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Περίληψη
Η ψευδάρθρωση αποτελεί σχετικώς σπάνια αλλά δυσχερή στην 

αντιμετώπιση επιπλοκή τόσο της συντηρητικής όσο και της χει-
ρουργικής θεραπείας των καταγμάτων της διάφυσης του βραχιο-
νίου οστού. Οι δυσκολίες αυτές και η απομόνωση αιτιοπαθογενε-
τικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση της επιπλοκής 
αποτελούν το σκοπό της παρακάτω αναδρομικής μελέτης. Πρόκει-
ται για ανάλυση του υλικού δύο δεκαετιών Μάιος 1987 - Απρίλιος 
2006 και περιλαμβάνει τη συντηρητική και τη χειρουργική αντιμε-
τώπιση 102 καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονίου όλων των 
τύπων. Η ψευδάρθρωση εμφανίστηκε ως επιπλοκή σε 8 ασθενείς. 
Οι 4 υπερτροφικές ψευδαρθρώσεις που παρατήθηκαν επί ασθενών, 
στους οποίους εφαρμόστηκαν πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
και αντιμετωπίστηκαν με άσκηση διατατικών δυνάμεων (2/4) ή με 
δυναμοποίηση των εν πωρώσει καταγμάτων (2/4). Εξάλλου, οι 4 
ατροφικές ψευδαρθρώσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα θερα-
πείας με μη ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση (1/4) ή συντηρη-
τικής αγωγής (3/4), αντιμετωπίστηκαν χειρουργικώς με αφαίρεση 
του ψευδαρθρωτικού ιστού, μικρή βράχυνση του βραχιονίου και 
διενέργεια συμπιεστικής οστεοσύνθεσης με προσθήκη φλοιοσπογ-
γωδών αυτολόγων λαγονίων οστικών μοσχευμάτων. Δεν παρα-
τηρήσαμε καμία σχέση μεταξύ σχηματισμού ψευδάρθρωσης και 
βλάβης του κερκιδικού νεύρου ή του σύστοιχου βραχιονίου πλέγ-
ματος. Ως κύριοι αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες για την εμφάνιση 
αυτής της επιπλοκής μπορούν να χαρακτηριστούν οι εκτεταμένες 
τραυματικές αποκολλήσεις των μαλακών μορίων και η αδυναμία 
ελέγχου των διατατικών δυνάμεων που μπορεί να εμφανιστούν 
(για άλλοτε άλλους λόγους) στην εστία του κατάγματος. Η μεγάλη 
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συχνότητα εμφάνισης της υπερτροφικής ψευδάρθρωσης σε ασθε-
νείς που αντιμετωπίστηκαν με εξωτερική οστεοσύνθεση δεικνύει 
ότι παρά την ασφάλειά της η μέθοδος υπόκειται επί μακρόν στην 
πιθανότητα μηχανικής ή/και ιστικής αστάθειας. Η εμφάνιση της 
ατροφικής ψευδάρθρωσης σε ασθενείς τεθέντες υπό συντηρητική 
αγωγή δείχνει ότι η δυνατότητα επιθετικής ασφαλούς αντιμετώπι-
σης θα απομάκρυνε αυτό το ενδεχόμενο. 
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Abstract
Pseudarthrosis is a rare but resistant in its management 

complication of both surgical and conservative treatment of 
humeral fractures. Difficulties associated to the isolation of causal 
factors influencing humeral fracture progress in pseudarthrosis 
formation and its consequent management are the objectives of 
this retrospective study. It’s a two decade follow-up of humeral 
shaft fractures of all types seen in patients admitted in our 
Institution from May 1987 to January 2006 (nineteen years) with 
102 fractures. In these patients both conservative (63/102) and 
operative (39/102) treatment was undertaken. Four hypertrophic 
pseudarthroses were noticed in four patients, in which an external 
fixation device was mounted because of extended soft tissue 
damage including detachment in various extents. They were 
managed by applying distraction forces (2/4) and by dynamization 
of the fractures (2/4). The remaining four of our patients were 
presented with atrophic pseudarthroses. In one polytrauma lady 
with an unlocked medullary nailed humeral fracture when undue 
distraction forces were developed at the fracture site. In three 
others, in which conservative treatment was performed from the 
beginning, same direction forces were developed due to poor 
cooperation with the patients. No relation between pseudarthrosis 
formation and radial nerve or brachial plexus damage was noticed. 
All atrophic pseudarthroses were managed by cylinder excision of 
pseudarthrotic tissue and shortening of the humerus followed by 
compression osteosynthesis with adjuvant iliac corticocancellous 
bone grafting. High frequency of threatened pseudarthrosis or 
pseudarthrosis development in polytrauma patients managed 
with external skeletal fixation devices implies the necessity of 
widening the spectrum of indications for aggressive surgical 
management of the humeral shaft fractures. The same goes 
for preventing atrophic pseudarthrosis option. The indications 
referred to polytrauma and severely ill patients as well as in 
patients with a poor cooperation level for securing final results.
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Εισαγωγή
Πολλά από τα κατάγματα της διάφυσης του 

