιπλοκές οστεοσύνθεσης καταγμάτων 
βραχιονίου περιλαμβάνονται:
• Αποτυχία οστεοσύνθεσης – θραύση υλικών
     (~ 4%)
• Λοίμωξη (2-4%)
• Ψευδάρθρωση (3-5%)
• Ιατρογενής πάρεση κερκιδικού νεύρου (~ 5%)
• Δυσκαμψία των γειτονικών αρθρώσεων
• Ε τερότοπη οστεοποίηση στη μάζα του δελτοει-

δούς μυός

Εξωτερική οστεοσύνθεση

Σε ανοικτά κατάγματα τύπου ΙΙΙΒ και ΙΙΙC κατά 
Gustilo καθώς και σε κατάγματα λίαν συντριπτικά 
με μεγάλα οστικά ελλείμματα θεραπεία εκλογής 
είναι ο επιμελής χειρουργικός καθαρισμός και η 
τοποθέτηση μοσχευμάτων και εξωτερικής οστεο-
σύνθεσης.

Ενδομυελική ήλωση καταγμάτων βραχιονίου
 
“Intramedullary splintage, either with a nail 

or Rush rods, has virtually no place in the treat-
ment of acute humeral fractures. Not only can the 
nail or Rush rod or the Kuntscher nail can easily 
lead to damage and stiffness of the shoulder joint 
because of interference with the rotator cuff, but 
they also fail to provide sufficient stability.”

J. Schatzker and M. Tile: The rationale of Opera-
tive Fracture Care, 1987 Ed.

Ο παραπάνω αφορισμός που υπάρχει σε ένα από 

τα πλέον κλασσικά βιβλία Τραυματολογίας που 
εκδόθηκε προ 20 ετών περίπου φαίνεται πως απο-
τελεί παρελθόν. Η σχεδίαση και κυκλοφορία εξε-
λιγμένων συστημάτων ενδομυελικής ήλωσης και 
τα πλεονεκτήματα του ήλου σε σχέση με την πλά-
κα ώθησε πολλούς χειρουργούς να αποδεχθούν 
την ενδομυελική ήλωση ως μέθοδο εκλογής για 
την αντιμετώπιση των διαφυσιακών καταγμάτων 
του βραχιονίου. Ως ενδείξεις ενδομυελικής ήλω-
σης θεωρούνται (Foster et al 1985, Gregory and 
Sanders 1997, Thomsen et al 1998, Hartsock 1999, 
Ajmal et al 2001, Franck et al 2002, Bauze and 
Clayer 2003, Frassica and Frassica 2003): 
1. Παθολογικό κάταγμα
2. Πολυτμηματικό κάταγμα
3. Κάταγμα βραχιονίου σε πολυτραυματία
4.  Κάταγμα με έγκαυμα των υπερκείμενων μαλα-

κών μορίων
Επίσης, παρατηρείται τάση αύξησης της χρήσης 

της ενδομυελικής ήλωσης στις περιπτώσεις ψευ-
δαρθρώσεων είτε μετά από συντηρητική αντιμε-
τώπιση είτε μετά από προηγηθείσα ενδομυελική 
ήλωση.

Τεχνικές ενδομυελικής ήλωσης

Με ενδομυελική ήλωση μπορούν να αντιμετω-
πισθούν κατάγματα της περιοχής της διάφυσης 
του βραχιονίου που βρίσκεται 2 cm περιφερικά 
του μείζονος βραχιονίου ογκώματος και 3 cm κε-
ντρικά του ωλεκρανικού βόθρου (Mast et al 1975, 
Varley 1995) (εικ. 3).

Υπάρχει πληθώρα συστημάτων ενδομυελικής 
ήλωσης με θεμελιώδεις διαφορές που αφορούν 
τόσο στη σχεδίαση όσο και στις ιδιότητες των 
υλικών, καθώς και στη χειρουργική τεχνική που 
προτείνεται για την εφαρμογή τους. Υπάρχουν 
δύο τρόποι εισόδου του ήλου, η ορθόδρομη και η 
ανάστροφη, ενώ θέματα όπως η ανάγκη γλυφανι-
σμού, η χρήση ελαστικών ή μη ήλων και ο τύπος 
της ασφάλισης του ήλου, στατικός ή δυναμικός, 
παραμένουν αντικείμενα προβληματισμού.

Κατά την ορθόδρομη τοποθέτηση του ήλου, η 
θέση του ασθενούς είναι ημικαθιστική ή ύπτια. 
Γίνεται επιμήκης τομή δέρματος 3 cm από το έξω 
άκρο του ακρωμίου και περιφερικά επικεντρωμέ-
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νη άνωθεν του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. 
Ακολουθεί διατομή της περιτονίας του δελτοει-
δούς και διαχωρισμός του δελτοειδούς παράλλη-
λα προς τις ίνες του. Κατόπιν τέμνεται το πέταλο 
των έξω στροφέων σε μήκος ενός cm και επί τα 
έσω του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. Το μέ-
λος προσάγεται προς το θώρακα για καλύτερη 
πρόσβαση στο κεντρικό βραχιόνιο. Το ιδανικό 
σημείο εισόδου του ήλου βρίσκεται επί τα έσω 
του μείζονος βραχιονίου ογκώματος και 0,5 – 1,5 
cm οπισθίως της αύλακας του δικεφάλου. Στη συ-
νέχεια, διανοίγεται η είσοδος του ήλου με τη βο-
ήθεια κυρτού ή ευθέος “σουβλιού” (awl) και εκτε-
λούνται στροφικές κινήσεις του βραχιονίου ώστε 
να επιβεβαιωθεί η σωστή θέση του σουβλιού με 
ακτινοσκοπικό έλεγχο. Κατόπιν εισάγεται οδηγό 
σύρμα με ελαία δια του αυλού του βραχιονίου και 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο γίνεται ανάταξη του 
κατάγματος και διέλευση του οδηγού στο περι-
φερικό άκρο του κατάγματος μέχρι το άκρο του 
να φθάσει 1-2 cm κεντρικότερα του ωλεκρανικού 
βόθρου. Προσδιορίζεται το μήκος του ήλου είτε 

