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Περίληψη
Σκοπός: Ως «κυμαινόμενος ώμος» χαρακτηρίζεται η διακοπή 

της συνέχειας του ανωτέρου κρεμαστηρίου συμπλέγματος του 
ώμου σε δύο ή περισσότερα σημεία. Είναι μια ασυνήθης κάκωση, 
που αποτελεί το 0,1% όλων των καταγμάτων των οστών και εμ-
φανίζει υψηλή συχνότητα συνοδών κακώσεων, που συνυπάρχουν 
στο 80-90% των περιπτώσεων. Σήμερα δεν υπάρχει καθορισμέ-
νος θεραπευτικός αλγόριθμος ή ταξινόμηση για τις κακώσεις τύ-
που «κυμαινομένου ώμου». Πολλές παράμετροι έχουν περιγραφεί, 
αναφορικά προς τα κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης, αλλά οι 
περισσότερες από αυτές περιγράφονται κατά τρόπο άνισο. Έτσι, 
τα κριτήρια αστάθειας και οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης 
είναι ασαφείς. 

Υλικό και μέθοδος. Διενεργήθηκε μια επισκοπική αναδρομή 
χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του Colquhoun (2014). Η ανα-
δρομή αυτή έγινε με βάση τη βιβλιογραφία της τελευταίας 10ετίας 
στα Αγγλικά και τα Ισπανικά. Στη συνέχεια περιγράφονται τα πραγ-
ματικά κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης και οι θεραπευτικές 
επιλογές για κάθε τύπο κάκωσης τύπου «κυμαινομένου ώμου». 

Αποτελέσματα: Προκειμένου να γίνει η σωστή διάγνωση, συ-
νιστάται διενέργεια αξονικής τομογραφίας (CT) για την καλύτερη 
μελέτη της παρεκτόπισης, την εκτίμηση των γωνιών και την επί 
τα εντός μετατόπιση των συμμετεχόντων στην κάκωση στοιχείων. 
Κατά το χρόνο αυτόν η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην μετατό-
πιση και στις γωνιώσεις που εμφανίζονται, που αντανακλούν στις 
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συνδεσμικές ρήξεις και στην αστάθεια μιας κάκωσης αυτού του 
τύπου. Η ωμογληνοπολική γωνία, όταν είναι μικρότερη από 30ο 
και η αντιστάθμιση της επί τα εντός μετατόπισης είναι μεγαλύτερη 
από 20 mm αποτελούν δύο παραμέτρους που μπορούν να προδι-
κάσουν πτωχά αποτελέσματα. 

 Η μετατόπιση αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για τη 
λήψη αποφάσεων. Τα κατάγματα της κορακοειδούς απόφυσης και 
του ακρωμίου αντιμετωπίζονται χειρουργικά αν και η παρεκτόπισή 
τους είναι μεγαλύτερη από 8 mm. Η χειρουργική αντιμετώπιση 
των καταγμάτων της κλείδας ενδείκνυται μετ’ επιτάσεως.

Συμπεράσματα: Η διάγνωση του κυμαινομένου ώμου απαιτεί 
μια ολοκληρωμένη μελέτη των απεικονιστικών δεδομένων και μά-
λιστα της αξονικής τομογραφίας. Η θεραπεία των κακώσεων τύ-
που «κυμαινομένου ώμου» απαιτεί τη μελέτη κάθε μορφολογικού 
στοιχείου της κάκωσης χωριστά. Απαιτείται σήμερα η θέσπιση μιας 
ταξινόμησης των κακώσεων με στόχο την κατάστρωση ενός θερα-
πευτικού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης. 
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Abstract
Objective: Floating shoulder is the disruption of the superior 

shoulder suspensory complex in two or more sites. It is an 
uncommon injury, accounting 0.1% of all bone fractures, and 
has a high incidence of associated injuries, which are present 
in 80-90% of the cases. Currently there is no defined treatment 
algorithm or classification for floating shoulder. Many parameters 
have been described regarding the surgical criteria’s, but most 
of them are described unevenly. Thus the instability criteria and 
surgical indications are unclear.

Material and methods: We made a scoping review using the 
methodology described by Colquhoun in 2014. We did the review 
of the literature of the last 10 years in Spanish and English. Then 
in a narrative form we described the main actual surgical criteria 
and options for each type of injury in the floating shoulder.

