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Περίληψη

Σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία 
μας από την αντιμετώπιση των κακώσεων της ακρωμιοκλειδικής 
άρθρωσης. Τη δεκαετία 1994- 2003 αντιμετωπίσαμε 62 ασθενείς 
με κάκωση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Εξ αυτών 54 ήταν 
άνδρες και 8 γυναίκες ενώ η κάκωση αφορούσε στον δεξιό ώμο 
σε 52 ασθενείς και στον αριστερό σε 10 ασθενείς. Η ηλικία κυ-
μάνθηκε από 17 ως 69 έτη, με μέσο όρο τα 33 έτη. 42 ασθενείς 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά με ανάρτηση του άκρου για δύο 
εβδομάδες, έναρξη ενεργητικών κινήσεων μετά από δύο εβδομά-
δες και επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες μετά την έκτη 
εβδομάδα για αποφυγή υποτροπής. Είκοσι ασθενείς υποβλήθησαν 
σε χειρουργική επέμβαση. Στους 14 εξ αυτών η ανάταξη συγκρα-
τήθηκε με κορακοκλειδική βίδα Bosworth (4 ασθενείς) ή αυλοφό-
ρα βίδα σπογγώδους οστού με μερικό σπείραμα (10 ασθενείς), ενώ 
σε άλλους 6 με 2 βελόνες Kirschner διά του ακρωμίου. Η μετεγχει-
ρητική φροντίδα ήταν η ίδια όπως και στους ασθενείς που αντι-
μετωπίστηκαν συντηρητικά. Αφαίρεση των υλικών έγινε στους 2 
μήνες μετεγχειρητικά εκτός από 2 βελόνες που αφαιρέθηκαν στο 
χρόνο. Επανεξετάσθηκαν 53 ασθενείς. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ 
καλό σε 45 ασθενείς, καλό σε 5 ασθενείς, μέτριο σε 1 ασθενή και 
πτωχό σε 2 ασθενείς.
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Εισαγωγή

Οι κακώσεις της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 
δεν είναι τόσο σπάνιες όσο θεωρούνται και αφο-
ρούν περίπου στο 33% των κακώσεων του ώμου 
(Row 1961) ενώ είναι συχνότερες στους αθλητές 
και ιδιαίτερα στους αθλητές του hockey και του 
rugby (Daly et all 1991, Diaz k Gregg 1991). Πρω-
τοαναφέρθηκαν από τον Ιπποκράτη ο οποίος θε-
ράπευσε εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής στον εαυ-
τό του μετά από αγώνα πάλης στον οποίο έλαβε 
μέρος. Προκαλούνται συνήθως μετά από πτώση 
στον ώμο με το βραχιόνιο σε προσαγωγή ή σπα-
νιότερα μετά απο άμεση πλήξη της κλείδας με το 
χέρι σε απαγωγή (υπακρωμιακό εξάρθρημα, κο-
ρακοειδές εξάρθρημα). Το 1963 προτάθηκε ταξι-
νόμηση τριών βαθμών για τις κακώσεις της ακρω-
μιοκλειδικής άρθρωσης που χρησιμοποιείται από 
πολλούς μέχρι και σήμερα. Ο Rockwood το 1984 
τροποποίησε την ταξινόμηση σε 6 τύπους. Τύπος 
I: απλή κάκωση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Τύ-
πος II: ρήξη ακρωμιοκλειδικών συνδέσμων, κλινι-
κά έχουμε ελαφρά προβολή του ακρωμιοκλειδικού 
άκρου της κλείδας ενώ ακτινολογικά έχουμε άνω 
υπεξάρθρημα. Τύπος III: ρήξη  ακρωμιοκλειδικών 
και κορακοκλειδικών συνδέσμων, κλινικά έχουμε 
ψηλάφηση του ακρωμιακού άκρου της κλείδας 
με πτώση του ώμου ενώ ακτινολογικά παρατη-
ρείται άνω εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρ-
θρωσης. Τύπος IV: οπίσθιο εξάρθρημα κλέιδας η 
οποία μεταναστεύει στον τραπεζοειδή. Τύπος V: 
όπως ο τύπος III αλλά συνυπάρχει αποκόλληση 
μυικών ινών του τραπεζοειδούς και δελτοειδούς 
από το περιφερικό άκρο της κλείδας με συνέπεια 
τα κλινικά συμπτώματα να είναι εντονότερα ενώ 
ακτινολογικά έχουμε μεγάλη μετατόπιση του 
ακρωμιακού άκρου της κλείδας (να σημειώσουμε 
ότι στον τύπο III η κλείδα μετατοπίζεται ελαφρά 
πάνω από το άνω χείλος του ακρωμίου). Τύπος 
VI: εξάρθρημα προς τα κάτω (υπακρωμιακό – κο-
ρακοειδές) είναι σπανιότερο και μπορεί να δια-
λάθει της προσοχής μας λόγω συνυπαρχουσών 
καταγμάτων και μεγάλου οιδήματος. Συχνά συ-
νυπάρχουν και άλλα κατάγματα όπως πλευρών, 
κλείδας ωμοπλάτης ή κορακοειδούς (Wang et all 
1994).

