
Περίληψη

Η χειρουργική αποκατάσταση των ρήξεων του περιφερικού τέ-
νοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυός αποτελεί την πλέον ενδε-
δειγμένη αντιμετώπιση και έχει ως στόχο την πλήρη ανάκτηση της 
δύναμης κάμψης του αγκώνα και υπτιασμού του αντιβραχίου. Η 
τεχνική με δύο τομές είναι ιδιαίτερα δημοφιλής αλλά εγκυμονεί 
τον κίνδυνο της συνοστέωσης του αντιβραχίου. Στον παρελθόν, η 
αποκατάσταση του τένοντα με μία πρόσθια τομή απαιτούσε εκτε-
ταμένη ανατομική παρασκευή με κίνδυνο τον τραυματισμό του 
ραχιαίου μεσόστεου νεύρου. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε 
μια απλουστευμένη τεχνική χειρουργικής αποκατάστασης των ρή-
ξεων του περιφερικού τένοντα του δικεφάλου με μία μεμονωμένη 
πρόσθια τομή. Η χρήση οστικών αγκυρών επιτρέπει την ασφαλή 
καθήλωση του τένοντα στο κερκιδικό όγκωμα με ελάχιστη παρα-
σκευή των πρόσθιων στοιχείων του αντιβραχίου. Η μέθοδος αυτή 
εφαρμόσθηκε επιτυχώς σε 14 ασθενείς με άριστα λειτουργικά απο-
τελέσματα, καθώς όλοι οι ασθενείς ανέκτησαν πλήρως τη δύναμη 
κάμψης και υπτιασμού. Δεν υπήρχε καμία αποτυχία ή επιπλοκή, 
όπως συνοστέωση του αντιβραχίου ή πάρεση του ραχιαίου μεσό-
στεου νεύρου. Η μέθοδος της μιας πρόσθιας τομής με τη χρήση 
οστικών αγκυρών συνιστάται ως προτιμητέα σε σχέση με την τυ-
πική μέθοδο των δύο τομών.
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Εισαγωγή

Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς είναι ένας από 
τους σημαντικότερους καμπτήρες του αγκώνα 
και ο κυριότερος υπτιαστής του αντιβραχίου. Η 
ρήξη της περιφερικής του κατάφυσης αποτελεί 
σπάνια κάκωση και συνήθως εμφανίζεται σε με-
σήλικες άνδρες. Συμβαίνει κυρίως μετά από ισχυ-
ρή σύσπαση έναντι κάποιας αντίστασης και στις 
περισσότερες περιπτώσεις αποκολλάται από την 
κατάφυσή του στο δικεφαλικό όγκωμα της κερ-
κίδας (Bauman 1934, Boucher and Morton 1967). 
Αναφορικά με την αιτιοπαθογένεια της κάκωσης   
ενοχοποιούνται  εκφυλιστικές  αλλοιώσεις στην 
περιοχή του δικεφαλικού ογκώματος που έχουν 
ως αποτέλεσμα τη μηχανική πρόσκρουση του τέ-
νοντα του δικεφάλου και μάλιστα στην τενόντια 
ζώνη χαμηλής αιμάτωσης (Davis and Yassine 1956, 
Morrey 1993, Seiler et al 1995).  Κλινικά οι ασθε-
νείς αναφέρουν αιφνίδιο, οξύ πόνο τη στιγμή της 
κάκωσης και συχνά αισθάνονται ότι «κάτι κόπη-
κε». Ακολουθεί η εμφάνιση οιδήματος και ενίοτε 
εκχύμωσης στην πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα. 
Στην αντικειμενική εξέταση διαπιστώνεται ρίκνω-
ση του δικεφάλου κεντρικά ενώ προς την περι-
φέρεια ο βραχίονας εμφανίζει εικόνα κοίλανσης. 
Η κάμψη του αγκώνα και ο υπτιασμός του αντι-
βραχίου μειονεκτούν σε ισχύ.  Υπάρχουν αρκετές 
αναφορές για μη χειρουργική αντιμετώπιση αυ-
τών των ρήξεων αλλά έχει ως αποτέλεσμα μεγά-
λη έκπτωση στη δύναμη κάμψης του αγκώνα και 
κυρίως στον υπτιασμό του αντιβραχίου (Hovelius 
and Josefsson 1977, Baker and Bierwagen 1985, 
Morrey et al 1985, Leighton et al 1995).

