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Περίληψη 
Σκοπός: Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας συχνά αποτε-
λούν μέρος μιας πιο σύνθετης κάκωσης του αγκώνα ή του αντι-
βραχίου. Σκοπός είναι η ανατομική και λειτουργική αποκατάσταση 
του ασθενούς. 

Υλικό - Μέθοδοι: Κατά τη δεκαετία 2006 – 2016 αντιμετωπί-
στηκαν χειρουργικά 16 ασθενείς με ισάριθμα κατάγματα κεφαλής 
κερκίδας. Σε δύο από τους ασθενείς το κάταγμα της κεφαλής ήταν 
στο πλαίσιο ευρύτερης κάκωσης με εξάρθρημα του αγκώνα με τον 
έναν από τους δύο να φέρει και κάταγμα της κορωνοειδούς από-
φυσης (ατυχής τριάδα του αγκώνα). Σε 4 ασθενείς συνυπήρχε και 
κάταγμα του ωλεκράνου. Επρόκειτο για 10 άνδρες (62.5%) ηλι-
κίας 18 – 55 ετών (διάμεση  32) και 6 γυναίκες (37.5%) ηλικίας 
από 17 - 73 ετών (διάμεση 41). Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά 
Mason  - 8 (50%) τύπου II, 6 (37,5 %)  τύπου και 2 (12,5%) τύπου 
IV. 

Αποτελέσματα: κρίθηκαν πολύ καλά σε 9 ασθενείς (56,25%), 
καλά σε 5 (31,25%) και μέτρια σε 2 ασθενείς (12,5%). Δεν παρα-
τηρήθηκε αστοχία υλικών, δεν παρατηρήθηκε ψευδάρθρωση ούτε 
λοιμώδης επιπλοκή. Παρατηρήσαμε σε έναν ασθενή πάρεση του 
κερκιδικού νεύρου που αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά, μια επίμονη 
δυσκαμψία και πρώιμη αρθροπάθεια του αγκώνα σε2 ασθενείς.  

Συμπεράσματα: η διατήρηση της κεφαλής της κερκίδας, όταν 
η ανατομική ανάταξη είναι ακριβής, δίνει καλά αποτελέσματα. Η 
αφαίρεση της κεφαλής της κερκίδας δίνει ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα για τα κατάγματα τύπου III και IV, κυρίως σε ασθενείς 
μεγάλης ηλικίας. Επί ενδείξεων θα πρέπει να προτιμάται η αρθρο-
πλαστική της κεφαλής, κυρίως σε νεότερους ασθενείς. Η χρήση 
mini υλικών οστεοσύνθεσης και το μικρό ιστικό τραύμα οδηγούν 
σύντομα σε καλό τελικό αποτέλεσμα.

Χειρουργική θεραπεία των 
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 της κερκίδας
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Surgical Treatment of Radial Head Fractures

Sarvanis I., Assadis V., Kyparlis D., Chliapas S.
Orthopaedic Department, Kozani General Hospital

Abstract
Objective: Displaced radial head fractures are common injuries 
they can be isolated injuries or occur in combination with other 
injuries of the elbow and forearm. The goal of treatment is ana-
tomical and functional restoration of the patient. 

Material and Methods: Time period: 2006 - 2016 in Orthopae-
dic Department, General Hospital of Kozani 16 pts with 16 radial 
head fractures were managed by surgical means, 2 pts with el-
bow dislocation, 1 with fractured coronoid, 4 pts with olecranon 
fracture. They were 10 men (62.5%) aged 18 - 55y (avg 32) 
and 6 women (37.5%) aged 17 - 73y (avg 41).  Fracture clas-
sification: in pts. 8 (50%), type II Mason in 6 pts (37,5 %) type III 
Mason and in 2 pts. (12,5%) type IV Mason. They were operated 
upon after essential arrangement under general anesthesia and 
by use of a tourniquet. Posterolateral approach of the elbow, 4 
patients with olecranon fracture, 2 with coronoid fracture. ORIF 
of the radial head (titanium screws) in 7 pts Radial head excision 
was performed in 4 pts and radial head arthroplasty in 5 pts. 

Results: were very good in 9 (56,25%) patients, good in5 
(31,25%) and acceptable in 2 (12,5%). No mechanical failure of 
the materials no malunion, no infection and no elbow instability 
were detected. 6 pts undergone ORIF (4pts type III - 2 pts type 
IV). The results were considered very good results (100%). 