Υλικό – Μέθοδος

Τη δεκαετία 1994-2003 προσήλθαν 62 ασθε-
νείς με κάκωση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Οι 
κακώσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα πτώσης σε 38 
ασθενείς, τροχαίου σε 14 ασθενείς και ατυχήμα-
τος κατά την άσκηση σε 10 ασθενείς. Από τους 
62 ασθενείς, 54 ήταν άνδρες και 8 γυναίκες, στους 
52 η κάκωση αφορούσε στο δεξιό ώμο ενώ στους 
10 στον αριστερό. Η ηλικία κυμάνθηκε από 17 
ως 69 έτη με μέσο όρο τα 33 έτη. 42 ασθενείς με 
κάκωση τύπου I και ΙΙ κατά Rockwood αντιμετω-
πίστηκαν συντηρητικά με ανάρτηση άκρου και 
οκτωοειδή επίδεσμο για δύο εβδομάδες. Έναρξη 
παθητικών κινήσεων συνεστήθη άμεσα ενώ ενερ-
γητικών μετά τις δύο εβδομάδες. Επιστροφή σε 
αθλητικές ή επίπονες δραστηριότητες συνεστήθη 
μετά τους 3 μήνες για αποφυγή μετατροπής του 
υπερξαρθρήματος σε πλήρη εξάρθρημα. Σε χει-
ρουργική θεραπεία υπεβλήθησαν 20 ασθενείς (15 
με κάκωση τύπου III και 5 με κάκωση τύπου V ). 
Σε 6 ασθενείς έγινε τομή επί της ακρωμιοκλειδι-
κής, ανάταξη και συγκράτηση με 2 βελόνες K-W 
(εικ. 1). Σε 14 ασθενείς έγινε τομή επωμίδας και 
ανάταξη και συγκράτηση με βίδα κορακοκλειδική 
(εικ. 2). Χρησιμοποιήθηκαν 4 βίδες Bosworth και 
10 βίδες αυλοφόρες σπογγώδους οστού μερικού 
σπειράματος. Οι οδηγίες ήταν οι ίδιες όπως και 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συντηρητι-
κή θεραπεία. Οι βελόνες και οι βίδες αφαιρέθη-
καν στις 8 εβδομάδες εκτός από δύο βελόνες που 
αφαιρέθηκαν 1 χρόνο μετεγχειρητικά. Επανεξε-
τάσθηκαν 53 από τους 62 ασθενείς 3-12 έτη μετά 
την εγχείρηση (μέσος όρος 6 έτη και 7 μήνες). 
Επανεξετάσθηκαν 33 από τους 42 ασθενείς που 
είχαν αντιμετωπισθεί συντηρητικά. Οι 2 εμφάνι-
σαν μετατραυματική αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής 
άρθρωσης με ήπιο πόνο που υποχώρησε με έγ-
χυση κορτικοστεροειδών. Στους 20 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε  χειρουργική επέμβαση και επα-
νεξετάσθηκαν όλοι δεν παρουσιάστηκαν μείζονες 
επιπλοκές, όπως επιπολής ή εν τω βάθει φλεγ-
μονή και μετανάστευση βελονών. Οι 3 ασθενείς 
εμφάνισαν μετατραυματική αρθρίτιδα που αντι-
μετωπίστηκε συντηρητικά με αντιφλεγμονώδη 
και έγχυση κορτικοστεροειδών. Σε έναν ασθενή 
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Εικόνα 1:

α)  Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιάς ακρωμιοκλειδι-
κής άρθρωσης. Παρατηρείται κάκωση τύπου IV κατά 
Rockwood. 

β)  Διεγχειρητική ανάταξη και συγκράτηση με βελόνες 
Kirshner.

γ)  Άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία. Παρατηρείται 
ανάταξη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και συ-
γκράτηση με 2 βελόνες Kirshner το άκρο των οποίων 
το έχουμε λυγίσει για να αποφευχθεί η μεταναστευση 
τους. 