Οι περισσότεροι συγγραφείς προτείνουν την 
άμεση ανατομική αποκατάσταση με σκοπό την 
επίτευξη ισχυρής κάμψης και υπτιασμού. Η με-
ταφορά του τένοντα του δικεφάλου στον πρό-
σθιο βραχιόνιο είναι τεχνικά πιο εύκολη αλλά οι 
ασθενείς δεν ανακτούν την ισχύ του υπτιασμού 
του αντιβραχίου (Hovelius and Josefsson 1977, 
Morrey et al 1985, Ware and Nairn 1992). Οι Boyd 
και Anderson περιέγραψαν το 1961 μια τεχνική 
με δύο τομές για την επανακαθήλωση του τένο-
ντα του δικεφάλου στο κερκιδικό όγκωμα (Boyd 
and Anderson 1961). Τα αποτελέσματα της τε-

χνικής ήταν άριστα χωρίς νευρολογικές επιπλο-
κές. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και 
από άλλες μελέτες (Baker and Bierwagen 1985, 
Morrey et al 1985, Ware and Nairn 1992, Leighton 
et al 1995). Εντούτοις, στη συνέχεια εμφανίστη-
καν διάφορες αναφορές στη διεθνή βιβλιογρα-
φία για συνοστέωση μεταξύ κερκίδας και ωλένης 
ως απότοκο της τεχνικής (Baker and Bierwagen 
1985, Morrey et al 1985, Failla et al 1989 and 1990, 
Leighton et al 1995). Ο Morrey, στην προσπάθεια 
να εξαλείψει τη συγκεκριμένη επιπλοκή, τροπο-
ποίησε την τεχνική των δύο τομών προσπελαύνο-
ντας την κερκίδα ραχιαία, εν μέσω διαχωρισμού 
των μυών, και αποφεύγοντας την αποκάλυψη της 
ωλένης (Morrey 1993). Όμως ακόμα και με αυτήν 
την τεχνική ο κίνδυνος της κερκιδοωλενικής συ-
νοστέωσης υπάρχει. Το γεγονός αυτό μας οδήγη-
σε στο να εφαρμόσουμε μία εναλλακτική τεχνική, 
που έχει ήδη δοκιμαστεί, για την αποκατάσταση 
των ρήξεων του περιφερικού τένοντα του δικεφά-
λου (Sotereanos et al 2000). 

Η χειρουργική αποκατάσταση με τη βοήθεια 
μιας μεμονωμένης πρόσθιας τομής απαιτεί ευ-
ρεία ανατομική παρασκευή με στόχο το πέρασμα 
ραμμάτων μέσα από οστικά κανάλια στη κερκίδα. 
Η μέθοδος αυτή έχει όμως ως επιπλοκή την πά-
ρεση του ραχιαίου μεσόστεου νεύρου σε μεγάλο 
ποσοστό (Meherin and Kilgore 1960). Η τεχνική 
μιας τομής σε συνδυασμό με τη χρήση συρμάτων 
μέσω οστικών καναλιών προς τη ραχιαία επιφά-
νεια του αντιβραχίου, περιορίζει την εκτεταμένη 
παρασκευή των προσθίων στοιχείων για την κα-
θήλωση του τένοντα στο κερκιδικό όγκωμα, και 
έχει χαμηλότερα ποσοστά πάρεσης του ραχιαίου 
μεσόστεου νεύρου (Bauman 1934, Norman 1985, 
Louis et 1986). Η μέθοδος αυτή έχει τα μειονε-
κτήματα των τεχνικών pull-out, αλλά και τον κίν-
δυνο της χαλάρωσης της αποκατάστασης, της 
λοίμωξης και της νευρολογικής επιπλοκής (Louis 
et al 1986). Με την εμφάνιση των οστικών αγκυ-
ρών έγινε εφικτή η άμεση, εύκολη και γρήγορη 
καθήλωση των τενόντων στο οστό. Στην παρού-
σα μελέτη παρουσιάζουμε μία προοπτική σειρά 
14 ασθενών με οξεία ρήξη του περιφερικού τένο-
ντα του δικεφάλου, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν 
άμεσα, με τη μέθοδο της μίας τομής και τη χρήση 
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οστικών αγκυρών για την καθήλωση του τένοντα 
στο κερκιδικό όγκωμα. 