βραχιονίου εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται 
συντηρητικώς, παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώ-
νονται, επειδή η συντηρητική θεραπεία μπορεί να 
συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά απώτερων επι-
πλοκών όπως είναι: η πώρωση σε πλημμελή θέση, 
η καθυστερημένη πώρωση κα η ψευδάρθρωση 
(Bosch et al 1999, Pugh και McKee 2003). Ως 
συντηρητική θεραπεία θεωρείται η εφαρμογή κρε-
μάμενου γυψεπιδέσμου, η χρησιμοποίηση γύψινου 
νάρθηκα δίκην U, η εφαρμογή θωρακοβραχιονίου 
γυψίνου επιδέσμου απαγωγής, η σκελετική έλξη, 
η απλή ανάρτηση και η εξωτερική οστεοσύνθεση 
(Skinner et al 2000Chantelot et al 2005). Η εξωτε-
ρική οστεοσύνθεση είναι ημισυντηρητική μέθοδος 
συγκράτησης που αναλόγως του βαθμού παρέμβα-
σης επί των λοιπών στοιχείων της κάκωσης ή/και 
του κατάγματος μπορεί να θεωρηθεί και χειρουρ-
γική. Ωστόσο, υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις εφαρ-
μογής χειρουργικής θεραπείας που συνοψίζονται 
ως εξής: όταν συνυπάρχουν πολλαπλές κακώσεις, 
τα ανοικτά κατάγματα, ενδοαρθρική επέκταση του 
κατάγματος, τα παθολογικά κατάγματα, ο κυμαινό-
μενος αγκώνας δηλ. κατάγματα της διάφυσης του 
βραχιονίου και αμφοτέρων των οστών του συστοί-
χου αντιβραχίου, όταν συνυπάρχει (είτε έχει προ-
κληθεί από χειρισμούς κατά την κλειστή ανάταξη 
ή την εγχείρηση) πάρεση του κερκιδικού νεύρου 
και, τέλος, η αντιμετώπιση της εγκατεστημένης 
ψευδάρθρωσης. Εξάλλου, στις σχετικές ενδείξεις 
χειρουργικής θεραπείας περιλαμβάνονται: η ανη-
συχία για την επάρκεια της συντηρητικής αγωγής, 
η ανάγκη ταχείας και πλήρους κινητοποίησης του 
πάσχοντος και, τέλος, η επαπειλούμενη πώρωση 
σε πλημμελή θέση (Sisk 1984). Στις τεχνικές με-
θόδους της χειρουργικής θεραπείας περιλαμβάνο-
νται: η συμπιεστική οστεοσύνθεση του βραχιονίου 
οστού, η ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλω-
ση και η ελαστική συμβατική ενδομυελική ήλωση 
(Foster et al 1984, Pugh και McKee 2003). 

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι η 
επισήμανση των αιτιοπαθογενετικών παραγόντων 
πρόκλησης ψευδάρθρωσης επί ασθενών με κάταγ-
μα της διάφυσης του βραχιονίου και ο σχεδιασμός 
της αποτροπής της, με βάση την έκθεση της εμπει-
ρίας μας από την αντιμετώπιση (συντηρητική ή χει-
ρουργική) τέτοιων καταγμάτων. 