Conclusions: Preservation of the radial head (ORIF), when the 
anatomical reduction is accurate, brings satisfactory results. 
Excision of the radial head gives acceptable results for Mason 
Type III and IV fractures, especially in older patients. Radial head 
arthroplasty should be preferred, especially in younger patients.
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Εισαγωγή

Τα παρεκτοπισμένα κατάγματα της κεφαλής της 
κερκίδας μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες 
κακώσεις του αγκώνα ή του αντιβραχίου συχνά 
αποτελούν διαγνωστική και θεραπευτική πρόκλη-
ση ενώ πολλές φορές οι προσφερόμενες λύσεις 
δεν ικανοποιούν, είναι ακρωτηριαστικές ή παρου-
σιάζουν μια σειρά από επιπλοκές, πρώιμες και 
απώτερες. Κύριο μέλημα της θεραπευτικής ομάδας 
αποτελεί η γνώση ότι το κάταγμα της κεφαλής της 
μπορεί να αποτελεί μέρος μιας πιο σύνθετης κάκω-
σης όπως είναι το εξάρθρημα του αγκώνα, άλλα 
κατάγματα στην περιοχή, κατάγματα του περιφερι-
κού βραχιονίου και αξονικές βλάβες του αντιβραχί-
ου (βλάβη Essex – Lopresti). Στόχος της θεραπείας 
είναι, πάντοτε, η ανατομική αποκατάσταση της άρ-
θρωσης του αγκώνα και η κατά το δυνατό καλύ-
τερη λειτουργική αποκατάσταση του άνω άκρου. 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση 
του προβλήματος και της αντιμετώπισής του σε 
ένα επαρχιακό νοσοκομείο.   

Υλικό και μέθοδοι

Κατά την δεκαετία 2006 – 2016 αντιμετωπί-
στηκαν στο Τμήμα μας χειρουργικά 16 ασθενείς 
με ισάριθμα κατάγματα κεφαλής κερκίδας. Σε δύο 
από τους ασθενείς το κάταγμα της κεφαλής ήταν 
στο πλαίσιο ευρύτερης κάκωσης με εξάρθρημα 
του αγκώνα με τον έναν από τους δύο να φέρει 
και κάταγμα της κορωνοειδούς απόφυσης (ατυχής 
τριάδα του αγκώνα). Σε 4 ασθενείς συνυπήρχε και 
κάταγμα του ωλεκράνου. Επρόκειτο για 10 άνδρες 
(62.5%) ηλικίας 18 – 55 ετών (διάμεση  32) και 6 
γυναίκες (37.5%) ηλικίας από 17 - 73 ετών (διάμε-
ση 41). Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά Mason  
- 8 (50%) τύπου II, 6 (37,5 %)  τύπου και 2 (12,5%) 
τύπου IV. 

Οι επεμβάσεις διενεργούνταν υπό γενική αναι-
σθησία και ίσχαιμη περίδεση με οπισθιοπλάγια 
προσπέλαση του αγκώνα. Σε 4 ασθενείς διενερ-
γήθηκε ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση του 
κατάγματος του ωλεκράνου και σε δύο της κορω-
νοειδούς απόφυσης. Σε 4 ασθενείς έγινε εκτομή 
της κεφαλής ενώ σε 5 έγινε ημιαρθροπλαστική. Σε 
μία περίπτωση ασθενούς τέθηκε αρθρωτή συσκευή 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης με ατυχή τριάδα του 
αγκώνα, η οποία διατηρήθηκε επί 4-5 εβδομάδες.

Μετεγχειρητικά, γινόταν χορήγηση αντιβιοτικών 
και χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρινών σε ηλικι-
ωμένους ασθενείς και ινδομεθακίνη σε βαριές κα-
κώσεις με εξαρθρήματα του αγκώνα. Ακολουθούσε 
εφαρμογή βραχεοπηχεοκαρπικού για 3 εβδομάδες 
και κινητοποίηση. Ο ακτινολογικός έλεγχος παρα-
κολούθησης διενεργούταν μετά 4 - 8 και 12  εβδο-
μάδες 

Αποτελέσματα
Η αξιολόγηση γινόταν με βάση την κλίμακα 

Wesley ως προς την κάμψη – την έκταση, τον πρη-
νισμό και τον υπτιασμό, το άλγος, το οποίο καθό-
ρισε την επιστροφή στην εργασία. Η περίοδος πα-
ρακολούθησης 6 μήνες έως 12 έτη.  Η απόκτηση 
πλήρους εύρους κίνησης παρατηρήθηκε σε 2 μή-
νες κατά μέσο όρο. Δεν παρατηρήθηκε ετερότο-
πη οστεοποίηση του αγκώνα ακόμη και σε βαριές 
κακώσεις. 