Υλικό και Μέθοδος

Δέκα τέσσερις ασθενείς με οξεία ρήξη του πε-
ριφερικού τένοντα του δικεφάλου αντιμετωπί-
σθηκαν χειρουργικά στο διάστημα 2001 – 2007. 
Όλοι οι ασθενείς ήταν άνδρες με μέσο όρο ηλικί-
ας 41 έτη (εύρος 30 – 59). Η κάκωση αφορούσε 
στο επικρατούν άκρο σε 10 από τους 14 ασθενείς. 
Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν άμεσα, μέσα 
σε εννέα ημέρες κατά μέσο όρο, με μία πρόσθια 
τομή ενώ ο τένοντας αποκαταστάθηκε ανατομικά 
με τη χρήση οστικών αγκυρών.

Κανένας από τους ασθενείς δεν ανάφερε ιστο-
ρικό τραυματισμού ή πόνου στον αγκώνα προ 
της κάκωσης. Μερικοί ασθενείς εμφάνισαν οί-
δημα και εκχύμωση στην πρόσθια επιφάνεια του 
αγκώνα, λίγες ώρες μετά την κάκωση. Έξι ασθε-
νείς τραυματίσθηκαν στην προσπάθεια τους να 
αποφύγουν κάποια πτώση και οι υπόλοιποι οκτώ 
κατά την άρση μεγάλου βάρους.

Σε 11 ασθενείς η διάγνωση βασίσθηκε στα κλι-
νικά κριτήρια της απώλειας της φυσιολογικής κα-

μπυλότητας του βραχίονα, της αδυναμίας κάμψης 
του αγκώνα και υπτιασμού του αντιβραχίου. Τρεις 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία 
με σκοπό τη διάκριση μεταξύ μερικής και πλήρους 
ρήξης. Διεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς είχαν πλήρη 
απόσπαση του τένοντα από το δικεφαλικό όγκω-
μα της κερκίδας, με ποικίλο βαθμό ουλοποίησης 
και ρίκνωσης της μυοτενοντώδους μοίρας.

Χειρουργική Τεχνική 

Όλες οι επεμβάσεις έγιναν με τροποποιημένη 
προσπέλαση Henry, χρησιμοποιώντας μία πρό-
σθια τομή σχήματος ”S” επί της πρόσθιας επιφά-
νειας του αγκώνα. Το κεντρικό άκρο της τομής 
ήταν επί τα εκτός του τένοντα του δικεφάλου, 
κεντρικά του έξω επικονδύλου, και το περιφερι-
κό άκρο επί τα εντός του έξω (κερκιδικού) δια-
μερίσματος του αντιβραχίου. Το έξω δερματικό 
νεύρο του αντιβραχίου αναγνωρίσθηκε σε όλες 
τις περιπτώσεις και προστατεύθηκε επιμελώς. Ο 
ορογόνος θύλακος του δικεφαλικού τένοντα δι-
ανοιγόταν και έτσι αποκαλύπτονταν το κολόβω-
μα του τένοντα (Εικόνα 1). Συνήθως ο ορογόνος 
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Εικόνα 1:  Το κολόβωμα του τένοντα του δικεφάλου αποκαλύπτεται  διανοίγοντας τον ορογόνο θύλακο.