με τη βοήθεια δεύτερου οδηγού είτε με ειδικό 
μετρητή υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Το επόμενο 
στάδιο είναι η είσοδος γλυφάνων και ο προοδευ-
τικά διευρυνόμενος γλυφανισμός με βήματα του 
0,5 mm μέχρι το γλύφανο να ακουμπήσει τον 
φλοιό του βραχιονίου. Γίνεται γλυφανισμός 0,5-1 
mm περισσότερο από το μέγεθος του επιθυμητού 
ήλου που έχει προσδιορισθεί ακτινολογικώς και 
μετά αντικαθίσταται ο αρχικός οδηγός με οδηγό 
χωρίς ελαία με τη βοήθεια εύκαμπτου κυλινδρικού 
εργαλείου από Teflon. Ο ήλος συναρμολογείται 
και εισάγεται δια του οδηγού μέχρι το περιφερικό 
του άκρο να φτάσει 1-2 cm άνωθεν του ωλεκρα-
νικού βόθρου. Κατόπιν αφαιρείται ο οδηγός και 
ελέγχεται η θέση του ήλου, καθώς και η ανάτα-
ξη του κατάγματος υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο με 
προσθιοπίσθιες και πλάγιες λήψεις. Ακολουθεί 
η τοποθέτηση κεντρικών κοχλιών ασφάλισης με 
τη βοήθεια σκοπεύτρου, ενώ σε κάποιους ήλους 
υπάρχει δυνατότητα κεντρικής τοποθέτησης ει-
δικής αστεροειδούς ροδέλας για αντιμετώπιση 
συνοδών καταγμάτων της κεφαλής του βραχιονί-
ου. Οι περιφερικές βίδες ασφάλισης τοποθετού-
νται είτε με τη βοήθεια σκοπεύτρου είτε με χρήση 
ακτινοσκόπησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις προτείνεται διάνοιξη 
μικρής τομής, αμβλεία παρασκευή των ινών του 
δικέφαλου βραχιονίου μυός, καθώς και χρήση 
των οδηγών τρυπανισμού με σκοπό την προστα-
σία επιχώριων ευγενών ανατομικών δομών όπως 
η βραχιόνια αρτηρία, το μέσο νεύρο και το έξω 
δερματικό νεύρο του πήχη. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι σε κάποιους ήλους υπάρχει σύστημα περιφε-
ρικής ασφάλισης με ειδικό μηχανισμό διάνοιξης 
(spreading mechanism) (Crenshaw 2003) (εικ. 4).

Υπάρχει μια εμβιομηχανική μελέτη η οποία 
υποστηρίζει ότι ο ήλος πρέπει να εισάγεται από 
το βραχύτερο προς το μακρύτερο καταγματικό 
τμήμα του οστού διότι έτσι εξασφαλίζεται μεγα-
λύτερη σταθερότητα του κατάγματος (Lin et al 
1998). Έτσι φαίνεται ότι η ορθόδρομη εισαγωγή 
ενδείκνυται σε κατάγματα του εγγύς τριτημορίου 
ενώ η ανάστροφη σε κατάγματα του περιφερικού 
τριτημορίου. Αμφότερες οι πύλες ενδείκνυνται σε 
κατάγματα της μεσότητας του βραχιονίου. Στην 
ανάστροφη ενδομυελική ήλωση ο ασθενής βρί-

Εικ. 3: Περιοχή της διάφυσης του βραχιονίου τα κα-
τάγματα της οποίας μπορούν να αντιμετωπισθούν με 

ενδομυελική ήλωση.
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σκεται σε πρηνή θέση ή πλάγια οριζόντια θέση. 
Γίνεται επιμήκης τομή δέρματος από το άκρο του 
ωλεκράνου με κεντρική επέκταση έξι cm, διατέ-
μνεται η καταφυτική απονεύρωση του τρικεφά-
λου βραχιονίου μυός παράλληλα με τις ίνες της, 
ακολουθεί αναγνώριση και αποκάλυψη του ωλε-
κρανικού βόθρου και της άνωθεν αυτού περιοχής, 
διάνοιξη με φρέζα υπό γωνία 30 μοιρών 1-3 οπών 
στον οπίσθιο φλοιό του βραχιονίου 2,5 cm πάνω 
από το άνω όριο του ωλεκρανικού βόθρου και δι-
εύρυνση αυτών ώστε να δημιουργηθεί οπή 10x20 
mm. Τα επόμενα βήματα είναι παρόμοια με αυτά 
της ορθόδρομης εισαγωγής αλλά πρέπει να δο-
θεί μέριμνα στο ότι το περιφερικό άκρο του ήλου 
δεν πρέπει να προέχει πλέον του 1 cm, ενώ το κε-
ντρικό άκρο του ήλου δεν πρέπει να βρίσκεται σε 
απόσταση μικρότερη των 2 cm από το υποχόν-
δριο οστούν (Crenshaw 2003) (εικ. 5).