Τα αποτελέσματα με βάση την κλίμακα Wesley 
κρίθηκαν πολύ καλά σε 9 ασθενείς (56,25%), καλά 
σε 5 (31,25%) και μέτρια σε 2 ασθενείς (12,5%). 
Δεν παρατηρήθηκε αστοχία υλικών δεν παρατη-
ρήθηκε ψευδάρθρωση ούτε λοιμώδης επιπλοκή. 
Παρατηρήσαμε σε έναν ασθενή πάρεση του κερ-
κιδικού νεύρου που αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά, 
μια επίμονη δυσκαμψία και πρώιμη αρθροπάθεια 
του αγκώνα σε2 ασθενείς.  
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Ενδεικτικές περιπτώσεις: 

 Εικόνα 1. Γυναίκα 60 ετών: κάταγμα – εξάρθρημα του αγκώνα και κάταγμα κεφαλής κερκίδας. 

Εικόνα 2. Άμεση μετεγχειρητική εικόνα.

   
                                Εικόνα 3. Μετά 1 μήνα                                  Μετά 3 μήνες

Εικόνα 4. Γυναίκα 81 ετών με κάταγμα και του ωλεκράνου. 
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Εικόνα 5. Άμεση μετεγχειρητική εικόνα

  
Εικόνα 6. Μετά 1 μήνα                                                                  Μετά 3 μήνες

Εικόνα 7. Μετά 5 μήνες

Εικόνα 8. Γυναίκα 60 ετών, εξάρθρημα του αγκώνα, κάταγμα κεφαλής κερκίδας και κάταγμα και του ωλεκράνου.
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Εικόνα 9. Άμεση μετεγχειρητική εικόνα

 
Εικόνα 10. Μετά 3 εβδομάδες                                                     Μετά 3 μήνες

 
Εικόνα 11. Γυναίκα ηλικίας 60 ετών – κάταγμα κεφαλής κερκίδας ως μέρος εξρθρήματος αγκώνα -οστεοσύνθεση με πλάκα 

και βίδες.

Εικόνα 12. Άνδρας 49 ετών. Σύνθετο εξαρθρημα αγκώνα με κάταγμα κεφαλής κερκίδας.
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Συζήτηση 
Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας εί-

ναι συνηθισμένες κακώσεις που αποτελούν το 
20% έως 30% των καταγμάτων της περιοχής του 
αγκώνα. Μπορεί να εμφανίζονται ως μεμονωμένες 
κακώσεις ή σε συνδυασμό με άλλες κακώσεις της 
περιοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται κακώσεις 
του καρπού, εξαρθρήματα του αγκώνα, κατάγμα-
τα της παρακονδύλιας απόφυσης, κατάγματα του 
ωλεκράνου καθώς και κατάγματα της διάφυσης 
της ωλένης (Monteggia), κατάγματα του περιφε-
ρικού βραχιονίου και ρήξη της περιφερικής κερ-
κιδωλενικής άρθρωσης και του μεσόστεου υμένα 
(βλάβη Essex - Lopresti) (Edwards GS και Jupiter 
JB 1988). Τα κλινικά ευρήματα συνήθως συνίστα-
νται σε άλγος κατά το έξω χείλος του αγκώνα, 
οίδημα της περιοχής, αίμαρθρο της άρθρωσης με 
τη μορφή διόγκωσης και άλγος κατά τις κινήσεις. 

Η προσεκτική κλινική εξέταση για τον εντοπισμό 
ευαισθησίας και για τον έλεγχο της σταθερότητας 
του έσω πλάγιου συνδέσμου του αγκώνα, της πε-
ριφερικής κερκιδωλενικής άρθρωσης, της ρήξης 
του μεσόστεου υμένα έχουν πολύ μεγάλη σημασία, 
οι συνοδές κακώσεις σε καθένα από αυτά τα στοι-
χεία και η αντιμετώπισή τους είναι καθοριστική για 
την θεραπεία.