θύλακος περιείχε οροαιματηρό υγρό και ο τένο-
ντας ήταν συνεσπασμένος χωρίς στοιχεία ουλο-
ποίησης. Για την επαρκή καθήλωση του τένοντα 
στο δικεφαλικό όγκωμα της κερκίδας απαραίτητη 
ήταν η πλήρης κινητοποίηση της μυϊκής μάζας 
του δικεφάλου καθώς και του τένοντα. Αυτό γι-
νόταν ασκώντας παρατεταμένη ισχυρή έλξη στο 
κολόβωμα του τένοντα προς την περιφέρεια. Η 
δύναμη αυτή επιτυγχάνει σταδιακή διάταση της 
μυοτενοντώδους μοίρας και επαναφέρει τον τέ-
νοντα στο φυσικό του μήκος, λόγω της γλοιοε-
λαστικότητάς του.  Κατόπιν γινόταν νεαροποίηση 
της περιφέρειας του τένοντα κατά 5 με 10 χιλ. μέ-
χρι υγιούς ορίου.

Στη συνέχεια γινόταν παρασκευή του κερκιδι-
κού ογκώματος και προετοιμαζόταν για την κα-
θήλωση του τένοντα. Προς αποφυγή επιπλοκών, 
όπως κακώσεις νεύρων, κερκιδοωλενική συνοστέ-
ωση ή σύγκαμψη του αγκώνα, η ανατομική παρα-
σκευή των στοιχείων για την αποκάλυψη του κερ-
κιδικού ογκώματος ήταν η ελάχιστη, ενώ η ωλένη 
δεν αποκαλυπτόταν ποτέ. Η κερκιδική κατάφυση 
του υπτιαστή δεν κινητοποιούταν όπως επίσης 
δεν γινόταν αναγνώριση του κερκιδικού και ρα-
χιαίου μεσόστεου νεύρου αλλά προστατεύονταν 
έχοντας το αντιβράχιο σε υπτιασμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επέμβασης. Συχνά ήταν απαραίτητη 
η απολίνωση των παλίνδρομων κερκιδικών αγγεί-
ων, για την κινητοποίηση του έξω διαμερίσματος 
του αντιβραχίου προς τα εκτός, και της κερκιδι-
κής αρτηρίας επί τα εντός, επιτρέποντας έτσι την 
ασφαλή αποκάλυψη του κερκιδικού ογκώματος. 
Πάντα γινόταν επιμελής αιμόσταση προς αποφυ-
γή δημιουργίας αιματώματος που θα μπορούσε να 
αποτελέσει την απαρχή έκτοπης οστεοποίησης. 
Με το αντιβράχιο σε υπτιασμό η παρασκευή των 
εν τω βάθει στοιχείων περιορίζονταν στο ελάχι-
στο για την αποκάλυψη του κερκιδικού ογκώμα-
τος.  Το ορογόνο έλυτρο του τένοντα αποτελού-
σε οδηγό για την αναγνώριση του ογκώματος. Το 
κερκιδικό όγκωμα προετοιμαζόταν αφαιρώντας 
τα μαλακά μόρια που υπήρχαν στην επιφάνειά 
του. Προσοχή δινόταν για τη διατήρηση του πε-
ριοστέου καθώς και του περιφερικού ορογόνου 
ιστού που χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση 
της αποκατάστασης μετά την καθήλωση του τέ-

νοντα. Κατόπιν γινόταν αποκάλυψη του σπογ-
γώδους οστού του ογκώματος απομακρύνοντας 
το φλοιώδες οστούν με ειδικό εργαλείο. Όλα τα 
οστικά τεμάχια απομακρύνονταν επιμελώς από 
το τραύμα για την αποφυγή έκτοπης οστεοποίη-
σης. Δύο άγκυρες Mitek (Johnson and Johnson, 
USA) των 4.5 χιλ. οπλισμένες με μη απορροφήσι-
μο ράμμα #2 τοποθετούνταν στο κερκιδικό όγκω-
μα (Εικόνα 2). Για την τοποθέτηση των αγκυρών 
γίνονταν οπές με τρυπάνι των 2.7 χιλ. και αυτές 
βιδώνονταν με ασφάλεια στο σπογγώδες τμήμα 
του ογκώματος. Μετά την τοποθέτησή τους γι-
νόταν έλεγχος της συγκράτησής τους ασκώντας 
έλξη στα ράμματα.