Results: To make a proper Floating Shoulder diagnosis, 
CT scan is recommended for a better assessment of the 
displacement, angulations and medialization of the injuries. At 
this time the derision making is based on the displacement and 
angulations, inferring the ligament ruptures and instability of a 
floating shoulder injury. Glenopolar angle of less than 30° and 
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offset medialization of more than 20 mm are two parameters 
that can predict a bad outcome.

The displacement is an important measure in decision making. 
Coracoid and acromion fractures are treated surgically when 
displaced more than 8 mm. Surgical fixation of clavicle injuries 
is extensively recommended.

Conclusion: Floating shoulder diagnosis requires an integral 
assessment and complete CT workup. The treatment of floating 
shoulder injuries requires the assessment of each morphological 
injury individually. Displacement, medialization and the Glenopolar 
angle are the main criterias in decision making. Nowadays a 
floating shoulder classification or treatment protocol is needed.

Συντομογραφίες/Abbreviations: FS: Floating Shoulder; 
GPA: Glenopolar Angle; SSSC: superior shoulder suspensory 
complex; AIS: Abbreviated Injury Scale; ATLS: Advanced Trauma 
Life Support C S T : Constant Score; DASH: Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand Score; SST: Simple Shoulder Test; TENS: 
Neuro-Sensitive Electro Therapy



4- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 31, Τεύχος 1 - 2018

Ως «κυμαινόμενος ώμος» χαρακτηρίζεται η δι-
ακοπή της συνέχειας του ανωτέρου κρεμαστηρίου 
συμπλέγματος του ώμου (SSSC) σε δύο ή περισ-
σότερα σημεία (Owens BD και Goss TP 2006). Το 
ανώτερο κρεμαστήριο οστεοσυνδεσμικό σύμπλεγ-
μα του ώμου συντίθεται από τον αυχένα της ωμο-
γλήνης, την κλείδα, την κορακοειδή απόφυση, το 
ακρώμιο και το σημείο C4 συνδεσμικό σύμπλεγμα 
(ακρωμιοκλλειδικοί, κορακοκλειδικοί και κορακοα-
κρωμιακοί σύνδεσμοι) (Noort A Van και Werken C 
Van Der 2006, Augusto C et al 2007, Wright DEP 
και Johnstone AJ 2010, Pailhes RG et al 2013, 
DeFranco MJ και Patterson BM 2014). 

Τα κατάγματα της ωμοπλάτης αποτελούν μόνο 
το 1% όλων των καταγμάτων (Noort A Van και 
Werken C Van Der 2006). Κατάγματα της ωμογλή-
νης αποτελούν το 18 - 33% όλων των καταγμάτων 
της ωμοπλάτης και μόνο το 50% αυτών που εμφα-
νίζουν μία διπλή ρήξη του SSSC. Τα κατάγματα του 
αυχένα της ωμογλήνης και της κλείδας αποτελούν 
τον πιο συχνό τύπο μιας κάκωσης τύπου κυμαινό-
μενου ώμου (Noort A Van και Werken C Van Der 
2006). Οι κακώσεις αυτές απαντούν στο 9% των 
περιπτώσεων (Augusto C et al 2007). 

Ο κυμαινόμενος όμως συνήθως συνυπάρχει με 
την κατάσταση του πολυτραυματία (AIS >2 σε 2 
σωματικές περιοχές) (Butscher NE και Bulogh NE 
2014) και σε τέτοιες καταστάσεις αυτό είναι εύκο-
λο να παραβλεφθεί (Noort A van der και Wercken 
C van der 2006) με αποτέλεσμα την καθυστέρη-
ση ως προς) (Noort A Van και Werken C Van Der 
2006, Augusto C et al 2007, τη διαπίστωση της 
(Owens BD και Goss TP 2006, Noort A van der 
και Wercken C van der 2006, Friederichs J et al 
2014). Στο 80 με 90% των ασθενών συνυπάρχουν 
συνοδές κακώσεις μαζί με τον κυμαινόμενο όμως. 
Οι πιο συχνές είναι: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
30% , κακώσεις του θωρακικού τοιχώματος 25% 
και ακολουθούν τα κατάγματα της αυχενικής μοί-
ρας της σπονδυλικής στήλης (Noort A Van και 
Wercken C Van Der 2006, Toro JB και Helfet DI 
2007).

