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Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο 
όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει ερ-
γασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυ-
ματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών 
βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελε-
τικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν 
απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, 
στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσι-
εύονται:

1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 
ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες 
σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογρα-
φία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 
μπορεί να είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλι-
νικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντο-
μη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της 
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των με-
θόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, 
συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο 
της εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου 
(key words) καθώς και περίληψη στην αγγλι-
κή γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του 
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 
δακτυλογραφημένες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 
παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες 
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή ανα-
πτύσσονται νεότερες απόψεις σχετικά με την 
παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου πε-
ριορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες και σε αυτές περιλαμβάνονται: μικρή 
περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περι-
πτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγρα-

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαι-
δικής και η έκταση τους περιορίζεσαι σε 5-6 
σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το 
περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά 
ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους 
Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 

1. Η κατηγορία της εργασίας.

1. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολό-
κληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό 
και

1. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 
συγγραφείς, οι οποίοι συνυπογράφουν την 
επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Εταιρείας και προωθούνται στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και τα 
σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περί-
πτωση από ειδικούς επί του θέματος. Οι εργασίες 
που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα 
και του περιοδικού. Αναδημοσίευση μερική ή ολική 
επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της 
συντακτικής επιτροπής.

Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται 
αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την 
πλευρά του περιοδικού.

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

Οδηγίες προς τους 
συγγραφείς
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πλό διάστημα μόνο σιη μία όψη του φύλλου και με 
περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας 
αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονό-
ματα των συγγραφέων, 2) το όνομα της Κλινικής ή 
του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. 
Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγρα-
φέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τα ονόματα των συγγραφέων και την προέλευση 
της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν οι λέξεις «και συν» ή “et al”. 

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: Vascular 
injuries associated with dislocation of the knee. J 
Bone Joint Surg 1977; 59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο¬μα 
του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και η 
χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα και αριθμούνται σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει 
να αποστέλλεται απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορ-
φή των συνηθισμένων σε χρήση κειμενογράφων 
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών. 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημο-
σίευση της εργασίας.

Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές ή 
συντακτικές διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά.

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, 
οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαι-
ώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής αποτε-
λεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελληνικής 
Βιβλιογραφίας.
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The Orthopaedics welcomes articles that con-
tribute to orthopaedic knowledge from all sourc-
es in all countries. 

• Articles are accepted only for exclusive pub-
lication in the Orthopaedics

• Publication does not constitute official en-
dorsement of opinions presented in articles. 
Published articles and illustrations become 
the property of the journal.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

1. When you send an article, the following 
items must be submitted: 

2. The original manuscript and three duplicate 
manuscripts complete with illustrations. 
These four complete sets are necessary for 
reviewers. The editorial process cannot be-
gin unless they are received. Manuscripts of 
accepted articles will not be returned. 

3. A copy of the letter granting approval from 
the institutional review board or the animal 
utilisation study committee. 

4. Two cover sheets, to comply with our pol-
icy of blinded peer review. The first sheet 
must contain the title of the manuscript, 
the name and the address of each author; 
the second must include only the title of the 
manuscript. Page headers can include the 
title but not the authors’ names. The insti-
tution at which the study was done cannot 
be mentioned in the text. 

PREPARATION OF MANUSCRIPT

Manuscripts must be typewritten, double-
spaced with wide margins. In general, an article 
should consist of the following:

A structured abstract of no more than 200 to 
300 words, consisting of four paragraphs, with 
the headings Background (the hypothesis of the 

study must be clearly stated here), Methods, Re-
sults, and Conclusions. A fifth paragraph, headed 
Clinical Relevance, should be added for basic-sci-
ence articles. The abstract will precede the text 
of the published paper. An abstract is not needed 
for case reports. 

The body, which consists of:

1. Introduction: State the problem that led to 
the study, including a concise review of only 
the relevant literature. State your hypoth-
esis and the purpose of the study.

2. Materials and Methods: Describe the study 
design (prospective or retrospective, in-
clusion and exclusion criteria, duration of 
study) and the study population (demo-
graphics, length of follow-up). 

3. Results: Provide a detailed report on the 
data obtained during the study. All data in 
the text must be consistent throughout the 
manuscript, including any illustrations, leg-
ends, or tables. 

4. Discussion: Be succinct. What does your 
study show? Is your hypothesis affirmed 
or refuted? Discuss the importance of this 
article with regard to the relevant world 
literature; a complete literature review is 
unnecessary. Analyse your data and discuss 
its strengths, its weaknesses and the limi-
tations of the study. 

Illustrations, which can be photographs or 
black-on-white drawings and which should be 
professionally drawn or photographed. Each il-
lustration should have a label on the back that 
indicates the number of the figure, the title of the 
article (but not the authors’ names or the name 
of the institution) and the top of the figure. Do 
not write directly on the back of a figure and do 
not scratch a figure by using paperclips. 

Colour illustrations will be considered. If colour 
is desired, you must pay their price of 100.000 
dr. If you are submitting illustrations electroni-
cally, files must be in PC format, not Macintosh, 

Instructions to Authors
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and submitted on a 3.5-inch floppy disk, standard 
100MB Zip disk, or CD-ROM or sent by e-mail. 
If submitting by e-mail, please use ZIP compres-
sion. Images must be in TIFF, EPS, or PSD format. 
Halftone images must have a minimum resolution 
of 300 ppi (pixels per inch) and line-art drawings 
must have a minimum resolution of 1200 ppi. 

Do not submit colour figures electronically; we 
cannot vouch for the quality of the colour repro-
duction. The journal discourages submission of 
illustrations that have been published elsewhere. 
When such illustrations are deemed essential, 
the author must include a letter, from the origi-
nal holder of the copyright, granting permission 
to reprint the illustration. Give full information 
about the previous publication, including the page 
on which the illustration appeared. 

Legends for all illustrations submitted, listed 
in order and typed double-spaced. Explain what 
each illustration shows.

a) A bibliography, double-spaced, of refer-
ences made in the text. All references must 
be cited in the text. The references should 
have the follow format, (look at the Greek 
instructions).

b) The numerator and denominator should 
be included for all percentages. Round off 
percentages when the denominator is less 
than 200. Percentages should not be used 
when the value of n is less than twenty. 

c) All measurements should be given in met-
ric or SI units, which are abbreviated.

d) No other abbreviations or acronyms should 
be used. 

AUTHORSHIP

The order of names reflects only the prefer-
ence of the authors. Each author must have par-
ticipated in the design of the study, in the collec-
tion of the data, in the writing of the manuscript 
and must also assume full responsibility for the 
content of the manuscript. No more than six au-
thors should be listed; individuals who have only 
contributed to one segment of the manuscript or 
have contributed to only cases should be credited 
in a footnote. If there are more than six authors, 
the letter of transmittal must detail why the au-
thors have taken exception to these recommen-
dations and should state how each author has 
contributed to the manuscript.

REVIEW OF MANUSCRIPTS

Manuscripts are evaluated by the editorial 
staff of the journal and are sent to outside re-
viewers. A manuscript that has been rejected is 
usually returned in approximately two months. It 
may take more time to make a decision regard-
ing a paper being considered for publication. 

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

The publishing board accepts the original 
articles in English form from countries besides 
Greece through e-mail in the electronic address: 
info@orthotemath.gr, bicojani@yahoo.gr

The above original articles should be in .doc or 
.txt format and the photo/pictures should be in 
jpeg format and high resolution.



VI- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 35, Τεύχος 3 - 2022



VII- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 35, Τεύχος 3 - 2022

Γράμμα από τον Εκδότη
Θεσσαλονίκη 1 Ιουλίου 2022

Είχαμε την ευκαιρία ανά το Πανελλήνιο να 
ζήσουμε τη διεξαγωγή του 40ου συνεδρίου της 
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας 
Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο διεξήχθη στη Θεσ-
σαλονίκη από 28 έως 30 Μαΐου 2022. Ήταν το 
πρώτο μετά παρέλευση πρακτικά τριετίας που διε-
ξήχθη δια ζώσης μετά από τα προβλήματα που κα-
τέλειπε η εν αποδρομή της νόσου Covid 19. Παρά 
το γεγονός από τη σκιά της πανδημίας ήταν ακόμη 
εμφανίσεις και σε αυτό το συνέδριο το ελατήριο 
της καταστολής των δραστηριοτήτων εξαιτίας της 

εκτινάχθηκε παρέχοντας τόσο αυξημένη συμμετο-
χή όσο και πλούσια και ποικίλη στοά θεματολογία 
σε όλες τις σύγχρονες τάσεις της ειδικότητάς μας. 
Είναι ευτυχές ότι η επιτυχία προέκυψε από τη συμ-
μετοχή και την παρουσία νέων γιατρών από όλη 
την Ελλάδα δεδομένου του ρόλου που έχει το συ-
νέδριο αυτό στο Ορθοπαιδικό γίγνεσθαι κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες. Αξίζουν συγχαρητήρια στον 
απερχόμενο και παραμένοντας θεσμικός επί ένα 
έτος πρόεδρο κ. Αναστάσιο Μπελετσιώτη και την 
οργανωτική επιτροπή για την προσφορά τους.

Κατά τη διάρκεια του 40ου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ απονεμήθηκαν τα παρακάτω βραβεία:

Υποτροφία Καθηγητού Γεώργιου Γκοδόλια στην καλύτερη προφορική ανακοίνωση:

O19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Τσιούλας Π., Σουτζοπούλου Χ., Abuhamdan Μ., Σεντονά Μ., Αγγελίδης Ι., Αλβανός Δ., 
Μπελετσιώτης Α.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Βραβείο για την καλύτερη ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση e-poster
(Βραβείο Σ. Τσιρλιάγκου):

P32 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ (FLOATING FOREARM). ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ιτσιόπουλος Η., Γιανναράκης Α., Τσιτούρας Δ., Μπισχινιώτης Ι.

ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΓΝ Χαλκιδικής

Υποτροφία του Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε. 
στον ειδικευόμενο Καμπουρίδη Χριστόφορο που διακρίθηκε στο διαγωνισμό.

Υποτροφία Καθηγητού Jurgen Koebke στον Τσολακίδη Αλέξανδρο 
ο οποίος πρώτευσε στις εξετάσεις Χειρουργικής Ανατομίας και Χειρουργικών 

Προσπελάσεων στην Ορθοπαιδική.

Ιωάννης Στ. Μπισχινιώτης 
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Η σχέση μεταξύ της επιλεκτικής Ορθοπαιδικής 
χειρουργικές και της επείγουσας αντιμετώπισης 
των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος 
δεν ήταν ποτέ εύκολη. Για πολλούς λόγους αυ-
τές οι δύο πτυχές αντιμετώπισης προβλημάτων 
του ίδιου οργανικού συστήματος δεν ήταν εύκολο 
να συνδυαστούν. Σε μερικές χώρες αυτές οι δύο 
αποτελούν χωριστές ιατρικές ειδικότητες, πράγμα 
το οποίο δημιουργεί άλλα προβλήματα. Στη χώρα 
μας έγινε κατά το παρελθόν ένα πείραμα με το λε-
γόμενο Ρυθμιστικό Κέντρο στην Αθήνα, ως τρόπο 
άμεσης υποδοχής όλων των τραυματιών αλλά το 
πείραμα αυτό κατέληξε σε αποτυχία. 

Μπορεί να επιχειρηματολογήσει κανείς για το 
ότι η κάκωση σε μια περιοχή ή όργανο του σώματος 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από ειδικούς σε αυτό 
το πεδίο παρά τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από αλληλοσυγκρουόμενες προτεραιότητες και 
πολλές φορές απώλεια του γενικού ελέγχου. Τις 
περισσότερες ιατρικές ειδικότητες, η επιλεκτική και 
οι επείγουσες ενέργειες μπορούν να συνδυαστούν 
με σχετική ευκολία στην Ορθοπαιδική ο απόλυτος 
αριθμός των τραυματιών και η πρόσφατη περαιτέ-
ρω κατάτμηση της ειδικότητας σε υποειδικότητες 
μπορεί να δημιουργήσει νέες δυσκολίες.

Τα δύο κύρια ζητήματα που δημιουργούνται 
είναι η αντιμετώπιση του βαριά πάσχοντος με 
πολλαπλές κακώσεις και Η αντιμετώπιση των πε-
ριπτώσεων με μεμονωμένες κακώσεις σε οστά, αρ-
θρώσεις και μαλακά μόρια. Αυτά τα προβλήματα 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους αλλά σχε-
δόν ποτέ δεν λαμβάνονται υπόψιν ταυτοχρόνως. 
Δεν υπάρχει σαφής γενική απάντηση Όσον αφορά 
στο ποιες μεθόδους μπορούν να εφαρμόζονται σε 
ολόκληρο τον Κόσμο. Πολλές φορές αυτό ισχύει 
ακόμη και στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας μιας χώρας ακόμη και μιας πόλης, όπως πολύ 
συχνά συμβαίνει στην πατρίδα μας. Τα τοπικά προ-

βλήματα μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό 
όσον αφορά στους ασθενείς με κακώσεις, στην πυ-
κνότητα του πληθυσμού κατά περιοχές, στις δυνα-
τότητές διαθεσιμότητα μεταφοράς και στο επίπεδο 
της διαθέσιμης εμπειρίας κατά σχηματισμό.