Το κολόβωμα του τένοντα προωθούνταν προς 
το όγκωμα με τον αγκώνα σε 90ο κάμψη και το 
αντιβράχιο σε μέγιστο υπτιασμό. Τα ράμματα 
τοποθετούνταν στην περιφέρεια του τένοντα με 
τροποποιημένη ραφή Kessler σε μία απόσταση 3 
εκ. Έχοντας τον αγκώνα σε μέγιστη κάμψη και ενώ 
ένας βοηθός κρατούσε με μια χειρουργική λαβίδα 
την άκρη του τένοντα σε επαφή με το όγκωμα, ο 
χειρουργός έδενε τα ράμματα φροντίζοντας ο τέ-
νοντας να είναι υπό τάση και σε άμεση επαφή με 
το οστoύν (Εικόνα 3). Τέλος το περιόστεο και το 
τενόντιο έλυτρο ραβόταν στο κολόβωμα του τέ-
νοντα με ένα απορροφήσιμο ράμμα για πρόσθετη 
ενίσχυση.

Μετά τη σύγκλειση του τραύματος το άκρο 
τοποθετούνταν σε ένα ραχιαίο νάρθηκα με τον 
αγκώνα σε κάμψη 90ο και το αντιβράχιο μεταξύ 
ουδέτερης θέσης και μέγιστου υπτιασμού. Όταν 
διεγχειρητικά η αποκατάσταση κρινόταν ισχυρή 
το άκρο μπορούσε να τοποθετηθεί στο νάρθηκα 
σε μικρότερη των 90ο κάμψη. Ο νάρθηκας και τα 
ράμματα αφαιρούνταν δύο εβδομάδες μετεγχει-
ρητικά. Η παθητική κινητοποίηση άρχιζε με το 
αντιβράχιο σε μέγιστο υπτιασμό και έκταση μέχρι 
τις 90ο. Τοποθετούταν ένας αρθρωτός νάρθηκας 
ελεγχόμενης κίνησης που περιόριζε την έκταση 
πέραν των 90ο. Ενεργητικές ισομετρικές συσπά-
σεις του δικεφάλου άρχιζαν σ’ αυτόν το χρόνο. 
Ο νάρθηκας προσαρμοζόταν εβδομαδιαίως ώστε 
να επιτρέπει περισσότερη έκταση. Στις έξι εβδο-
μάδες ο νάρθηκας αφαιρούνταν και επιτρεπόταν 
η πλήρης ενεργητική κινητοποίηση. Κάμψη και 
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Εικόνα 2:  Οι τένοντες τοποθετούνται στο δικεφαλικό όγκωμα της κερκίδας μετά από τρυπανισμούς.

Εικόνα 3.  Ο τένοντας του δικεφάλου συγκρατείται σταθερά στο δικεφαλικό όγκωμα με τα ράμματα των αγκυρών.
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υπτιασμός υπό αντίσταση δεν επιτρεπόταν για 12 
εβδομάδες μετεγχειρητικά ενώ ασκήσεις ενδυνά-
μωσης άρχιζαν μετά τον τέταρτο μήνα.

