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Περίληψη

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι η κατάδειξη του εύ-
ρους των ενδείξεων εφαρμογής συμβατικών ενδομυελικών ηλώσεων 
για την αντιμετώπιση καταγμάτων των οστών του αντιβραχίου σε 
τραυματίες. Γίνονται σκέψεις για τις αρχές που οφείλουν να διέπουν 
τις μελλοντικές μορφές θεραπείας.

Ασθενείς και μέθοδος. Πρόκειται για 30 ασθενείς τραυματίες που 
αντιμετωπίστηκαν πρωτογενώς και επειγόντως με αποκλειστική ή 
επικουρική χρήση συμβατικών ενδομυελικών ήλων Rush προς στα-
θεροποίηση καταγμάτων του αντιβραχίου που αντιμετωπίσαμε σε 
περίοδο είκοσι ετών (1987-2006). Επρόκειτο για 26 άνδρες και 4 γυ-
ναίκες με πολλαπλές κακώσεις σκελετού και πολλαπλές κακώσεις 
αντιβραχίου. Η εισαγωγή των ενδομυελικών ήλων έγινε κλειστά υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο. 

Αποτελέσματα. Η συμβατική ενδομυελική ήλωση Rush ανταπο-
κρίθηκε στις μηχανικές απαιτήσεις της συγκράτησης καταγμάτων 
οστών του αντιβραχίου και μάλιστα χωρίς σημαντική προσθήκη χει-
ρουργικής κάκωσης. Υπήρξε σχετική αδυναμία στη συγκράτηση του 
κερκιδικού τόξου, που αποτέλεσε και λόγο πρώιμης αφαίρεσης του 
ενδομυελικού ήλου από τη διάφυση της κερκίδας σε δύο ασθενείς.

Συμπεράσματα. Η ενδομυελική ήλωση καταγμάτων των οστών 
του αντιβραχίου παρά τις προόδους εξακολουθεί να παρουσιάζει τις 
αδυναμίες των πρώτων ημερών της. Υπάρχει αναμφισβήτητη αξία 
στην εφαρμογή της σε πολλαπλές κακώσεις, κατάγματα με απώλεια 
οστού και μαλακών μορίων, συντριπτικά κατάγματα, καθώς και σε 
αποτυχία, ανεπάρκεια και ως συμπληρωματική άλλων μεθόδων.
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Εισαγωγή

Η προϊστορία των ενδομυελικών ηλώσεων 
των καταγμάτων των οστών του αντιβραχίου εί-
ναι αρχαιότερη από την κατά πολύ πιο γνωστή 
αντίστοιχη των καταγμάτων της διάφυσης του 
μηριαίου και αρχίζει ταυτοχρόνως με τα πρώτα 
βήματα της οστεοσύνθεσης, με τις εργασίες του 
G. Schöne (Anonymous 1913, Peltier 1984), με 
συνειδητοποίηση του θεαματικού αποτελέσματος 
σε σχέση προς την απαιτούμενη χειρουργική επι-
βάρυνση. Η σύγχρονη εποχή των ενδομυελικών 
ηλώσεων των καταγμάτων των μακρών οστών 
αρχίζει στη δεκαετία του 1940 με τις εργασίες του 
G. Κüntscher (Κüntscher 1967) για την ενδομυ-
ελική ήλωση των καταγμάτων της διάφυσης του 
μηριαίου, αλλά ειδικές παραλλαγές με διατομή 
σχήματος V προτάθηκαν για τη θεραπεία καταγ-
μάτων της διάφυσης των οστών του αντιβραχίου.