Στις προηγμένες χώρες, οι παράγοντες που σχε-
τίζονται με τον ασθενή περιλαμβάνουν τη γήραν-
ση του πληθυσμού, την αύξηση της συμμετοχής 
των ατόμων σε αθλητικές δραστηριότητες και τις 
υψηλές προσδοκίες για τέλεια επάνοδο στο φυσι-
ολογικό ή ακόμη περισσότερο ενώ επίσης στη δι-
αμόρφωση της κατάστασης διαδραματίζουν ρόλοι 
ασφαλιστικοί, οικονομικοί και πολιτικοί. Χώρες με 
υπηρεσίες υγείας υψηλής ιατρικής αντίληψης δι-
απιστώνουν ότι είναι ολοένα πιο δύσκολο και πιο 
κοστοβόρο να παρασχεθούν υπηρεσίες πού προ-
ϋποτίθενται στην εξέλιξη των τεχνικών προόδων 
στον τομέα της χειρουργικής. Οι ασθενείς αλλά 
και μερικοί χειρουργοί είναι επιρρεπή στην επιλο-
γή της πιο σύγχρονης μορφής θεραπεία ακόμη και 
όταν αυτές επιλέγονται μόνο για μία εξειδικευμένη 
εφαρμογή για την αντιμετώπιση ενός συγκεκρι-
μένου προβλήματος. Υπάρχουν τάσεις και συρμοί 
όσον αφορά στην αντίληψη της εφαρμογής νέων 
μεθόδων που επινοούνται για περιορισμένες εν-
δείξεις και που υιοθετούνται ευρύτατα για τα πά-
ντα από την κοινή γνώμη.

Ένα μεμονωμένο κάταγμα κνήμης με παρεκτό-
πιση παρέχει το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
Υπάρχει μία τάση προτίμησης για την αντιμετώπιση 
του κατάγματος με ενδομυελική ήλωση, πρώτα με 
προηγούμενη διεύθυνση του μυελώδους αυλού, 
μετά χωρίς αυτήν μετά πάλι με αυτήν και έπεται 
ή συνέχεια. Αυτές οι μέθοδοι απαιτούν ιδιαίτερες 
δεξιότητες αλλά όλες εμφανίζουν τις δικές τους 
επιπλοκές ιδιαίτερα κατά τη φάση της διαμόρφω-
σης της καμπύλης εκμάθησης. Στο παρελθόν και 
μάλιστα το όχι τόσο μεμακρυσμένο η συνηθέστερη 

Τραυματολόγοι και 
Ορθοπαιδικοί

Ιωάννης Μπισχινιώτης



2- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 35, Τεύχος 3 - 2022

μέθοδος αντιμετώπισης για το κάταγμα αυτό ήταν 
η ανάταξη με χειρισμούς και η ακινητοποίηση με 
γύψο, αθλητικά αποτελέσματα και μπορεί Ακόμη 
και σήμερα να αποτελεί μία βιώσιμη επιλογή. Εί-
ναι δυστύχημα ότι η εμπειρία που Απαιτείται για 
την επιλογή αυτής της θεραπευτικής μεθόδου και 
η εμπειρία της εφαρμογής της χάνονται Προς όφε-
λος μιας ολοένα μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Το 
κακό είναι ότι αυτό αποτελεί πολλές φορές αντι-
κείμενο διερεύνησης από τη δικαιοσύνη κατά πε-
ρίπτωση και κατά προτίμηση από τους ενδιαφερό-
μενους.

Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλότητας στις εφαρ-
μοζόμενες σε χώρες με διαφορετικές παραδόσεις, 
πυκνότητα πληθυσμού και προσδοκίες μεταξύ 
ασθενών είναι αδύνατον να παρασχεθεί μία συ-
νολική εικόνα για την τεχνολογική κυριαρχία του 
Δυτικού Πολιτισμού. Προκειμένου να επιτραπεί ναι 
ουσιαστική συζήτηση φαίνεται καλύτερη η συμβολή 
χειρουργούν από διάφορες περιοχές του κόσμου, 
ιδιαίτερα αυτών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα 
προβλήματα τόσο κατά την ειρηνική περίοδο όσο 
και την κατά τη διάρκεια περιόδου πολεμικών γε-
γονότων όπως βιώνουμε τον τελευταίο καιρό.
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Περίληψη
Η αύξηση και η φυσική ωρίμαση είναι δυναμικές διεργασίες που 
καΣκοπός: Διερεύνηση του συμπτώματος άλγους πρόσθιας έσω 
επιφάνειας της κνήμης (shin splint) μετά από καταπόνηση σε 
αθλητές.

Υλικά - Μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη, συμμετείχαν συνολικά 
60 αθλητές στίβου (20 γυναίκες) και ποδοσφαίρου που παρου-
σίαζαν εμμένων άλγος σκέλους το οποίο αποτελούσε αιτία απο-
χής από τουλάχιστον μία προπόνηση ή αγώνα. Από ένα σύνολο 
30 αθλητών και αθλητριών στίβου (10 άρρενες και 20 γυναίκες 
αθλητές μήκους και 400 μέτρων) και 30 αθλητών ποδοσφαίρου,  
εξετάστηκαν σε ορθοπεδικό ιατρείο 25 αθλητές, 10 γυναίκες και 5 
άρρενες αθλητές στίβου καθώς και 10 αθλητές ποδοσφαίρου, με 
συμπτώματα άλγους πρόσθιας έσω επιφάνειας της κνήμης (shin 
splint) μετά από καταπόνηση. Η ηλικία των αθλητών κυμαίνονταν 
από 15 έως 40 ετών Στα πλαίσια της διερεύνησης του συνδρόμου 
καταπόνησης της πρόσθιας κνήμης διενεργήθηκε εξέταση μαγνη-
τικής τομογραφίας.. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε σε μαγνητικό 
τομογράφο PHILIPS INGENIA 3.0 Tesla με ψηφιακή τεχνολογία 
dStream. Για την ταξινόμηση βαρύτητας του συνδρόμου χρησιμο-
ποιήθηκε η κατάταξη κατά Fredericson με βάση τα ακτινολογικά 
ευρήματα (0-4 grades). 

Αποτελέσματα: Από τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας κνή-
μης στους 25 αθλητές  είχαμε ως αποτέλεσμα οι 7 να έχουν φυ-
σιολογικά ευρήματα, ενώ οι 18 είχαν απεικονιστικά ευρήματα του 
συνδρόμου. Από τους 18 αθλητές με θετικά ευρήματα οι 8 ήταν 
γυναίκες αθλήτριες στίβου, ενώ οι 10 ήταν άνδρες (4 αθλητές στί-

Διερεύνηση του 
συμπτώματος πρόσθιου 

 άλγους της κνήμης 
 σε αθλητές

Καραδήμος Δημήτριος1, Μπιτζίδης Απόστολος1, Πατσινακίδης Νικόλαος2, 
Κύρου Μιλτιάδης1

1Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο
2Υγεία Μαγνητική Διάγνωση Πτολεμαΐδας 
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βου). Με βάση την κατάταξη του Fredericson, 11 αθλητές κατατά-
χθηκαν σε Grade 1, 6 αθλητές σε Grade 2 και 1 σε Grade 3. 

Συμπέρασμα: Από τους 60 συνολικά αθλητές που συμμετείχαν 
στην παρούσα μελέτη σχεδόν ο 1 στους 3 αθλητές παρουσίασε 
κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα του συνδρόμου καταπόνησης 
της πρόσθιας έσω επιφάνειας κνήμης. Το σύνδρομο αυτό, αποτε-
λεί συχνή κλινική οντότητα υπέρχρησης στους αθλητές σε ποσο-
στό 30% και είναι η συχνότερη αιτία  εμφάνισης πόνου στην κνήμη 
σε ποσοστό 72%. Σε αθλητές στίβου εμφανίζεται συχνότερα (σε 
ποσοστό περίπου 40%)  και σε αθλητές ποδοσφαίρου σε ποσοστό 
20%. Από τους αθλητές με το παραπάνω σύνδρομο (MTSS- Medial 
Tibial Stress Syndrome) οι περισσότεροι ήταν Grade 1 (18%) και 
2 (10%). Η εντόπιση ήταν, κατά κύριο λόγο, στην πρόσθια-έσω επι-
φάνεια της μεσότητας και του περιφερικού άκρου της κνήμης. Από 
τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι ο κλινικός ιατρός θα πρέπει 
να έχει υπόψη του κατά την εξέταση αθλητών που παρουσιάζουν 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά την διάγνωση και την περαιτέρω δι-
ερεύνηση και θεραπεία του συνδρόμου.
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Εισαγωγή
Το σύνδρομο καταπόνησης της έσω επιφάνει-

ας κνήμης (MTSS) ή αλλιώς περιοστίτιδα κνήμης 
(shin splint) είναι ένας πολύ συχνός τραυματισμός, 
που συμβαίνει σε αθλητές, χορευτές και στρατιώ-
τες σε ποσοστό από 4% έως 35 % και συμπεριλαμ-
βάνεται στα σύνδρομα υπέρχρησης1. Ο όρος shin 
splint είχε προταθεί το 1966 από την “Αμερικανική 
Ένωση Ιατρών” (American Medical Association 
στο “Standard Definition of Athletic Injuries”. Ου-
σιαστικά, ο ορισμός του συνδρόμου ήταν «άλγος 
και δυσφορία της περιοχής της κνήμης ύστερα από 
επαναλαμβανόμενο τρέξιμο σε σκληρές επιφάνειες 
ή ύστερα από βίαιη και εκτεταμένη χρήση των κα-
μπτήρων του ποδιού1.

Αρκετοί ορισμοί είχαν προταθεί για αυτή τη μυ-
οσκελετική δυσλειτουργία, όπως σύνδρομο της 
έσω επιφάνειας κνήμης (Puranen, 1974), σύνδρο-
μο καταπόνησης της έσω επιφάνειας της κνήμης 
(Dr. D. Drez, personal communication to Mubarak, 
1982), άλγος της κνήμης (shin soreness, Devas 
1958), πρόσθιο έσω σύνδρομο διαμερίσματος ή 
οπίσθιο σύνδρομο διαμερίσματος (διάφοροι συγ-
γραφεις)2. Τελικά το 1980 ο Drez πρότεινε τον 
όρο σύνδρομο καταπόνησης έσω επιφάνειας της 
κνήμης (Medial Tibial Stress Syndrome MTSS). Η 

παθοφυσιολογία του συνδρόμου δεν έχει ακόμη 
αποσαφηνιστεί, ωστόσο ενοχοποιείται η περιοστί-
τιδα που προκαλείται από τη δράση των μυών που 
προσφύονται στο οστούν της κνήμης, ενώ επίσης 
σημαντικό ρόλο παίζει η υπεροχή των οστεοκλα-
στών στην περιοχή έναντι των οστεοβλαστών3, 5-7. 
Το σύνδρομο δεν αντιπροσωπεύει μια καθορισμένη 
νοσολογική οντότητα, αλλά περισσότερο μια σειρά 
κλινικών σημείων και συμπτωμάτων και είναι γε-
νικά αποδεκτό ότι αφορά το περιφερικό άκρο της 
κνήμης, που χαρακτηρίζεται από παθολογοανα-
τομικές βλάβες του περιοστέου και των μαλακών 
μορίων της περιοχής. Περιλαμβάνει κυρίως σημεία 
και συμπτώματα όπως δυσφορία και άλγος στην 
πρόσθια έσω επιφάνεια της κνήμης που επιδεινώ-
νεται κατά την εξέλιξη του συνδρόμου, ενώ κατά 
την ψηλάφηση της κνήμης ανιχνεύεται οίδημα και 
πόνος κατά μήκος 5 εκατοστών στα κατώτερα 2/3 
της πρόσθιο-εσωτερικής επιφάνειας της κνήμης. 
Για τη διερεύνηση του συνδρόμου σημαντική ήταν 
η συνεισφορά του Fredericson et al οι οποίοι το 
1995 επινόησαν ένα σύστημα ταξινόμησης με 4 
βαθμούς βαρύτητας χρησιμοποιώντας την εξέτα-
ση της μαγνητικής τομογραφίας, ενώ ο Pomeranz 
το 2001 έκανε μια μετατροπή σε αυτό το σύστημα 
ταξινόμησης χωρίζοντας τον 4ο βαθμό σε 2 υπό-
τυπους8

Πηγή: Sofie Pinney, DPM, MS et Naim G.Shabeed, DPM. Medial Tibial Stress Syndrome Chapter 21
Εικόνα 9. Ταξινόμηση του MTSS κατά Fredericson et Pomeranz με τη χρήση MRI
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια τα-
ξινόμηση τροποποιημένη, από τον Kijowski et, με 
βάση τις ταξινομήσεις των Oakes, Fredericson et 

al και του Pomeranz όπου υπάρχει συσχετισμός 
των κλινικών ευρημάτων με τα απεικονιστικά ευ-
ρήματα από την MRI 31,34.

Πίνακας 2. Κλινικά χαρακτηριστικά και ευρήματα μαγνητικής τομογραφίας και στους 4 βαθμούς του συνδρόμου καταπόνησης 
MTSS34

Βαθμός Κλινική Εξέταση MRI
1 Περιοστική ευαισθησία στο περιφερικό 1/3-1/2 της 

πρόσθιας-έσω επιφάνειας της κνήμης. 

Απαιτείται έντονη πίεση με τον αντίχειρα

Οίδημα περιόστεου: Ήπιο-
μέτριο στις Τ2-W εικόνες

Μυελός οστού κ.φ και στις Τ1 και Τ2-W εικόνες
2 Ευαισθησία όπως και παραπάνω

Aπαιτείται λιγότερη ισχυρή πίεση με τον αντίχειρα για 
αναπαραγωγή του πόνου

Ίσως υπάρχει και ευαισθησία κατά μήκος της οπίσθιας 
έσω επιφάνειας της κνήμης

Οίδημα περιόστεου: Μέτριο - σοβαρό στις T2-W 
εικόνες

Οίδημα μυελού οστού στις T2-W εικόνες. Τ1- κ.φ 

3 Ευαισθησία όπως παραπάνω και στο πρόσθιο έσω
και στο οπίσθιο έσω χείλος της κνήμης. 

