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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας: Η παρουσίαση περίπτωσης πίεσης ωλενί-
ου νεύρου από υπερκονδύλια απόφυση βραχιονίου. 

Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 21 ετών, θηλυκού γένους, παρου-
σιάστηκε στα Εξωτερικά Ιατρεία με συμπτωματολογία πίεσης 
ωλενίου νεύρου από εξαμήνου χωρίς ιστορικό κάκωσης. Κλινικά 
διαπιστώθηκε υπαισθησία στην κατανομή του ωλενίου νεύρου και 
ψηλαφητή διόγκωση κατά το κάτω τριτημόριο του έσω χείλους 
του βραχιονίου. Η προσθιοπίσθια απλή ακτινογραφία του κάτω 
πέρατος του βραχιονίου με το βραχίονα σε ελαφρά έσω στροφή 
αποκάλυψε την παρουσία υπερκονδύλιας απόφυσης μήκους 12 
χιλ, περίπου 4 εκ άνωθεν του έσω επικονδύλου. 

Αποτελέσματα: Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε πως το μέσο νεύρο 
και η βραχιόνια αρτηρία διέρχονταν κάτω από το σύνδεσμο του 
Struthers και την υπερκονδύλια απόφυση, ενώ το ωλένιο νεύρο 
ακριβώς όπισθεν και έσωθεν αυτής. Ακολούθησε εκτομή του συν-
δέσμου του Struthers και εκτομή της υπερκονδύλιας απόφυσης 
χωρίς παρασκευή του ωλενίου νεύρου. Δύο μέρες μετά η ασθενής 
ανέφερε θεαματική ύφεση των συμπτωμάτων, ενώ δύο μήνες μετά 
εκτελεί όλες τις καθημερινές της δραστηριότητες χωρίς δυσκολία 
και παραμένει ελεύθερη συμπτωμάτων. 

Συμπεράσματα: Σε περιπτώσεις συμπτωματολογίας πίεσης του 
ωλενίου νεύρου πρέπει να αναζητείται και η υπερκονδύλια από-
φυση βραχιονίου, παρά τη σπανιότητά της. Κατά την κλινική εξέ-
ταση διερευνάται η ύπαρξη ψηλαφητής διόγκωσης μερικά εκατο-

Υπερκονδύλια απόφυση βραχιονί
ου και πίεση του ωλενίου νεύρου
Περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης

Δημητριάδης Α.
Τζαβέας Α.
Αντωνίου Κ.
Ιντζές Δ.
Γκέκας Χ. 

Ορθοπαιδική Κλινική, 
Β΄ Νοσοκομείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
«Παναγία» Θεσσαλονίκης Λέξεις ευρετηρίου: υπερκονδύλια απόφυση, ωλένιο νεύρο.



στά άνωθεν του έσω επικονδύλου, ενώ ακολουθεί 
η επιβεβαίωση με τον ενδεδειγμένο απεικονιστικό 
έλεγχο. Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει 
την εκτομή της υπερκονδύλιας απόφυσης μαζί με 
το σύνδεσμο του Struthers και το εξ αυτών εκφυό-
μενο τμήμα του στρογγύλου πρηνιστή, χωρίς όμως 
παρασκευή του ωλενίου νεύρου.