Αποτελέσματα

Η παρακολούθηση των ασθενών ήταν κατά 
μέσο όρο 39 μήνες (εύρος 14 – 53 μήνες). Στην τε-
λική εξέταση των ασθενών καταγράφηκαν αντι-
κειμενικά και υποκειμενικά δεδομένα. Οι ασθενείς 
ερωτήθηκαν σχετικά με επίπεδο δραστηριότητάς 
τους, την κατάσταση εργασίας τους και την ικανο-
ποίησή τους από το αποτέλεσμα της επέμβασης. 
Το εύρος κίνησης του αγκώνα και η μυϊκή ισχύς 
συγκρίθηκαν με το υγιές μη τραυματισμένο άνω 
άκρο.  Ένας σημαντικός αριθμός εργασιών απαι-
τούν δυναμική κίνηση και γι αυτό έγινε μέτρηση 
της δύναμης του αγκώνα (Anderson et al 1990).

Ο περιφερικός τένοντας του δικεφάλου αποκα-
ταστάθηκε επιτυχώς σε όλους τους ασθενείς. Έξι 
μήνες μετεγχειρητικά και οι 14 ασθενείς επέστρε-
ψαν στο προ του τραυματισμού επίπεδο δραστη-
ριότητας και στην εργασία τους. Έντεκα ασθενείς 
ασκούσαν βαριά χειρονακτική εργασία που απαι-
τούσε τη συχνή άρση μεγάλου βάρους. Όλοι οι 
ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από το μετεγ-
χειρητικό αποτέλεσμα και θα επαναλάμβαναν την 
επέμβαση αν χρειαζόταν.

Δέκα ασθενείς είχαν παρακολούθηση άνω των 
δύο ετών. Όλοι οι ασθενείς ήταν διαθέσιμοι για 
έλεγχο της δύναμης του αγκώνα στην τελική εξέ-
ταση. Έξι μήνες μετεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς 
είχαν ανακτήσει πολύ ικανοποιητική δύναμη και 
εμφάνισαν τη μέγιστη βελτίωση στους δώδεκα 
μήνες μετεγχειρητικά. Μετά τους 12 μήνες η δύ-
ναμη κάμψης και υπτιασμού δεν μεταβλήθηκε. Η 
μέση δύναμη κάμψης των αγκώνων που υποβλή-
θηκαν σε χειρουργική αποκατάσταση ήταν 5.6% 
μικρότερη σε σχέση με την υγιή πλευρά. Η μέση 
δύναμη υπτιασμού του αντιβραχίου υπολογίστη-
κε σε 6.9% μικρότερη σε σχέση με το υγιές άκρο. 
Οι ασθενείς που υπέστησαν τραυματισμό στο επι-
κρατούν άκρο παρουσίασαν ισχυρότερη κάμψη 
και υπτιασμό σε σχέση με το υγιές μη επικρατούν 
άκρο.

Το εύρος κίνησης ήταν φυσιολογικό σε όλους 

τους ασθενείς (Εικόνα 4 και 5). Όλοι είχαν πλή-
ρη πρηνισμό – υπτιασμό. Κανένας ασθενής δεν 
παρουσίασε νευρολογικές επιπλοκές και κανένας 
δεν εμφάνισε πόνο ή ευαισθησία μετεγχειρητικά. 
Ο συνεχής ακτινολογικός έλεγχος κατά την τα-
κτική παρακολούθηση των ασθενών ανάδειξε την 
παρουσία έκτοπης οστεοποίησης σε έναν ασθενή 
χωρίς κανένα περιορισμό του εύρους κίνησης.  Σε 
κανένα ασθενή δεν παρατηρήθηκε μετατόπιση 
των αγκυρών από την θέση της αρχικής τους το-
ποθέτησης.