Οι συμπαγείς ήλοι Rush είχαν ήδη αναπτυχθεί 
από τη δεκαετία του 1930 και τόσο από τους 
εφευρέτες τους όσο και από τους απογόνους τους 
προτάθηκαν πρακτικώς για τη θεραπεία οποιου-
δήποτε κατάγματος (Rush and Rush 1986, Rush 
1988) και με ιδιαίτερη έμφαση για τις διάφορες 
παραλλαγές των κακώσεων του αντιβραχίου 
(Rush 1988). Η ιστορία των ενδομυελικών ηλώ-
σεων των καταγμάτων του αντιβραχίου συνεχί-
στηκε με άλλα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις 
δεκαετίες που ακολούθησαν, όπως οι ήλοι Sage 
(1959), Enders και Schneider (Cotler et al. 1971), 
Lottes το 1974 και Street (Street 1986, Zinar 1996). 
Η ενδοασφαλιζόμενη ήλωση των οστών του 
αντιβραχίου πέρασε από πολλές δοκιμασίες και 
η εφαρμογή της ήταν σταδιακή με ποικίλλοντα 
αποτελέσματα (De Pedro 1993, Zinar et al. 1996).

Παρά τις προόδους που προστέθηκαν, την απο-
σαφήνιση των ενδείξεων ενδομυελικής ήλωσης 
στα οστά του αντιβραχίου αλλά και την εισαγω-
γή εύκαμπτων συστημάτων ενδομυελικής ήλω-
σης εσωτερικής ασφάλισης (Hong et al. 2005), 
η συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών, και μάλιστα 
αυτής της ψευδάρθρωσης, ήταν υψηλή. Από την 
άλλη πλευρά τα καλά αποτελέσματα της συμπι-
εστικής οστεοσύνθεσης κατέστησαν την ανάγκη 
εφαρμογής της μεθόδου μάλλον περιορισμένη για 

κατάγματα αντιβραχίου επί ενηλίκων. Ωστόσο, η 
επιτυχημένη εφαρμογή ενδομυελικών ηλώσεων 
εσωτερικής ασφάλισης για τη θεραπεία των κα-
ταγμάτων των διαφύσεων του μηριαίου, της κνή-
μης και του βραχιονίου οστού, η έλλειψη ελέγχου 
της στροφικής κινητικότητας στα συντριπτικά και 
στα πολυπολικά κατάγματα με τους συμβατικούς 
ήλους, οι δυσκολίες και η μεγάλη έκταση του 
χειρουργικού τραύματος κατά τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση με συμπιεστική οστεοσύνθεση πο-
λυπολικών καταγμάτων της διάφυσης των οστών 
του αντιβραχίου ανανέωσαν το ενδιαφέρον για 
τις ενδομυελικές ηλώσεις. Οι σύνθετες κακώσεις 
με έλλειψη υγιούς δέρματος και μαλακών μορί-
ων και η μεγάλη συχνότητα επανακαταγμάτων 
(11-20%) μετά την αφαίρεση των συμπιεστικών 
πλακών, κατεύθυναν το ενδιαφέρον των ερευνη-
τών στην διευκρίνιση του ακριβούς ρόλου των 
ενδοασφαλιζόμενων ήλων στο αντιβράχιο (Smith 
and Sage 1957, Hidaka and Gustilo 1984, Ingman 
and Waters 1994, Mih et al. 1994, Jones et al. 1995, 
Schemitsch et al. 1995, Moerman et al. 1996).

Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης είναι η 
κατάθεση των εμπειριών μας σχετικά με το εύρος 
των ενδείξεων εφαρμογής συμβατικών ενδομυε-
λικών ηλώσεων, μόνης ή σε συνδυασμό με άλλες 
μεθόδους, σε σύνθετες κακώσεις με κατάγματα 
των οστών του αντιβραχίου σε τραυματίες.

Ασθενείς και μέθοδος

Οι ασθενείς της μελέτης μας ήταν 30 τραυ-
ματίες που αντιμετωπίστηκαν πρωτογενώς και 
επειγόντως με αποκλειστική ή επικουρική χρή-
ση συμβατικών ενδομυελικών ήλων Rush προς 
σταθεροποίηση καταγμάτων αντιβραχίου κατά 
την εικοσαετία 1987-2006. Επρόκειτο για 26 άν-
δρες και 4 γυναίκες, ηλικίας από 16 έως 58 ετών, 
θύματα τροχαίων ατυχημάτων. Όλοι ήταν άτομα 
ενεργά και παραγωγικά με πολλαπλές κακώσεις 
σκελετού και κακώσεις αντιβραχίου σε πολλαπλά 
επίπεδα. 

