
Περίληψη

Η χειρουργική αντιμετώπιση των συντριπτικών καταγμάτων της 
κεφαλής της κερκίδος τύπου Mason III και IV, αφορά σε εσωτε-
ρική οστεοσύνθεση ή αφαίρεση της κεφαλής και αντικατάσταση. 
Η αρθροπλαστική της κεφαλής της κερκίδος είναι μια εναλλακτι-
κή λύση και τα λειτουργικά  της αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα 
με αυτά της εσωτερικής οστεοσύνθεσης. Η αξιολόγηση του λει-
τουργικού αποτελέσματος μετά την αντικατάσταση της κεφαλής 
κερκίδος με αρθροπλαστική και πρόθεση από pyrocarbon σε 15 
ασθενείς με συντριπτικά κατάγματα κεφαλής κερκίδος, οδήγησε 
στο συμπέρασμα ότι αυτή η πρόθεση μπορεί να δράσει όχι μόνο ως 
“spacer” αλλά και ως παράγοντας μηχανικής σταθεροποίησης σε 
δυνάμεις βλαισότητας. 
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Εισαγωγή

Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδος απο-
τελούν το 33% όλων των καταγμάτων του αγκώ-
να (Bernard F, 1993). Γενικά η αντιμετώπιση αυ-
τών των καταγμάτων βασίζεται στον τύπο τους 
και στην παρουσία ή όχι συνοδών κακώσεων. Η 
ευρύτερα αποδεκτή ταξινόμηση των καταγμάτων 
της κεφαλής της κερκίδος προτάθηκε από τον 
Mason (1954). Τα συντριπτικά κατάγματα της κε-
φαλής της κερκίδος τύπου Mason III και IV που 
συνδυάζονται με εξαρθρήματα αγκώνος, συνδε-
σμική αστάθεια και άλλες κακώσεις(κατάγματα 
κορωνοειδούς απόφυσης), απαιτούν άμεση αντι-
μετώπιση γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις η κεφα-
λή της κερκίδος δρα ως πρωτογενής σταθεροποι-
ητικός παράγοντας σε δυνάμεις βλαισότητας και 
αξονικής συμπίεσης του αγκώνα (Morrey BF, An 
KN,1983, Hotchkiss RN, Weiland AJ 1987).

Η ανοιχτή ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύν-
θεση επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα όταν 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παρε-
κτοπισμένων καταγμάτων απλού τύπου (King GJ 
et al,1991). Παρόλα αυτά, οι παραπάνω μέθοδοι 
οδήγησαν σε υψηλό ποσοστό επιπλοκών (Ring D 
et al 2002). H εκτομή της κεφαλής χρησιμοποιή-
θηκε ως μέθοδος αντιμετώπισης των παρεκτοπι-
σμένων καταγμάτων της κεφαλής στο παρελθόν 
τείνει όμως να εγκαταλειφθεί λόγω επιπλοκών 
όπως αστάθεια βλαισότητας, δυσκαμψία αγκώ-
νος και κεντρική μετανάστευση της κερκίδος (Μc 
Dougall A, White J, 1957, O’ Connor BT, 1964, 
Mikic ZD, Vukadinovic SM 1983, Morrey BF, 
2000, Taylor TK).

Η αρθροπλαστική της κεφαλής της κερκίδος 
ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση συντριπτικών 
καταγμάτων που δεν επιδέχονται οστεοσύνθεση 
με συνοδές κακώσεις έσω πλαγίου συνδέσμου, 
μεσόστεου υμένα (Pfaeffle HJ, 2005), ή εξάρθρη-
μα αγκώνος.

Έχουν περιγραφεί διάφορα είδη εμφυτευμάτων 
όπως σιλικόνης (Swanson AB et al,1981), βιτα-
λίου (Knight DJ et al ,1993), ακρυλική (Cherry 
JC,1953), κοβαλτίου-χρωμίου (Judet T et al ,1996), 
τιτανίου και pyrocarbon. Mελέτες έδειξαν μη επι-

θυμητά αποτελέσματα με προθέσεις σιλικόνης 
λόγω πτωχής διατήρησης αξονικής σταθερότητας 
και σταθερότητας σε βλαισότητα.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγη-
ση του διετούς λειτουργικού αποτελέσματος σε 
15 ασθενείς στους οποίους το μη επιδιορθώσιμο 
τραύμα της κεφαλής αντιμετωπίσθηκε με αρθρο-
πλαστική με πρόθεση από pyrocarbon.  