Ασθενείς και μέθοδος 
Από τον Μάιο 1987 μέχρι τον Φεβρουάριο 2006 

από την ίδια χειρουργική ομάδα αντιμετωπίστηκαν 
102 κατάγματα (βίαια και παθολογικά) της διά-
φυσης του βραχιονίου επί ισαρίθμων ασθενών, οι 
περισσότεροι των οποίων ήταν πολυτραυματίες ή 
βαρέως πάσχοντες. Από το υλικό της μελέτης απο-
κλείστηκαν πολυσυστηματικές κακώσεις του άνω 
άκρου που περιλάμβαναν κάταγμα του βραχιονί-
ου και κατέληξαν σε πρώιμο σωστικό ακρωτηρια-
σμό του βραχιονίου και επομένως δεν κατέλειπαν 
διάφυση του βραχιονίου. Παραλήφθηκαν επίσης 
ασθενείς που λόγω της βαρύτητας της κατάστασής 
τους δεν επιβίωσαν μετεγχειρητικώς. Οι ασθενείς 
κατανέμονται σε πέντε ομάδες:

Ομάδα Α: Πρόκειται για 17 ασθενείς, στους 
οποίους διενεργήθηκε συμπιεστική οστεοσύνθεση 
του κατάγματος της διάφυσης του βραχιονίου. Οι 
ασθενείς ήταν 12 άνδρες και 5 γυναίκες ηλικίας 
από 17 έως 56 ετών και έφεραν στο σύνολό τους 
κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώ-
σεις, ενώ 3 από αυτούς έφεραν κακώσεις του βρα-
χιονίου πλέγματος. Χρησιμοποιήθηκαν συμβατικές 
συμπιεστικές πλάκες δυναμικής και αυτόματης συ-
μπίεσης και βίδες φλοιού 4,5 mm και σπογγώδους 
ουσίας 6,5 mm. 

Ομάδα Β: Περιλαμβάνει έξι ασθενείς (3 άνδρες 
και 3 γυναίκες) ηλικίας από 28 έως 65 ετών, πολυ-
τραυματίες με κρανιοεγκεφαλικές, θωρακοκοιλια-
κές και κακώσεις της λεκάνης των άνω και κάτω 
άκρων, στους οποίους για λόγους ταχύτητας αντι-
μετώπισης για τη συγκράτηση των καταγμάτων της 
διάφυσης του βραχιονίου προτιμήθηκαν συμβατικοί 
ήλοι Rush. Οι ήλοι είχαν διάμετρο 4,8 mm και δι-
εκβλήθηκαν σε τρεις ασθενείς από την κορυφή του 
ωλεκρανικού βόθρου και στους άλλους τρεις από 
την αύλακα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. 

Ομάδα Γ: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται 
ασθενείς, στους οποίους η συνύπαρξη εκτεταμένων 
κακώσεων των μαλακών μορίων του βραχίονα με 
το κάταγμα της βραχιόνιας διάφυσης επέβαλε τη 
χρήση συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Στις 
κακώσεις των μαλακών μορίων περιλαμβάνονται 
και κακώσεις αγγείων και νεύρων και κυρίως απο-
γαντωτικές κακώσεις του άκρου με απόσπαση δέρ-
ματος αλλά και υποκειμένων αυτού στοιχείων σε 
μεγάλη έκταση. Χρησιμοποιήθηκαν ετερόπλευρα 



24- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 3 - 2014

πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης διαφόρων τύ-
πων, τόσο σταθεροποιητές βελονών όσο και στα-
θεροποιητές συλληπτήρων βελονών. Στην κατηγο-
ρία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τρεις ασθενείς 
με τραύματα από πυροβόλα όπλα. 

Ομάδα Δ: Περιλαμβάνονται επτά ασθενείς, 3 
άνδρες και 4 γυναίκες με παθολογικά κατάγματα 
της διάφυσης του βραχιονίου από μεταστάσεις κα-
κοήθων όγκων μαστού (1/6), προστάτη (1/6) και 
οστεολυτικές αλλοιώσεις πολλαπλού μυελώματος 
(4/6). Οι ασθενείς αυτοί υποβλήθηκαν σε κλειστή 
ενδομυελική ήλωση του κατάγματος του βραχι-
ονίου (6/7) με μη ενδοασφαλιζόμενο ήλο. Μία 
ασθενής επίσης με οστεολυτικές μεταστάσεις κα-
κοήθους όγκου του μαστού υποβλήθηκε σε τοπική 
αφαίρεση της οστεολυτικής εστίας και οστεοσύν-
θεση με συμπιεστική πλάκα και πλήρωση των κε-
νών με ακρυλικό τσιμέντο (1/7).