Διακρίναμε τέσσερις ομάδες: α) ασθενείς με κα-
τάγματα του ωλεκράνου ή/και της άνω μετάφυ-
σης της ωλένης με ή χωρίς χαρακτηριστικά βλά-
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βης Monteggia (10/30), β) ασθενείς με κατάγματα 
αμφοτέρων των οστών καθώς και πολλαπλά κα-
τάγματα αξονικού και περιφερικού σκελετού και 
μεγάλη επιβάρυνση της γενικής τους κατάστασης 
ως συνέπεια αυτών και άλλων κακώσεων (3/30), 
γ) ασθενείς που για διάφορους λόγους έγινε συ-
μπληρωματική χρήση ήλου Rush για τη συγκρά-
τηση απλών ή πολυπολικών καταγμάτων της ωλέ-
νης ενώ ταυτοχρόνως για την οστεοσύνθεση του 
κατάγματος της κερκίδας διενεργήθηκε συμπιε-
στική ή εξωτερική οστεοσύνθεση ή αντιστρόφως 
(8/30), δ) ασθενείς με σύνθετες κακώσεις αντι-
βραχίου με απώλεια μαλακών μορίων ή οστού και 
πιθανή ή βέβαιη αγγειακή βλάβη (9/30). 

Η εισαγωγή των ενδομυελικών ήλων γενικώς 
γινόταν κλειστά υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Χρη-
σιμοποιήθηκαν συμπαγείς συμβατικοί ήλοι τύπου 
Rush διαμέτρων 3,2 mm και 4,8 mm. Η εισαγωγή 
του ήλου όταν επρόκειτο για κάταγμα της διάφυ-
σης ή της κάτω μετάφυσης της κερκίδας γινόταν 

με χρήση ακτινοδιαπερατού τραπεζιδίου προσαρ-
μοζόμενου στο πλάι του χειρουργικού τραπεζιού. 
Τα κατάγματα παρόλα αυτά, όταν ήταν δυσχερής 
η ανάταξή τους, ανατάσσονταν με διενέργεια μι-
κρής προσπέλασης κατά την εστία προς ευχερή 
ανάταξη και παραπέρα διεκβολή του ήλου. Συνη-
θέστερα επιλεγόταν προς οστεοσύνθεση η κερκί-
δα είτε επρόκειτο για αμιγή ενδομυελική είτε για 
συνδυασμένη με άλλη μέθοδο. Χρησιμοποιήθηκε 
προκυρτωμένος ήλος. Η ήλωση της κερκίδας γι-
νόταν παλινδρόμως από την περιφέρεια προς το 
κέντρο. Γινόταν επιμήκης τομή 2 cm αντιστοίχως 
προς το περιφερικό πέρας της κερκίδας και κατά 
το έξω χείλος της κάτω μετάφυσης. Λαμβανόταν 
μέριμνα για να αποφευχθούν οι περιφερικοί κλά-
δοι της κεφαλικής φλέβας και οι αισθητικοί κλά-
δοι του κερκιδικού νεύρου. Η εισαγωγή του ήλου 
γινόταν από σημείο προτρυπανισμού κατά την 
καμπτική επιφάνεια για να αποφευχθεί η τρώση 
της κερκιδικής αρτηρίας κατά την ολίσθηση του 

59Ορθοπαιδική, 21, 2, 2008

Εικόνα 1 – Βλάβη Monteggia – Ο ρόλος της συμβατικής ενδομυελικής ήλωσης κατά τη συγκράτηση του κατάγμα-
τος της ωλένης.



ήλου. Ο προκυρτωμένος ήλος εισαγόταν με τον 
τρόπο που αναφέρθηκε και κατά το πέρας της 
διαδρομής του στρεφόταν μέχρι και 180ο για να 
στραφεί η κοιλότητα της προκύρτωσης προς την 
ωλένη και να ασφαλίσει.