Απαιτείται λιγότερη πίεση με τον αντίχειρα για 
εμφάνιση άλγους

Ενδεχόμενη ύπαρξη υποδόριου οιδήματος στην 
πρόσθιο-έσω επιφάνεια της κνήμης

Οίδημα περιόστεου: Μέτριο - σοβαρό στις Τ2-W 
εικόνες

Οίδημα μυελού οστού και στις Τ1 και στις Τ2-W 
εικόνες

4 Ευαισθησία όπως και παραπάνω 

Απαιτείται λιγότερη πίεση με τον αντίχειρα

Μια διακριτή περιοχή μέγιστης ευαισθησίας και 
πάχυνσης (σχηματισμός πρώιμου πώρου) πάνω από το 
σημείο του κατάγματος θα ψηλαφάται

Φανερή παρουσία υποδόριου οιδήματος της κνήμης

Οίδημα περιόστεου: Μέτριο - σοβαρό στις Τ2-W 
εικόνες
Οίδημα μυελού οστού και στις Τ1 και Τ2-W 
εικόνες

Εμφανής γραμμή ατελούς κατάγματος 4a ή 
πλήρους κατάγματος 4b
Οίδημα στην έκφυση του μακρού καμπήρα των 
δακτύλων στην οπίσθια επιφάνεια της κνήμης

Πηγή: Franklyn M. Oakes B. Aetiology and mechanisms of injury in medial tibial stress syndrome: Current and future 
developments. World J Orthop 2015 September 18;6(8): 577-589

Το σύνδρομο εντοπίζεται στο 7,9% στρατιωτών 
με ενεργή φυσική δραστηριότητα, ενώ σε αθλητές 
και χορευτές το ποσοστό κυμαίνεται από 4% έως 
35% . Ο Schulze et al σε μια μελέτη 124 νεοσύλ-
λεκτων οπλιτών, διαπίστωσε ότι το 35% αυτών 
είχε αναπτύξει το MTSS κατά τη διάρκεια της βα-
σική εκπαίδευσης6-7. Ο Gudas (1980) και ο James 
et al (1978) υπολόγισαν ότι το MTSS αποτελεί το 
10-15% όλων των τραυματισμών από τρέξιμο και 
το 60% από όλες τις βλάβες που προκαλούν πόνο 
στην κνήμη των αθλητών11-13.

Υλικά - Μέθοδοι
Στην παρούσα μελέτη, η επιλογή των ατόμων 

προς εξέταση έγινε από 2 ομάδες αθλητών. Από 
μία ομάδα στίβου (μήκους και μεγάλων αποστά-

σεων) 30 ατόμων, στην οποία συμμετέχουν 10 άρ-
ρενες αθλητές και 20 γυναίκες αθλήτριες και από 
μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου 30 ανδρών 
ποδοσφαιριστών. Από το σύνολο των 60 ατόμων 
και από τις δύο ομάδες,προσήλθαν στο ορθοπε-
δικό ιατρείο του Γ.Ν Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο» 
με συμπτώματα του συνδρόμου καταπόνησης της 
έσω επιφάνειας της κνήμης κι εξετάστηκαν 25 
αθλητές, 10 γυναίκες και 5 άρρενες αθλητές στί-
βου καθώς και 10 αθλητές ποδοσφαίρου. Η ηλικία 
των αθλητών κυμαίνονταν από 15 έως 40 ετών. 
Επίσης, η ομάδα στίβου βρίσκονταν στο τέλος της 
αγωνιστικής περιόδου κατά την εξέταση των αθλη-
τών, ενώ οι αθλητές της ποδοσφαιρικής ομάδας 
εξετάστηκαν στο τέλος της βασικής προαγωνιστι-
κής προετοιμασίας, ωστόσο και οι 2 ομάδες είχαν 
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5 προπονήσεις τη βδομάδα με διάρκεια 90λεπτών 
η κάθε προπόνηση. Εν συνεχεία διενεργήθηκε εξέ-
ταση μαγνητικής τομογραφίας στα πλαίσια της δι-
ερεύνησης του συνδρόμου μέσα σε 2 βδομάδες 
από την επίσκεψή τους στο ορθοπεδικό ιατρείο. Για 
τους ανήλικους αθλητές ζητήθηκε υπογεγραμμένα 
η συναίνεση των κηδεμόνων τους. Λόγω απου-
σίας μαγνητικού τομογράφου από το ακτινολο-
γικό εργαστήριο του Γ.Ν Πτολεμαϊδας, η εξέταση 
πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό 
εργαστήριο, που διαθέτει μαγνητικό τομογράφο 
PHILIPS INGENIA 3.0 Tesla με ψηφιακή τεχνο-
λογία dStream και 16κάναλο επιφανειακό πηνίο, 
με ακολουθίες Τ1W –TSE, T1W mDixon, T2W m 
Dixon. Στα πλαίσια της διερεύνησης χρησιμοποιή-

θηκε η κατάταξη του συνδρόμου κατά Fredericson 
et al.

Αποτελέσματα
Από τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας κνή-

μης στους 25 αθλητές είχαμε ως αποτέλεσμα οι 7 
(5 γυναίκες και 2 άνδρες) να έχουν φυσιολογικά 
ευρήματα, ενώ οι 18 είχαν ευρήματα του συνδρό-
μου. Από τους 18 αθλητές με θετικά ευρήματα οι 
8 ήταν γυναίκες αθλήτριες στίβου, ενώ οι 10 ήταν 
άνδρες 4 αθλητές στίβου και 6 αθλητές ποδοσφαί-
ρου. Με βάση την κατάταξη του Fredericson, 11 
αθλητές κατατάχθηκαν σε Grade 1, 6 αθλητές σε 
Grade 2 και 1 σε Grade 3.

Εικόνα 13. 20χρονη αθλήτρια στίβου με MTSS Grade 2 σε T2-W εικόνα σε μετωπιαία και εγκάρσια διατομή. Εντόπιση στη 
μεσότητα και προς τα έσω της κνήμης

Πίνακας 3. Αποτελέσματα διερεύνησης MTSS

Αθλητές
Στίβου=10

Αθλήτριες
Στίβου=20

Αθλητές 
Ποδοσφαίρου=30 Σύνολο 

% επί του 
συνόλου που  
προσήλθαν

% επί του συνόλου 
των αθλητών

(Σ=60)
Προσήλθαν στο 
Ιατρείο 6 13 6 25 100% 41,66%

Grade 0 2 5 0 7 28% 11,66%
Ευρήματα MTSS 4 8 6 18 72% 30%
Grade 1 3 6 2 11 44% 18,33%
Grade 2 0 2 4 6 24% 10%
Grade 3 1 0 0 1 4% 1,66%
Grade 4a 0 0 0 0 0% 0%
Grade 4b 0 0 0 0 0% 0%
% επί των αθλητών 
στίβου 40% 40% -

% επί των αθλητών 
ποδοσφαίρου - - 20%
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Από το σύνολο των αθλητών και των δύο ομά-
δων οι αθλητές με ευρήματα στην MRI του MTSS 
αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό το 30%. Επίσης, 
αθλητές με Grade 1 εμφανίζονται σε ποσοστό 
18,33%, με Grade 2 σε ποσοστό 10%, με Grade 3 
σε ποσοστό 1,66% ενώ δεν εντοπίστηκαν από την 
παρούσα μελέτη αθλητές με Grade 4. Το σύνδρομο 
εμφανίζεται σε ποδοσφαιριστές σε ένα ποσοστό 
20%. Στην ομάδα στίβου οι γυναίκες και οι άνδρες 
εμφανίζουν το σύνδρομο στο ίδιο ποσοστό 40%.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι από το σύνολο 
των ασθενών που προσήλθαν με συμπτώματα του 
MTSS θετικά ευρήματα στην MRI είχε το 72%. Σε 
ότι αφορά την εντόπιση στο οστούν της κνήμης οι 
17 περιπτώσεις αφορούσαν την πρόσθια έσω επι-
φάνεια της μεσότητας και του περιφερικού άκρου 
της κνήμης, ενώ στη 1 περίπτωση το οίδημα του 
μυελού του οστού εντοπίζεται στην οπίσθια επιφά-
νεια της μεσότητας της κνήμης.

Συζήτηση - Συμπεράσματα
Το ποσοστό εμφάνισης του MTSS (30%) που 

προκύπτει από την έρευνα 60 αθλητών, συμφω-
νεί με τη διεθνή βιβλιογραφία όπου ο επιπολασμός 
του συνδρόμου σε αθλητές, χορευτές και στρατιώ-
τες κυμαίνεται από 4-35%. Όμως, στην ομάδα στί-
βου που συμμετέχουν και άνδρες και γυναίκες το 
ποσοστό εμφάνισης του MTSS και για τα 2 φύλα 
είναι ίδιο 40%, που έρχεται σε αντίθεση με τη διε-
θνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με αυτήν οι γυναίκες 
εμφανίζουν το σύνδρομο 3 φορές πιο συχνά σε 
σχέση με τους άνδρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι το δείγμα μελέτης δεν είναι αρκετό για ασφαλή 
συμπεράσματα σχετικά με την εμφάνιση του συν-
δρόμου ανάμεσα στα 2 φύλα. Σε ότι αφορά την 
εντόπιση, είχαμε 17 περιπτώσεις με εντόπιση στην 
πρόσθια-έσω επιφάνεια της μεσότητας και του 
περιφερικού άκρου της κνήμης έναντι 1 περίπτω-
σης που το οίδημα του μυελού εντοπίζονταν στην 
οπίσθια επιφάνεια της μεσότητας της κνήμης. Το 
αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε πλήρη ταύτιση με την 
εντόπιση που προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογρα-
φία. Στο ποσοστό εμφάνισης του συνδρόμου, που 
προέκυψε από την παρούσα έρευνα, βλέπουμε να 
υπερισχύουν σε μεγάλο βαθμό MTSS με Grade 1 
(18,33%) και Grade 2(10%), έναντι της εμφάνισης 
MTSS με Grade 3 (1,66%) και Grade 4 (0%). Σε 
αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

το δείγμα αθλητών που επιλέχθηκε για την έρευνα 
δεν είναι αρκετό για τη διερεύνηση του ποσοστού 
εμφάνισης MTSS με Grade 3 και 4. Ενδεχομένως, 
το μεγάλο ποσοστό σε Grade 1 και 2 θα μπορού-
σε να εξηγηθεί από την πρώιμη επίσκεψη από την 
έναρξη των συμπτωμάτων σε ορθοπεδικό ιατρείο 
και άμεση διενέργεια MRI, πριν προλάβει να εξε-
λιχθεί το σύνδρομο. Σε ότι αφορά την κλινική συ-
μπτωματολογία ήταν παρόμοια στους αθλητές με 
Grade 1 και 2, οι οποίοι κατόπιν λήψης συντηρη-
τικών μέτρων και φυσικοθεραπείας επανήλθαν 
εντός 2 βδομάδων σε αθλητικές δραστηριότη-
τες, ενώ στην περίπτωση του αθλητή με Grade 3 
ήταν αδύνατη η συνέχιση της άθλησης και μάλι-
στα αναφέρονταν πόνος κατά την ανάπαυση. Σε 
ότι αφορά το ποσοστό εμφάνισης του συνδρόμου 
ανάμεσα στις 2 ομάδες, το ποσοστό εμφάνισης του 
συνδρόμου στην ομάδα στίβου είναι 2 φορές με-
γαλύτερο έναντι της ομάδας ποδοσφαίρου (40% 
έναντι 20%). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η 
καταπόνηση των μυών της κνήμης στα αθλήματα 
του μήκους και των 400 μέτρων είναι μεγαλύτερη 
από ότι στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Τέλος, είναι 
αξιοσημείωτο ότι από τους 25 που προσήλθαν στο 
ιατρείο με συμπτώματα του συνδρόμου MTSS το 
72% είχε θετικά ευρήματα στην MRI. 

Αρκετοί συγγραφείς στη διεθνή βιβλιογραφία 
αντιμετωπίζουν το κάταγμα εκ κοπώσεως στην 
κνήμη ως ξεχωριστή πάθηση από το MTSS. Ωστό-
σο, με βάση και τις κατατάξεις του Oakes, του 
Fredericson et al και του Pomeranz, το κάταγμα εκ 
κοπώσεως αποτελεί το τελικό στάδιο του συνδρό-
μου καταπόνησης της κνήμης. Καταλήγουμε επο-
μένως, όπως και άλλες μελέτες, στο συμπέρασμα 
ότι το MTSS είναι ένα συχνό σύνδρομο καταπόνη-
σης που εμφανίζεται σε αθλητές με υψηλούς ρυθ-
μούς προπόνησης, του οποίου η παθοφυσιολογία 
δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Η παράβλεψη των 
συμπτωμάτων και η μη παραπομπή σε ειδικό ιατρό, 
θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη διά-
γνωση του συνδρόμου και την εξέλιξη αυτού, κάτι 
που θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση ή ακόμα 
στην αποχή του αθλητή για μακρό χρονικό διάστη-
μα από τις αθλητικές δραστηριότητες, στο τελικό 
στάδιο του συνδρόμου. Επομένως, είναι απαραί-
τητο οι προπονητές και οι φυσικοθεραπευτές που 
περιβάλλουν τους αθλητές να είναι υποψιασμέ-
νοι σε περιπτώσεις αναφερόμενου άλγους στην 
περιοχή της κνήμης. Οφείλουν να συμμετέχουν 
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στη βελτίωση των εξωγενών παραγόντων, που 
προκαλούν τραυματισμούς στους αθλητές και να 
παραπέμπουν τους αθλητές τους, με την εμφάνι-
ση συμπτωμάτων, σε ειδικό ιατρό για πρώιμη διά-
γνωση. Μια μελλοντική μελέτη σε αθλητές στίβου, 
που δουλεύουν σε υψηλη ένταση και διενέργεια 
MRI και υπέρηχο των μαλακών μορίων της κνήμης, 

σε διάφορες φάσεις της αγωνιστικής περιόδου θα 
μας βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση της εξέ-
λιξης του συνδρόμου. Ωστόσο, η πρώιμη διάγνωση 
του συνδρόμου σε αρχικό στάδιο και η θεραπευτι-
κή παρέμβαση οδηγεί σε διακοπή της εξέλιξης του 
σε κάταγμα εκ κοπωσεως
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Εισαγωγή 
Τα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου είναι 