Yλικό & Μέθοδοι

Μεταξύ των ετών 2003 και 2008, δεκαπέντε 
ασθενείς Μ.Ο ηλικίας 63 ετών (46-72), με συν-
τριπτικά κατάγματα κεφαλής κερκίδος τύπου 
Μason-Johnston III και ΙV με συνοδές κακώσεις 
αγκώνος (εξαρθρήματα, κατάγματα ωλεκράνου) 
αντιμετωπίσθηκαν με αρθροπλαστική κεφαλής 
με πρόθεση από pyrocarbon.

H πρόθεση αυτή είναι κατασκευασμένη από 
στέρεα επιφάνεια άνθρακα και όχι από ανθρακο-
νήματα.

Είναι βιοχημικά ανενεργός. Παρουσιάζει ελάχι-
στη φθορά υλικού και έχει παρόμοιες ιδιότητες με 
το φλοιώδες οστό. Αυτά τα εμφυτεύματα σταθε-
ροποιούνται στο οστό με ανατομικούς στειλεούς 
μέσα στον αυλό χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης 
τσιμέντου. Μετά την αρχική τοποθέτηση ενα-
ποτίθεται νέο οστό γύρω από την πρόθεση  και 
σταθεροποιείται μηχανικά, έτσι, ο στειλεός αυ-
τής από το περιβάλλον φλοιώδες οστό. Η τελική 
σταθεροποίηση του εμφυτεύματος επιτυγχάνεται 
6 με 24 μήνες μετεγχειρητικά λόγω της διαρκούς 
εναπόθεσης οστού.

Η χειρουργική προσπέλαση που εφαρμόσθη-
κε ήταν έξω πλάγια ή οπίσθια. Σε όλες τις περι-
πτώσεις εφαρμόσθηκε μασχαλιαίο block και το 
άνω άκρο τοποθετήθηκε σε θέση απαγωγής και 
με ίσχαιμο περίδεση. Ο μέσος χειρουργικός χρό-
νος διήρκεσε μία ώρα. Όλες οι συνοδές κακώσεις 
αντιμετωπίσθηκαν (εσωτερική οστεοσύνθεση 
ωλένης, επιδιόρθωση ρήξης έσω και έξω πλαγίου 
συνδέσμου).

Επιτεύχθηκε πρώιμη κινητοποίηση σε λειτουρ-
γικό εύρος κίνησης. Μετεγχειρητικά ακολούθη-
σε πρωτόκολλο φυσικοθεραπείας με εναλλαγή 
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εφαρμογής ναρθήκων σε κάμψη και έκταση. Οι 
ασθενείς με συνοδά κατάγματα-εξαρθρήματα 
αγκώνα έλαβαν ινδομεθακίνη για δύο μήνες για 
την πρόληψη ετερότοπης οστεοποίησης.

Αποτελέσματα 
 

Η παρακολούθηση των ασθενών μετεγχειρητι-
κά διήρκεσε δύο έτη. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
λειτουργικής αξιολόγησης του αγκώνα Broberg 
και Μοrrey (1986), σε 10 περιπτώσεις τα αποτελέ-
σματα ήταν άριστα, σε τέσσερα πολύ καλά και σε 
μία πτωχά. Μετεγχειρητικώς δεν παρουσιάσθηκε 
πάρεση κερκιδικού νεύρου σε κανένα ασθενή. Ο 
ασθενής που παρουσίασε πτωχά αποτελέσματα 
είχε υποστεί προηγουμένως αποτυχημένη εσωτε-
ρική οστεοσύνθεση πρίν την αντικατάσταση της 
κεφαλής.

Συζήτηση
 
Η κεφαλή της κερκίδος παίζει σημαντικό ρόλο  

ως σταθεροποιητής όχι μόνο της άρθρωσης με-
ταξύ βραχιονίου και κερκίδος (Rozental TD et al. 
2003, Bain GI et al. 2005), αλλά και για την περι-
φερική κερκιδωλενική άρθρωση. Στα κατάγματα 
της κεφαλής της κερκίδος, ιδιαίτερα όταν αυτά 
συνοδεύονται με κακώσεις μαλακών μορίων του 
αντιβραχίου, η κεντρική  μετανάστευση της κερ-
κίδος παρουσιάζεται συχνά και οδηγεί σε ελάτ-
τωση της μυικής ισχύος και σε χρόνιο πόνο του 
αγκώνα. Επιπρόσθετα τα κατάγματα της κεφαλής 
τύπου ΙΙΙ και ΙV κατά Mason συχνά συνοδεύονται 
και με άλλα κατάγματα της περιοχής του αγκώνα 
και συνδυάζονται με αστάθεια. Η αντικατάσταση 
της κεφαλής ενδείκνυται σε περιπτώσεις κατάγ-
ματος της κεφαλής που συνδυάζεται με αστάθεια. 
Η πρόθεση προσφέρει σταθερότητα επιτρέπο-
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Εικόνα 1. Κάταγμα κεφαλής κερκίδος με συντριπτικό κάταγμα ωλεκράνου. Προεγχειρητική ακτινογραφία.