Ομάδα Ε: Περιλαμβάνονται 63 ασθενείς με κα-
τάγματα της διάφυσης του βραχιονίου όλων των 
τύπων περιλαμβανομένων και ενός συνεπεία τραύ-
ματος από πυροβόλο αλλά και καταγμάτων επί 
τραυματιών με πολλαπλές κακώσεις στους οποί-
ους για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η 
εφαρμογή κάποιου τύπο εγχειρητικής αντιμετώπι-
σης του κατάγματος της διάφυσης του βραχιονίου 
και στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι με τη συνέχιση της 
συντηρητικής αγωγής θα λαμβανόταν αποδεκτό 
αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως γύψινοι 
νάρθηκες δίκην «U», αλλά και κρεμάμενος γύψος 
(1/63) και παρόμοιες προς τους γύψινους νάρθη-
κες κατασκευές από εύκαμπτο αλουμίνιο. 

Αποτελέσματα

Οι ασθενείς αυτής της σειράς επεβίωσαν και 
παρακολουθήθηκαν μέχρι την αποθεραπεία τους 
από τις κακώσεις. Συνολικώς, παρατηρήσαμε την 
εμφάνιση ψευδάρθρωσης σε 8 ασθενείς. Παρατη-
ρήθηκαν 4 επαπειλούμενες υπερτροφικές ψευδαρ-
θρώσεις επί ασθενών, στους οποίους εφαρμόστη-
καν πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Επρόκειτο 
για ασθενείς με πολυσυστηματικές κακώσεις ολό-
κληρου του άνω άκρου, κυρίαρχο στοιχείο των 
οποίων ήταν οι εκτεταμένες αποκολλήσεις και η 
απογύμνωση του οστού σε μεγάλη έκταση (εικ. 1). 

Εικόνα 1. - Αποτροπή ψευδάρθρωσης με άσκηση συμπιεστι-
κών διατατικών δυνάμεων

Κατά τη στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση 
δύο ασθενών (2/4) κατέστη δυνατή η μετατροπή 
των πλαισίων εξωτερικής οστεοσύνθεσης, έτσι 
ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση διατατικών δυ-
νάμεων επί του επαπειλούμενου ψευδαρθρωτικού 
ιστού και να επαχθούν οστεογενετικές διεργασίες 
(διατατική οστεογένεση) (εικ. 2). 

Εικόνα 2. - Αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης με άσκηση διαλεί-
πουσα συμπίεσης διάτασης
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Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η ωρί-
μανση του πώρου και δεν χρειάστηκε να καταφύ-
γουμε σε άλλη θεραπευτική μεθόδου. Σε άλλους 
δύο για την επίτευξη ώριμου πώρου άρκεσε η απλή 
δυναμοποίηση του κατάγματος. 

Οι τέσσερις ατροφικές ψευδαρθρώσεις προέκυ-
ψαν ως αποτέλεσμα θεραπείας μη ασφαλιζόμενης 
ενδομυελικής ήλωσης (1/4) ή συντηρητικής αγω-
γής (3/4). Στην περίπτωση της ενδομυελικής ήλω-
σης επρόκειτο για γυναίκα 45 ετών, πολυτραυμα-
τία (θωρακοκοιλιακές κακώσεις, ασταθές κάταγμα 
λεκάνης από προσθιοπρόσθια συμπίεση, κάταγμα 
της διάφυσης του μηριαίου, κάταγμα της κνήμης 
και των οστών του συστοίχου αντιβραχίου, όπου 
είναι πιθανό να μην ακολουθήθηκε επαρκώς η 
προταθείσα προστασία του κατάγματος του βραχι-
ονίου κατά τη μετεγχειρητική περίοδο. Ασκήθηκαν 
διατατικές δυνάμεις και εγκατάσταση ψευδάρθρω-
σης (εικ. 3) 

Εικόνα 3. - Ψευδάρθρωση βραχιονίου επί αποτυχούσης 
συμβατικής ενδομυελικής ήλωσης