Η οστεοσύνθεση της ωλένης γινόταν γενικώς 
αντιθέτως από το κέντρο προς την περιφέρεια διά 
μέσου πύλης εισόδου που γίνεται κατά την οπί-
σθια εξωτερική επιφάνεια του ωλεκράνου για να 
αποφευχθεί πιθανή ιατρογενής κάκωση στο ωλέ-
νιο νεύρο. Ο ήλος είναι επίσης προκυρτωμένος 
για να επιτευχθεί η ελαστική σταθεροποίηση των 
τριών σημείων. Κατά το πέρας της διαδρομής ο 
ήλος επίσης στρέφεται κατά 180ο. Στα κατάγματα 
του κάτω τριτημορίου της διάφυσης ή της περι-
φερικής μετάφυσης η διεκβολή του ήλου γινόταν 
από την περιφέρεια και από σημείο πάνω από τη 
στυλοειδή απόφυση.

Η κλειστή, γενικώς διαχείριση των κακώσεων 
δεν επέτρεψε την εισαγωγή μοσχευμάτων στη 
σειρά αυτή των ασθενών. 

Ενδεικτικώς περιγράφεται η κατά ομάδα εφαρ-
μογή της μεθόδου: 

1. Κατάγματα του ωλεκράνου ή και της άνω 
μετάφυσης της ωλένης με ή χωρίς χαρακτηριστι-
κά βλάβης Monteggia. Η υποδόρια διαδρομή της 
ωλένης στο μεγαλύτερο μέρος του αντιβραχίου 
καθιστά απλή την εισαγωγή ενδομυελικού ήλου 
με ή χωρίς συρμάτινη αγκύλη ελκυσμού. Εφαρ-
μόσαμε την τακτική αυτή σε 10 ασθενείς, 4 από 
τους οποίους έφεραν χαρακτηριστικά βλάβης 
Monteggia, δηλαδή εξάρθρημα της άνω κερκιδω-
λενικής που αντιμετωπίστηκε κατά περίπτωση με 
πρωτογενή σταθεροποίηση (εικ. 1). 

2. Κατάγματα αμφοτέρων των οστών του 
αντιβραχίου, όταν το ζητούμενο ήταν η ταχεία 
και κατά το δυνατό ατραυματική ακινητοποίηση 
αμφοτέρων των οστών σε γνώση των αδυναμιών 
της μεθόδου όσον αφορά στη συγκράτηση του 
κερκιδικού τόξου (εικ. 2). Εφαρμόσαμε τη μέθοδο 
σε τρεις ασθενείς με επιτυχία και τη διατηρήσαμε 
ως οριστική μέθοδο θεραπείας μέχρι την αποθε-
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 Εικόνα 2 – Κάταγμα αμφοτέρων των οστών του αντιβραχίου σε πολυκαταγματία. Η ταχύτητα ήταν το ζητούμενο 
λόγω των πολλαπλών καταγμάτων και συνδεσμικών κακώσεων στα άνω και τα κάτω άκρα.



ραπεία των ασθενών. 
3. Η συμπληρωματική χρήση του ήλου Rush 

κυρίως για τη σταθεροποίηση καταγμάτων της 
ωλένης επί παρουσία άλλης μορφής σταθεροποί-
ησης του κατάγματος της διάφυσης της κερκίδας 
έλυνε άμεσα το πρόβλημα της οστεοσύνθεσης 
του κατάγματος της ωλένης. Η διάφυση ή η κάτω 
μετάφυση της κερκίδας σταθεροποιήθηκε με εξω-
τερική οστεοσύνθεση ή συχνότερα με συμπιεστι-
κή οστεοσύνθεση με τη βοήθεια πλάκας διατομής 
½ ή ⅓ του κύκλου (εικ. 3). 