Όσον αφορά στους πολλαπλούς εύκαμπτους εν-
δομυελικούς ήλους υπάρχει δυνατότητα είτε ανά-
στροφης εισαγωγής σε κατάγματα του κεντρικού 
και μέσου τριτημορίου της διάφυσης είτε ορθόδρο-
μης εισαγωγής σε κατάγματα του περιφερικού τριτη-
μορίου διότι η πύλη εισόδου πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο μακριά από το κάταγμα. Η ένδειξη χρή-

σης τους αφορά σε παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, 
ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι ήλοι σχήματος S και C που 
πρέπει να τοποθετούνται ταυτόχρονα για μεγαλύ-
τερη σταθερότητα (Crenshaw 1998, Scheerlinck and 
Handelberg 2002, Knorr et al 2003).

Μετεγχειρητική πορεία

Τοποθετείται οπίσθιος ΓΝ/ΒΠΚ και το μέλος 
διατηρείται σε ανάρτηση για 2-3 ημέρες. Ακο-
λουθούν ενεργητικές ασκήσεις πλήρους εύρους 
στις 4-7 ημέρες μετεγχειρητικά για περιορισμό 
του οιδήματος του ώμου και του αγκώνα και κα-
τόπιν εντατική φυσικοθεραπεία στα όρια του άλ-
γους. Η πώρωση του κατάγματος επιτυγχάνεται 
σε διάστημα 12 ή περισσοτέρων εβδομάδων ενώ 
τα υλικά αφαιρούνται 6-12 μήνες μετά την πλήρη 
πώρωση (Crenshaw 2003).

Κίνδυνοι και σημεία που χρήζουν προσοχής

Κατά την ενδομυελική ήλωση των διαφυσιακών 
καταγμάτων του βραχιονίου πρέπει να δοθεί προ-
σοχή στα ακόλουθα σημεία:
1. Σε παλαιά παρεκτοπισμένα κατάγματα μπορεί 

Εικ. 4: Ορθόδρομη ήλωση κατάγματος βραχιονίου.
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να απαιτηθεί ανοικτή ανάταξη για να απο-
φευχθεί πάρεση του βραχιονίου πλέγματος 
από υπερβολική έλξη.

2. Το κεντρικό άκρο του ήλου πρέπει να ενταφι-
αστεί μέσα στο οστούν για να περιοριστεί η 
υπακρωμιακή προστριβή.

3. Κατά την επιλογή του μήκους και πάχους του 
ήλου πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η περιφε-
ρική στένωση του βραχιονίου.

4. Ο ήλος πρέπει να τελειώνει 1-2 cm κεντρικά 
του ωλεκρανικού βόθρου για να αποφευ-
χθούν υπερκονδύλια κατάγματα.

5. Στα συντριπτικά κατάγματα πρέπει να αποφεύ-
γεται η επιμήκυνση του βραχιονίου που μπο-
ρεί να καθυστερήσει την πώρωση.

6. Εξαιτίας της κυκλικής διατομής του βραχιονί-
ου στο κεντρικό και μέσο τριτημόριο και της 
στένωσης και αποπλάτυνσης του μυελικού 
αυλού στο περιφερικό του άκρο η απόλυτη 
επαφή του ήλου δεν είναι εφικτή. Για αυτό το 
λόγο, τις περισσότερες φορές απαιτείται κε-
ντρική και περιφερική ασφάλιση του ήλου.

7. Η τομή του δελτοειδούς δεν πρέπει να επεκτεί-

νεται πέραν των 4-5 cm για να μην τραυματι-
στεί το μασχαλιαίο νεύρο.

8. Ο γλυφανισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή 
διότι το πάχους του φλοιού στο βραχιόνιο εί-
ναι πολύ λεπτότερο από το μηριαίο και την 
κνήμη και το οστούν είναι συνήθως οστεο-
πορωτικό. Αν η πύλη εισόδου του ήλου είναι 
πολύ εξωτερικά, ο γλυφανισμός πρέπει να γί-
νεται με κατεύθυνση προς τα έσω.

9. Κατά την εισαγωγή των κεντρικών βιδών 
ασφάλισης φέρουμε το άνω άκρο σε προσα-
γωγή για να αποφύγουμε τρώση της βραχιο-
νίου αρτηρίας.

10. Στα πολύ οστεοπορωτικά οστά ίσως χρειαστεί 
ροδέλα ώστε να μη βυθιστούν οι βίδες ασφά-
λισης.

11. Όταν οι περιφερικές βίδες ασφάλισης τοπο-
θετούνται προσθιοπίσθια πρέπει να γίνεται 
τομή δια του δικεφάλου μέχρι το βραχιόνιο 
και να χρησιμοποιούνται πάντα οι οδηγοί των 
φρεζών ώστε να προστατευθεί το μέσο νεύρο, 
η βραχιόνιος αρτηρία και το έξω δερματικό 
νεύρο του πήχυ.