ντας πρώιμη κινητοποίηση. Μερικοί συγγραφείς 
πιστεύουν ότι η αρθροπλαστική της κεφαλής της 
κερκίδος, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, είναι μια 
ασφαλής και αποτελεσματική λύση για την αντι-
μετώπιση συντριπτικών καταγμάτων (Brinkman 
et al.2005, Chapman CB et al. 2006, Crewal R et 
al. 2006).

 H αντιμετώπιση των συντριπτικών καταγμάτων 
της κεφαλής της κερκίδος με εσωτερική οστεο-
σύνθεση ή με αρθροπλαστική παραμένει θέμα δι-
χογνωμίας. Οι  Boulas και Μorrey θεώρησαν ότι 
οι μετρήσεις του εύρους κίνησης και της μυικής 
ισχύος του αγκώνα ήταν παρόμοιες εκτός από τη 
δύναμη δραγμού η οποία ήταν σημαντικά καλύ-
τερη σε ασθενείς με εσωτερική οστεοσύνθεση σε 
σύγκριση με αυτούς που υποβλήθηκαν σε αφαί-
ρεση κεφαλής ή αντικατάσταση αυτής (Boulas 
HJ, Morrey BF 1998). Οι ασθενείς με εσωτερική 
οστεοσύνθεση είχαν καλύτερα αποτελέσματα 
στον κλινικό έλεγχο με ελάχιστες ακτινολογικές 
αλλοιώσεις. Αν είναι εφικτό η εσωτερική οστεο-
σύνθεση των παρεκτοπισμένων καταγμάτων της 
κεφαλής της κερκίδος φαίνεται ότι προσφέρει το 
καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά 

οι Rizzo και Nunley (2002), πιστεύουν ότι σε πε-
ριπτώσεις όπου η εσωτερική οστεοσύνθεση είναι 
αδύνατη (Mason III-IV) η αρθροπλαστική της 
κεφαλής είναι μια εναλλακτική λύση.

Στη χρησιμοποιούμενη κεφαλή σε αυτή την ερ-
γασία, δεν είναι απαραίτητη η χρήση τσιμέντου, 
η κερκιδική πρόθεση είναι πυραμιδικού σχήματος  
για αποφεύγονται οι στροφικές κινήσεις, δεν δη-
μιουργείται φθορά του υλικού της αρθρικής επι-
φάνειας, έχει ανατομικό σχήμα, προάγει την ευ-
θυγράμμιση του εμφυτεύματος, τη σταθερότητα 
και αποκαθιστά την κινητικότητα της άρθρωσης.

Συμπερασματικά, στη διετή παρακολούθηση 
που αναφέρθηκε, η πρόθεση είχε ποσοστό επιβί-
ωσης 100% και όλες οι αρθρώσεις παρέμειναν σε 
ανατομική θέση ανάταξης και σε σταθερότητα. 
Η μεγαλύτερη βελτίωση παρουσιάσθηκε κατά τη 
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου μετά το χειρουρ-
γείο, αν και παρατηρήθηκαν μικρές βελτιώσεις 
κατά τη διάρκεια των επόμενων 18 μηνών. Η χρη-
σιμοποίηση της πρόθεσης συνιστάται ανεπιφύλα-
κτα σαν εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση 
καταγμάτων κεφαλής κερκίδος συντριπτικών με 
συνοδές κακώσεις αγκώνος. (Εικόνα 1).
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Εικόνα 2. Αρθροπλαστική κεφαλής με πρόθεση από pyrocarbon και οστεοσύνθεση ωλεκράνου



Abstract

Comminuted radial head fractures. Arthro-
plasty with pyrocarbon prosthesis.

V. Tsiampa, Z. Zaharopoulos, I. Tepetzis, T. 
Lakkos, C. Dimitriou

Orthopaedic Department, General hospital of 
Thessaloniki, Hippokration

The surgical treatment options for comminuted 
radial head fractures type Mason III and IV, involve 
ORIF or radial head excision and replacement.

The radial head arthroplasty is an alternative so-
lution and results on functional outcomes compa-
rable with those after ORIF. The evaluation of the 
functional outcome after radial head arthroplasty 
on 15 patients suffering from comminuted radial 
head fractures led to the conclusion that this pros-
thesis can be used not only as a spacer, but also as a 
mechanic stabilizer on valgus stressl.

key words:   Radial head, fractures, arthroplasty, 
pyrocarbon
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