Οι άλλοι τρεις ασθενείς με ατροφικές ψευδαρ-
θρώσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα συντηρη-
τικής αγωγής ήταν ασθενείς με χαμηλή δυνατότητα 
συνεργασίας, γενικώς ασυνεπείς στο πρόγραμμα 
παρακολούθησης κατά εβδομάδα ή κατά δεύτερη 
εβδομάδα και που κατέστησαν ανήσυχοι με την 
εξέλιξη της πώρωσης του κατάγματος του βραχι-
ονίου, όταν αυτή είχε ήδη μεταπέσει σε ατροφι-
κή ψευδάρθρωση. Όλοι οι ασθενείς με ατροφικές 
ψευδαρθρώσεις έτυχαν χειρουργικής θεραπείας με 
αφαίρεση του υλικού οστεοσύνθεσης όπου υπήρ-
χε (εικ. 4), του ψευδαρθρωτικού ιστού υπό μορφή 
κυλίνδρου, μικρή βράχυνση του βραχιονίου και δι-

ενέργεια συμπιεστικής οστεοσύνθεσης με συμβατι-
κή πλάκα και με προσθήκη αυτολόγων φλοιοσπογ-
γωδών λαγονίων οστικών μοσχευμάτων (εικ. 5). 

Εικόνα 4. - Αφαίρεση του ατροφικού κυλίνδρου και συμπιε-
στική οστεοσύνθεση με μικρή απώλεια μήκους. 

Εικόνα 5. - Αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης με εισαγωγή 
μοσχευμάτων

Σε κανένα από τους ασθενείς και των δύο κα-
τηγοριών ψευδάρθρωσης δεν χρειάστηκε επανεγ-
χείρηση.

Συζήτηση

 Ως διάφυση του βραχιονίου χαρακτηρίζεται 
η περιοχή του οστού που περιλαμβάνεται μεταξύ 
της κατάφυσης του μείζονα θωρακικού μυός και 
της υπερκονδύλιας ακρολοφίας. Περαιτέρω η δι-
άφυση χωρίζεται αυθαίρετα σε κεντρικό, μέσο και 
περιφερικό τριτημόριο (Müller et al 1990). 

Η πώρωση των καταγμάτων του βραχιονίου εί-
ναι ευχερής και επιτυγχάνεται με συντηρητική αντι-
μετώπιση όποια μέθοδος και αν εφαρμοστεί, από 
αυτές που αναφέρονται στην εισαγωγή. Στην ευχε-
ρή πώρωση βοηθούν καταλυτικώς η πλούσια αγ-
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γείωση του βραχιονίου οστού και η πλήρης κάλυψή 
του από μαλακά μόρια πανταχόθεν. Η συντηρητική 
θεραπεία των καταγμάτων της διάφυσης του βρα-
χιονίου εξασφαλίζει συνήθως αποδεκτά αποτελέ-
σματα ενώ οι ανοχές που παρουσιάζει το βραχιόνιο 
ως προς την επίτευξη μιας ανεκτής ανάταξης την 
καθιστούν επωφελή ακόμη και επί βαρέως πασχό-
ντων και κατακεκλιμένων επί μακρόν ασθενών. Η 
βράχυνση, άλλωστε, της τάξης των 2-3,5 εκ. είναι 
καλώς ανεκτή και μη εμφανής στο άνω άκρο (Πε-
τσατώδης και συν 1990, Pollock et al 1981). 

Ωστόσο, αν και η πρωτογενής θεραπεία των 
καταγμάτων της βραχιόνιας διάφυσης θεωρείται 
ότι μπορεί να είναι συντηρητική υπάρχουν οι επι-
φυλάξεις των συγκεκριμένων απολύτων και σχετι-
κών ενδείξεων χειρουργικής αντιμετώπισής τους, 
όπως είναι επί των ανοικτών καταγμάτων, επί κα-
ταγμάτων με συνυπάρχουσα αγγειακή βλάβη, επί 
καταγμάτων άνωθεν και κάτωθεν του αγκώνος 
(σύνδρομο κυμαινόμενου αγκώνα, τα διπολικά ή 
πολυπολικά κατάγματα, τα παθολογικά κατάγμα-
τα, τα κατάγματα επί πολυτραυματιών, ιδιαίτερα 
όταν συνυπάρχουν θωρακοκοιλιακές κακώσεις, η 
προϊούσα βλάβη του κερκιδικού νεύρου μετά την 
εκτέλεση χειρισμών ανάταξης, νευρολογική βλάβη 
μετά από διατιτραίνουσα κάκωση, κατάγματα πω-
ρωθέντα σε μη αποδεκτή θέση και ενδοαρθρική 
επέκταση κατάγματος. (Gustilo et al 1984, Foster 
et al 1985).