δ)  1 χρόνο μετεγχειρητικά πριν και μετά την αφαίρεση 
των υλικών. Παρατηρείται οστεόλυση στο περιφερικό 
άκρο της κλείδας η οποία ήταν ασυμπτωματική και 
δεν επηρέασε το άριστο αποτέλεσμα.

γ
δ

δ
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Εικόνα 2: 
α)  Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιάς ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
       Παρατηρείται κάκωση τύπου ΙΙΙ κατά Rockwood.
 β) Σχεδιασμός της τομής «επωμίδας» στο χειρουργικό κρεβάτι. 
γ) Τοποθέτηση οδηγού διεγχειρητικά από την κλείδα στην κορακοειδή απόφυση.
 δ) Διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος θέσης οδηγού. 
ε) Διεγχειρητικός έλεγχος ακτινοσκοπικά τοποθέτησης της κορακοκλειδικής βίδας. 
στ) Ακτινογραφία 2 μήνες μετεγχειρητικά πριν και μετά την αφαίρεση της βίδας.     
       Παρατηρείται τέλεια ανάταξη και άριστο αποτέλεσμα.

γ δ

στ

στ



που αντιμετωπίσθηκε με δύο βελόνες παρουσιά-
στηκε ασυπτωματική οστεόλυση του περιφερικού 
άκρου της κλείδας ενώ σε έναν άλλο ασθενή στον 
οποίο χρησιμοποιήθηκε κορακοκλειδική βίδα πα-
ρατηρήσαμε ασυπτωματική έκτοπη οστεοποίηση 
κατά μήκος της θέσης της βίδας που αφαιρέθηκε 
και υπεξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 
με ήπιο πόνο (εικ. 3). Δύο ασθενείς παρουσία-
σαν υποτροπή του εξαρθρήματος λόγω χαλάρω-
σης της βίδας και επανεγχειρίσθηκαν με βελόνες 
(εικ. 4). Γενικά το αποτέλεσμα κρίνεται άριστο και 
πολύ καλό σε 45 ασθενείς, καλό σε 5 ασθενείς (με-
τατραυματική αρθρίτιδα), μέτριο σε έναν ασθενή 
(υπεξάρθρημα) και φτωχό σε δύο ασθενείς (υπο-
τροπή και επανεγχείρηση). Η αξιολόγηση έγινε 
σύμφωνα με την 100βαθμη κλίμακα αντικειμενι-
κών κριτηρίων των Constant και Murley (1987). 
Για τους 33 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν συ-
ντηρητικά (τύπου Ι και ΙΙ) το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης ήταν κατά Μ.Ο 98.3 ενώ για τους 
20 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 
(κακώσεις τύπου ΙΙΙ και V) το αποτέλεσμα ήταν 
κατά Μ.Ο 93.2.

Συζήτηση 

Πολλές φορές τα εξαρθρήματα της ακρωμιοκλει-
δικής άρθρωσης διαλάθουν της προσοχής μας είτε 
γιατί υπάρχουν συνοδές κακώσεις που προκαλούν 
οίδημα και κάνουν δύσκολη την κλινική εξέταση 
της περιοχής είτε γιατί ο ακτινολογικός έλεγχος 
της περιοχής δε γίνεται σωστά. Είναι λοιπόν επιβε-
βλημένη η σωστή κλινική εξέταση και σωστή ακτι-
νολογική απεικόνιση της περιοχής. Ο Zancka 1971 
υποστήριζε ότι η μετακίνηση της δέσμης ακτίνων, 
που στοχεύει τον ώμο, 10-15% κεφαλικά δίνει 
τη σωστότερη και ακριβέστερη απεικόνιση της 
ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Άλλες λήψεις που 
βοηθούν είναι η Strycker για συνοδά κατάγματα 
κορακοειδούς απόφυσης και η διαμασχαλιαία για 
τα οπίσθια εξαρθρήματα (κακώσεις τύπου IV κατά 
Rockwood). Οι ακτινογραφίες υπό stress αποκα-
λύπτουν κακώσεις τύπου III που μπορούν να θε-
ωρηθούν τύπου II. Δεδομένης της συντηρητικής 
θεραπείας και των δύο τύπων κακώσεων θεωρεί-
ται πλέον ότι οι ακτινογραφίες υπό stress δεν είναι 
αναγκαίες (Bossart 1988). Οι κακώσεις τύπου Ι και 

57Ορθοπαιδική, 20, 1, 2007

Εικόνα 3: Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιάς ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης δύο μήνες μετεγχειρητικά μετά την 
αφαίρεση της κορακοκλειδικής βίδας. Παρατηρείται έκτοπη οστεοποίηση κατά μήκος της θέσεως της βίδας (ίχνη) 
χωρίς όμως την πρόκληση συμπτωμάτων. Το αποτέλεσμα κρίνεται καλό λόγω του υπεξαρθρήματος της ακρωμιο-

κλειδικής άρθρωσης.
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Εικόνα 4: 

α)  Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιάς ακρωμιοκλειδι-
κής άρθρωσης με κάκωση τύπου ΙΙΙ κατά Rockwood.