Επί του παρόντος δεν υπάρχει σύστημα ταξι-
νόμησης ή θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αντι-
μετώπιση των καταστάσεων υπό τον γενικό τίτλο 
«κυμαινόμενος ώμος» (Owens BD και Goss TP 

2006, Noort A Van και Werken C Van Der 2006, 
Friederichs J et al 2014, Yadav V et al 2013). Σή-
μερα η παρεκτόπιση αποτελεί το μοναδικό κριτήριο 
σταθερότητας (Owens BD και Goss TP 2006, Noort 
A Van και Wercken C Van Der 2006, DeFranco MJ 
και Patterson BM 2014). 

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ορθή οριοθε-
τική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η ταυτοποίη-
ση των κυριότερων παραμέτρων που προσδιορί-
ζουν τις θεραπευτικές επιλογές στις καταστάσεις 
υπό τον γενικό τίτλο κυμαινόμενος ώμος. Αυτό το 
άρθρο έχει αντικειμενικό στόχο να βοηθήσει τον 
τραυματολόγος στη λήψη αποφάσεων (Williams 
GR et al 2001). 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί έργο έξι τραυματο-
λόγους, που αποτελούνταν από τέσσερις γενικούς 
χειρουργούς εξειδικευμένους στη χειρουργική 
του ώμου και στην αντιμετώπιση πολυτραυματία, 
οι οποίοι επεξεργάστηκαν η αφήγηση του πεδίου 
εφαρμογής, βασιζόμενοι στη μεθοδολογία που 
αποσαφηνίστηκε από τους (Colquhoun HL et al 
2014, Levac D et al 2010). Η ανασκόπηση έγινε 
με βάση τις αρχές της διακήρυξης του Ελσίνκι.

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε υπό τον 
όρο “floating shoulder” στις βάσεις δεδομένων 
Pubmed, Ovid Science Direct, Cochrane και ελή-
φθησαν 221 δημοσιεύσεις). Στη συμπερίληψη των 
δημοσιεύσεων ετέθη χρονολογικό όριο το 2006 
και η αγγλική γλώσσα. 

Τελικά επιλέγηκαν 20 δημοσιεύσεις προς ανα-
σκόπηση, προσθέτοντας 6 επιπλέον αναφορές 
γενικότερου ενδιαφέροντος προκειμένου να ικα-
νοποιηθεί το αρχικώς απαιτούμενο. Η χρονική 
περίοδος που επελέγη ήταν αυτά έτη δεδομένου 
του ότι το 2006 είχαν δημοσιευθεί τρεις ανασκο-
πήσεις (Owens BD και Goss TP 2006, Noort A Van 
και Wercken C Van Der 2006, DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014). Η ανασκόπηση ανταποκρί-
νεται σε τέσσερα κύρια ερωτήματα: Διαγνωστικό 
πρωτόκολλο, κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπιση, 
χειρουργικές τεχνικές σχήματα αποκατάστασης.

Εισαγωγή
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Διαγνωστικά πρωτόκολλα

Οι περισσότερες κακώσεις προκαλούνται από 
υψηλής κινητικής ενέργειας κάκωση (Owens BD 
και Goss TP 2006, Noort A Van και Wercken C 
Van Der 2006). Επί του πολυτραυματία η διάγνω-
ση πρέπει να ακολουθεί το πρωτόκολλο ATLS με 
αναζήτηση των αγγειακών και νευρολογικών βλα-
βών, την παραμόρφωση της περιοχής του ώμου, 
το αδρό περίγραμμα του ώμου, τη βράχυνση του 
ημιθωρακίου, την ευαισθησία ή την εμφάνισή κριγ-
μού. Οι ασθενείς που υπέστησαν κακώσεις υψηλής 
κινητικής ενέργειας που φέρουν κακώσεις του θω-
ρακικού τοιχώματος οι κρανιοεγκεφαλικές κακώ-
σεις είναι πιθανόν να έχουν και μία κάκωση τύπου 
κυμαινόμενου ώμου (Owens BD και Goss TP 2006, 
Cole PA et al 2012, Noort A Van και Wercken C 
Van Der 2006, Marquez DD et al 2014). 

Θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προσθι-
οπίσθια ακτινογραφίες θώρακα (DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014) και ακτινογραφίες της ωμικής 
ζώνης σε διάφορες προβολές εάν υπάρχει υπόνοια 
(Cole PA et al 2012). Η πραγματική προσθιοπίσθια 
ακτινογραφία θώρακα και ωμοπλάτη αποβολή εί-
ναι οι πιο χρήσιμες ώμου (Owens BD και Goss TP 
2006, Cole PA et al 2012, Noort A Van και Wercken 
C Van Der 2006, DeFranco MJ και Patterson BM 
2014, Elmadag et al 2012). Προκειμένου να απει-
κονιστεί η κορακοειδή απόφυση συνιστάται η προ-
βολή κατά Stryker (Noort A Van και Werken C Van 
Der 2006, DeFranco MJ και Patterson BM 2014). 

 Η αξονική τομογραφία συνιστάται για την 
καλύτερη μελέτη της παρ εκτόπισης, τον γονιό σε 
ων και της κεντρικοποίησης του κατάγματος της 
ωμοπλάτης (Owens BD και Goss TP 2006, Cole 
PA et al 2012, Noort A Van και Wercken C Van 
Der 2006, Friederichs J et al 2014, Gilde AK et al 
2015, Lin TI et al 2015). 

Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) 
για προεγχειρητικούς διαγνωστικούς λόγους την 
κατάσταση του κυμαινόμενου όμως δεν έχει ανα-
φερθεί ακόμα (DeFranco MJ και Patterson BM 
2014). Οι Friederichs και συν ισχυρίζονται ότι 
πρέπει να θεσπιστούν νέα κριτήρια αστάθειας με 
τη συστηματική χρησιμοποίηση αυτής της δυνατό-
τητας (Friederichs J et al 2014, Marquez DD et 

al 2014). Οι Noort A Van και Wercken C Van Der 
(2006) αναφέρουν στο ότι οι κακώσεις του στρο-
φικού ελύτρου μπορούν να διαγνωστούν με αυτό 
τον τρόπο, αλλά δεν ωφελεί στη διάγνωση των 
σύνδεσμοι ρήξεων (Cole PA et al 2012). 

Κριτήρια ανάληψης χειρουργικής αντιμε-
τώπισης

Εξαιτίας λίγων ενδείξεων βασιζόμενος επί 
μελετών επιπέδων ΙΙ και ΙV τα κριτήρια ανάλη-
ψης χειρουργικής θεραπείας για την κατάσταση 
της κάκωσης του «κυμαινόμενου ώμου» δεν εί-
ναι σαφή (Owens BD και Goss TP 2006, Cole PA 
et al 2012, Noort A Van και Wercken C Van Der 
2006, Friederichs J et al 2014, DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014, Gilde AK et al 2015, Lin TL 
et al 2015). 

 Όλες οι ανοιχτές κακώσεις τύπου κυμαινόμενου 
όπου χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση του-
λάχιστον όσον αφορά στο χειρουργικό καθαρισμό 
(Augusto C et al 2007, DeFranco MJ και Patterson 
BM 2014, Vogels et al 2014). Οι Izadpanah και 
συν συνιστούν τη χειρουργική αντιμετώπιση του 
κατάγματος της κλείδας σε όλους τους πολυτραυ-
ματίες προκειμένου να βελτιωθεί η έκπτυξη του 
θωρακικού τοιχώματος, ενίσχυση της δράσης των 
επικουρικών μυών και καθίσταται ευκολότερη η 
αντιμετώπιση των κακώσεων του θωρακικού κύ-
τους (Izadpanah et al 2012). Μπορούμε να διακρί-
νουμε μέσα στις διάφορες μορφές που λαμβάνει 
αυτή η κάκωση και να συζητήσουμε τις επιμέρους 
εξειδικευμένες κατά περίπτωση ενδείξεις χειρουρ-
γικής θεραπείας για καθεμία από αυτές.

Κατάγματα του αυχένα της ωμογλήνης

Τα κατάγματα του αυχένα της ωμογλήνης είναι 
οι πιο συνηθισμένες κακώσεις στο πρότυπο της 
κάκωσης τύπου κυμαινόμενου. Η παρεκτόπιση, η 
γωνίωση, οι στροφικές παραμορφώσεις και η κε-
ντρικοποίηση και συντριβή της ωμοπλάτης αποτε-
λούν τα κυριότερα κριτήρια ανάληψης χειρουργι-
κής θεραπείας.