συχνές αλλά ταυτόχρονα κακώσεις που προκα-
λούν αναπηρίες, που καταλήγουν σε δυσλειτουρ-
γία τόσο για τον ασθενή όσο και για τον γιατρό για 
τον οποία αποτελεί διαγνωστική και θεραπευτική 
πρόκληση. Η γνώση τόσο της οστικής όσο και της 
ανατομικής των μαλακών μορίων του ώμου έχει 
πολύ μεγάλη σημασία για την επιτυχία της θερα-
πείας αυτών των καταγμάτων. Τα κατάγματα του 
κεντρικού βραχιονίου αποτελούν το 5% όλων 
των καταγμάτων και είναι το 1/3 κατά συχνότη-
τα μεταξύ των πιο συνηθισμένων καταγμάτων 
(DeFranco MJ και συν 2006, Green A, και Norris 
T 2003, Hartmann A και συν 2008). Γενικά, υπάρ-
χει μονότροπη κατανομή αυτών των κακώσεων. Η 
μεγάλη πλειονότητα αυτών των κακώσεων μικρής 
κινητικής ενεργείας και απαντούν σε ηλικιωμένους 
ασθενείς, ενώ όταν σχετίζονται με μεγάλη κινητική 
ενέργεια αφορούν σε νέα άτομα και τα κατάγμα-
τα είναι σύνθετα ενώ είναι λιγότερο συχνά στην 
ομάδα αυτή των ασθενών (Court-Brown C και συν 
2001, Lobo MJ και Levine WN 2005, Salem MI 
1983). Η συχνότητα πράγματι έχει την τάση να αυ-
ξάνει με την πάροδο της ηλικίας και τα ηλικιωμένα 
άτομα που υπόκεινται στα κατάγματα αυτά είναι 
πιο συχνά γυναίκες άνω των 60 ετών με ιστορι-
κό οστεοπόρωσης (Hartmann A και συν 2008, 
Doetsch AM και συν 2004, Palvanen M και συν 
2006). Σχεδόν τα ¾ των καταγμάτων του κεντρι-
κού βραχιονίου συμβαίνουν επί ασθενών άνω των 
60 ετών που υπόκεινται σε πτώση από την όρθια 
στάση (Green A, και Norris T 2003, Court-Brown 

C και συν 2001). Η πλειονότητα των καταγμάτων 
του κεντρικού βραχιονίου σε αυτήν τη δημογρα-
φική ομάδα είναι σχετικά μη παρεκτοπισμένα και 
είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν με επιτυχία χω-
ρίς χειρουργική επέμβαση (Robinson CM, 2010). 
Οι παράγοντες κινδύνου για τα κατάγματα του κε-
ντρικού βραχιονίου περιλαμβάνουν προχωρημένη 
ηλικία, μικρή οστική μεταλλική πυκνότητα, προβλή-
ματα όρασης και ισορροπίας, απουσία ιστορικού 
θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης, κάπνισμα 
>3 έτη, χρόνια νοσήματα και προηγηθέντα κατάγ-
ματα ευθραυστότητας (Hartmann A και συν 2008, 
Huopio J και συν 2000, Lin J και συν 1998). Οι νε-
ότεροι ασθενείς υπόκεινται σε κατάγματα του κε-
ντρικού βραχιονίου ως αποτέλεσμα τροχαίων ατυ-
χημάτων, επιληπτικών κρίσεων, ηλεκτρικού shock 
και πτώση από ύψος πάνω από το ύψος της όρθιας 
στάσης (Bohsali KI και συν 2009). Αυτές οι κακώ-
σεις έχουν την τάση να αφορούν στις σημαντικές 
κακώσεις των οστών και των μαλακών μορίων και 
συνακόλουθα αντιμετωπίζονται με χειρουργική 
επέμβαση (Green A και Norris T 2003, Lin J και συν 
1998). Ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς ή 
του μηχανισμού κάκωσης, η ανάκτηση άκρου ελευ-
θέρου άλγους, λειτουργικού εύρους κίνησης παρα-
μένει πρωταρχικός σκοπός της θεραπείας αυτών 
των κακώσεων (Schmidt A 2007). Υπάρχει κάποια 
δυσκολία αναφορικά με την κλινική παρακολού-
θηση και την ταξινόμηση των καταγμάτων του κε-
ντρικού βραχιονίου ως αποτέλεσμα της έλλειψης 
σταθερότητας των θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
(Robinson CM 2010). Υπάρχουν απειράριθμοι πα-
ράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 
μετατραυματικών αποτελεσμάτων (Misra A και 

Συντηρητική θεραπεία 
των καταγμάτων του   

 κεντρικού βραχιονίου
Μπιτζίδης Απόστολος, Μπισχινιώτης Ιωάννης

Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο
Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Κοζάνης, Μαμάτσειο



12- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 35, Τεύχος 3 - 2022

συν 2001, Zyto K και συν 1995). Επιπροσθέτως, 
η έλλειψη υψηλού επιπέδου ενδείξεων αναφορικά 
προς τη θεραπεία και τα αποτελέσματα μετά από 
κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου ανεξάρτητα 
από τη σχετική συχνότητα της κάκωσης έχει συ-
ντελέσει στην έλλειψη ομογνωμίας στη βασιζόμε-
νη επί θεραπευτικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισή 
τους (Misra A και συν 2001, Handoll HH 2003, 
Lanting B 1997). Υπάρχουν πρόσφατες πρόοδοι 
στην τεχνολογία που έχουν δώσει νέες θεραπευτι-
κές επιλογές χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση επί των 
παλαιών δεδομένων (Robinson CM 2010). Υπάρ-
χουν ακόμη πολλά διλήμματα αναφορικά με την 
ανάληψη χειρουργικής θεραπείας αλλά και για τα 
οποία η χειρουργική επιλογή μπορεί να είναι η κα-
ταλληλότερη μέθοδος θεραπείας, η οποία επίσης 
θα πρέπει να καθοριστεί με ακρίβεια. Η λήψη υψη-
λού επιπέδου αποτελεσμάτων που βασίζονται επί 
μελετών υπό έλεγχο προκειμένου να δοθούν απα-
ντήσεις αλλά η αβεβαιότητα παραμένει (Zyto K και 
συν 1997). Ανεξάρτητα από την επιλογή της θερα-
πείας, η πρώιμη ενεργός κινητοποίηση έχει αποδει-
χθεί ότι οδηγεί σε βελτίωση των αποτελεσμάτων 
(Hodgson S 2006, Koval KF και συν 1997). 

Ανατομική 
Υπάρχουν πολλά ανατομικά χαρακτηριστικά που 

θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του, όταν αποφα-
σίζει την κατάλληλη θεραπεία για τα κατάγματα 
του κεντρικού βραχιονίου. Η άρθρωση του ώμου 
είναι μια σφαιροειδής ενάρθρωση, η σταθερότητα 
της οποίας εξαρτάται τόσο από την ανατομική των 
οστών όσο και των μαλακών μορίων. Υπάρχει πε-
ρισσότερο συμφυής κίνηση από οποιαδήποτε άλλη 
άρθρωση, έτσι ώστε κάθε κάκωση που διακόπτει 
τη συνέχεια των οστικών και των εκ των μαλακών 
μορίων περιορισμών, μπορεί να οδηγήσει σε αστά-
θεια, όσο και σε δυσλειτουργία. Η εφαρμογή μέ-
τριας έντασης καταπονήσεων στη γληνοβραχιόνια 
άρθρωση αντιρροπείται από δυναμικούς περιορι-
στικούς σχηματισμούς όπως είναι ο δελτοειδής και 
το μυοτενόντιο πέταλο, ενώ οι μεγαλύτερες κατα-
πονήσεις αντιρροπούνται από τον ινώδη θύλακο 
και τον επιχείλιο χόνδρο (Bohsali KI και Wirth MA 
2009). 

Η οστική ανατομική του κεντρικού βραχιονίου 
υποδιαιρείται σε τέσσερα κύρια μέρη που βασίζο-
νται στην ταξινόμηση των τυπικών προτύπων των 

κακώσεων (Neer II CS 1970). Το κεντρικό βραχι-
όνιο απαρτίζεται από την κεφαλή του βραχιονίου, 
το έλασσον βραχιόνιο όγκωμα, το μείζον βραχιό-
νιο όγκωμα και τα τεμάχια της διάφυσης. Το τεμά-
χιο της κεφαλής είναι σφαιρικό κατά το σχήμα και 
έχει μέση διάμετρο 46 mm (37-57 mm) (Resch H 
και συν 1995). Το ύψος της κεφαλής είναι 8 mm 
άνωθεν του μείζονος βραχιονίου ογκώματος με 
ένα άνοιγμα 3 mm προς τα πίσω και 7 mm επί τα 
εντός της διάφυσης (Boileau P και Walch G 1997, 
Robertson DD και συν 2000). Η κεφαλή δεικνύει 
μια μέση γωνίωση των 20ο, με μεγάλη ανατομική 
διακύμανση (6,7ο πρόσθια απόκλιση, 47,5ο οπίσθια 
απόκλιση) και έχει έγκλιση 130ο σε σχέση προς τη 
διάφυση (Boileau P και Walch G 1997, Iannotti 
JP και συν 1992). Ο ανατομικός αυχένας αποτελεί 
το όριο της κεφαλής με τα βραχιόνια ογκώματα 
και αποτελεί το πεδίο πρόσφυσης των θυλακικών 
στοιχείων. Μια κάκωση στην περιοχή αυτή προμη-
νύει κακή πρόγνωση καθώς αποστερεί το σύνολο 
της αιματικής παροχής προς την κεφαλή του βρα-
χιονίου (Matsen III FA και συν 2009). Η οστική ποι-
ότητα του βραχιονίου μπορεί να προβλεφθεί από 
το πάχος του φλοιού του κεντρικού βραχιονίου 
(Tingart MJ και συν 2003). Το υποχόνδριο οστούν 
που υπόκειται του αρθρικού χόνδρου είναι το πιο 
πυκνό και υπάρχει ιδιαίτερη ελάττωση αυτής της 
πυκνότητα κατά την κίνηση εκ των άνω προς τα 
κάτω και από τα πίσω προς τα πρόσω (Tingart MJ 
και συν 2003, Hepp P και συν 2003, Tingart MJ και 
συν 2006, Tingart MJ και συν 2006)

Τα τεμάχια των βραχιονίων ογκωμάτων χρησι-
μεύουν ως ανατομικές προσφύσεις για το μυοτε-
νόντιο έλυτρο του ώμου. Αυτές οι προσφύσεις των 
μαλακών μορίων οδηγούν σε παρεκτόπιση διαμέ-
σου προβλέψιμων ανυσματικών δυνάμεων. ¨όσο 
μεγαλύτερη είναι η παρεκτόπιση τόσο μεγαλύτερη 
είναι η διακοπή της συνέχειας των μαλακών μορί-
ων και η απώλεια της αιμάτωσης (Hartmann A και 
Resch H 2008). Οι τένοντες του υπερακανθίου και 
του ελάσσονος στρογγύλου προσφύονται σε χωρι-
στά προσφυτικά πεδία επί του μείζονος βραχιονίου 
ογκώματος. Αυτές οι προσφύσεις έχουν ως απο-
τέλεσμα την τυπική πρόσθια παρεκτόπιση και την 
προς τα άνω παρεκτόπιση που παρατηρείται στα 
κατάγματα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. 
Το έλασσον βραχιόνιο όγκωμα αποτελεί πρόσφυ-
ση του τένοντα του υποπλατίου και έχει ως αποτέ-
λεσμα την επί τα εντός παρεκτόπιση του τεμαχίου 
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του ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος (Hartmann 
A και Resch H 2008). Το οστούν της περιοχής των 
βραχιονίων ογκωμάτων τείνει να είναι πυκνότε-
ρο κατά την περιοχή αυτών των προσφύσεων 
(Hawkins RJ και συν 1996). Η αύλακα του δικεφά-
λου βραχιονίου διαχωρίζει το μείζον και το έλασ-
σον βραχιόνιο όγκωμα και η περιφερική μοίρα της 
στρέφει ελαφρώς επί τα εντός σε σχέση με την 
κεντρική της μοίρα (Itamura J και συν 2002). Τα 
βραχιόνια ογκώματα διαχωρίζονται από το τεμάχιο 
της διάφυσης διά της περιοχής του χειρουργικού 
αυχένα, ο οποίος αποτελεί μια ασαφώς αφοριζό-
μενη περιοχή της μετάφυσης κάτω από την περιο-
χή των ογκωμάτων και πάνω από την περιοχή της 
διάφυσης. Τα κατάγματα της περιοχής των βραχι-
ονίων ογκωμάτων προκαλούν δυσλειτουργία των 
μυών και πώρωση σε πλημμελή θέση δευτεροπαθή 
προς την παρεκτόπιση που οδηγεί σε υπακρωμιακή 
και υποκορακοειδή προστριβή (Gerber C και συν 
1985, Neer CS 1983). Το κεντρικό βραχιόνιο αρ-
θρώνεται τόσο προς την ωμοπλάτη όσο και προς 
τον κορακοακρωμιακό τόξο. Η κεφαλή συντάσ-
σεται προς την ωμογλήνη που είναι ένας κυρτός 

σχηματισμός σχήματος ανεστραμμένου αχλαδιού. 
Οι θυλακοεπιχείλιοι ανατομικοί σχηματισμοί προ-
σφύονται αμφότεροι σε αυτό και είναι δυνατό 
να υποστούν ρήξεις επί κακώσεων του κεντρικού 
βραχιονίου (Bohsali KI και συν 2009). Το κορακο-
ακρωμιακό τόξο συναπαρτίζεται από το ακρώμιο, 
τον κορακοακρωμιακό σύνδεσμο και την κορακο-
ειδή απόφυση. Οι στερροί αυτοί οστικοί και συν-
δεσμικοί σχηματισμοί επηρεάζουν τη σταθερότητα 
του ώμου και του κατάγματος και η συνακόλουθη 
παρεκτόπιση μπορεί να προκαλέσει διακοπή της 
φυσιολογικής ολίσθησης μεταξύ του κορακοακρω-
μιακού τόξου και του κεντρικού βραχιονίου με απο-
τέλεσμα προστριβή και δυσλειτουργία (Matsen III 
FA και συν 2009). Επιπροσθέτως, ο υποδελτοειδής 
και ο υπακρωμιακός ορογόνος θύλακος παχύνεται 
καθίσταται ινωτικός και ουλώδης ως αποτέλεσμα 
των καταγματικών συμφύσεων και περιορίζει την 
κίνηση. Η πρώιμη κινητοποίηση θεωρητικά περιο-
ρίζει αυτές τις συμφύσεις (Koval KF και συν 1997). 
Το κεντρικό βραχιόνιο διαθέτει μια ιδιαίτερα εκτε-
ταμένη αιμάτωση με τη μορφή πυκνού αγγειακού 
δικτύου (εικόνα 2.1).