β)  Άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία. Παρατηρείται 
ανάταξη και συγκράτηση του εξαρθρήματος με κορα-
κοκλειδική βίδα. 

γ) 1 2 μέρες μετεγχειρητικά παρατηρείται χαλάρωση και 
οπισθιόλισθηση της βίδας με αποτέλεσμα απώλεια 
της ανάταξης του εξαρθρήματος. 

δ)  2 μήνες μετεγχειρητικά πριν και μετά την αφαίρεση 
των υλικών – υποτροπή του εξαρθρήματος. το αποτέ-
λεσμα κρίνεται φτωχό. 

γ
δ

δ
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ΙΙ αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ανάρτηση για 
10-14 ημέρες, έναρξη ενεργητικών κινήσεων μετά 
τις 2 εβδομάδες και επιστροφή στην άθληση και 
βαρεία εργασία μετά την περίοδο 3 μηνών. Οι κα-
κώσεις τύπου ΙΙΙ αποτελούν σημείο τριβής ως προς 
τη θεραπεία τους. Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν 
καλά αποτελέσματα με συντηρητική θεραπεία ( 
Dias et all 1987, Ιντζές και συν 1988, Banister et all 
1992, Rawes and Dias 1996). Σε συγκριτικές μελέ-
τες ασθενών που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά 
αλλά και χειρουργικά, είτε με βίδα κορακοκλειδι-
κή, είτε με βελόνες Kirschner, παρατηρήθηκε ότι 
τα αποτελέσματα της συντηρητικής θεραπείας σε 
σχέση με αυτά της χειρουργικής ήταν αν όχι κα-
λύτερα τουλάχιστον εφάμιλλα. Η αξιολόγηση έγι-
νε με βάση το εύρος των κινήσεων του ώμου, την 
μυική ισχύ και την επαναφορά στις προηγούμενες 
δραστηριότητες (Galpin 1985, Larsen 1986, Taft 
et all 1987, Banister et all 1989, Press et all 1997). 
Οι κακώσεις τύπου IV, V και VI κατά Rockwood 
αντιμετωπίζονται χειρουργικά (McPhee 1980, Sage 
1982, Mikelsen and Sonderg 1982, Gerber and 
Rockwood 1987, Nuber and Bowen 1999). Έχουν 
αναφερθεί πολλές χειρουργικές μέθοδοι θεραπεί-
ας για τα εξαρθρήματα της ακρωμιοκλειδικής άρ-
θρωσης και χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες. 
Η συγκράτηση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 
με 2 βελόνες με σπείραμα ή λείες αλλά λυγισμένες 
στο άκρο τους για την αποφυγή μετανάστευσης 
χρησιμοποιείται από πολλούς (Lizaur et all 1994). 
Υπάρχουν παραλλαγές της μεθόδου αυτής, όπως 
αντικατάσταση των βελονών με βίδα η οποία όμως 
προκαλεί συχνά οστεόλυση (Eskola et all 1987) 
και γι’ αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως, ενίσχυ-
ση των βελονών με μεταφορά του κορακοειδούς 
άκρου του κορακοακρωμιακού συνδέσμου στην 
κλείδα (Neviaser 1968) ή με επιπλέον ανακατα-
σκευή των κορακοκλειδικών συνδέσμων (Ho et all 
1988). Άλλη δημοφιλής μεθοδος είναι η συγκράτη-
ση της κλείδας στην κορακοειδή απόφυση με βίδα 
(απλή βίδα αυλοφόρα σπογγώδους οστού μερικού 
σπειράματος ή ειδική βίδα Bosworth με μεγάλη 
κεφαλή). Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται είτε 
ανοικτά ή διαδερμικά αλλά με μεγάλο αριθμό επι-
πλοκών (Tsou 1989) και πρωτοπεριγράφτηκε από 
το Bosworth το 1941. Παραλλαγή της μεθόδου 