4. Σύνθετες κακώσεις του αντιβραχίου με 
απώλεια ιστών σε μεγάλη έκταση τόσο για την 
επίτευξη ιστικής σταθερότητας όσο και για τη 
διατήρηση του μήκους του αντιβραχίου με πολύ 
μικρή χειρουργική επιβάρυνση και χωρίς την 
ασάφεια της διαθέσιμης εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης για την περιοχή. Η εισαγωγή συμβατικών 
ενδομυελικών ήλων στο αντιβράχιο μόνη χωρίς 
την εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης παρέ-
σχε το σταθερό εκείνο περιβάλλον για τις πρώι-

μες επανορθωτικές διαδικασίες ενώ παραλλήλως 
αποδείχθηκε ότι υπήρχε ανοχή της περιοχής στις 
οξείες και χρόνιες λοιμώδεις τοπικές επιπλοκές, 
τόσον όσον αφορά στα μαλακά μόρια όσο και στα 
οστά (εικ. 4). 

Αποτελέσματα
 

Η συμβατική ενδομυελική ήλωση Rush ανταπο-
κρίθηκε στις μηχανικές απαιτήσεις της συγκράτη-
σης καταγμάτων των οστών του αντιβραχίου και 
μάλιστα χωρίς σημαντική προσθήκη χειρουργι-
κής κάκωσης. Το κυριότερο μειονέκτημα κατά 
την εφαρμογή της μεθόδου υπήρξε η αδυναμία 
συγκράτησης του κερκιδικού τόξου. Το μειο-
νέκτημα αυτό αποτέλεσε το λόγο της πρώιμης 
αφαίρεσης του ενδομυελικού ήλου από τη διά-
φυση της κερκίδας σε δύο ασθενείς (εικόνα 5). Η 
ταχεία επίτευξη της πώρωσης άλλωστε, επέτρεψε 
την ταχεία αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης 
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Εικόνα 3 – Πολυπολικό κάταγμα ωλένης και ανοικτό κάταγμα κερκίδας επί βαριάς κάκωσης του μέλους με βλάβη 
από εξελκυσμό της ωμικής ζώνης (ωμοθωρακικός διαχωρισμός).
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Εικόνα 4 – Πολυσυστηματική κάκωση αντιβραχίου με κατάγματα αμφοτέρων των οστών και εκτεταμένες αποκολ-
λήσεις των μαλακών μορίων χωρίς αγγειακή βλάβη. Η άμεση επίτευξη σταθερότητας με τους συμβατικούς ήλους 

διευκόλυνε των περαιτέρω χειρισμό του ασθενούς.

Εικόνα 5 – Αποκατάσταση του κερκιδικού τόξου με ταχεία αφαίρεση των υλικών και απρόσκοπτη δράση των δυνά-
μεων εσωτερικής ανακατασκευής. 
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σε όλους τους ασθενείς και η αρχική απώλεια της 
ακεραιότητας του κερκιδικού τόξου αντισταθμί-
στηκε από την απρόσκοπτη δράση των δυνάμεων 
της οστικής ανακατασκευής μετά την αφαίρεση 
των ήλων. Δεν παρατηρήσαμε ψευδάρθρωση σε 
κανένα από τα οστά που έτυχαν ενδομυελικής 
ήλωσης. Παρά τη βαρύτητα των κακώσεων και 
των συνοδών βλαβών των μαλακών μορίων και 
τις ιδιαιτερότητες των ασθενών που ήταν σε με-
γάλο βαθμό πολυτραυματίες και βαριά πάσχοντες 
δεν παρατηρήθηκαν λοιμώδεις επιπλοκές. 

Συζήτηση

Η λειτουργία του αντιβραχίου επί παρουσία 
κακώσεων που περιλαμβάνουν κατάγματα της 
διάφυσης των οστών του έχει τα εξής χαρακτη-
ριστικά: 

1. Υπάρχει πρόβλημα συστροφής τόσο κατά 
τη συντηρητική όσο και κατά τη χειρουργική θε-
ραπεία, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Η γνώση 
των ιδιαιτεροτήτων της συστροφής αποτελεί τη 
βάση της συντηρητικής (Charnley 1974) αλλά 
οφείλει και να εφορεύει επί των αρχών και των 
αναμενόμενων επιπλοκών οποιασδήποτε χει-
ρουργικής θεραπείας (Jones et al. 1995). 