Ως ψευδάρθρωση νοείται η κατάσταση εκείνη 
αποτυχίας της πώρωσης σε χρόνο μεγαλύτερο από 
τον αναφερόμενο, ενώ το κάταγμα παρουσιάζει 
κλινικώς παρά φύση κινητικότητα και ο ακτινολογι-
κός έλεγχος καταδεικνύει αναστολή της φυσιολο-
γικής εξέλιξης της πώρωσης. Ο ορισμός αυτός της 
ψευδάρθρωσης είναι ο λόγος της μεγάλης ποικιλί-
ας των ποσοστών που αναφέρονται στη συχνότη-
τα εμφάνισης της επιπλοκής μεταξύ των διαφόρων 
ομάδων ασθενών, ανεξαρτήτως του τρόπου θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης (Μπισχινιώτης και συν 
1993, Healy et al 1987). Εξάλλου, ίδιες διαφορές 
στη συχνότητα εμφάνισης ψευδάρθρωσης παρα-
τηρούνται και μεταξύ των καταγμάτων στις τρεις 
ζώνες της διάφυσης του βραχιονίου (Μπισχινιώτης 
και συν 1993). 

Οι λόγοι που συμβάλλουν στην εμφάνιση της 
ψευδάρθρωσης περιλαμβάνουν όλους εκείνους 
τους δυσμενείς παράγοντες που επηρεάζουν από 

την αρχή τη φυσική εξέλιξη της πώρωσης ενός κα-
τάγματος και οι οποίοι είναι: 1) η επικοινωνία του 
αιματώματος με το περιβάλλον (ανοικτό κάταγ-
μα), 2) ο βαθμός συντριβής του οστού, 3) η μεγά-
λη αρχική παρεκτόπιση των κατεαγότων οστικών 
τεμαχίων, 4) η πολυπλοκότητα του κατάγματος, 
5) η παρεμβολή μαλακών μορίων, 6) ο ανεπαρ-
κής χρόνος ακινητοποίησης, 7) η ανεπάρκεια της 
οστεοσύνθεσης (εσωτερικής ή εξωτερικής) και 8) η 
ενεργός λοίμωξη (Banquet et al 1989). Άλλοι το-
πικοί και γενικοί παράγοντες που μπορεί να επηρε-
άσουν την εξέλιξη του φαινομένου της πώρωσης 
των καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονίου και 
να οδηγήσουν σε ψευδάρθρωση είναι οι συνοδές 
αρθριτικές αλλοιώσεις των εκατέρωθεν αρθρώ-
σεων (ώμου, αγκώνα), εκτεταμένες αποκολλήσεις 
του δέρματος και των μαλακών μορίων, η παχυ-
σαρκία που αποτρέπει την καλή ακινητοποίηση με 
συντηρητικά μέσα, τοπικές οστεολυτικές εξεργασί-
ες όπως είναι αυτές που εμφανίζονται επί νόσου 
Paget, μεταστατικά νεοπλάσματα, βαριά στερητική 
οστεοπενία (αλκοολικοί, αιμοκαθαιρόμενοι κλπ), 
επί ασθενών που δεν συνεργάζονται εύκολα όπως 
δύστροποι, ανυπάκουοι και διανοητικώς καθυστε-
ρημένοι (Healy et al 1987).

Η ψευδάρθρωση ταυτίζεται ως φαινόμενο με 
την έκφανση της μηχανικής αποτυχίας στο κλινικό 
επίπεδο, ενώ από παθολογοανατομική άποψη είναι 
δυνατό να συνοδεύεται από παραγωγικές εξεργα-
σίες που συνιστά ο σχηματισμός του υπερτροφι-
κού πώρου. Οι εξεργασίες αυτές δεν καταλήγουν 
στη δη μιουργία ώριμου και μηχανικώς επαρκούς 
οστίτη ιστού. Αντιστρόφως, μπορεί να συ νοδεύεται 
από ατροφική κατάσταση με ταυτόχρονη απουσία 
ή μειωμένη παρουσία των παραγωγικών εξεργα-
σιών της πώρωσης, πράγμα το οποίο καταλήγει 
στο σχηματισμό ατροφικού πώρου. Ακτινολογικώς 
εμφανίζεται με μια πλειάδα εικόνων ως ατροφία 
των καταγματικών περάτων, ενδείξεις μηχανικής 
αποτυ χίας της οστεοσύνθεσης (αν υπάρχει), χα-
λάρωση των υλικών. Είναι δυνατό να υπάρχουν 
ενδείξεις πώρου ανησυχίας, δηλαδή υπερβολικού 
αλλά ανώριμου για την ηλικία του και για τις λει-
τουργικές απαιτήσεις της περιοχής που αναπτύσ-
σεται (Banquet et al 1989). Ο ακτινολογικοί όροι 
της εικόνας δίκης «οπλής αλόγου» (horse hoof) ή 
ποδιού ελέφα ντα (elephant foot) αποτελούν με-
ρικές ακτινολογικές περιγραφικές εικόνες αυτών 
των γεγονότων που διαδραματίζονται σε ιστικό 
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επίπεδο (Healy et al 1987, Bajaj et al 2004).