Στα κατάγματα του ανατομικού αυχένα της 
ωμογλήνης επιβάλλεται Η χειρουργική αντιμετώπι-
ση λόγω ελλείψεως σύνδεσμοι συνδεσμικών προ-
σφύσεων στο τμήμα που περιέχει την ωμογλήνη 
(Owens BD και Goss TP 2006, DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014, Friederichs J et al 2014). 
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Μία παρεκτόπιση μεγαλύτερη από 10 mm του 
χειρουργικού αυχένα της ωμογλήνης θεωρείται 
ασταθής και συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση 
(Owens BD και Goss TP 2006, Noort A Van και 
Wercken C Van Der 2006, Pailhes RG et al 2013, 
Friederichs J et al 2014, Yadav V et al 2013). Οι 
Edwards και συν κατέληξαν στο συμπέρασμα η 
επίτευξη καλών αποτελεσμάτων με μόνη τη συντη-
ρητική θεραπεία των καταγμάτων του αυχένα της 
ωμογλήνης μπορεί να υπάρξει Εάν η παρεκτόπι-
ση είναι μικρότερη των 5 mm (DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014, Edwards SG et al 2000). 

Η ωμογληνοπολική γωνία (GPA) είναι μία καλά 
αναγνωρισμένη μέτρηση, οι φυσιολογικές τιμές κυ-
μαίνονται μεταξύ 30ο και 45ο (Yadav V et al 2013, 
Kim et al 2008). Η διατήρηση μιας ωμογληνοπολι-
κής γωνίας άνω των 30ο σχετίζεται με μεγαλύτερο 
Constant σκορ (DeFranco MJ και Patterson BM 
2014, Yadav V et al 2013, Lin TL et al 2015, Kim 
et al 2008) και του Herscovici σκορ 45ο (Yadav V 
et al 2013, Kim et al 2008, Izadpanah et al 2012) 
και αποδεικνύουν κάποια ένδειξη σε μελέτες ΙΙΙ και 
ΙV. Οι Romero και συν κατέδειξαν ότι η GPA < 30ο 

παράγει μόνιμη πλημμελή στροφή (Wright DEP και 
Johnstone AJ 2010, DeFranco MJ και Patterson BM 
2014, Romero J et al 2001). Ο Tsung Li Lin σε μια 
μελέτη αναδρομικού χαρακτήρα 3 ομάδων ανέφε-
ρε καλύτερο Constant σκορ όταν η GPA>36ο. 

Η γωνία αντιστάθμισης της ωμογλήνης είναι η 
απόσταση μεταξύ του έσω χείλους της κλείδας και 
εφαπτομένης γραμμής που διέρχεται από το μείζον 
βραχιόνιο όγκωμα (Pailhes et al 2013). Η απώλεια 
της γωνίας αντιστάθμισης σχετίζεται με αρνητικά 
αποτελέσματα, χαμηλή CST, DASH και SST (Noort 
A Van και Wercken C Van Der 2006, Pailhes et al 
2013). Ο DeFranco έχει καταθέσει την άποψή του 
ότι μια διαφορά 30 mm προς την αντίστοιχη γωνία 
αντιστάθμισης προκαλεί αστάθεια, κακό λειτουργι-
κό αποτέλεσμα και άλγος. Ο Wright καταθέτει ότι 
μια επί τα εντός μετατόπιση της ωμοπλάτης σε σχέ-
ση προς την αντίθετη προκαλεί αδυναμία απαγωγής 
(Wright DEP και Johnstone AJ 2010). Οι Romero 
και συν κατέθεσαν ότι μια επί τα εντός μετατόπιση 
άνω των 25 mm παράγει άλγος κατά την απαγωγή 
αλλά και περιορισμό της απαγωγής (Romero J et 
al 2001). Για τους συγγραφείς αυτούς παρεκτόπιση 
επί τα εντός μεγαλύτερη των 20 mm είναι σε θέση 
να παραγάγει κακό λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Κατάγματα κλείδας 

Τα κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης των 
καταγμάτων της κλείδας περιλαμβάνουν βράχυν-
ση μεγαλύτερη από 20 (Gilde AK et al 2015, Lin 
TL et al 2015) παρεκτόπιση μεγαλύτερη από 10 
mm (DeFranco MJ και Patterson BM 2014, Lin TL 
et al 2015) η απουσία φλοιώδους συμπλησίασης 
ή η συντριβή. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις χει-
ρουργικής αντιμετώπισης (Owens BD και Goss TP 
2006, Noort A Van και Wercken C Van Der 2006, 
Augusto C et al 2007, Wright DEP και Johnstone 
AJ 2010, Pailhes et al 2013, DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014). 