Εικ. 5: Ανάστροφη ήλωση κατάγματος βραχιονίου.
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12. Η τομή στο στροφικό πέταλο του ώμου πρέπει 
να είναι κατά το δυνατόν περιορισμένη και να 
αποκαθίσταται επιμελώς.

Επιπλοκές ενδομυελικής ήλωσης βραχιονίου

Στις επιπλοκές της ήλωσης του βραχιονίου 
περιλαμβάνονται (Riemer et al 1991, Robinson 
et al 1992, Ingman and Waters 1994, Rodriguez-
Merchan 1995, Rommens et al 1995, Sims and 
Smith 1995, Brumback 1996, Redmond et al 1996, 
Achecar and Whittle 1997, Lin et al 1997, Tome 
et al 1998, Shazar et al 1998, Crates and Whittle 
1998, Schmidt et al 2001, Albritton et al 2003, 
Smith et al 2003,Volgas et al 2004):

1. Λοίμωξη (~ 2%)
2. Ψευδάρθρωση (6-30%)
3. Στροφική παραμόρφωση
4. Π άρεση κερκιδικού νεύρου – βραχιονίου πλέγ-

ματ ος (~ 3%)
5. Τραυματισμός μασχαλιαίου νεύρου
6. Τρώση αγγείων
7. Ιατρογενές κάταγμα
8. Θραύση υλικών
9. Μετανάστευση ήλου
10. Επιπλοκές από ώμο – αγκώνα (6-37%)
• σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
• ρήξη στροφικού πετάλου
• ετερότοπη οστεοποίηση δελτοειδούς 

Σύγ κριση ενδομυελικού ήλου και οστεοσύνθε-
σης με πλάκα συμπίεσης στην αντιμετώπιση 
των καταγμάτων του βραχιονίου

Η εξέλιξη της σχεδίασης και του υλικού των 
ενδομυελικών ήλων προσέδωσε σημαντικά 
πλεονεκτήματα στη μέθοδο της ενδομυελικής 
ήλωσης σε σύγκριση με την εσωτερική οστεο-
σύνθεση με χρήση πλάκας. Η τοποθέτησή τους 
απαιτεί μικρότερη προσπέλαση και βραχύτερο 
εγχειρητικό χρόνο, οδηγεί σε μικρότερη απώλεια 
αίματος και προσφέρει προστασία της περιοστι-
κής αιμάτωσης, ενώ συνοδεύεται από μικρότε-
ρα ποσοστά λοιμώξεων και καλύτερο αισθητικό 

αποτέλεσμα. Τέλος, σύμφωνα με αρκετούς συγ-
γραφείς, η σταθεροποίηση του κατάγματος με 
χρήση ήλου υπερέχει εμβιομηχανικά εκείνης με 
χρήση πλάκας (Rodriguez-Merchan 1995, Lin 
et al 1998, Flinkkila et al 1999, McCormack et al 
2000, Chapman et al 2000, Petsatodes et al 2004.). 
Στα μειονεκτήματα του ήλου σε σχέση με την 
πλάκα περιλαμβάνονται μεγαλύτερα ποσοστά 
ψευδάρθρωσης, στροφική αστάθεια κυρίως σε 
μη ασφαλιζόμενους ήλους, μετανάστευση ήλου 
όταν δεν υπάρχει επαρκής ασφάλιση, δυσλει-
τουργία του ώμου και του αγκώνα (υπακρωμια-
κή προστριβή – διαταραχή στροφικού πετάλου 
– προστριβή τρικεφάλου βραχιονίου), ιατρογενές 
κάταγμα και νευραγγειακές βλάβες από τις βίδες 
ασφάλισης (Rodriguez-Merchan 1995, Lin et al 
1998, Flinkkila et al 1999, McCormack et al 2000, 
Gupta et al 2000, Chapman et al 2000, Livani and 
Belangero 2004).

Τελευταία, γίνεται συζήτηση για τη χρήση της 
ήλωσης στην αντιμετώπιση των ψευδαρθρώσε-
ων. Παρόλο που η οστεοσύνθεση με πλάκα συ-
μπίεσης και μοσχεύματα παραμένει η θεραπεία 
εκλογής των ψευδαρθρώσεων του βραχιονίου 
οστού, υπάρχει η τάση χρήσης ενδομυελικής 
ήλωσης στην αντιμετώπιση των ψευδαρθρώσε-
ων που προκύπτουν κυρίως μετά από συντηρη-
τική θεραπεία, αρκεί ο χειρουργός να γνωρίζει τις 
ιδιαιτερότητες της εφαρμογής της και να μπορεί 
να τροποποιήσει τις τοπικές συνθήκες ώστε να 
ευοδωθεί η πώρωση. Ένα άλλο θέμα που συζη-
τείται στη βιβλιογραφία είναι η χρήση ή όχι γλυ-
φανισμού στην ήλωση του βραχιονίου λόγω της 
ανατομικής ιδιαιτερότητας του αυλού του και του 
περιορισμένου ενδοστέου του σε σχέση με το μη-
ριαίο και την κνήμη. Φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος 
ο περιορισμένος γλυφανισμός κατά την εισαγωγή 
του ήλου αλλά το θέμα χρήζει περαιτέρω έρευνας. 
Τέλος, παρόλο που το βραχιόνιο δεν είναι φορτι-
ζόμενο οστούν ώστε η δυναμική ασφάλιση να έχει 
τα ευεργετικά αποτελέσματα που έχει στο μηριαίο 
και την κνήμη, φαίνεται από τα μέχρι τώρα στοι-
χεία ότι οι συσπάσεις των πέριξ μυών προκαλούν 
μικροκινήσεις στην εστία του κατάγματος κατά 
την εφαρμογή δυναμικής ασφάλισης που προω-
θούν και επιταχύνουν την πώρωση (Crolla et al 
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1993, McKee et al 1996, Rupp et al 1996, Achecar 
and Whittle 1997, Lin et al 1997, Williams and 
Shewring 1998, Wu et al 1998, Farragos et al 1999, 
Lin and Hou 2000, Ajmal et al 2001, Kesemenli 
et al 2002, Martinez et al 2002, Scheerlinck and 
Handelberg 2002, Gerber et al 2003, Ilyas and 
Younge 2003, Bajaj et al 2004, Petsatodes et al 
2004, Volgas et al 2004, Babhulkar et al 2005). 