Η κεφαλή της κερκίδας αποτελεί δευτερογε-
νή σταθεροποιητικό παράγοντα κατά την άσκηση 
βλαισοποιητικών καταπονήσεων στον αγκώνα και 
με την παρουσία της ανθίσταται στην κεντρική με-
τατόπιση της κερκίδας, όταν υπάρχει συνοδός κά-
κωση του μεσόστεου υμένα (Kaas L και συν 2011). 
Η εκτομή της κεφαλής της κερκίδας ως πρωτογε-
νής θεραπευτική αντιμετώπιση, όταν συνυπάρχουν 
οι κακώσεις που αναφέρθηκαν, θα καταλήξει σε 
αστάθεια του αγκώνα.

Εικόνα 13. Ασφαλής ζώνη (safe zone) τοποθέτησης υλικών στον αυχένα της κεφαλής σε σχέση με τις κινήσεις του αντιβραχίου 

Η ακτινολογική απεικόνιση του κατάγματος 
μπορεί να είναι δυσχερής. Οι λοξές προβολές του 
αγκώνα και η κερκιδοπαρακονδύλια προβολή συ-
μπληρώνουν τις τυπικές προσθιοπίσθια και πλάγι-
ες προβολές λόγω το ότι τα μη παρεκτοπισμένα 
κατάγματα συνήθως διαγιγνώσκονται δύσκολα 
με τις απλές ακτινογραφίες. Με τη δέουσα λήψη 
του ιστορικού και την κατάλληλη κλινική εξέταση, 
η απεικόνιση του οπίσθιου μαξιλαριού λίπους (fat 
pad sign) είναι αρκετή για τη θεμελίωση της δι-
άγνωσης. Όταν οι ακτινογραφίες είναι αρνητικές 
αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει τη διάγνωση και θα 

πρέπει να εγείρεται υψηλός δείκτης υπόνοιας για 
την παρουσία κατάγματος.

Όταν υπάρχει ένα μεμονωμένο κάταγμα κε-
φαλής κερκίδας ή η υπόνοια της παρουσίας του, 
η αρχική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων του αγκώνα. Ένα 
μηχανικό κώλυμα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
οστεοχόνδρινων τεμαχίων και συνακόλουθα ένδει-
ξη χειρουργικής αντιμετώπισης.

Αν και έχουν υπάρξει πολλά ταξινομητικά συ-
στήματα για τα κατάγματα της κεφαλής της κερ-
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κίδας, αυτά δείχνουν αδυναμία ως προς την εν-
σωμάτωση των συνοδών κακώσεων. Η ταξινόμηση 
κατά Mason μετά και την τροποποίηση Johnson 
είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη. Μόνο η ταξι-

νόμηση Johnson περιλάμβανε στις κατηγορίες της 
εξάρθρημα του αγκώνα. Παραθέτουμε σε πίνακα 
μερικά από αυτά.

Πίνακας 1. Περιγραφή της κατά Mason ταξινόμησης [Kaas L και συν 2010], κατά Johnston [10], κατά Hotckiss  [Hotchkiss 
RN, 1997] κατά Broberg και Morrey [Broberg MA, Morrey BF, 1987] τροποποιήσεις της κατά Mason ταξινόμησης. 

Τύπος

Ταξινομητικός τύπος και περιγραφή
Mason (Akman 
και συν 2017)

Johnston (Johnston GW 
1962)

Hotchkiss (Hotchkiss 
RN 1997)

Broberg και Morrey 
(1986)

I απαρεκτόπιστο απαρεκτόπιστο <2 mm παρεκτόπιση <2 mm παρεκτόπιση
II παρεκτοπισμένο παρεκτοπισμένο >2 mm  παρεκτόπιση  

αποκαταστάσιμο 
>2 mm +>30% 
αρθρική επιφάνεια

III Συντριπτικό Συντριπτικό Συντριπτικό 
μη αποκαταστάσιμο 

Συντριπτικό

IV — Κάταγμα της κεφαλής και 
εξάρθρημα αγκώνα

— —

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των καταγμάτων 
της κεφαλής της κερκίδας μπορεί να περιλαμβάνει 
την πρώιμη κινητοποίηση, την ανοικτή ανάταξη και 
οστεοσύνθεση, την προσθετική αντικατάσταση ή 
την εκτομή. Το θεραπευτικό σχέδιο μπορεί να κα-
θοριστεί μετά τυποποίηση της μορφής του κατάγ-
ματος, εάν υπάρχει μηχανικό κώλυμα ή εάν συνυ-
πάρχει άλλη κάκωση (Castellany F. και συν 2018).