Εισαγωγή

Η υπερκονδύλια απόφυση του βραχιονίου απο-
τελεί μια σχετικά σπάνια αλλά καλά μελετημέ-
νη συγγενή ανωμαλία της οποίας η συχνότητα 
στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από 0,6 έως 
2,7 % (Newman, 1969). Πρόκειται για μια δίκην 
ράμφους πτηνού απόφυση μήκους 2-20 χιλ και 
πάχους 2-7 χιλ (Σάββας, 1958, Ivins and Fulton, 
1996) η οποία εξορμάται από την προσθιοεσω-
τερική επιφάνεια του βραχιονίου περίπου 5 έως 
7cm άνωθεν του έσω επικονδύλου και κατευ-
θύνεται προς τα κάτω, έσω και πρόσω (Σάββας, 
1958, Kolb and Moore, 1967). Συνήθως εμφανί-
ζει σχήμα τριπλεύρου πυραμίδας, αποπλατυσμέ-
νης από μπροστά προς τα πίσω (Σάββας, 1958). 
Η κορυφή της συνδέεται μέσω ενός συνδέσμου, 
του συνδέσμου του Struthers, με τον έσω επικόν-
δυλο. Ο σύνδεσμος αυτός σε ορισμένες περιπτώ-
σεις δέχεται τμήμα της καταφυτικής μοίρας του 
κορακοβραχιόνιου μυός ενώ συχνά αποτελεί πε-
δίο έκφυσης τμήματος του στρογγύλου πρηνιστή 
(Barnard and McCoy, 1946). Κάτω από το τόξο 
που σχηματίζουν η υπερκονδύλια απόφυση και ο 
σύνδεσμος του Struthers διέρχεται συνήθως το 
μέσο νεύρο και η βραχιόνια αρτηρία ή η ωλένια 
αρτηρία σε περίπτωση υψηλού διχασμού της πρώ-
της (Spinner et al, 1994, Elhassan and Steinmann, 
2007).

Στη γάτα και τα αναρριχώμενα ζώα (π.χ. αίλου-
ροι) αποτελεί φυσιολογικό εύρημα που σχηματί-
ζει μεγάλο οστικό τρήμα μέσα από το οποίο διέρ-
χονται η βραχιόνιος αρτηρία και το μέσο νεύρο. 
Γι αυτό στη βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται ως 
οστούν γάτας (cat bone) (Γρηγοριάδης και συν, 
1997).

Η πλειοψηφία των ασθενών με υπερκονδύλια 

απόφυση βραχιονίου είναι ασυμπτωματικοί. Σπα-
νιότερα είναι δυνατό να προκαλέσει συμπτώματα 
λόγω πίεσης του μέσου νεύρου ή της βραχιόνιας 
αρτηρίας ή και των δύο. Τα συμπτώματα περιλαμ-
βάνουν πόνο, αισθητικές διαταραχές, ισχαιμία και 
εξασθένιση του κερκιδικού ή ωλενίου σφυγμού 
και εκλύονται ή επιτείνονται κατά την έκταση 
και τον υπτιασμό του αντιβραχίου (Symeonidis, 
1972). Ακόμα πιο σπάνια από την πίεση του μέ-
σου νεύρου είναι η πίεση του ωλενίου νεύρου 
(Fragiadakis and Lamb, 1970). Η παρουσίαση μιας 
τέτοιας εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης καθώς 
και η σύντομη αναδρομή στη σχετική βιβλιογρα-
φία αποτελούν το σκοπό της παρούσας εργασίας.

Περίπτωση ασθενούς

Ασθενής 21 ετών θηλυκού γένους προσήλθε με 
συμπτωματολογία πίεσης ωλενίου νεύρου από 
εξαμήνου χωρίς ιστορικό κάκωσης. Συγκεκριμέ-
να ανέφερε άλγος και αιμωδίες κατά το ωλένιο 
χείλος του αντιβραχίου καθώς και στο μικρό και 
παράμεσο δάκτυλο. Τα συμπτώματα επιτείνονταν 
με την κόπωση, αλλά κυρίως κατά την κάμψη και 
τον πρηνισμό του αντιβραχίου, ενώ παρουσίαζαν 
και βαθμιαία επιδείνωση με την πάροδο του χρό-
νου. Η ασθενής δεν ανέφερε αίσθημα αδυναμίας 
ή ψυχρότητας του άκρου.

Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε υπαι-
σθησία στην κατανομή του ωλενίου νεύρου και 
κυρίως στο μικρό δάκτυλο, ενώ το σημείο Tinel 
στην αύλακα του ωλενίου νεύρου του βραχιονί-
ου και στο σωλήνα του Guyon ήταν αρνητικό. Ο 
κερκιδικός και ο ωλένιος σφυγμός ψηλαφήθηκαν 
φυσιολογικοί σε όλες τις θέσεις του αντιβραχίου. 
Δεν υπήρχε μυϊκή ατροφία και το ηλεκτρομυο-
γράφημα ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Κατά 
το κάτω τριτημόριο του έσω χείλους του βραχι-
ονίου διαπιστώθηκε ψηλαφητή διόγκωση και η 
πίεση επί τα εντός της προκαλούσε αναπαραγω-
γή των συμπτωμάτων. Δημιουργήθηκε η υπόνοια 
ύπαρξης υπερκονδύλιας απόφυσης βραχιονίου η 
οποία επιβεβαιώθηκε ακτινολογικά. Η προσθιο-
πίσθια απλή ακτινογραφία του κάτω πέρατος του 
βραχιονίου με το βραχίονα σε ελαφρά έσω στρο-
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φή αποκάλυψε την παρουσία υπερκονδύλιας από-
φυσης μήκους 12 mm, περίπου 4 cm άνωθεν του 
έσω επικονδύλου.

Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου 
διαπιστώθηκε ότι το μέσο νεύρο και η βραχιόνια 
αρτηρία διέρχονταν κάτω από το σύνδεσμο του 
Struthers και την υπερκονδύλια απόφυση, ενώ 
το ωλένιο νεύρο ακριβώς όπισθεν και έσωθεν 
αυτής. Ακολούθησε εκτομή του συνδέσμου του 
Struthers και εκτομή της υπερκονδύλιας απόφυ-
σης χωρίς παρασκευή του ωλενίου νεύρου. Δύο 
μέρες μετά η ασθενής ανέφερε θεαματική ύφεση 
των συμπτωμάτων, ενώ δύο μήνες μετεγχειρητικά 
εκτελεί όλες τις καθημερινές της δραστηριότητες 
χωρίς δυσκολία και παραμένει ελεύθερη συμπτω-
μάτων.

Συζήτηση

Η υπερκονδύλια απόφυση του βραχιονίου ανα-
φέρθηκε αρχικά από τον Tiedemann το 1818 και 
περιγράφηκε λεπτομερώς από τον Knox το 1841 
και κυρίως τον Struthers το 1849 (Spinner at al, 
1994). Η πρώτη περίπτωση πίεσης του μέσου νεύ-
ρου από υπερκονδύλια απόφυση περιγράφηκε το 
1930 (Lund, 1930). Έκτοτε στη διεθνή βιβλιογρα-

φία έχουν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις πίεσης 
του μέσου νεύρου αλλά μόλις τέσσερις περιπτώ-
σεις πίεσης του ωλενίου νεύρου (Mumenthaler, 
1961, Goulon et al, 1963, Fragiadakis and Lamb, 
1970, Pecina and Kimpotic-Nemanic, 1991) και 
τρεις περιπτώσεις ταυτόχρονης πίεσης μέσου 
και ωλενίου νεύρου (Thomsen, 1977, Mittal and 
Gupta, 1978, Ivins, 1996). Στις περιπτώσεις αυτές 
η πίεση του ωλενίου νεύρου φαίνεται ότι οφείλε-
ται σε προστριβή του πάνω στην υπερκονδύλια 
απόφυση κυρίως κατά την κάμψη του αγκώνα 
(Fragiadakis and Lamb, 1970), καθώς διέρχεται 
ακριβώς όπισθεν και έσωθεν και όχι κάτω από 
αυτήν και το σύνδεσμο του Struthers (Ivins and 
Fulton, 1996).