Συζήτηση

Ο δικέφαλος βραχιόνιος λειτουργεί ως ένας ση-
μαντικός καμπτήρας του αγκώνα αλλά και ως ο 
κυριότερος υπτιαστής του αντιβραχίου. Στις πε-
ριπτώσεις ρήξης του καταφυτικού τένοντα του 
δικεφάλου που αντιμετωπίζονται συντηρητικά 
οι ασθενείς κινδυνεύουν να χάσουν δύναμη και 
αντοχή στην κάμψη του αγκώνα και στον υπτια-
σμό του αντιβραχίου. Οι Morrey και συν (Morrey 
et al 1985) αναφέρουν απώλεια στη δύναμη υπτι-
ασμού κατά 40% και περίπου 30% στην κάμψη 
του αγκώνα σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν 
συντηρητικά για ρήξη του περιφερικού τένοντα 
του δικεφάλου . Οι Baker και Bierwagen (Baker 
and Bierwagen 1985) βρήκαν μείωση στην ισχύ 
του υπτιασμού κατά 40% σε ασθενείς που δεν 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. Το μέγεθος της 
απώλειας ισχύος και αντοχής δεν είναι αποδεκτό 
στην πλειοψηφία των δραστήριων ασθενών και 
ειδικά σε αθλητές και χειρώνακτες. Οι ασθενείς 
της σειράς που αναφέρουμε ανάκτησαν όλοι πλή-
ρη δύναμη στην κάμψη του αγκώνα και τον υπτι-
ασμό του αντιβραχίου.

Πολλοί ασθενείς με μη αντιμετωπισθείσες ρή-
ξεις του τένοντα του δικεφάλου παρουσιάζουν 
επίμονο πόνο και παραισθησίες στην έξω επιφά-
νεια του αγκώνα και του αντιβραχίου. Πιστεύου-
με ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της παγίδευσης 
του μυοδερματικού νεύρου από τον ουλώδη ιστό 
καθώς διέρχεται μεταξύ δικεφάλου και προσθίου 
βραχιονίου (Gillingham and Mack 1996).  Υπο-
στηρίζουμε, όπως και πολλοί άλλοι συγγραφείς, 
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ότι εξαιτίας του κινδύνου εμφάνισης αδυναμίας 
στον αγκώνα και επίμονου πόνου στις περιπτώ-
σεις μη χειρουργικής θεραπείας, οι ρήξεις του 
καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου πρέπει να 
αντιμετωπίζονται άμεσα χειρουργικά (Meherin 
and Kilgore 1960, Boyd and Anderson 1961, Baker 
and Bierwagen 1985, Morrey et al 1985, Norman 
1985, Louis et 1986, Morrey 1993, Βain et al, 2008, 
Harner and Caputo, 2008).

Η ανατομική αποκατάσταση των ρήξεων του 
περιφερικού τένοντα του δικεφάλου έχει περι-
γραφεί είτε με μία πρόσθια προσπέλαση είτε και 
με μία δεύτερη, ραχιαία, τομή. Πριν την ευρεία 
χρήση των οστικών αγκυρών η πρόσθια προ-
σπέλαση με μία τομή απαιτούσε ευρεία ανατομι-
κή παρασκευή για την αποκάλυψη της κερκίδας 
και την αποκατάσταση του τένοντα (Seiler et al 
1995). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συχνή πρό-
κληση πάρεσης στο κερκιδικό και στο ραχιαίο με-
σόστεο νεύρο (Dobbie 1941, Meherin and Kilgore 
1960, Norman 1985).  Στην προσπάθεια να απο-
φευχθούν αυτές οι επιπλοκές αναπτύχθηκε η μέ-
θοδος αποκατάστασης των ρήξεων του δικεφά-
λου με δύο τομές (Boyd and Anderson 1961).  Με 
τη μέθοδο αυτή περιορίστηκε η παρασκευή των 
προσθίων στοιχείων χάριν της ραχιαίας προσπέ-
λασης, μέσω της οποίας αποκαλύπτεται το κερ-
κιδικό όγκωμα μετά από παρασκευή της εγγύς 
ωλένης. Η τεχνική αυτή τροποποιήθηκε, προς 
αποφυγή της κερκιδωλενικής συνοστέωσης, απο-
καλύπτοντας το όγκωμα μέσα από διαχωρισμό 

μυών, χωρίς να αποκαλυφθεί η ωλένη (Morrey 
et al 1985, Morrey 1993). Όμως και με αυτήν την 
τροποποίηση υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εμφάνι-
σης δυσκαμψίας λόγω έκτοπης οστεοποίησης και 
κερκιδωλενικής συνοστέωσης όπως έχει διαπι-
στωθεί από άλλους συγγραφείς (Norman 1985, 
Louis et 1986, Failla et al 1989 and 1990).