Τα μη παρεκτοπισμένα κατάγματα ή αυτά που 
έχουν παρεκτόπιση μικρότερη των 2 mm χωρίς μη-
χανική εμπλοκή ή συνοδές κακώσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν πρωινή επάνοδο στην κινητικότη-
τα εφόσον το επιτρέψει το άλγος και λειτουργική 
αποκατάσταση. Αυτοί οι ασθενείς ανακτούν την 
κινητικότητα του αγκώνα αργά αλλά προοδευτικά 
καθώς υποχωρεί το άλγος. Τα μη παρεκτοπισμένα 
κατάγματα με συνοδές κακώσεις δεν χρειάζονται 
οστεοσύνθεση εκτός αν υπάρχει πιθανότητα δυ-
νητικής μελλοντικής αστάθειας ή εάν η καθίζηση 
είναι μεγαλύτερη από το 1/3 της αρθρικής επιφά-
νειας της κεφαλής της κερκίδας, οπότε η δυνητικό-
τητα αστάθειας και εξακολουθεί να υφίσταται. Τα 
μη παρεκτοπισμένα κατάγματα με  μηχανικό κώλυ-
μα κατά την κλινική εξέταση μπορεί να χρειασθεί 
να διερευνηθούν υπό γενική αναισθησία (An KN 
και συν 1986, Broberg MA και Morrey BF 1986) .

Υπό τον όρο σύνθετο εξάρθρημα του αγκώ-
να φέρονται και τα εξαρθρήματα με συνυπάρχον 
κάταγμα της περιοχής. Τα σύνθετα εξαρθρήματα 

αποτελούν το 49% των εξαρθρημάτων του αγκώ-
να (Broberg και Morrey 1987, Papatheodorou L 
και συν 2015). Τα περισσότερα από αυτά τα εξαρ-
θρήματα είναι ασταθή και είναι απαραίτητη η χει-
ρουργική ανάταξη και πάντως και η τελική αντι-
μετώπιση (Yu και συν 2007, Swensen S και συν 
2019). Από την άλλη πλευρά είναι γνωστό ότι η 
μακρά ακινητοποίηση του αγκώνα στοιχίζει σε δυ-
σκαμψία. Αυτός είναι ο λόγος που είναι απαραίτητη 
τόσο η κατά το δυνατό ακριβέστερη αποκατάστα-
ση των αρθρικών επιφανειών και του συνδεσμικού 
συστήματος ούτως ώστε να επιτραπεί η απρόσκο-
πτη πρώιμη κινητοποίηση.

Αρχικώς απαιτείται ανάταξη του εξαρθρήματος 
κατά προτίμηση υπό γενική αναισθησία. Οι επανα-
λαμβανόμενοι χειρισμοί πρέπει να αποφεύγονται. 

Ιδιαιτέρως, όσον αφορά στα εξαρθρήματα του 
αγκώνα με κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας 
αυτά αποτελούν το 10% του συνόλου (Hotchkiss 
1996). Συχνά συνυπάρχουν εκτεταμένες κακώ-
σεις των μαλακών μορίων, τόσο των θυλακικών 
στοιχείων όσο και του προσθίου βραχιονίου μυός 
(Pugh και συν 2004). Τη ρήξη του μυός αυτού πα-
ρατηρήσαμε και σε μια δική μας ασθενή κατά τη 
μαγνητική τομογραφία. 

Η θεραπεία των σύνθετων εξαρθρημάτων του 
αγκώνα με κάταγμα τύπου ΙΙ είναι αμφιλεγόμενη 
(Ring και συν 2002).  Συνιστάται η ανοικτή ανάτα-
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ξη και οστεοσύνθεση της κεφαλής σε νέα και ενερ-
γά άτομα με καλό οστικό υπόβαθρο. Σε κάποιες 
περιπτώσεις όπως και σε δικές μας περιπτώσεις 
ήταν απαραίτητη η χρήση οστικών μοσχευμάτων. 
Σε μεγαλύτερα άτομα η προσθετική αντικατάστα-
ση της κεφαλής της κερκίδας μπορεί να αποτελεί 
τη μόνη λύση ( Furry KL, Clinkscales CM, 1998, 
Popovic και συν 2000, ). Η εκτομή της κεφαλής 
της κερκίδας δεν συνιστάται στις περιπτώσεις αυ-
τές λόγω της βαριάς αστάθειας που καταλείπεται 
(Wiss D. 2002, Ring και Jupiter 1998, Ring και συν 
2002, Watters T, και συν 2014, Chaudhry H και 

συν 2015, Zarifian A  και συν 2018).