Παρά τη μεγάλη διάδοση της μεθόδου της εν-
δομυελικής ήλωσης στην αντιμετώπιση των κα-
ταγμάτων διάφυσης του βραχιονίου κυρίως λόγω 
των πλεονεκτημάτων του μικρότερου εγχειρητι-
κού τραύματος και της προστασίας της περιοστι-
κής αιμάτωσης, κατά τα τελευταία χρόνια αμφι-
σβητείται η χρήση της ως μέθοδος εκλογής. Οι 
Changulani και συνεργάτες (2007) συγκρίνοντας 
τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα της ορθόδρο-
μης ενδομυελικής ήλωσης και της χρήσης πλάκας 
δυναμικής συμπίεσης διαπίστωσαν ότι δεν παρα-
τηρήθηκε διαφορά στη συχνότητα πώρωσης, ενώ 
στην ομάδα των ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν 
με ενδομυελική ήλωση παρατηρήθηκε μεγαλύ-
τερη συχνότητα βράχυνσης του βραχιονίου και 
ελάττωσης του λειτουργικού εύρους κίνησης της 
γληνοβραχιονίου διάρθρωσης. Στη μετα-ανάλυση 
των Bhandari και συνεργάτες (2006) διαπιστώθη-
κε ότι η χρήση πλάκας συμπίεσης συνοδεύεται 
από ελάττωση της συχνότητας ανάγκης επανε-

πέμβασης κατά 74%, καθώς και από στατιστικά 
σαφή ελάττωση των επιπλοκών που αφορούν στη 
λειτουργικότητα του ώμου. Οι Niall και συνεργά-
τες (2004) διατύπωσαν την άποψη ότι στο βραχι-
όνιο η κύρια τάση παραμόρφωσης είναι στροφική 
σε αντίθεση με τα φορτιζόμενα μακρά οστά του 
κάτω άκρου που τείνουν να παραμορφωθούν σε 
κάμψη και παρατήρησαν ότι η χρήση διαφόρων 
ειδών ενδομυελικών ήλων βραχιονίου συνδεύεται 
από στροφική αστάθεια που κυμαίνεται μεταξύ 15 
και 25 μοιρών.

Ελάχιστα επεμβατική οστεοσύνθεση

Στα πλαίσια της εφαρμογής των αρχών της βι-
ολογικής οστεοσύνθεσης των καταγμάτων έχουν 
αναπτυχθεί διάφορα υλικά και τεχνικές ελάχιστα 
επεμβατικής οστεοσύνθεσης των καταγμάτων 
διάφυσης του βραχιονίου οστού. Για την αντιμε-
τώπιση των καταγμάτων του κεντρικού τριτη-
μορίου της διάφυσης έχει προταθεί η χρήση δύο 
τομών μήκους πέντε cm, επί του πρόσθιου-έσω 
χείλους του δελτοειδούς μυός και επί της έξω 
πλάγιας επιφάνειας του περιφερικού βραχιονίου, 
για τη δημιουργία υπομυικών σηράγγων και την 
τοποθέτηση της πλάκας. Για την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου κάκωσης κερκιδικού νεύρου, συ-
στήνεται ότι το κάτω όριο της περιφερικής τομής 

Εικ. 6: Ελάχιστα παρεμβατική οστεοσύνθεση
 βραχιονίου με πλάκα γεφύρωσης.
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πρέπει να απέχει τουλάχιστον οκτώ cm από την 
παρακονδύλια απόφυση (Lau et al 2007) (εικ. 6). 
Σε κατάγματα που εντοπίζονται στη μεσότητα 
της διάφυσης προτείνεται προσθιοπλάγια προ-
σπέλαση του περιφερικού βραχιονίου και η χρή-
ση ελικοειδούς πλάκας. Σε αυτή τη τεχνική θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η ζώνη κινδύνου 
κάκωσης του μυοδερματικού νεύρου, που διέρχε-
ται από την έσω προς την έξω πλάγια επιφάνεια 
μεταξύ του δικεφάλου βραχιονίου και πρόσθιου 
βραχιονίου μυός, εκτείνεται σε απόσταση μεταξύ 
11,8 και 15,4 cm περιφερικά του μείζονος βραχιο-
νίου ογκώματος (Gardner et al 2005). 

Abstract

Current trends and techniques in operative 
management of humerus diaphyseal fractures.