Η διαγνωστική προσέγγιση των περιπτώσεων 
αυτών περιλαμβάνει, εκτός από τη λεπτομερή 
κλινική εξέταση, τον κατάλληλο απεικονιστικό 
έλεγχο. Η προσθιοπίσθια απλή ακτινογραφία του 
κάτω πέρατος του βραχιονίου με το βραχίονα σε 
ελαφρά έσω στροφή αποτελεί την ενδεδειγμένη 
λήψη (Fragiadakis and Lamb, 1970), αφού η κλα-
σική προσθιοπίσθια και λοξή ακτινογραφία είναι 
δυνατό να μην αποκαλύψουν την υπερκονδύλια 
απόφυση (Newman, 1969). 

Η αντιμετώπιση της πίεσης του ωλενίου νεύρου 
συνίσταται σε χειρουργική εκτομή του συνδέσμου 
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Eικόνα 1: Η υπερκονδύλια απόφυση του αριστερού βραχιονίου της ασθενούς μας, μήκους περίπου 12 mm



του Struthers, της υπερκονδύλιας απόφυσης και 
του εξ αυτών εκφυόμενου τμήματος του στρογ-
γύλου πρηνιστή. Σημαντικό είναι να διενεργείται 
εκτομή της απόφυσης μαζί με το περιόστεο ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υποτροπής 
(Thomsen, 1977), καθώς επίσης και να αποφεύ-
γεται η παρασκευή του ωλενίου νεύρου λόγω 
του κινδύνου μετεγχειρητικής ίνωσης (Ivins and 
Fulton, 1996).

Συμπέρασμα

Σε κάθε περίπτωση συμπτωματολογίας πίεσης 
του ωλενίου νεύρου δεν θα πρέπει να λησμονεί-
ται η αναζήτηση υπερκονδύλιας απόφυσης βραχι-
ονίου παρά τη σπανιότητά της ως τέτοιας αιτίας. 
Κατά την κλινική εξέταση διερευνάται η ύπαρξη 
ψηλαφητής διόγκωσης μερικά εκατοστά άνωθεν 
του έσω επικονδύλου, ενώ ακολουθεί η επιβεβαί-
ωση με τον ενδεδειγμένο απεικονιστικό έλεγχο. 
Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την 
εκτομή της υπερκονδύλιας απόφυσης μαζί με το 
σύνδεσμο του Struthers και το εξ αυτών εκφυόμε-
νο τμήμα του στρογγύλου πρηνιστή, χωρίς όμως 
παρασκευή του ωλενίου νεύρου.

Abstract

Supracondylar process of the humerus and 
compression of the ulnar nerve. Description of 
an interesting case.

Dimitriadis A., Tzaveas A., Antonioy K., Gekas 
Chr., Intzes D.

Purpose of study: The presentation of a case with 
compression of the ulnar nerve by a supracondylar 
process of the humerus. 

Material and methods: Female patient, aged 21, 
was presented with a 6 – month history of ulnar 
nerve symptomatology without any history of 
trauma. Clinical examination revealed decreased 
sensation with ulnar distribution and a palpable 
mass at the distal third of the medial side of the 

humerus. The antero - posterior x-ray of the distal 
third of the humerus showed the presence of a 
supracondylar process, 12 mm long, located 4 cm 
proximally to the medial epicondyle. 

Results: Intraoperatively we found that the 
ulnar nerve, together with the brachial artery, 
were passing beneath the ligament of Struthers 
and the supracondylar process, whereas the ulnar 
nerve was passing posterior and medial to the 
latter. An incision of the ligament and removal 
of the supracondylar process were done, without 
preparation of the ulnar nerve. Immediately post – 
operatively the patient had relief of the symptoms. 
On follow up examination, two months later, 
patient was symptom free and carries out all daily 
activities normally. 

Conclusion: The supracondylar process of the 
humerus should not be forgotten in cases with ulnar 
entrapment symptoms, even though it is very rare. 
Clinically, palpation should be carried out superiorly 
to the medial epicondyle and confirmation should 
be done with radiographs. The operative treatment 
consists of removal of the process together with the 
Struthers’ ligament and part of origin of the pronator 
teres, without preparation of the ulnar nerve.

Key words: supracondylar process, ulnar nerve
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