Συμπερασματικά, η διατήρηση της κεφαλής της 
κερκίδας, όταν η ανατομική ανάταξη είναι ακριβής, 
δίνει καλά αποτελέσματα. Η αφαίρεση της κεφαλής 
της κερκίδας δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα για 
τα κατάγματα τύπου III και IV, κυρίως σε ασθενείς 
μεγάλης ηλικίας. Επί ενδείξεων θα πρέπει να προ-
τιμάται η αρθροπλαστική της κεφαλής, κυρίως σε 
νεότερους ασθενείς. Η χρήση mini υλικών οστεο-
σύνθεσης και το μικρό ιστικό τραύμα οδηγούν σύ-
ντομα σε καλό τελικό αποτέλεσμα.

Βιβλιογραφία
1. Akman Yunus Emre, Sukur Erhan, Circi Esra, 

Ozyalvac Nuri Osman, Ozyer Fatih, Oz-
turkmen Yusuf: A comparison of the open 
reduction-internal fixation and resection 
arthroplasty techniques in treatment of 
Mason Type 3 radial head fractures. Acta 
Orthopaedica et Traumatologica Turcica 
51 (2017) 118e122.  

2. An KN, Morrey BF, Chao EY: The effect of 
partial removal of proximal ulna on elbow 
constraint. Clin Orthop 1986; 209: 270-279.

3. An KN, Morrey BF, Chao EY: The effect of 
partial removal of proximal ulna on elbow 
constraint. Clin Orthop 1986; 209: 270-279.

4. Broberg MA, Morrey BF: Results of delayed 
excision of the radial head after fracture. 
J Bone Joint Surg Am 1986; 68: 669-674.
Castellany Francesco, De Caro Francesca, 
De Biase Carlo F., Perrino Vincenzo R., Usai 
Luca, Triolo Vito, Ziveri Giovanni, Fioren-
tino Gennaro: Radial Head Resection ver-
sus Arthroplasty in Unrepairable Commi-
nuted Fractures Mason Type III and Type 
IV: A Systematic Review. Hindawi BioMed 
Research International Volume 2018, Ar-
ticle ID 4020625, 12 pages, https://doi.
org/10.1155/2018/4020625. 

5. Chaudhry Harman, Ydo Kleinlugtenbelt V., 
Mundi Raman,Ristevski Bill, Goslings J. C., 
Bhandari Mohit: Are Volar Locking Plates 
Superior to Percutaneous K-wires for Dis-

tal Radius Fractures? A Meta-analysis. Clin 
Orthop Relat Res (2015) 473:3017–3027 - 
DOI 10.1007/s11999-015-4347-1. 

6. Broberg MA, Morrey BF: Results of delayed 
excision of the radial head after fracture. J 
Bone Joint Surg Am 1986; 68: 669-674.

7. Castellany Francesco, De Caro Francesca, 
De Biase Carlo F., Perrino Vincenzo R., Usai 
Luca, Triolo Vito, Ziveri Giovanni, Fioren-
tino Gennaro: Radial Head Resection ver-
sus Arthroplasty in Unrepairable Commi-
nuted Fractures Mason Type III and Type 
IV: A Systematic Review. Hindawi BioMed 
Research International Volume 2018, Ar-
ticle ID 4020625, 12 pages, https://doi.
org/10.1155/2018/4020625. 

8. Chaudhry Harman, Ydo Kleinlugtenbelt V., 
Mundi Raman,Ristevski Bill, Goslings J. C., 
Bhandari Mohit: Are Volar Locking Plates 
Superior to Percutaneous K-wires for Dis-
tal Radius Fractures? A Meta-analysis. Clin 
Orthop Relat Res (2015) 473:3017–3027 - 
DOI 10.1007/s11999-015-4347-1

9. Chan Kevin, MacDermid J. C., Faber Ken-
neth J., King Graham J. W., Athwal George 
S.: Can We Treat Select Terrible Triad Inju-
ries Nonoperatively? Clin Orthop Relat Res 
(2014) 472:2092–2099 - DOI 10.1007/
s11999-014-3518-9. 