2. Το αντιβράχιο συνιστά σύστημα μεταφο-
ράς φορτίων από την ωλένη προς την κερκίδα και 
αντιστρόφως μέσω των κερκιδωλενικών αρθρώ-
σεων και του μεσόστεου υμένα και των ιδιαιτερο-
τήτων της ανατομικής του κατασκευής (Markolf 
et al. 1998). 

3. Ζητούμενα κατά την επανορθωτική δια-
δικασία δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των δια-
τμητικών καταπονήσεων που αναπτύσσονται στα 
διάφορα επίπεδα τμηματικής μεταφοράς τους, 
αλλά και η αποκατάσταση του κατεξοχήν οργανι-
κού χαρακτηριστικού αυτής της λειτουργίας που 
είναι η ακεραιότητα του κερκιδικού τόξου (Müller 
et al. 1979, Muller et al. 1990).

4. Το αντιβράχιο αποτελεί τελεολογικώς τη 
βάση εξόρμησης και ανάπτυξης των λειτουργιών 
του χεριού και φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος 
της νευροαγγειακής και κινησιολογικής εξυπηρέ-
τησης του χεριού. Τα οστά του αντιβραχίου είναι 

εκτεθειμένα, εμφανίζουν σχεδόν υποδόρια πορεία 
στο μεγαλύτερο μέρος των διαφύσεων και των 
επιφύσεών τους, καθιστώντας τις κακώσεις πολύ 
συχνά ανοικτές με ευρείες, εμφανείς ή και υπο-
κρυπτόμενες βλάβες των μαλακών μορίων, των 
αγγείων και των νεύρων (Anderson et al. 1975, 
Hasty and Crenshaw 1999).

Με αυτά τα στοιχεία κατά νου, δικαιολογείται 
η επιτυχία της συμπιεστικής οστεοσύνθεσης κατά 
τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες με την ανάπτυ-
ξη των συμπιεστικών πλακών και τα καλά αποτε-
λέσματα που έδωσαν και δίνουν κατά τη μακρά 
περίοδο της χρησιμοποίησής τους (Mih et al. 
1994), παρά τα διαφαινόμενα προβλήματα από τη 
μακροχρόνια εφαρμογή τους (Hidaka and Gustilo 
1984). Έτσι, η κατά πολύ αρχαιότερη ενδομυελική 
ήλωση έμεινε πίσω με κατά καιρούς εμφανή την 
ανανέωση του ενδιαφέροντος γι’ αυτήν (Ingman 
and Waters 1994, Hasty and Crenshaw 1999, Hong 
et al. 2005).

Τα κατάγματα της διάφυσης της κερκίδας και 
της ωλένης αντιμετωπίζονται πολύ καλά με ανοι-
κτή ανάταξη και άκαμπτη οστεοσύνθεση, για να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της επίπτωσης των 
επιπλοκών της πώρωσης σε πλημμελή θέση και 
της ψευδάρθρωσης, ιδιαιτέρως της ωλένης (Jones 
et al. 1995). Η κλειστή συντηρητική θεραπεία αυ-
τών των κακώσεων ή η εσωτερική συγκράτηση 
με ανεπαρκή υλικά συνδέεται με μεγάλη συχνό-
τητα επιπλοκών (Knight et al. 1949, Bolton and 
Quinlan 1952, Charnley 1974, Langkamer and 
Ackroyd 1991). 