είναι η συγκράτηση της κλείδας στην κορακοει-
δή απόφυση με ράμματα ή τεχνητούς συνδέσμους 
με πολλούς τρόπους όπως περιβρογχισμός ή με 
άγκυρες ή διά οπών στην κλείδα και στην κορα-
κοειδή απόφυση (Goldberg et all 1987, Verhaven et 
all 1993, Su et all 2004, Dimakopoulos et all 2006). 
Πολλές φορές η παραπάνω μέθοδος συνδέεται με 
ανακατασκευή των ακρωμιοκλειδικών συνδεσμων 
(Hessman et all 1995 και 1997). Τρίτη κατηγορία 
θεραπευτικής προσέγγισης είναι η ανακατασκευή 
των κορακοκλειδικών συνδέσμων με ράμματα ή 
τενόντια μοσχεύματα και η μεταφορά του κορα-
κοακρωμιακού συνδέσμου στην κλείδα (Weever 
and Dunn 1972, Lee et all 2003, Kawabe et all 1984, 
Dumontier et all 1995). Οι επιπλοκές της συντηρη-
τικής θεραπείας είναι πόνος με ή χωρίς αρθρίτιδα 
του περιφερικού άκρου της κλείδας. Η θεραπεία 
είναι συντηρητική για 6 μήνες (αποφυγή βαρειάς 
εργασίας, αντιφλεγμονώδη, έγχυση κορτικοστε-
ροειδών). Επί αποτυχίας επεμβαίνουμε χειρουργι-
κά. Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από το είδος 
του αρχικού τραυματισμού. Στις κακώσεις τύπου ΙΙ 
όπου οι κορακοκλειδικοί σύνδεσμοι είναι ακέραιοι 
διενεργούμε εκτομή 5mm του περιφερικού άκρου 
της κλείδας και συνδεσμοπλαστική των ακρωμιο-
κλειδικών συνδέσμων. Εάν αυτή δεν είναι δυνατή 
τότε μεταφέρουμε το ακρωμιακό άκρο του κορα-
κοακρωμιακού συνδέσμου στο εκταμένο άκρο της 
κλείδας. Στις κακώσεις τύπου ΙΙΙ πρώτα γίνεται 
ανακατασκευή των κορακοκλειδικών συνδέσμων 
με ράμματα με άγκυρες και οπές διά της κλείδας 
και μετά μεταφορά του κορακοακρωμιακού συν-
δέσμου στην κλείδα με σύγχρονη συρραφή των 
συνδέσμων και του θυλάκου της ακρωμιοκλειδι-
κής άρθρωσης όπου αυτή είναι δυνατή (Rockwood 
1984).Οι επιπλοκές της χειρουργικής μεθόδου 
εξαρτώνται από το είδος της χειρουργικής θερα-
πείας. Η χρησιμοποίηση βελονών εγκυμονεί τον 
κίνδυνο της μετανάστευσης ή της θραύσης αυτών 
σε ζωτικά όργανα όπως πνεύμονες ή στο μεσο-
θωράκιο, στον αυχένα, στην υποκλείδια αρτηρία 
ή ακόμη και στην καρδιά (Lindsey and Gutowski 
1986). Η βίδα Bosworth μπορεί να προκαλέσει 
οστεόλυση και απώλεια της ανάταξης. Η χρήση μη 
απορροφήσιμων ραμμάτων ή συνθετικών υλικών 
μπορεί να δημιουργήσει αντίδραση ξένου σώμα-
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τος, οστεόλυση κλείδας, φλεγμονή, κάταγμα κο-
ρακοειδούς ή κλείδας λόγω των οπών που διενερ-
γούνται (Monerm and Bulduini 1982, Goldberg 
et all 1987,  Dust 1989, Martel 1992, Neault 1996, 
Colosimo 1996).

Abstract

Treatment of acromioclavicular joint disloca-
tion

Paraschou S, Flegas P, Teflioudis T, Dionellis P, 
Karanikolas A, Haritidis J. 

Aim of this study is to present our experience in 
the treatment of acromioclavicular injuries. From 
January 1994 until December 2003 we treated 62 
patiens with acromioclavicular injury. 54 of them 
were men and 8 female. The age ranged from 17 
to 69 years with mean age 33 years. 42 patients 
were treated conservativelly with a sling to rest and 
support the arm for two weeks. The patients were 
encouraged to begin active movements after two 
weeks and to return to their job and sport activities 
in 6 weeks. 20 patients were operated. A coracocla-
vicular screw was used in 14 patients and 2 k-wires 
from acromion across the acromioclavicular joint 
in 6 patients. The postoperative care was the same 
as in the patients who were treated conservatively. 
The screws and wires were usually removed 8 weeks 
postoperativelly except two k-wires whish were re-
moved 1 year postoperativelly. 53 patients were re-
examided in 3 to 12 years. The result was excellent 
and very good in 45 patients, good in 5 patients, fair 
in 1 patient and poor in 2 patients.

Key words:  acromioclavicular joint dislocation, 
Bosworth screw. 
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