Εικόνα 2.1. Το αγγειακό δίκτυo της βραχιονίου κεφαλής (Sobotta Anatomy).
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Η πρόσθια και η οπίσθια περισπωμένη βραχιό-
νια αρτηρία δημιουργούν μια αγγειακή ζώνη γύρω 
από το κεντρικό βραχιόνιο. Η πρόσθια περισπωμέ-
νη βραχιόνια αρτηρία εξορμάται από τη μασχαλιαία 
αρτηρία κατά το κάτω χείλος του υποπλατίου μυός 
και παρέχει το πλείστον της αρτηριακής παροχής 
για την άρδευση της βραχιονίου κεφαλής μαζί με το 
μεσόστεο κλάδο της τοξοειδούς αρτηρίας (Brooks 
CH και συν 1993, Duparc F και συν 2001, Gerber 
C και συν 1990). Οι πιο σημαντικές παρεκτοπίσεις 
των μαλακών μορίων και τα κατάγματα από εξά-
ντληση υψηλής κινητικής ενεργείας σχετίζονται με 
αύξουσα συχνότητα διακοπής της αιμάτωσης που 
παρέχεται στην κεφαλή του βραχιονίου. Μία κά-
κωση της τοξοειδούς αρτηρίας σε κατάγματα του 
κεντρικού βραχιονίου συνδέεται με εμφάνιση AVN, 
αλλά η εξωοστική παράπλευρη κυκλοφορία μπορεί 
να αίματος τη βραχιόνια κεφαλή παρά την απώλεια 
της τοξοειδούς αρτηρίας (Bastian JD και Hertel R 
2008, Gerber C και συν 1996, Hertel R και συν 
2004). Η οπίσθια περισπωμένη βραχιόνια αρτηρία 
διήκει παραλλήλως προς το μασχαλιαίο νεύρο προς 
τα πίσω προς άρδευση του μυοτενοντίου ελύτρου 
και της οπίσθιας μοίρας του αρθρικού θυλάκου. 
Σε μερικά κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου, η 
οπίσθια περισπωμένη βραχιόνια αρτηρία και οι θυ-
λακικοί κλάδοι της προς τον οπίσθιο θύλακο διατη-
ρούν από μόνοι τους την αιμάτωση της βραχιονίου 
κεφαλής (Hertel R και συν 2004). Η συντριβή του 
εσωτερικού φλοιού της μετάφυσης με διατήρη-
ση αρθρικού τεμαχίου μικρότερου από 1 cm έχει 
συσχετισθεί με AVN μετά από κατάγματα του κε-
ντρικού βραχιονίου που οφείλονται σε διακοπή της 
συνέχειας των περισπωμένων βραχιονίων αγγείων 
(Resch H και συν 1995, Hertel R και συν 2004). Η 
μασχαλιαία αρτηρία, είναι πιο πιθανό να υποστεί 
κάκωση και συνυπάρχει με άλλες νοσηρές κατα-
στάσεις (McLaughlin JA και συν 1998). Λόγω της 
στενής γειτονίας του κεντρικού βραχιονίου προς, 
οι νευρικοί σχηματισμοί συχνά τίθενται σε κίνδυνο 
. Οι νευρολογικές κακώσεις γενικά αποτελούν συ-
νέπεια εξελκυσμού αλλά μπορεί να αποτελούν και 
συνέπεια σύνθλιψης (Visser CP και συν 2001). Το 
μασχαλιαίο νεύρο είναι αυτό που συχνότερα υπό-
κειται σε κάκωση. Το νεύρο αυτό διαγράφει μια δι-
αδρομή μήκους 6,1 cm από το άνω πέρας του κε-
ντρικού βραχιονίου και 1,7 cm από τον χειρουργικό 
αυχένα (Visser CP και συν 2001, Bono CM και συν 
2000). Κάθε ένας από αυτούς τους τρεις κλάδους 

προς το δελτοειδή, τον ελάσσονα στρογγύλο ή το 
έξω δερματικό νεύρο του πήχεως είναι δυνατό να 
υποστεί κάκωση. Η νευροπάθεια του υπερπλατίου 
νεύρου είναι δευτεροπαθής μετά από εξορκισμούς 
κατά την έξοδό του από το Άνω πρωτεύον στέλε-
χος ή κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο της ωμο-
πλάτης (Visser CP και συν 2001, Bono CM και συν 
2000). Η κάκωση του μυοδερματικού νεύρου είναι 
ασυνήθιστη αλλά είναι δυνατή μετά από κάκωση 
άμεσης πρόσκρουσης καθώς εισέρχεται στον τενό-
ντιο εκφυτικό πεδίο 3,1 - 8,2 cm από την κορυφή 
της κορακοειδούς απόφυσης (Flatow EL και συν 
1989, Flatow EL και συν 1991). Επιπροσθέτως, 
υπάρχει ισχυρός συσχετισμός της νευροπάθειας 
του βραχιονίου πλέγματος με κακώσεις της μασχα-
λιαίας αρτηρίας (McLaughlin JA και συν 1998).

Επιδημιολογία 
Το κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου αποτε-

λεί μία κάκωση που σχετίζεται στενά με την ηλικία 
και η συχνότητα του αυξάνει σε έναν γηράσκοντα 
πληθυσμό. Όπως Αναφέρθηκε νωρίτερα το κάταγ-
μα του κεντρικού βραχιονίου εκπροσωπεί το τρί-
το κατά συμβατότητα κάταγμα που συνδέεται με 
την πάροδο της ηλικίας μετά το 60ο έτος και εκ-
προσωπεί επίσης το 5% όλων των κακώσεων των 
άκρων (DeFranco MJ και συν 2006, Green A και 
Norris T 2003, Duparc F και συν 2001, Kannus 
P και συν 1996). Επίπτωση της κάκωσης φαίνε-
ται ότι αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας και οι 
γυναίκες προηγούνται σε σχέση με τους άντρες 
(DeFranco MJ και συν 2006). Έχει αποδειχθεί σε 
πληθυσμιακές μελέτες ότι το 70 έως 80% όλων 
των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου αφο-
ρά στις γυναίκες (Court-Brown C και συν 2001, 
Court-Brown CM και Caesar B 2006, Kristiansen 
B και συν 1987, Lind T και συν 1989). Οι κακώσεις 
αυτές είναι λιγότερο συχνές στους Ιάπωνες από ότι 
είναι στους Ευρωπαίους και στους λευκούς Αμερι-
κανούς (Baron JA και συν 1996, Hagino H και συν 
1999). Επιπροσθέτως, οι λευκοί Αμερικανοί υπό-
κεινται σε μεγαλύτερη συχνότητα κατάγματος του 
κεντρικού βραχιονίου από ότι οι μαύροι Αμερικανοί 
(Rose S και συν 1982). Η επίπτωση του κατάγμα-
τος του κεντρικού βραχιονίου κυμαίνεται από 63 
έως 105 ανά 100.000 κατά έτος (Court-Brown C 
και συν 2001, Kristiansen B και συν 1987, Lind T 
και συν 1989, Rose S και συν 1982). Η συχνότητα 
της κάκωσης αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνει 
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σε συσχετισμό με τις αποκλίσεις των δημογραφι-
κών δεδομένων (Palvanen M και συν 2006). Κα-
ταγράφεται μια μονότονη καμπύλη κατανομής της 
κάκωσης, όπου φαίνεται μικρή επίπτωση κάτω από 
την ηλικία των 40 ετών και οξεία αύξηση από εκεί 
και μετά (Court-Brown CM και Caesar B 2006). Η 
πλειονότητα των καταγμάτων του κεντρικού βραχι-
ονίου συμβαίνει σε ηλικιωμένους με ιστορικό οστε-
οπόρωσης οι οποίοι υφίστανται κακώσεις χαμηλής 
κινητικής ενέργειας. Σε ασθενείς με ηλικία άνω των 
60 ετών το 97% των καταγμάτων του κεντρικού 
βραχιονίου είναι αποτέλεσμα άμεσης πλήξης της 
περιοχής του ώμου (Court-Brown C και συν 2001, 
Palvanen M και συν 2000). Λόγω αυτής της δη-
μογραφικής απόκλισης η επίπτωση των οστεοπο-
ρωτικών καταγμάτων αναμένεται να τριπλασιαστεί 
κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες (Pritchett JW 
1997). Από μακρόπνοες φινλανδικές μελέτες έχει 
πιστοποιηθεί η συσχέτιση της αύξουσα επίπτωσης 
των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου με την 
πάροδο της ηλικίας (Kannus P και συν 2000). Σε 
γυναίκες που είναι άνω των 60 ετών υπάρχει 8% 
κίνδυνος κατάγματος του κεντρικού βραχιονίου 
(Lauritzen JB και συν 1993). Η συσχέτιση της οστε-
οπόρωσης με τα κατάγματα του κεντρικού βραχιο-
νίου μπορεί να επιπλέκει τόσο τη θεραπεία όσο και 
την αντιμετώπιση του ασθενούς. Όσον αφορά στις 
μετατραυματικές επιπλοκές. Οι παράγοντες κινδύ-
νου που επιβάλλουν στην επέλευση καταγμάτων 

περιλαμβάνουν τόσο την οστεοπόρωση όσο και 
την αυξημένη συχνότητα των πτώσεων (Chu SP 
και συν 2004, Olsson C και Petersson CJ 2006, 
Schwartz AV και συν 2005). Από προοπτικού χα-
ρακτήρα διαδοχικές μελέτες σε οστεοπορωτικά 
άτομα μόνο το 13% των διακοσίων εβδομήντα τρι-
ών ασθενών που χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε 
νοσοκομείο είχαν φυσιολογική οστική πυκνότητα 
(Astrand J και συν 2006). Επιπροσθέτως υπάρχει 
ιστορικό διαταραχών της ισορροπίας και της όρα-
σης σε συσχετισμό με την αύξηση των παραγόντων 
κινδύνου (Robinson CM 2010). 

Αιτιολογία
Παρά το ότι η πλειονότητα των καταγμάτων του 

κεντρικού βραχιονίου προκύπτουν ως δευτεροπα-
θής σε κακώσεις χαμηλής κινητικής ενέργειας, ο 
μηχανισμός κάκωσης σχετίζεται στενά με την ηλικία 
του ασθενούς η κάκωση είναι πιο συχνή σε πλη-
θυσμούς ηλικιωμένων και οι περισσότερες κακώ-
σεις προκύπτουν από πτώσεις σε προτεταμένο άνω 
άκρων επί ασθενών άνω της ηλικίας των 60 ετών 
(εικόνα 2.2) (Lobo MJ και συν 2005, Palvanen M και 
συν 2006, Kannus P και συν 2000).Τα τρία τέταρτα 
των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου συμβαί-
νουν συνήθως μετά από μία κάκωση χαμηλής κινη-
τικής ενέργειας (Green A και Norris T 2003, Desai 
KB και συν 1996, Hartsock LA και συν 1998).

Εικόνα 2.2.Οι συνηθισμένοι μηχανισμοί των χαμηλής ενεργείας καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου.
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Η εμβιομηχανική του κατάγματος και η εν γένει 
οστική ποιότητα του ασθενούς τείνουν να παρά-
γουν ποικίλες κακώσεις του κεντρικού βραχιονίου. 
Γενικά, τα κατάγματα συμβαίνουν είτε λόγω απευ-
θείας πλήξη επί του ώμου ή από άσκηση απευθεί-
ας πλήξης που μεταφέρεται λόγω πτώσης επί του 
προτεταμένου άνω άκρου (Hartmann A και Resch 
H 2008, Robinson CM 2010, Bohsali KI και συν 
2009). Η πρόσκρουση οδηγεί το κεντρικό βραχι-
όνιο μπροστινό μολύνει με αποτέλεσμα μεταφορά 
ενέργειας στο κεντρικό βραχίονα. Το οστού της 
ωμογλήνης είναι γενικό σκληρότερο και πιο πυκνό 
από ότι είναι το κεντρικό βραχιόνιο και με τον τρό-
πο αυτό δρα ως ένα αμόνι επί του οποίου προ-
σκρούει το κεντρικό βραχιόνιο (Edlson G 2004). Ο 
συνδυασμός της κατεύθυνσης της πλέξης επί του 
βραχιονίου η ποιότητα του οστού του κεντρικού 
βραχιολιού καθώς και ένας ελκυσμός των μαλα-
κών μορίων παράγει τα διάφορα καταγματικά πρό-
τυπα (Robinson CM 2010).