Το πρόβλημα κατά τη συγκράτηση καταγμάτων 
των οστών του αντιβραχίου από πλευράς βιο-
λογικής μηχανικής είναι πρόβλημα συστροφής, 
είτε πρόκειται για συντηρητική είτε πρόκειται 
για χειρουργική αντιμετώπιση. Η συμπιεστική 
οστεοσύνθεση με τη βοήθεια πλακών ½ και ⅓ 
του κύκλου έχει προσφέρει ικανοποιητικά απο-
τελέσματα, επειδή επιτρέπει αποκατάσταση του 
κερκιδικού τόξου και σχετικώς γρήγορη κινητο-
ποίηση των εκατέρωθεν αρθρώσεων (Anderson 
et al. 1975, Grace and Eversman 1980). Οι ενδομυ-
ελικοί ήλοι στο αντιβράχιο δρουν ως κατανομείς 
φορτίων αλλά δεν είναι πάντοτε απρόσκοπτη η 
εμφάνιση αυτής της ιδιότητας. Αυτό αποδίδεται 
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στη συνεχή ανάπτυξη διατμητικών φορτίων πάνω 
στο διαμήκη άξονά του και στη τμηματική μετα-
βίβαση του συστήματος μεταφοράς των φορτίων 
και του άξονα περιστροφής. Η ιδιαίτερη αυτή λει-
τουργία που διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στη 
συντηρητική θεραπεία αλλά και σε μεγάλο βαθμό 
στη συμπιεστική οστεοσύνθεση δε μπορεί να αξι-
οποιηθεί με ακρίβεια στην ενδομυελική ήλωση. 
Η σταδιακή αναζήτηση του ρόλου της ενδομυε-
λικής ήλωσης απεικονίζεται στην αναζήτηση του 
καταλληλότερου συνδυασμού της με τη συμπι-
εστική ή και τη συντηρητική θεραπεία (Jones et 
al. 1995) και το δοκιμαστικό χαρακτήρα μερικής 
εφαρμογής της εσωτερικής ασφάλισης (De Pedro 
et al. 1992). 

Ο αγώνας για την εσωτερική ασφάλιση των 
ενδομυελικών ήλων στο αντιβράχιο είναι τόσο 
παλιός όσο και οι ενδομυελικές ηλώσεις του 
αντιβραχίου. Όλοι οι συγγραφείς εισηγούνται με 
κάποιο τρόπο την ασφάλιση των ήλων τους με 
κάποια από τις αρχές που ήδη αναφέρθηκαν. Η 
εσωτερική ασφάλιση όπως ήδη αναφέρθηκε μπο-
ρεί να είναι ενδογενής με προκύρτωση, ενσφή-
νωση, καθήλωση ή δεσμιδική ήλωση (Winckler 
et al. 1991, Holmenschlager et al. 1995, Zinar et 
al. 1996). Οι ενδομυελικές ηλώσεις στο αντιβρά-
χιο παρόλα αυτά δεν έχουν επικρατήσει για την 
αντιμετώπιση καταγμάτων των διαφύσεων επί 
των ενηλίκων. Οι ενδείξεις διενέργειας ενδομυε-
λικής ήλωσης στο αντιβράχιο παραμένουν αυτές 
που ήταν στα πρώτα βήματα της μεθόδου. Αυτές 
είναι η ανάγκη για γρήγορη σταθεροποίηση με 
ελάχιστη επιπρόσθετη χειρουργική επιβάρυνση, 
πολυπολικά κατάγματα, εκτεταμένες κακώσεις 
των μαλακών μορίων περιλαμβανομένων και των 
εγκαυμάτων και η αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεων 
(Hong et al. 2006). Εντούτοις, είναι δεδομένη η 
ιδιαιτερότητα της συμβατικής ελαστικής ενδο-
μυελικής ήλωσης στον αναπτυσσόμενο σκελετό, 
όπου οι δυνάμεις εσωτερικής ανακατασκευής αί-
ρουν πολλά από τα μειονεκτήματα των ηλώσεων 
(Keller et al. 1993, Liquois et al. 1993, Houshian 
and Bajaj 2005, Lascombes et al. 2006). 

Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τις εν-
δομυελικές ηλώσεις καταγμάτων οστών του αντι-
βραχίου δεν επιφυλάσσουν διαφορετικό ρόλο 

από αυτόν που είχαν πάντοτε οι ενδομυελικοί 
ήλοι μόνοι τους ή σε κάποιο συνδυασμό με άλλες 
μεθόδους (Jones et al. 1995). Τα μόνα πλεονεκτή-
ματα της ενδομυελικής ήλωσης στο αντιβράχιο 
είναι: ότι δεν απαιτείται αποκόλληση του περιο-
στέου και επομένως επιπλέον χειρουργική τραυ-
ματική επιβάρυνση της περιοχής, η καλύτερη κα-
τανομή των φορτίων που παρέχεται και οδηγεί σε 
ταχύ σχηματισμό περιοστικού πώρου και τελικώς 
η καλύτερη πώρωση (Rand et al. 1981). Η μικρή 
ανάγκη για επιπρόσθετη χειρουργική επιβάρυνση 
των ιστών της τραυματισμένης περιοχής συντε-
λεί στην καλύτερη αιμάτωση και πώρωση (Street 
1986, Moerman et al. 1996). Το χαρακτηριστικό 
αυτό σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι απο-
φασιστικής σημασίας, τόσο για την ταχεία επίτευ-
ξη του αποτελέσματος της σταθεροποίησης των 
ιστών όσο και για την εν γένει επιβάρυνση του 
πάσχοντος ασθενούς σε συνθήκες πολυσυστημα-
τικού τραυματισμού. Τέλος, όταν γίνεται ενδομυ-
ελική ήλωση και των δύο οστών η ελαστικότητα 
και η τοποθέτηση των δύο ήλων δυναμοποιεί 
το μεσόστεο διάστημα. Η διενέργεια πρηνισμού 
και υπτιασμού του αντιβραχίου μετά το πέρας 
της ήλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικό 
βήμα διόρθωσης για την επίτευξη της ανάταξης 
των καταγμάτων και επιτρέπει τη μετεγχειρητική 
επίτευξη πλήρους εύρους κινήσεων κάμψης και 
έκτασης (Hudak et al. 1996). 

Συμπερασματικά, η ενδομυελική ήλωση καταγ-
μάτων των οστών του αντιβραχίου, παρά τις προ-
όδους που έχουν γίνει, εξακολουθεί σήμερα να 
παρουσιάζει τις αδυναμίες των πρώτων ημερών 
της. Υπάρχει αναμφισβήτητη αξία στην εφαρμο-
γή της σε πολλαπλές κακώσεις, σε κατάγματα με 
απώλεια οστού και μαλακών μορίων, συντριπτικά 
κατάγματα, αποτυχία, ανεπάρκεια και συμπληρω-
ματική άλλων μεθόδων, όπως άλλωστε έδειξε και 
η δική μας μικρή εμπειρία. 

Abstract

Conventional medullary nailing in the manage-
ment of complex forearm injuries in the adult.
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Totlis T, Assantis V, Koulouris H, Balabanidou 
E, Tziris N, Bischiniotis I. 

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece. 

Objective of this retrospective study is to define 
the role of conventional medullary nailing of the 
forearm bones in complex injury of the upper ex-
tremity.

Patients and Methods. Thirty trauma patients 
with complex upper extremity injuries including 
various forearm bone fractures, which admitted in 
our Institution in a twenty-year period (1987-2006), 
are presented. In these patients a conventional Rush 
medullary nailing was undertaken either as main 
or supplementary fixation in conjunction with ex-
ternal skeletal frames and/or compression plating. 
They were 26 men/4 women with multiple appen-
dicular skeleton injuries including complex injuries 
of the forearm. The introduction of medullary nails 
was closed one, under fluoroscopic control.

Results. Conventional forearm bone nailing was 
generally able in withstanding common deforming 
forces emerging in complex unstable injuries requir-
ing not additional surgical trauma. In all patients 
a failure in keeping radial arch was noticed. This 
failure was the reason for early taking off the rod in 
two patients. 

Conclusions. Conventional medullary Rush nail-
ing in the management of both forearm fractures, 
despite recent progress and its early stages weak-
ness, keeps its validity in most complex forearm in-
juries either alone or in combination with external 
fixation. The complexity goes to bone and soft tis-
sue loss, multiple fractures, great comminution and 
vascular damage. 

Key Words:  Medullary nailing of forearm bone frac-
tures, complex forearm injuries, both fore-
arm bone fractures, management of the 
polytrauma.
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