Boursinos L., Papadopoulos A.

Although the majority of humerus shaft fractures 
can be managed successfully with various nonop-
erative methods, operative intervention is indicated 
in several situations. Plate fixation and intramed-
ullary nailing represent the commonest operative 
methods. Familiarity with the technique, material 
design and advanced modifications in terms of bio-
logical osteosynthesis and minimal invasiveness of 
both fixation types is required for the optimal man-
agement of all fracture patterns. The present article 
represents a literature review regarding the current 
trends and techniques in the operative treatment of 
humerus diaphyseal fractures.

Key words:  numerus shaft fractures, operative 
treatment.

Βιβλιογραφία

1. Achecar F, Whittle AP. Unreamed vs reamed 
interlocking nailing of humeral shaft frac-
tures. Orthop Trans 1997;21:1166. 

2. Albritton MJ, Barnes CJ, Basamania CJ, 
Karas SG. Relationship of the axillary nerve 

to the proximal screws of a flexible humer-
al nail system: an anatomic study. J Orthop 
Trauma 2003;17(6):411-414. 

3. Ajmal M, O’Sullivan M, McCabe J, Cur-
tin W. Antegrade locked intramedullary 
nailing in humeral shaft fractures. Injury 
2001;32(9):692-694. 

4. Babhulkar S, Pande K, Babhulkar S. Non-
union of the diaphysis of long bones. Clin 
Orthop Rel Res 2005;431:50-56. 

5. Bajaj SK, Mohan NR, Kumar CS. Supra-
condylar Femoral Nail in the management of 
non-union of humeral shaft fractures. Injury 
2004;35(5):523-527. 

6. Bauze AJ, Clayer MT. Treatment of patho-
logical fractures of the humerus with a locked 
intramedullary nail. J Orthop Surg (Hong 
Kong) 2003;11(1):34-37. 

7. Beaty JH. Humeral shaft fractures. In: Or-
thopaedic Knowledge Update. Rosemont, IL: 
American Academy of Orthopaedic Surgeons 
1999;278-286. 

8. Bhandari M, Devereaux PJ, McKee MD, 
Schemitsch EH. Compression plating ver-
sus intramedullary nailing of humeral shaft 
fractures - a meta-analysis. Acta Orthop 
2006;77(2):279-284.

9. Bono C, Grossman M, Tometta P. Radial 
and axillary nerves. Clin Orthop Rel Res 
2000;373:259-264.

10. Brumback RJ. The rationales of interlocking 
nailing of the femur, tibia, and humerus. Clin 
Orthop Rel Res1996;324: 292-320. 

11. Changulani M, Jain UK, Keswani T. Com-
parison of the use of the humerus intramed-
ullary nail and dynamic compression plate 
for the management of diaphyseal fractures 
of the humerus. A randomized controlled 
study. Int Orthop 2007;31:391-395. 

12. Chapman JP, Henley MB, Agel J et al. Ran-
domized prospective study of humeral shaft 
fracture fixation: intramedullary nails versus 
plates. J Orthop Trauma 2000;14:162-166. 

13. Crates J, Whittle PA. Antegrade nailing of 
acute humeral shaft fractures. Clin Orthop 
Rel Res 1998;350:40-50. 



23Ορθοπαιδική, 21, 3, 2008

14. Crenshaw AH. Shaft of humerus. In: Canale 
ST ed. Campbell’s Operative Orthopaedics. 
9th ed. St. Louis, Mo: Mosby 1998, pp 2296-
2309. 

15. Crenshaw AH. Shaft of humerus. In: Canale 
ST, ed. Campbell’s Operative Orthopaedics. 
10th ed. St. Louis, Mo: Mosby 2003,pp 3002-
3016.

16. Crolla RM, de Vries LS, Clevers GJ. Locked 
intramedullary nailing of humeral fractures. 
Injury 1993;24(6):403-6. 

17. Ekholm R, Adami J, Tidermark J, Hans-
son K, Tornkvist H, Ponzer S. Fractures of 
the shaft of the humerus. An epidemiologi-
cal study of 401 fractures. J Bone Joint Surg 
2006;88-B:1469-73.

18. Epps C Jr. Fractures of the humerus. In Epps 
C (ed) Complications in Orthopaedic Sur-
gery. Philadelphia JB Lippincott Co, 1975, pp 
215-220. 

19. Farragos AF, Schemitsch EH, McKee MD. 
Complications of intramedullary nailing for 
fractures of the humeral shaft: a review. J Or-
thop Trauma 1999;13(4):258-267.

20. Flinkkila T, Hyvonen P, Lakovaara M et al. 
Intramedullary nailing of humeral shaft frac-
tures. A retrospective study of 126 cases. Acta 
Orthop Scand 1999;7:133-136. 

21. Foster RJ, Dixon GL Jr, Bach AW, Appleyard 
RW, Green TM. Internal fixation of fractures 
and non-unions of the humeral shaft. Indi-
cations and results in a multi-center study. J 
Bone Joint Surg Am 1985;67(6):857-864. 

22. Franck WM, Oliveira M, Jannasch O, 
Hennig FF. An expandable nailing system 
for the management of pathological hu-
merus fractures. Arch Orthop Trauma Surg 
2002;122(7):400-405. 