Η χρήση οστικών αγκυρών επιτρέπει την περιο-
ρισμένη προσπέλαση του κερκιδικού ογκώματος 
για την αποκατάσταση των ρήξεων του δικεφά-
λου. Η περιορισμένη προσπέλαση μειώνει σημα-
ντικά τον κίνδυνο τραυματισμού των νεύρων της 
περιοχής (Lintner and Fischer 1996, Sotereanos 
2000). Η συχνότητα της έκτοπης οστεοποίησης 
και της συνοστέωσης του αντιβραχίου έχουν μει-
ωθεί με την αποφυγή της ραχιαίας προσπέλασης. 
Οι οστικές άγκυρες είναι αρκετά ισχυρές για να 
διασφαλίσουν την καθήλωση του τένοντα κατά 
τη διάρκεια της επούλωσης και της αποθεραπείας. 
Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε άγκυρα που μπορεί 
να έχει ισχυρή συγκράτηση στο οστούν και είναι 
οπλισμένη με πολύκλωνα μη απορροφήσιμα ράμ-
ματα # 2 είναι κατάλληλη για τη μέθοδο που πε-
ριγράφουμε.  Η χρήση των αγκυρών έχει στόχο 
να παρέχει σταθερή συγκράτηση του τένοντα στο 
οστούν για επαρκές διάστημα έτσι ώστε ο τένο-
ντας να επουλωθεί και να εξασφαλισθεί η μόνιμη 
καθήλωσή του στο κερκιδικό όγκωμα. 

Συμπερασματικά, η μέθοδος με μία πρόσθια 
τομή και τη χρήση οστικών αγκυρών προσφέρει 
επιτυχή αντιμετώπιση της αποκατάστασης των 

Εικόνα 4 και 5:  Πλήρες εύρος κίνησης του αγκώνα έξι μήνες μετά την επέμβαση
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οξέων περιφερικών ρήξεων του δικέφαλου βραχι-
ονίου μυός. Η μέθοδος αποκαθιστά αξιόπιστα τη 
δύναμη του αγκώνα και εξαλείφει την ανάγκη για 
μια δεύτερη, ραχιαία, προσπέλαση όπως και την 
ανάγκη ευρείας παρασκευής των προσθίων στοι-
χείων, κάνοντας έτσι την επέμβαση απλούστερη 
και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για κερκιδω-
λενική συνοστέωση και νευραγγειακή κάκωση.

Abstract

Surgical management of distal biceps tendon 
ruptures with the use of suture anchors

Αaron Venouziou, Sokratis E. Varitimidis, 
Nikolaos Karamanis, Zoe H. Dailiana, Michalis 
Hantes, Konstantinos Bargiotas, Konstantinos 
N. Malizos

Department of Orthopaedic Surgery and 
Traumatology, University of Thessalia, Larissa

Surgical repair of distal biceps brachii tendon 
ruptures is the most suitable method and aims at full 
restoration of elbow flexion and forearm supination 
strength. The two-incision method is very popular 
but carries the risk of radioulnar synostosis. In the 
past, repair of the tendon rupture through a single 
anterior incision required extensive dissection with 
the risk of injury to the posterior interosseous nerve. 
In the present study we present a simplified method 
for the surgical repair of distal biceps tendon rup-
tures through a single anterior incision. The use of 
suture anchors provides secure fixation of the ten-
don to the radial tuberosity with minimal volar dis-
section. This method was used successfully in 14 pa-
tients with excellent functional results. All patients 
regained full elbow flexion and supination strength. 
There were no failures or complications such as ra-
dioulnar synostosis or posterior interosseous nerve 
palsy. The single anterior incision approach with 
the use of suture anchors is recommended instead 
of the traditional two-incision method. 

key words: biceps brachii tendon rupture, anchors.
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