Η οστεοσύνθεση της κλείδας έχει σχολιαστεί 
εκτενώς στον κυμαινόμενο ώμο, λόγω του ότι η 
ανάταξη της κλείδας και η οστεοσύνθεσή της μπο-
ρεί να προκαλέσει ανάταξη και του κατάγματος του 
αυχένα που οφείλεται σε συνδεσμικές προσφύσεις 
(Gilde AK et al 2015, Noort A Van και Wercken C 
Van Der 2006, Pailhes et al 2013). 

 Κακώσεις άλλων σχηματισμών 

Μόνον λίγες περιπτώσεις κυμαινόμενο όμως 
συμμορφώνονται με άλλες κακώσεις της ωμικής 
ζώνης (Noort A Van και Wercken C Van Der 2006, 
Wright DEP και Johnstone AJ 2010, FriederichsJ et 
al 2014, Elmadag M et al 2012, Lyons RP 2010, 
Rodriguez IM et al 2016). 

Τα ακρωμιοκλειδικά εξαρθρήματα τύπου III 
μεγαλύτερα μία άλλη κάκωση του SSSC θεωρεί-
ται ότι παράγουν κυμαινόμενο ώμο, με συνιστώ-
μενη χειρουργική αντιμετώπιση (Noort A Van και 
Wercken C Van Der 2006). Για την ομάδα ΑΟ, μία 
μετατόπιση μεγαλύτερη των 8 mm ή περισσοτέ-
ρων καταγμάτων της κορακοειδούς απόφυσης ή 
του ακρωμίου αποτελούν επίσης ένδειξη χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης (Friederichs J et al 2014). 

Αντιμετώπιση 
Η αρχική αντιμετώπιση σε όλους τους ασθε-

νείς με δεδομένο κυμαινόμενο είναι συντηρητική 
(Rodriguez IM et al 2016) με ακινητοποίηση σε μία 
ανάρτηση. Η θεραπεία των συνοδών κακώσεων 
ακολουθεί το πρωτόκολλο ATLS.

Χειρουργική θεραπεία 

H απόφαση για χειρουργική οστεοσύνθεση θα 
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πρέπει να εξατομικεύεται για κάθε περίπτωση κά-
κωσης του SSSC. Υπάρχουν δύο τρόποι προκει-
μένου να επιτευχθεί η χειρουργική συγκράτηση 
όπως οι Owens και Goss ανέφεραν (Owens BD 
και Goss TP 2006). Πρώτα γίνεται οστεοσύνθεση 
της κλείδας σε καθιστική θέση και στη συνέχεια 
επανατοποθετείται ο ασθενής σε ραχιαία πλάγια 
(decupitus) για την οστεοσύνθεση του κατάγματος 
της ωμοπλάτης. Ο άλλος τρόπος είναι η οστεοσύν-
θεση και των δύο κακώσεων σε πλάγια θέση. Αυτή 
η απόφαση πρέπει να γίνει με βάση την προτίμηση 
του χειρουργού και την ύπαρξη συνοδών κακώσε-
ων (Pailhes et al 2013, Elmadag M et al 2012). 

Η περισσότερο προτιμώμενη χειρουργική προ-
σπέλαση για την αντιμετώπιση του κατάγματος του 
αυχένα της ωμοπλάτης είναι η οπίσθια δελτοειδής 
(Owens BD και Goss TP 2006, Noort A Van και 
Wercken C Van Der 2006, Toro JB και Helfet DL 
2004, Gilde AK et al 2015). Μπορεί επίσης να χρη-
σιμοποιηθεί προσπέλαση Judet ή τροποποιημένη 
Judet για σύνθετα κατάγματα (Pailhes et al 2013, 
Elmadag M et al 2012). 

Χρησιμοποιούνται υλικά σταθερής γωνιάς για 
τα περισσότερα κατάγματα του αυχένα της ωμο-
γλήνης, λόγω του ότι ευκολότερη επιτυγχάνεται 
μία ασφαλής συγκράτηση (Pailhes et al 2013, 
Elmadag M et al 2012, Gilde AK et al 2015). Μη 
κλειδούμενα υλικά μπορούν ακόμη να χρησιμοποι-
ηθούν, τις πλάκες οστικής ανακατασκευής 3,5 mm 
να προτιμώνται περισσότερο (Owens BD και Goss 
TP 2006, Elmadag M et al 2012). 