23. Frassica FJ, Frassica DA. Evaluation and 
treatment of metastases to the humerus. Clin 
Orthop Rel Res 2003(415 Suppl):S212-218. 

24. Gardner MJ, Griffith MH, Demetrako-
poulos D, Brophy RH, Grose A, Helfet DL, 
Lorich DG. Hybrid locked plating of osteo-
porotic fractures of the humerus. J Bone Joint 
Surg 2006;88-A:1962-1967. 

25. Gardner MJ, Griffith MH, Lorich DG. Heli-
cal plating of the proximal humerus. Injury 
2005;36:1197-1200. 

26. Gerber A, Marti R, Jupiter J. Surgical man-
agement of diaphyseal humeral nonunion 
after intramedullary nailing: Wave-plate 
fixation and autologous bone grafting with-
out nail removal. J Shoulder Elbow Surg 
2003;12(4):309-313.

27. Gregory PR, Sanders RW. Compression 
Plating Versus Intramedullary Fixation of 
Humeral Shaft Fractures. J Am Acad Orthop 
Surg 1997;5(4):215-223. 

28. Gupta R, Raheja A, Sharma V. Limited con-
tact dynamic compression in diaphyseal frac-
tures of the humerus: good outcome in 51 
patients. Acta Orthop Scand 2000;71(5):471-
474. 

29. Hartsock LA. Humeral shaft fractures. In: 
Levine AM, eds. Orthopaedic Knowledge 
Update, Trauma. Rosemont, Ill: American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, 1999, 
pp:23-32. 

30. Ilyas I,Younge DA. Locked intramedullary 
nailing for difficult nonunions of the humeral 
diaphysis. Int Orthop 2003 ;27(5):278-281.

31. Ingman AM, Waters DA. Locked intramed-
ullary nailing of humeral shaft fractures. Im-
plant design, surgical technique, and clinical 
results. J Bone Joint Surg Br 1994;76(1): 23-
29. 

32. Kesemenli CC, Subasi M, Arslan H, Necmi-
oglu S, Kapukaya A. Treatment of humeral 
diaphyseal nonunions by interlocked nailing 
and autologous bone grafting. Acta Orthop 
Belg 2002;68(5):471-475. 

33. Knorr P, Schmittenbecher PP, Dietz HG. 
Elastic stable intramedullary nailing for 
the treatment of complicated juvenile bone 
cysts of the humerus. Eur J Pediatr Surg 
2003;13(1):44-49. 

34. Laing PG. The arterial supply of the adult hu-
merus. J Bone Joint Surg Am 1956;38:1105-
1116. 

35. Lau TW, Leung F, Chan CF, Chow SP. Mini-
mally invasive plate osteosynthesis in the 



24 Ορθοπαιδική, 21, 3, 2008

treatment of proximal humeral fracture. Int 
Orthop 2007;31(5):657-664. 

36. Lin J, Hou SM. Rotational alignment of hu-
merus after closed locked nailing. J Trauma 
2000;49(5):854-859. 

37. Lin J, Hou SM, Hang YS, Chao EYS. Treat-
ment of humeral shaft fractures by retro-
grade locked nailing. Clin Orthop Rel Res 
1997;342:147-155. 

38. Lin J, Inoue N, Valdevit A, Hang YS, Hou 
SM, Chao EYS. Biomechanical comparison 
of antegrade and retrograde nailing of hu-
meral shaft fracture. Clin Orthop Rel Res 
1998;351:203-213. 

39. Livani B, Belangero WD. Bridging plate os-
teosynthesis of humeral shaft fractures. In-
jury 2004;35(6):587-595. 

40. Martinez AA, Herrera A, Cuenca J. Good 
results with unreamed nail and bone graft-
ing for humeral nonunion: a retrospective 
study of 21 patients. Acta Orthop Scand 
2002;73(3):273-276. 

41. Mast JW, Spiegel PG, Harvey JP Jr, Harri-
son C. Fractures of the humeral shaft: a ret-
rospective study of 240 adult fractures. Clin 
Orthop Rel Res 1975;112:254-262. 

42. McCormack RG, Brien D, Buckley RE, Mc-
Kee MD, Powell J, Schemitsch EH. Fixation 
of fractures of the shaft of the humerus by dy-
namic compression plate or intramedullary 
nail. A prospective, randomised trial. J Bone 
Joint Surg Br 2000;82(3):336-339. 

43. McKee MD, Miranda MA, Riemer BL, et al. 
Management of humeral nonunion after the 
failure of locking intramedullary nails. J Or-
thop Trauma 1996;10(7):492-499. 

44. Niall DM, O`Mahon J, Mc Elwain JP. Plating 
of humeral shaft fractures has the pendulum 
swung back? Injury 2004;35:580-586. 

45. Petsatodes G, Karataglis D, Papadopoulos 
P, Christoforides J, Gigis J, Pournaras J. An-
tegrade interlocking nailing of humeral shaft 
fractures. J Orthop Sci 2004;9:247-252. 

46. Redmond BJ, Biermann JS, Blasier RB. In-
terlocking intramedullary nailing of patho-
logical fractures of the shaft of the humerus. J 

Bone Joint Surg Am 1996;78(6):891-896. 
47. Riemer BL, Butterfield SL, D’Ambrosia R, 

Kellam J. Seidel intramedullary nailing of 
humeral diaphyseal fractures: a preliminary 
report. Orthopedics 1991;14(3):239-246. 