10. Costa M. L., Rangan A., Lamb S. E., Parsons 
N. R.: Percutaneous fixation with Kirschner 
wires versus volar locking-plate fixation in 



43- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 2 - 2021

adults with dorsally displaced fracture of 
distal radius: five-year follow-up of a ran-
domized controlled trial. Bone Joint J. 2019 
Aug; 101-B(8): 978–983. 

11. Edwards GS, Jupiter JB: Radial head frac-
tures with acute distal radioulnar disloca-
tion: Essex-Lopresti revisited. Clin Orthop 
1988; 234:61-69.

12. Duckworth Andrew D., Wickramasinghe Neil 
R., Clement Nicholas D., Charles M. Court-
Brown, McQueen Margaret M.: Radial Head 
Replacement for Acute Complex Fractures 
What Are the Rate and Risks Factors for 
Revision or Removal? Clin Orthop Relat 
Res (2014) 472:2136–2143-DOI 10.1007/
s11999-014-3516-y. 

13. Furry KL, Clinkscales CM: Comminuted 
fractures of the radial head: Arthroplas-
ty versus internal fixation. Clin Orthop 
1998; 353: 40-52.

14. Gharedaghi Mohammad, Moradi Ali: The 
Best Option in Treatment of Modified Ma-
son Type III Radial Head Fractures: Open 
Reduction and Internal Fixation Versus 
Radial Head Excision. Arch Bone Jt Surg. 
2018; 6(5): 365-370. Broberg MA, Morrey 
BF: Results of treatment of fracture-dis-
locations of the elbow. Clin Orthop. 1987, 
216: 109-19.

15. Gupta Akash, Barei David, Khwaja Ansab, 
Beingessner Daphne: Single-staged Treat-
ment Using a Standardized Protocol Re-
sults in Functional Motion in the Majority of 
Patients With a Terrible Triad Elbow Injury. 
Clin Orthop Relat Res (2014) 472:2075–
2083, DOI 10.1007/s11999-014-3475-x 

16. Heckman JD, eds. Rockwood and Green’s 
Fractures in Adults, 4th ed., vol. 1. Philadel-
phia: Lippincott-Raven, 1996:929–1024.
Heim U. Combined fractures of the radius 
and the ulna at the elbow level in the adult: 
analysis of 120 cases after more than 1 
year. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar 
Mot 1998, 842:142–53.

17. Hotchkiss RN: Fractures and dislocations 

of the elbow. In: Rockwood CA, Green DP, 
Bucholz RW, 

18. Josephson PO, Gentz CF, Johnell O, Wende-
berg B: Dislocations of the elbow and in-
traarticular fractures. Clin Orthop. 1989, 
246: 126-30.

19. Hotchkiss RN: Displaced fractures of the 
radial head: internal fixation or excision? J 
Am Acad Orthop Surg 1997; 5:1–10.

20. Janssen RP, Vegter J: Resection of the radial 
head after Mason type-Ill fractures of the 
elbow: Follow-up at 16 to 30 years. J Bone 
Joint Surg Br 1998; 80: 231-233.

21. Johnston GW: A follow-up of one hundred 
cases of fracture of the head of the radius 
with a review of the literature. Ulster Med J 
1962; 31:51–6.

22. Jordan Robert W., Jones Alistair DR.: Radial 
Head Fractures. The Open Orthopaedics 
Journal, 2017, 11, (Suppl-8, M8) 1405-
1416.

23. Ikeda M, Oka Y: Function after early ra-
dial head resection for fracture: A retro-
spective evaluation of 15 patients followed 
for 3-18 years. Acta Orthop Scand 2000; 71: 
191-194.

24. Kaas Laurens, Jupiter Jesse B., C. van Dijk 
Niek, Eygendaal Denise: Management of 
radial head fractures: current concepts. Ar-
ticle in Shoulder & Elbow - January 2011-
DOI: 10.1111/j.1758-5740.2010.00101.x 

25. Kaas L, van Riet RP, Vroemen J, Eygendaal D. 
The epidemiology of radial head fractures. 
J Shoulder Elbow Surg 2010; 19:520–3.

26. Kaur Manraj Nirmal, MacDermid, Joy C Gre-
wal Ruby R, Stratford Paul W, Woodhouse 
Linda J: Functional outcomes post-radial 
head arthroplasty: a systematic review of 
literature. Shoulder and Elbow _ 2014 Brit-
ish Elbow and Shoulder Society. Shoulder 
and Elbow 2014, Vol. 6, pp 108–118.  