Διάφορες συν-νοσηρότητες αυξάνουν τον κίν-
δυνο επέλευσης κατάγματος και τον τύπο του 
κατάγματος που υφίσταται. Τα κατάγματα του κε-
ντρικού βραχιονίου εμφανίζονται με μεγαλύτερη 
συχνότητα σε ασθενείς με εξασθενημένη νευρική 
αντίδραση (Hessman M και συν 1999, Palvanen M 
και συν 2003, Sabick MB και συν 1999). Έχει υπο-
τεθεί ότι οι ασθενείς που φέρνουν ένα κάταγμα του 
κεντρικού βραχιονίου είναι πιο εξασθενημένοι από 
αυτούς που παθαίνουν κάταγμα του περιφερικού 
πέρατος της κερκίδας (Kelsey JL και συν 1992). 
Το κεντρικό βραχιόνιο υφίσταται κακώς πιο συχνά 
σε άτομα με μειωμένη νευρική αντίδραση που δεν 
μπορούν να σηκώσουν το άνω άκρο αρκετά γρή-
γορα για να αποτρέψουν την πτώση (Olsson C και 
συν 2005). Οι παράγοντες κινδύνου όπως είναι η 
υστέρηση του χρόνου αντίδρασης η διαταραχή της 
δημόσιας ή νευρολογικές διαταραχές ή διαταραχές 
της ισορροπίας και η τοξική επίδραση φαρμάκων 
αποτελούν παράγοντες που σχετίζονται με αυτά τα 
κατάγματα (Lee SH και συν 2002). Οι ασθενείς της 
μέσης ηλικίας που υφίστανται κατάγματα κεντρι-
κού βραχιονίου είναι βιολογικά πιο ηλικιωμένοι με 
μία μεγαλύτερη επίπτωση συν-νοσηρότητα λήψη 
αλκοόλης καπνού και χρησιμοποίηση ηδονιστικό 
ουσιών (Nguyen TV και συν 2001, Nordqvist A 
και συν 1996). Η πρώιμη εμμηνόπαυση είναι η πιο 
συνηθισμένη αιτία συν-νοσηρότητας και φυσικής 
γήρανσης επί καταγμάτων του κεντρικού βραχι-

ονίου (Robinson CM 2010). Επιπροσθέτως προς 
την οστεοπόρωση είναι δυνατόν κατάγματα του 
κεντρικού βραχιονίου να προκύψουν λόγω πρωτο-
παθούς ή μεταστατικού κακοήθους όγκου ως πα-
θολογικά μετά άσκηση συνήθους βίας.

Κλινική αξιολόγηση
Κατά την αρχική κλινική αξιολόγηση καταγμά-

των του κεντρικού βραχιονίου πρέπει να λαμβάνε-
ται ένα πλήρες ιστορικό και να διενεργείται φυσι-
κή εξέταση. Το ιστορικό θα πρέπει να αποκαλύψει 
εάν η κάκωση είναι υψηλής ή χαμηλής κινητικής 
ενεργείας και προχωρούμε στον υπόλοιπο έλεγχο. 
Όταν πρόκειται για μια κάκωση υψηλής κινητικής 
ενεργείας μετά από τροχαίο ατύχημα ή πτώση από 
ύψος μεγαλύτερο της όρθιας στάσης ή μια άλλη 
παρόμοια κάκωση, ακολουθείται το πρωτόκολλο 
ATLS. Οι κακώσεις του θώρακα σχετίζονται με κα-
τάγματα του κεντρικού βραχιονίου και μπορεί να 
περιλαμβάνουν πνευμοθώρακα, κατάγματα πλευ-
ρών και αιμοθώρακα (Robinson CM 2010). Οι κα-
κώσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στή-
λης επίσης σχετίζονται με κατάγματα του κεντρικού 
βραχιονίου υψηλής κινητικής ενεργείας (Robinson 
CM 2010). Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις 
ενδοθωρακικής και οπισθοπεριτοναϊκής εντόπισης 
καταγμάτων-εξαρθρημάτων του κεντρικού βραχι-
ονίου (Kozak TK και Skirving AP 1995, O’Donnell 
TM και συν 2008).

Ένα λεπτομερειακό ιστορικό της κάκωσης πρέ-
πει να περιλαμβάνει τη γνώση του μηχανισμού κά-
κωσης, το προκαταγματικό επίπεδο λειτουργικότη-
τας το επάγγελμα, το κυρίαρχο άνω άκρο, ιστορικό 
κακοήθειας, ιστορικό προηγηθέντων καταγμάτων 
ευθραυστότητας και τις δυνατότητες αποκατά-
στασης. Η παρουσία συνοδών κακώσεων στο άνω 
άκρο θα πρέπει επίσης να αποτελεί αντικείμενο εν-
δελεχούς εξέτασης. Οι ασθενείς που φέρουν κά-
ταγμα του κεντρικού βραχιονίου μπορεί να φέρουν 
επίσης κακώσεις στο ισχίο, στον αγκώνα, στον 
καρπό και στο χέρι, όπως και σε κάθε εντοπισμένη 
ευαισθησία ή άλγος των περιοχών που θα πρέπει 
να συνεξετάζονται, επίσης. Αντιστρόφως, ασθενείς 
με πιο περιφερικά κατάγματα και άλγος κατά την 
περιοχή του ώμου πρέπει να αξιολογούνται για κά-
ταγμα του κεντρικού βραχιονίου. 

Μία πλήρης κλινική φυσική εξέταση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ολόκληρο το άνω άκρο και να 
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εστιάζει σε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος. Ο φά-
κελος από μαλακά μόρια είναι ογκώδη στην περι-
οχή του ώμου και τα ανοιχτά καταστήματα είναι 
σπάνια (Robinson CM, 2011). Ενίοτε, μία σημαντι-
κά παρεκτοπισμένη βραχιόνια κεφαλή συχνά άτο-
μα μπορεί να προκαλέσει νέκρωση του δέρματος. 
Η συχνότητα προβλημάτων από το δέρμα Είναι της 
τάξης του 0,2% αυτό και σχετίζεται με παρεκτροπής 
μένα κατάγματα 2 τεμαχίων (Robinson CM και συν 
2011). Ο μηχανισμός της διάτρησης του δέρματος 
αφορά σε κάκωση από άσκηση άμεσης βίας επί του 
ώμου, και μπορεί να προκαλέσει αρχική διάτρηση η 
καθυστερημένη επικοινωνία με τον εξωτερικό κό-
σμο του λόγω της τάξεως του υπερκείμενου δέρ-
ματος (Robinson CM και συν 2011). Οι σημαντικές 
εκχυμώσεις γίνονται συνήθως όψιμα, και τούτο 
οφείλεται στη βαρύτητα και τη φορά των περιτο-
νιακών πεδίων. Ως αποτέλεσμα, το οίδημα και οι 
εκχυμώσεις μπορεί να εμφανίζονται στην περιοχή 
του αγκώνα. Τα πρόσθια και οπίσθια κατάγματα 
εξαρθρήματα μπορεί να προκαλέσουν διόγκωση 
και πληρότητα στην πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια 
του ο αντίστοιχος (εικόνα 2 και 3) (Hartsock LA 
και συν 1998). Πολύ σημαντικό οίδημα μπορεί να 
σχετίζεται με αγγειακή κάκωση αλλά σχεδόν όλα 
τα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου επιδεικνύ-
ουν κάποιο βαθμό οιδήματος που σχετίζεται με την 
κάκωση (McLaughlin JA και συν 1998). 

Εικόνα 2.3. Ακτινολογική εικόνα προσθίου κατάγματος 
εξαρθρήματος

Για τις πιο άδηλες κακώσεις, η προσεκτική και 
εξειδικευμένη ψηλάφηση του κεντρικού βραχιονί-
ου θα πρέπει επίσης να διενεργείται. Ήταν υπαρκτό 
της μένα και τα κατάγματα ελάχιστες παρεκτόπιση 
του μείζονος βραχιονίου ογκώματος είναι δυνατόν 
να διαλάθουν κατά ποσοστό 53% κατά την αρχική 
εξέταση (Ogawa K και συν 2003). 

Μία ενδελεχής νευροαγγειακή εκτίμηση της πε-
ριφερικής κυκλοφορίας, εξέταση του μασχαλιαίο 
νεύρο και τις εγγενή νευρολογικές καταστάσεις 
επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Μία δευτε-
ρογενής εξέταση για άλλες κακώσεις των άκρων, 
της κεφαλής, του αυχένα και του προσώπου είναι 
επίσης απαραίτητες.

Οι νευρολογικές κακώσεις είναι συνηθισμένες 
μετά από σημαντικά κατάγματα του κεντρικού βρα-
χιονίου και συχνά παραβλέπονται (deLaat EA και 
συν 1994). Το μασχαλιαίο νεύρο εξορμάται από τις 
Α5 και Α6 ρίζες και αποσπάται στην περιοχή της 
μασχάλης από το βραχιόνιο πλέγμα δια του ραχιαί-
ου δευτερεύοντος στελέχους. δίνει τρεις κλάδους 
το μασχαλιαίο νεύρο, ένα αναισθητικό κλάδο για 
την αισθητική νεύρωση της περιοχής του έξω χεί-
λους του δελτοειδούς και δύο κινητικούς κλάδους 
για τον δελτοειδή και τον ελάσσονα στρογγύλο μυ 
αντιστοίχως. Το μασχαλιαίο νεύρο διήκει πέριξ του 
κάτω χείλους του υποπλατίου προς τα πίσω κατά 
μήκος του χειρουργικού αυχένα. Διατρέχει επί 
τα εκτός δια μέσω του τετραπλεύρου χώρου του 
Velpeau μαζί με την οπίσθια περισπωμένη βρα-
χιόνια αρτηρία. Η συχνότητα των νευρολογικών 
βλαβών στα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου 
κυμαίνεται μεταξύ 6,2% και 67% με πιο συχνές 
της κάκωσης του μασχαλιαίων νεύρου (Lee SH και 
συν 2002). Το μασχαλιαίο νεύρο είναι επιρρεπές 
σε κακώσεις αποκαθήλωση μετά σημαντική παρε-
κτόπιση του χειρουργικού αυχένα και πιο συχνά 
σε πρόσθια κατάγματα και εξαρθρήματα (43). Η 
νευροπάθεια του βραχιονίου πλέγματος μπορεί να 
συμβεί δια μέσω άμεσης πλήξης από παρεκτοπι-
σμένα οστικά τεμάχια και περισσότερα νεύρα τί-
θεται σε κίνδυνο κατά την αντιμετώπιση των κα-
ταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου (Visser CP και 
συν 2001, Visser CP και συν 1999, de Laat EA 
και συν 1994). Μία πλήρης νευρολογική διερεύνη-
ση μπορεί να είναι δύσκολη λόγω του εγκλήματος 
και της αποτρεπτικής τάσης του ασθενούς εξαιτίας 
του κατάγματος. Τόσο βραχιόνιο πλέγμα Όσο και 
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τα περιφερικά νεύρα τίθενται σε κίνδυνο κατά τη 
διάρκεια της χειρουργικής θεραπείας και το κάταγ-
μα κινδύνου, όπως μία πιθανή κάκωση της αυχε-
νικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, ο χαμηλός 
δείκτης οστικής μάζας, ο σακχαρώδης διαβήτης και 
η καθυστέρηση της χειρουργικής θεραπείας επί 14 
μέρες αποδεδειγμένα σχετίζονται με αυξημένη συ-
χνότητα νευρολογικής δυσλειτουργίας (Warrender 
WJ και συν 2011). 

Παρόλο που ένα μεγάλο αγγειακό δίκτυο περι-
βάλλει το κεντρικό βραχιόνιο η εγκύκλιος το κόστος 
σπάνια σχετίζεται με τα κατάγματά του (Chevru A 
και συν 1988). Ακόμη και όταν υπάρχει αγγειακή 
βλάβη, η πλούσια παράπλευρη κυκλοφορία καθι-
στά τη διάγνωση δύσκολη. Έτσι σημεία όπως επε-
κτεινόμενο αιμάτωμα, σφυγμώδης εξωτερική αι-
μορραγία, μη εξαιρούμενη πτώση της αρτηριακής 
πίεσης και βλάβη του βραχιονίου πλέγματος πρέπει 
να εγείρει υπόνοιες αγγειακής βλάβης (Robinson 
CM 2010). Η σημαντική προς τα εντός παρεκτόπιση 
τόσο τις βραχίονες κεφαλής ή της διάθεσης μπορεί 
να συντελέσει σε κάκωση της μασχαλιαίας αρτηρί-
ας (McLaughlin JA και συν 1998, Visser CP και συν 
2001). Όταν υπάρχει κάταγμα τεσσάρων τεμαχίων 
με παρεκτόπιση της κεφαλής προς τη μασχάλη θα 
πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα αγγειακής βλά-
βης. Όταν το κάταγμα συνοδεύεται και από εξάρ-
θρημα η πιθανότητα αγγειακής βλάβης φθάνει στο 
30% (Zuckerman JD 1999). Η περιφερική κυκλο-
φορία πρέπει να ελέγχεται σε όλους τους ασθενείς 
με κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου.

Η κακώσεις των μαλακών μορίων που σχετίζο-
νται με κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου πά-
ντοτε πρέπει να τίθενται υπόψη και πρέπει να ανα-
μένονται Εάν η κάκωση δεν ακολουθεί την τυπική 
κλινική πορεία (Gallo RA και συν 2007). 

Η διάτρηση της επιφανειακής μυϊκής στιβάδας 
μπορεί να επισυμβεί, όταν είναι πολύ μεγάλη πα-
ρεκτόπιση των ιστών. Όταν πρόκειται για κατάγ-
ματα του μείζονος και του ελάσσονος βραχιονίου 
ογκώματος, το μυοτενόντιο έλυτρο του ώμου είναι 
ουσιωδώς απενεργοποιημένο και για το λόγο αυτό 
πρέπει να αναμένεται δυσλειτουργία του (Doetsch 
AM και συν 2004). Η τέλεια εξέταση του μυοτενο-
ντίου έλυτρο δεν μπορεί να γίνει στη φάση αυτή 
λόγω του επιλεγμένου άλγους και του οιδήματος, 
η παρακολούθηση της κατάστασης αυτού θα πρέ-
πει να παρακολουθείται σε όλη την κλινική δια-

δρομή για να διασφαλιστεί επαρκής λειτουργία. Η 
προχωρημένη συνήθως ηλικία των περισσότερων 
ασθενών, όπου απαντούν αυτά τα κατάγματα, η 
προϋπάρχουσα νόσος του μυοτενοντίου ελύτρου 
είναι πιθανή και με βεβαιότητα μία νέα ρήξη μπορεί 
να συμβεί κατά τη συνύπαρξή του με κατάγματα 
του κεντρικού βραχιονίου (Gallo RA και συν 2007). 