Είναι προφανές ότι η ιστοπαθολογική εικόνα της 
ψευδάρθρωσης του βραχιονίου έχει βαρύνουσα 
σημασία στην επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου 
αντιμετώπισής της. Επί των ατροφικών μορφών εί-
ναι απαραίτητη η διόρθωση των μηχανικών και βι-
ολογικών παραμέτρων που οδήγησαν στην εμφά-
νιση του φαινομένου. Επιβάλλεται η αφαίρεση του 
νεκρωτικού οστού και η διασφάλιση της συγκράτη-
σης ακόμη και με απώλεια μήκους και η διασφάλι-
ση των βιολογικών, ιστικών παραμέτρων ενίσχυσης 
του φαινομένου της πώρωσης με την εισαγωγή 
οστικών μοσχευμάτων ή και άλλων οστεογενετικών 
παραγόντων (Jupiter 1990). Όταν υπάρχει μεγάλο 
οστικό έλ λειμμα ή/και τοπική λοιμώδης κατάσταση 
δυνατή η γεφύρωση του οστικού ελλείμματος με 
ολισθαίνοντα οστικά μοσχεύματα (Bajaj et al 2004, 
Μπισχινιώτης και συν 1998). Οι νευρολογικές επι-
πλοκές είναι δυνατό αυτοδυνάμως να έχουν επί-
δραση στο φαινόμενο της πώρωσης και επομένως 
και στη συχνότητα εμφάνισης της ψευδάρθρωσης 
και όχι μόνο επειδή είναι πιθανότερες οι ευρύτε-
ρες αποκολλήσεις και των λοιπών μαλακών μορί-
ων σε κατάγματα που παρουσιάζουν νευρολογικές 
επιπλοκές (Healy et al 1987, Epps 1988, Jupiter 
1990, Martinez et al 2002).

Η θεραπεία της ψευδάρθρωσης μπορεί να απο-
δειχθεί επίπονη αν δεν έχουν απομονωθεί πλήρως 
οι γενεσιουργοί παράγοντες και δεν έχουν δια-
σφαλισθεί οι προϋποθέσεις της εκ νέου εμφάνισής 
της 24, 25. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η διευρυμένη 
εφαρμογή των ενδομυελικών ήλων και ιδιαιτέρως 
εκείνων που προσφέρουν εσωτερική ασφάλιση θα 
αποτελέσει όχι μόνο όργανο αποτροπής του φαι-
νομένου αλλά και ασφαλή και προβλέψιμη μέθο-
δο θεραπείας του (Müller et al 1990, Πετσατώ-
δης και συν 1990, Pollock et al 1981, Rosen 1990 
Watanabe 1993, Zimmerman et al 1994, Sanders 
και Gregory 1997, Kassab et al 1998, Bajaj et al 
2004)

Η θεραπεία των δικών μας ασθενών δεν βα-
σίστηκε στη χρήση των ενδομυελικών ήλων. Βα-
σιστήκαμε στην επαγωγή της οστεογονίας είτε με 
άσκηση δυνάμεων σε ευτροφικό ψευδαρθρωτικό 
ιστό είτε με νεαροποίηση και διασφάλιση πρωτο-
γενούς πώρωσης με άσκηση καλής συμπιεστικής 
οστεοσύνθεσης των νεαροποιηθέντων οστικών τε-
μαχίων και με την προσθήκη αυτολόγων οστικών 
μοσχευμάτων.
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