48. Ring D, Chin K, Jupiter JB. Radial nerve pal-
sy associated with high-energy humeral shaft 
fractures. J Hand Surg Am 2004;29(1):144-
147. 

49. Ring D, Kloen P, Kdzielski BA, Helfet D, 
Jupiter JB. Locking compression plates for 
osteoporotic nonunions of the diaphyseal hu-
merus. Clin Orthop Rel Res 2004;425:50-54.

50. Rodriguez-Merchan EC. Compression plat-
ing versus hackethal nailing in closed humer-
al shaft fractures failing nonoperative reduc-
tion. J Orthop Trauma 1995;9(3):194-197. 

51. Rommens PM, Verbuggen J, Broos PL. Ret-
rograde nailing of humeral shaft fractures. A 
reniew of 39 patients. J Bone Joint Surg Br 
1995;77(1):84-89. 

52. Robinson CM, Bell KM, Court-Brown CM, 
McQueen MM. Locked nailing of humeral 
shaft fractures. Experience in Edinburgh 
over a two-year period. J Bone Joint Surg Br 
1992;74(4):558-562. 

53. Rose SH, Melton LJ, Morrey BF, Ilstrup 
DM, Riggs BL. Epidemiological features 
of humeral fractures. Clin Orthop Rel Res 
1982;168:24-30.

54. Rupp RE, Chrissos MG, Ebraheim NA. The 
risk of neurovascular injury with distal lock-
ing screws of humeral intramedullary nails. 
Orthopaedics 1996;19(7):593-595. 

55. Sims SH, Smith SE. Intramedullary nailing 
of humeral shaft fractures. J South Orthop 
Assoc 1995;4(1):24-31. 

56. Smith MG, Hashmi R, Elsworth CF. Frac-
ture of an elastic humeral nail. A case report. 
Acta Orthop Belg 2003;69(2):204-205. 

57. Schmidt AH, Templeman DC, Grabowski 
CM. Antegrade intramedullary nailing of the 
humerus complicated by heterotopic ossifi-
cation of the deltoid: a case report. J Orthop 
Trauma 2001;15(1):69-73. 

58. Sarmiento A, Kinman PB, Galvin EG, 



25Ορθοπαιδική, 21, 3, 2008

Schmitt RH, Phillips JG. Functional brac-
ing of fractures of the shaft of the humerus. J 
Bone Joint Surg Am 1977;59(5):595-601. 

59. Scheerlinck T, Handelberg F. Functional out-
come after intramedullary nailing of humeral 
shaft fractures: comparison between retro-
grade Marchetti-Vicenzi and unreamed AO 
antegrade nailing. J Trauma 2002;52(1):60-
71. 

60. Shazar N, Brumback RJ, Vanco B. Treatment 
of humeral fractures by closed reduction and 
retrograde intramedullary Ender nails. Or-
thopaedics 1998;21(6):641-646. 

61. Siffi PC, Peindl RD, Coley ER, Norton J, 
Connor PM, Kellam JF. Biomechanical anal-
ysis of blade plate versus locking plate fixation 
for a proximal humerus fracture: comparison 
using cadaveric and synthetic humeri. J Or-
thop Trauma 2006;20:547-554. 

62. Thomsen NO, Mikkelsen JB, Svendsen RN, 
Skovgaard N, Jensen CH, Jorgensen U. In-
terlocking nailing of humeral shaft fractures. 
J Orthop Sci 1998;3(4):199-203. 

63. Tome J, Carsi B, Garsia-Fernandez C, Marco 
F, Lopez-Duran Stern L. Treatment of patho-
logic fractures of the humerus with Seidel 
nailing. Clin Orthop Rel Res 1998;350:51-55. 

64. Tytherleigh-Strong G, Walls N, McQueen 
MM. The epidemiology of humeral shaft frac-
tures. J Bone Joint Surg 1998;80-B:249-253.

65. Varley GW. The Seidel locking humeral 
nail: the Nottingham Experience. Injury 
1995;26(3):155-157. 

66. Volgas DA, Stannard JP, Alonso JE. Non-
unions of the humerus. Clin Orthop Rel Res 
2004;419:46-50.

67. Ward EF, Savoie FH, Hughes JL. Fractures of 
the diaphyseal humerus. In: Browner BD, Ju-
piter JB, Levine AM, Trafton PG, eds. Skeletal 
Trauma: Fractures, Dislocations, Ligamen-
tous Injuries. 2nd ed. Philadelphia, PA: WB 
Saunders Co, 1998;1523-1547.

68. Watson-Jones R. Fractures and joint injuries. 
Baltimor Williams and Wilkins, 4th ed, 1962, 
pp 213-223.

69. Williams PR, Shewring D. Use of an elastic 
intramedullary nail in difficult humeral frac-
tures. Injury 1998;29(9):661-670. 

70. Wu CC, Shih CH, Chen WJ, Tai Cl. Staple 
augmentation to treat a humeral nonunion 
after failed Seidel locked nailing. Arch Or-
thop Trauma Surg 1998;118(1-2):42-44. 

71. Zuckerman JD, Koval KJ. Fractures of 
the shaft of the humerus. In: Rockwood 
CA, Green DP, Bucholz RW, Heckman JD, 
eds. Rockwood and Greens‘ Fractures in 
Adults. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott-
Raven,1996;1025-1053. 