Όταν υπάρχουν λιγότερο σημαντικές οστικές 
κακώσεις που δεν ακολουθούν τις τυπικές διαδι-
κασίες της πώρωσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 
και να το αποδεχθούμε βλάβη του επιχειλίου χόν-
δρου. Υπάρχουν αναφορές τύπου SLAP και βλάβης 
του τενοντίου ελύτρου μετά μη παρεκτροπής μένα 
καταλύματα που μπορεί να συνυπάρχουν (Kendall 
CB και συν 2007). Στην αναφορά αυτή, οι ασθενείς 
εξακολουθούν να έχουν άλογο στο νομό παρά την 
πώρωση των οστών που αποκαταστάθηκε αρθρο-
σκοπικά, όσον αφορά στις συνοδές κακώσεις του 
μυοτενοντίου ελύτρου και του επιχειλίου χόνδρου 
(Kendall CB και συν 2007). 

Η πλήρης ακτινολογική αξιολόγηση θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται σε κάθε κλινική αξιολόγηση 
των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου. Σε μία 
τραυματολογία η σειρά θα πρέπει να περιλαμβά-
νει μία προσθιοπίσθια και μία πλάγια ακτινογραφία 
κατά το επίπεδο της ωμοπλάτης μαζί με μία μασχα-
λιαία προβολή. Η ανατομική θέση της ωμογλήνης 
σε σχέση προς το θώρακα καθιστά την τυπική προ-
σθιοπίσθια προβολή του ώμου, που συνήθως λαμ-
βάνεται στα τμήματα των επειγόντων μη ικανοποι-
ητική για την εξέταση της ανατομικής του ώμου. 
Γενικά, στις περισσότερες πρόσκοποι στις ακτινο-
γραφίες του ώμου είναι κυρίως προσανατολισμένα 
στο Άνω τεταρτημόριο του σώματος και δεικνύουν 
σημαντική αλληλεπικάλυψη των ανατομικών σχη-
ματισμών, όπως είναι η κορακοειδής απόφυση, η 
ωμογλήνη, η βραχιόνια κεφάλι και η ωμοπλάτη. Ο 
χειρουργός θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγρά-
ψεις τον τεχνολόγο του ακτινολογικού εργαστη-
ρίου τις κατάλληλες μεθόδους για τη διεξαγωγή 
αποδεκτών ακτινογραφιών του ώμου. Ο προσβε-
βλημένος όμως του ασθενούς πρέπει να εκτίθεται 
επί της ακτινολογικής πλάκας και ο αντίθετος όμως 
να κλείνει Περίπου κατά 40ο προς την πλευρά της 
κεντρικής δέσμης (Robinson CM 2010). Αυτή η 
θέση θα διασφαλίσει την απευθείας προβολή διά 
της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. Για την επίτευξη 
της κατάλληλης ωμοπλατιαίας πλάγιας προβολής, 
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η πρόσθια επιφάνεια του ώμου τίθεται στην ακτι-
νολογική πλάκα με το προσβεβλημένο όμως να 
κλείνει μπροστά τόσο κατά 40ο. Η κεντρική δέσμη 
κατευθύνεται προς τα πίσω και προς την ωμοπλα-
τιαία άκανθα (Bohsali KJ και Wirth MA 2009). 

Η πλάγια μασχαλιαία προβολή είναι μεγάλης 
σημασίας για την απεικόνιση της πρόσθιας ή της 
οπίσθιας παρεκτόπιση της βραχιονίου κεφαλής σε 
σχέση προς την ωμογλήνη. Προκειμένου να επι-
τευχθεί αυτή η προβολή το άνω άκρο θα πρέπει 
να υπαχθεί όσο πιο κοντά στις 90ο είναι δυνατό. Η 
κασέτα τοποθετείται στο Άνω χείλος του ώμου και 
η κεντρική δέσμη κατευθύνεται από κάτω κάθετα 
προς την κασέτα (Bohsali KJ και Wirth MA 2009). 
Εξαιτίας της φύσης της κάκωσης, η απαγωγή του 
ώμου συχνά μπορεί να μην είναι εφικτή μετά από 
ένα κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου. Έτσι, ως 
υποκατάστατο Αυτής μπορεί να γίνει μία τροπο-
ποιημένη μάσκα για προβολή, η προβολή κατά 
Velpeau (Bohsali KJ και Wirth MA 2009, Wallace 
WA και Hellier M 1983). Αυτή επιτρέπει στην ανάρ-
τηση και να είναι μικρότερο το εκλεγμένο άλγος. Η 
προβολή αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τον ασθενή 
κατακεκλιμένο επί της ακτινολογικής τραπέζης. Η 
κεντρική δέσμη τότε κατευθύνεται από πάνω προς 
τα κάτω. Στις περιπτώσεις που είναι πιθανό ένα 
υποκρυπτόμενη καταγμάτων μείζονος βραχιονίου 
ογκώματος ή μια βλάβη Hill Sachs μπορούν να λη-
φθούν προβολές με εσωτερική ή εξωτερική στρο-
φή προκειμένου να μελετηθεί καλύτερα η θέση και 
η μορφολογία της βραχιονίου κεφαλής (Bohsali 
KJ και Wirth MA 2009). Μία πλήρης ακτινολογική 

διερεύνηση μπορεί να δώσει πληροφορίες ανα-
φορικά με τη θέση της βραχιονίου κεφαλής, όπως 
τυπικά εμφανίζεται στα καταλύματα του κεντρικού 
βραχιονίου. Οι προβολές με εσωτερική στροφή, η 
μασχαλιαία και πλάγια ωμοπλατιαία προβολή θα 
καταδείξουν μία τυπική προς τα πίσω παρεκτόπιση 
του μείζονος βραχιονίου ογκώματος που οφείλε-
ται στην έλξη που ασκείται από τον είπα κάποιο 
και τον υπερακάνθιο μυ (Hartmann A και Resch H 
2008). Τόσο η προσθιοπίσθια όσο και οι πλάγιες 
προβολές απεικονίζουν την παρεκτόπιση του ελάσ-
σονος βραχιονίου ογκώματος και τη συνοχή της 
διάφυσης με αυτό που παράγεται από τη δράση 
του μείζονος θωρακικού μυός και του υποπλατίου 
μυός (Neer CS 2002). Η παρεκτόπιση της κεφαλής 
τυπικά ποικίλλει και σχετίζεται με τις εναπομένου-
σες προσφύσεις των μαλακών μορίων. Η μασχαλι-
αία πλάγια προβολή είναι απαραίτητη για την αξι-
ολόγηση της παρεκτόπιση της βραχιονίου κεφαλής 
(Hartmann A και Resch H 2008). Το πρόσθιο εξάρ-
θρημα της βραχιονίου κεφαλής συνοδευόμενο από 
κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου είναι δυνατόν 
να διαφύγει τυπικά χωρίς την κατάλληλη μας χά-
λια προβολή (Schmitt A 2007).

Η αξονική τομογραφία των καταγμάτων του κε-
ντρικού βραχιονίου μπορεί να παράσχει αυξημένη 
λεπτομερειακή απεικόνιση των οστικών σχηματι-
σμών και να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόη-
ση των προτύπων της παρεκτόπισης (εικόνα 2.4 
a, b). Η αξονική τομογραφία παρέχει πληροφορίες 
για τη λεπτομερειακή κατανόηση της παρεκτόπιση 
των βραχιόνων ογκωμάτων, τη συντριπτικότητα 

Εικόνα 2.4 a, b. 3D CT παρέχουσα σημαντικές λεπτομέρειες της ανατομικής σύνθετων καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 
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του κατάγματος, την έπαρση, την προσβολή της 
βραχίονες κεφαλής και της αρθρικής επιφάνειας 
της ωμογλήνης (Lobo MJ και Levine WN 2005, 
Hartsock LA και συν 1998). Τόσο η δισδιάστατη 
όσο και η τρισδιάστατη απεικόνιση μπορεί να λη-
φθούν διαμέσου αντίστοιχου λογισμικού στα πε-
ρισσότερα ιδρύματα προς παροχή ακόμη περισσό-
τερων λεπτομερειών και σύνθετων καταγματικών 
προτύπων (90). Η αξονική τομογραφία με τρισδιά-
στατη ανασύνθεση της εικόνας έχει αποδειχθεί ότι 
παρέχει τη μεγαλύτερη διαπαρατηρησιακή ομοφω-
νία όσον αφορά στην ταξινόμηση και στις οδηγίες 
για τη θεραπεία μεταξύ των ειδικών στη χειρουρ-
γική του άνω άκρου (Foroohar A και συν 2011).

Η μαγνητική τομογραφία παρέχει μικρά οφέ-
λη για την αρχική αξιολόγηση των καταγμάτων 
του κεντρικού βραχιονίου. Εάν υπάρχει υπόνοια 
παθολογικού κατάγματος, η μαγνητική τομογρα-
φία μπορεί να συνεισφέρει στη σταδιοποίηση της 
νόσου και της ανάληψης της θεραπείας (Bohsali 
KI και Wirth MA 2009). Εάν υπάρχει υπόνοια του 
μυοτενοντίου ελύτρου ή του επιχειλίου χόνδρου 
μετά την πώρωση του κατάγματος, η μαγνητική 
τομογραφία μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τη 
μελέτη αυτών των κακώσεων (Kendall CB και συν 
2007). Κατά την οξεία φάση, η αιμορραγία από το 
κάταγμα, το οίδημα από τα μαλακά μόρια μπορεί 
να καταστήσει τη χρήση της μαγνητικής τομογρα-
φίας δύσκολη για τη μελέτη των μαλακών μορίων 
με τα πρόσφατα κατάγματα του κεντρικού βραχιο-
νίου (Robinson CM 2010).

Η λήψη αποφάσεων θεραπείας
Κατά τη λήψη αποφάσεων για την επιλογή της 

κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου για την αντι-
μετώπιση των καταγμάτων του κεντρικού βραχι-
ονίου, ο χειρουργός θα πρέπει να έχει μία σαφή 
κατανόηση των πρωταρχικών σκοπών της θερα-
πείας. Ο σκοπός της θεραπείας των καταγμάτων 
του κεντρικού βραχιονίου θα πρέπει να είναι η ελα-
χιστοποίηση του άλγους και η μεγιστοποίηση της 
λειτουργικότητας του ώμου (Parnes N και Jupiter 
JB 2010). Η επίτευξη του σκοπού αυτού είναι με-
γαλύτερη σημασίας ανεξάρτητα από το αν αυτό 
γίνεται δια χειρουργικών ή συντηρητικών μέσων. 
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που διαδραματίζουν 
ρόλο στη λήψη της απόφασης θεραπείας, αλλά 
όλοι οι χειρουργοί θα πρέπει να αγωνίζονται για 

μία τελική πώρωση ελεύθερη επιπλοκών προκει-
μένου να παραχθεί ένας ελεύθερος άλγους κινητι-
κά σταθερός και λειτουργικός ώμος (Robinson CM 
2010). 

Οι παράγοντες για τη λήψη θεραπευτικών απο-
φάσεων σχετίζονται με τους ασθενείς, το χειρουρ-
γό και την κάκωση καθόσον όλοι είναι καθοριστι-
κοί της θεραπευτικής μεθόδου. Κατά την επιλογή 
μεταξύ χειρουργικής και μη παρεμβατικής θερα-
πείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρα-
κτηριστικά του ασθενούς, όπως είναι η ηλικία, η 
διανοητική κατάσταση, υποκείμενες κατάχρησης 
ουσιών όπως είναι ο καπνός το οινόπνευμα τα 
ναρκωτικά, οι διάφορες συν-νοσηρότητες όπως 
είναι ο διαβήτης, η οστεοπόρωση, η δυνατότητα 
αποκατάστασης, οι λειτουργικές προσδοκίες και 
το περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Όλα αυτά 
θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά το 
σχεδιασμό της θεραπείας (Robinson CM 2010, 
Bohsali KI και συν 2009, Schmidt A 2007). Γενικά 
ένα άτομο με λιγότερες απαιτήσεις με συμπτωματι-
κές συν-νοσηρότητες είναι περισσότερο υποψήφιο 
για να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με αντικειμενι-
κό σκοπό τη σύντομη επίτευξη ενός λειτουργικού 
ώμου (Hodgson S 2006). Οι μεγαλύτεροι ασθενείς 
έχουν την τάση να εμφανίζουν χειρότερα λειτουρ-
γικά αποτελέσματα μετά θεραπεία για κατάγμα-
τα του κεντρικού βραχιονίου (Hodgson S 2006). 
Η παρατήρηση συνδέεται με παράγοντες όπως η 
ευθραυστότητα των οστών διαταραχές της γνώση 
ας κακώσεις του μυοτενοντίου ελύτρου του ώμου 
οστεοπόρωση και μικρές δυνατότητες αποκατά-
στασης (Schwartz AV και συν 2005, Palvanen M 
και συν 2000, Cummings S και Melton LJ 2002, 
Olsson C και συν 2004). 

Οι παράγοντες που έχουν σχέση με τον ασθενή 
έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τα αποτελέσματα 
που σχετίζονται με τη θεραπεία με εφαρμογή τόσο 
συντηρητικών όσο και πιο επεμβατικών μεθόδων. 
Επιπλοκές όπως είναι οι λοιμώξεις Η ψευδάρθρω-
ση ή άσηπτη νέκρωση, η αστοχία της οστεοσύνθε-
σης και η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα απο-
κατάστασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως 
δυνητικά σχετιζόμενη με παθολογικές συν-νοση-
ρότητες. Ειδικότερα η κατάχρηση αλκοόλ αυξάνει 
τον κίνδυνο της μη συμμόρφωσης και της ψευδάρ-
θρωση και η χρήση καπνού αυξάνει την πιθανότητα 
της ψευδάρθρωσης. Η οστεοπόρωση σχετίζεται με 
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αυξημένη συχνότητα συντριβής ελλείμματα σχετι-
ζόμενα με εμβύθιση και απώλεια της ανάταξης και 
της συγκράτησης μετά από χειρουργική θεραπεία 
(Hartmann A και Resch H 2008). 