Άλλα υλικά όπως τα TEN (Titanium Elastic 
Nails) έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Izadpanah 
και συνεργάτες σε μία σειρά ελέγχουμε 36 μήνες 
παρακολούθησης και κατέδειξαν ότι τα κατάγματα 
τύπου Β και C της κλείδας υπέστησαν βράχυνση 5 
mm ενώ οι κοινές πλάκες LCP δεν παρουσίασαν 
βράχυνση (Izadpanah K et al 2012).

Σε περιπτώσεις σοβαρής συντριβής μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν βελόνες Kirschner με πάσο 
με βίδες για την οστεοσύνθεση του καταστήματος 
ωμοπλάτης προς το ακρώμιο ή το περιφερικό άκρο 
της κλείδας (Owens BD και Goss TP 2006, Noort 
A Van και Wercken C Van Der 2006, Pailhes et al 
2013, Elmadag M et al 2012, Lin TL et al 2015). 

Στον κυμαινόμενο νόμο ή οστεοσύνθεση των 
άλλων στοιχείων του SSSC έχουν περιγραφεί λίγο 

σε περιορισμένες σειρές περιπτώσεων ασθενών 
(Wright DEP και Johnstone AJ 2010, Elmadag M 
et al 2012, Lin TL et al 2015). 

Συντηρητική θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία των επιλεγμένων πε-
ριπτώσεων κυμαινόμενου όνου θα πρέπει να γίνε-
ται μία κινητοποίηση σε ανάρτηση για τις πρώτες 
τρεις έως τέσσερις εβδομάδες (Pailhes et al 2013, 
Friederichs J et al 2014, Yadav V et al 2013). 
Συνιστώνται ελεύθερες κινήσεις των χεριών και 
του αγκώνα (Noort A Van και Wercken C Van Der 
2006, Augusto C et al 2998, Pailhes et al 2013, 
DeFranco MJ και Patterson BM 2014, Yadav V et 
al 2013, Marquez DP et al 2014). 

Μετεγχειρητική πορεία και πρωτόκολλα 
αποκατάστασης

Η μετεγχειρητική θεραπεία και η παρακολού-
θηση έχουν περιγραφεί μόνο για κακώσεις τύπου 
IV. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σχήμα είναι 
η ακινητοποίηση του ώμου με μία ανάρτηση για 
δύο έως έξι εβδομάδες σε συνδυασμό με παθητι-
κές κινήσεις (Pailhes et al 2013, Friederichs J et 
al 2014, Yadav V et al 2013, Gilde AK et al 2015). 
Κατά τη δεύτερη εβδομάδα επιτρέπονται γκρεμό 
ίδιες κινήσεις και παθητικές κινήσεις. Οι ενεργη-
τικές κινήσεις και η αφαίρεση της ανάρτησης εν-
δείκνυται περί την έκτη εβδομάδα (Pailhes et al 
2013, Marquez DP et al 2014, Elmadag M et al 
2012, Gilde AK et al 2015). Οι δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής επιτρέπονται σταδιακά περί την 
6η έως 12η εβδομάδα (Marquez DP et al 2014, 
Gilde AK et al 2015, Lyons RP 2010). Η πλήρης 
επάνοδος στη δραστηριότητα με αξιώσεις και σε 
αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπονται μετά 6 μή-
νες (Marquez DP et al 2014, Lyons RP 2010).

Οι Reisch B και Fischer J (2012) δημοσίευσαν 
ένα λεπτομερές σχήμα αποκατάστασης σε μία πε-
ρίπτωση κυμαινόμενου ώμου, αρχίζοντας τη θερα-
πεία αποκατάστασης στην έκτη εβδομάδα. Αυτοί 
εφάρμοσαν ένα σχήμα τεσσάρων στόχων: προστα-
σία 6 έως 10 εβδομάδες, κινήσεις πλήρους εύρους 
6 έως 10 εβδομάδες, δυναμική ενίσχυση 10 έως 
20 εβδομάδες και επιστροφή στην καθημερινή 
δραστηριότητα και στα σπορ περισσότερο από 20 
εβδομάδες (Reisch B και Fischer J 2012). 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Tsung Li 
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