27. Liu Guanyi, Chen Erman, Xu Dingli, Weihu 
M, Zhou Leijie, Chen Jianming, Pan Zhi-



44- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 2 - 2021

jun: Open reduction and internal fixation 
with bone grafts for comminuted mason 
type II radial head fractures. Musculoskel-
etal Disorders (2018) 19:288, https://doi.
org/10.1186/s12891-018-2214-4.

28. O’Driscoll SW, Jupiter JB, King GJW, et al. 
The unstable elbow. J Bone Joint Surg [Am] 
2000, 82: 724–38.

29. Ring D, Quintero J, Jupiter JB: Open reduc-
tion and Internal Fixation of Fractures of 
the Radial Head. J Bone Joint Surg 20002, 
84(A): 1811-1815. 

30. Papatheodorou Loukia K., Rubright James 
H., Heim Kathryn A., Weiser Robert W., Dean 
PA-C, G. MD Sotereanos: Terrible Triad In-
juries of the Elbow: Does the Coronoid Al-
ways Need to Be Fixed? Clin Orthop Relat 
Res (2014) 472:2084–2091, DOI 10.1007/
s11999-014-3471-7. 

31. Pike Jeffrey M., MPH, Ruby Grewal, Athwal 
George S., Faber Kenneth J., King Graham J. 
W.: Open Reduction and Internal Fixation of 
Radial Head Fractures: Do Outcomes Differ 
Between Simple and Complex Injuries? Clin 
Orthop Relat Res (2014) 472: 2120–2127-
DOI 10.1007/s11999-014-3519-8. 

32. Popovic N, Gillet Ph, Rodriguez A, et al. 
Fracture of the radial head with associated 
elbow dislocation: results of treatment us-
ing floating radial head prosthesis. J Or-
thop Trauma 2000; 14:171–7.

33. Pugh D MW, Wild LM, Schemitsch EH, King 
JW, McKee MD: Standard Surgical Protocol 
to Treat Elbow Dislocations with Radial 
Head and Coronoid Fractures.  J Bone Joint 
Surg Am. 2004; 86:1122-1130.

34. Ring D, Jupiter JB:  Current concepts re-
view.  Fracture dislocation of the elbow. J 
Bone Joint Surg 80-A, 1988. p 566.

35. Santoso Budi Riyanto Agung, Huwaea 
Thomas Erwin Christian, Junus, Rachman 
Dedde Aditya, Putera Marvin Anthony: 
Functional outcomes evaluation after ra-
dial head arthroplasty in DR. Syaiful Anwar 

General Hospital: Case series. International 
Journal of Surgery Case Reports 72 (2020) 
632–635. 

36. Swensen Stephanie J., Tyagi Vineet, Uquil-
las Carlos, Shakked Rachel J., Yoon Richard 
S., Liporace Frank A.: Maximizing outcomes 
in the treatment of radial head fractures. 
J Orthop Traumatol (2019) 20:15, https://
doi.org/10.1186/s10195-019-0523-5. 

37. Watters Tyler Steven, Garrigues Grant E., 
Ring David, Ruch David S.: Fixation Ver-
sus Replacement of Radial Head in Ter-
rible Triad: Is There a Difference in Elbow 
Stability and Prognosis? Clin Orthop Relat 
Res (2014) 472:2128–2135-DOI 10.1007/
s11999-013-3331-x. 

38. Yoon Albert, King Graham J. W., Grewal 
Ruby: Fractures of the Radial Head? Is 
ORIF Superior to Nonoperative Treatment 
in Isolated Displaced Partial Articular 
Fractures of the Radial Head? Clin Orthop 
Relat Res (2014) 472:2105–2112- DOI 
10.1007/s11999-014-3541-x.  

39. Zarifian Ahmadreza, Rahimi Hassan, 
Shoorin, Hallaj, Moghaddam Mohammad 
Meysam, Vavsari Fathi, 

40. Wiss DA: What’s new in Orthopaedic 
Trauma. J Bone Joint Surg 2002, 84(A): 
2111-2119. 

41. Yu JR, Throckmorton TW, Bauer RM, 
Watson JT, Weikert DR: Management of 
acute complex instability of the elbow with 
hinged external fixation. J Shoulder Elbow 
Surg, 16, 2007 (16): 60-67.