Οι παράγοντες που έχουν σχέση με την κάκω-
ση και επηρεάζουν τη λήψη απόφασης θεραπείας 
περιλαμβάνουν τον τύπο του κατάγματος, τη παρε-
κτόπιση, τις κακώσεις των μαλακών μορίων και τις 
συνοδές κακώσεις. Η πλειονότητα των καταγμά-
των του κεντρικού βραχιονίου είναι ελάχιστα παρε-
κτοπισμένα ή μη παρεκτοπισμένα και για αυτό εί-
ναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν χωρίς εγχείρηση 
(Lobo MJ και Levine WN 2005, Rasmussen S και 
συν 1996). Περίπου μόνο το 20% των καταγμάτων 
του κεντρικού βραχιονίου είναι συντριπτικά υπό-
λοιπα εκτοπισμένα τόσο που απαιτούν χειρουργική 
θεραπεία (Lobo MJ και Levine WN 2005, DePalma 
AF και Cautilli RA 1961). Ο τύπος του κατάγματος 
και μόνο έχει θεωρηθεί μικρής προγνωστικές αξίας 
για το τελικό αποτέλεσμα(Lobo MJ και Levine WN 
2005, DePalma AF και Cautilli RA 1961). Η οστική 
ποιότητα, η συντριβή, η παρεκτόπιση και ο κίνδυ-
νος αγγειακής βλάβης όλα σχετίζονται με τα ποικί-
λα αποτελέσματα (Robinson CM 2010, Bohsali KI 
και συν 2009). Υπάρχει αντιγνωμία, όσον αφορά 
στη θεραπεία, όταν εκτίθενται οι παράγοντες που 
σχετίζονται με την κάκωση μόνοι τους και με τις 
παραδοσιακές οδηγίες θεραπείας που προτάθη-
καν από τον Neer που δεν αποτελούν τη χρυσή 
σταθερά σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα που 
βασίζονται σε ενδείξεις (Neer II CS 1970, Brien H 
και συν 1995, Neer II CS 1970, Siebenrock DA και 
Gerber C 1993, Court-Brown CM και McQueen 
MM 2004). Η επάνοδος σε σχεδόν φυσιολογι-
κή κινητικότητα μπορεί μόνο να προσδοκάται επί 
απλών κακώσεων του κεντρικού βραχιονίου (Koval 
KF και συν 1997, Court-Brown CM και συν 2002, 
Court-Brown C και συν 2001, Court-Brown CM 
και McQueen MM 2004, Gaebler C και συν 2004) 
Επί ασθενών με πιο βαριά κατάγματα του κεντρι-
κού βραχιονίου η κατάλληλη συμβουλευτική προ 
της ανάληψης χειρουργικής θεραπείας ή συντη-
ρητικής θεραπείας είναι μεγάλης σημασίας για την 
αποσαφήνιση των προσδοκιών και τους στόχους 
του προ της ανάληψης οποιασδήποτε θεραπευ-
τικής προσπάθειας (Rasmussen S και συν 1992, 
Leyshon RL 1984).

Η διερεύνηση των αποτελεσμάτων μετά θερα-

πεία καταγμάτων 4 τεμαχίων δεικνύει ότι τόσο η 
χειρουργική όσο και η συντηρητική θεραπεία μπο-
ρούν να δώσουν παραπλήσια αποτελέσματα αν και 
υπάρχουν και τι περιορισμοί, όταν συγκρίνονται με-
λέτες με διαφορετική επιλογή ασθενών μεταχείρι-
ση των αποτελεσμάτων και μέτρηση του αποτελέ-
σματος, η οποία γίνεται σε μικρές ομάδες ασθενών 
(Tingart M και συν 2004). Η προσεκτική επιλογή 
ασθενών είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για 
την επίτευξη καλού αποτελέσματος οποιασδήποτε 
θεραπείας (Parnes N και Jupiter JB 2010). 

Η εμπειρία του χειρουργού, η άνιση και η πείρα 
του επηρεάζουν την καταλληλόλητα της θεραπείας 
επίσης. Με τις νεότερες πρόοδο στην ορθοπαιδι-
κή τεχνολογία, ο χειρουργός έχει στο οπλοστάσιό 
του πολλές δυνατότητες για την αντιμετώπιση των 
καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου. Οι επιλο-
γές αυτές ξεκινούν από μη παρεμβατική θεραπεία 
με διαδερμική οστεοσύνθεση, ανοικτή ανάταξη και 
εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες, εν-
δοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση, οστεοσύν-
θεση με συρραφή, και ποικίλες τεχνικές εισαγωγές 
μοσχευμάτων και διαφόρων τύπων αρθροπλαστι-
κές διατίθεται στο χειρουργό για τις διαφόρων 
τύπων κακώσεις της περιοχής (Zyko K και συν 
1987, Lind T και συν 1989, Bosch U και συν 1998, 
Chudik SC και συν 2003, Dimakopoulos P και συν 
2007, Doursounian L και συν 2000, Koval KJ και 
συν 1996). Μία από αυτές τις επιλογές δεικνύουν 
ποικίλα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 
σχετίζονται με τη θεραπεία και τους ασθενείς. Ο 
χειρουργός θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με 
κάθε μία από αυτές προ της ανάληψης θεραπεί-
ας και να προσδιοριστεί ποια μέθοδος μπορεί να 
είναι η πιο κατάλληλη για τον καθέναν από τους 
ασθενείς. Συνολικά, τα αποτελέσματα μετά συντη-
ρητική θεραπεία θα είναι ανώτερα από μία πλημμε-
λώς εφαρμοσμένη χειρουργική θεραπεία ανεξάρ-
τητα από την επιλογή της μεθόδου οστεοσύνθεσης 
(Robinson CM και συν 2010). 

Οι γενικές ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπι-
σης είναι: , ανοικτά κατάγματα σημαντική και τμη-
ματικού χαρακτήρα καθώς εισέτι ασθενών που 
είναι γενικώς σε κατάσταση για χειρουργική θερα-
πεία (Misra A και συν 2001, Zyto K και συν 1997, 
Palvenen M και συν 2000, Robinson CM και συν 
2011, Moda S και συν 1990). Η συντηρητική θε-
ραπεία ενδείκνυται σε απλά και μη παρεκτοπισμέ-
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να κατάγματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
αποτελεσματικότητα Σε πιο σύνθετες κακώσεις και 
ασθενείς που δεν είναι πρόσφοροι για χειρουργι-
κή θεραπεία (Koval KF και συν 1997, Court-Brown 
CM και συν 2001, Tingart M και συν 2008,Court-
Brown CM και συν 2001, Gaebler C και συν 2003, 
Leyshon RL και συν 1984, Bosch U και συν 1998). 

Οι περισσότερες από τις διαθέσιμες σήμερα 
οδηγίες βασίζονται στη γνώμη των ειδικών και σε 
μικρής έκτασης μελέτες (Handoll H και Oliver BJ 
2010). Μέχρι να υπάρξουν μεγαλύτερες και υψη-
λότερου επιπέδου τυχαιοποίηση σε συγκριτικές με-
λέτες, η θεραπεία των καταγμάτων του κεντρικού 
βραχιολιού είναι πιθανό να εξαρτάται μόνο από τη 
δεξιότητα του χειρουργού και τις προτιμήσεις του 
(Hartmann A και Resch H 2008).

Συντηρητική αντιμετώπιση
Όπως κατατέθηκε προηγουμένως, η πλειονό-

τητα των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 
εμπίπτουν σε σταθερά καταγματικά πρότυπα που 
είναι πολύ πρόσφορα για την επιλογή συντηρητι-
κής αντιμετώπισης (Lobo MJ και vine WN 2005, 
Rasmussen S και συν 1992). Τα σχετικά μη πα-
ρεκτοπισμένα κατάγματα δύο ή τριών τεμαχίων 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ακεραιότητα 
του εκ μαλακών μορίων φακέλου τόσο για τη στα-
θερότητα όσο και για την πώρωσή τους. Το στρο-
φικό έλυτρο, το περιόστεο και ο περιβάλλοντας 
αρθρικός θύλακος παρέχει τον εσωτερικό εκείνο 
νάρθηκα για τα καταγματικά τεμάχια (Hartmann A 
και Resch H 2008). Η ελαχίστη παρεκτόπιση των 
ογκωμάτων με έμπαρση της διάφυσης εντός της 
μετάφυσης ελαττώνει τον κίνδυνο ψευδάρθρω-
σης (Robinson CM 2010). Η απόλυτη σταθερότη-
τα είναι δύσκολο να προσδιορισθεί από μια απλή 
αρχική ακτινολογική διερεύνηση. Τα ακτινολογικά 
χαρακτηριστικά όπως η ελαχίστη συντριβή, τρία ή 
λιγότερα τεμάχια, απουσία σημαντικής παρεκτόπι-
σης των ογκωμάτων, έμπαρση του φλοιού, σχετι-
κή έμπαρση της διάφυσης εντός της κεφαλής και 
απουσία ιστορικού εξαρθρήματος υποδηλώνουν 
σχετική σταθερότητα των καταγματικών τεμαχί-
ων (Green A και Norris T 2003, Neer II CS 1970, 
Foroohar A και συν 2011, Court-Brown CM και 
συν 2002, Young TB και Wallace WA 1985). Κατά 
την κλινική εξέταση, η ήπια στροφή του αγκώνα 
και του αντιβραχίου μπορούν να διενεργηθούν με 

ταυτόχρονη ψηλάφηση της κεφαλής. Η σταθερό-
τητα του κατάγματος υποδηλώνεται εάν τα τε-
μάχια φαίνεται να κινούνται ως μία ενότητα, εάν 
το επιτρέπει το οίδημα (Bohsali KI και συν 2009). 
Παρά τη διενέργεια του δέοντος ακτινολογικού 
ελέγχου και τα κλινικά ευρήματα, απαιτούνται εν 
σειρά ακτινολογικές λήψεις σε χρόνο 2-3 εβδομά-
δων μετά την κάκωση συνιστώνται προκειμένου 
να αποκλεισθεί η επιβραδυμένη παρεκτόπιση των 
καταγματικών τεμαχίων (Koval KJ και συν 1997). Η 
εμφάνιση ήπιου υπεξαρθρήματος της γληνοβραχι-
ονίου άρθρωσης σε συγκερασμό με κάταγμα του 
κεντρικού βραχιονίου ή όπως αναφέρεται «ψευδο-
ϋπεξάρθρημα» δεν αποτελεί δείκτη αστάθειας του 
κατάγματος (Pritchett JW 1997, Yosipovitch Z και 
συν 1989). Παράγοντες όπως ατονία του δελτο-
ειδούς, απραξία του δελτοειδούς, νευροαπραξία, 
αίμαρθρο και δυσλειτουργία του στροφικού πετά-
λου του ώμου όλα συμβάλλουν στην εμφάνιση του 
ήπιου κάτω υπεξαρθρήματος (Pritchett JW 1997, 
Yosipovitch Z και συν 1989). Αυτό το εύρημα εί-
ναι συνηθισμένο μετά από κατάγματα του κεντρι-
κού βραχιονίου και τείνει να είναι αυτοϊώμενο κατά 
τη διάρκεια της επουλωτικής εξεργασίας (εικόνες 
2-5a-b). 

Σε αντίθεση με τα κατάγματα της διάφυσης του 
βραχιονίου, η κλειστή ανάταξη και η λειτουργική 
κινητοποίηση αποτελεί σπάνια επιλογή θεραπεί-
ας για τα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου 
(Sarmiento A και συν 1977). Ο A Sarmiento ήταν 
αυτός που έδειξε μεγάλους αριθμούς καλών απο-
τελεσμάτων με τη λειτουργική θεραπεία μεγάλων 
αριθμών καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονί-
ου (Sarmiento A και συν 2000). Ο περιβάλλοντας 
φάκελος εκ μαλακών μορίων και η δυνατότητα 
ελέγχου των οστικών τεμαχίων κεντρικά και περι-
φερικά της εστίας του κατάγματος επιτρέπει την 
επιτυχημένη θεραπεία των καταγμάτων της διάθε-
σης του βραχιονίου (Sarmiento A και συν 2000). 
Δυστυχώς, τα κεντρικά κατάγματα του βραχιονίου 
υπάρχουν πολλές καταπονήσεις που παραμορφώ-
νουν, οι οποίες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν με 
ένα λειτουργικό κηδεμόνα (Schmitt A 2007). Για 
ιστορικούς λόγους αναφέρουμε τους γύψους δί-
κην αεροπλάνου και λάρνακες για την περιοχή του 
ώμου με το βραχιόνιο τοποθετημένο σε απαγωγή 
και πρόσθια ανύψωση που μπορούν να ουδετερο-
ποιήσουν κάποιες από τις δυνάμεις παραμορφώ-
σεις επί του κεντρικού βραχιονίου αλλά αυτές οι 
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μέθοδοι δεν είναι καλός ανοιχτές και δεν ενδεί-
κνυνται σήμερα στη θεραπεία των καταγμάτων του 
κεντρικού βραχιονίου (Schmitt A 2007). Σπανίως, 
ένα ασταθές κάταγμα 2 τεμαχίων μπορεί να κατα-
στήσει σταθερό με κλειστή ανάταξη (Hepp P και 
συν  2006). Η παρεκτόπιση των κομμάτων είναι 
δύσκολο να αναταχθεί χωρίς εγχειρητική ανάταξη 
(Schmitt A 2007). Ένα παρεκτοπισμένο κάταγμα 
του αυχένα του βραχιονίου συνήθως καταλήγει Σε 
εσωτερική και πρόσθια παρεκτόπιση δευτερογε-
νώς προς την έλξη που ασκεί ο μείζων θωρακικός 
(Neer CS 2002). Οι χειρισμοί ανάταξης για τα κα-
τάγματα του κεντρικού βραχιολιού απαιτεί άσκη-
ση έλξης κατά το διαμήκη άξονα με προσαρμογή 
και οπίσθια ώθηση επί της βραχιόνιας διάφυσης 
(Iannoti JP και συν 2003, Jaberg H και συν 1992). 
Κατά το χειρισμό γίνεται προσπάθεια ουδετερο-
ποίησης τις δράσεις του μείζονος θωρακικού και 
ευθυγράμμισης της κεφαλής προς την διάφυση. 
Μετά την ευθυγράμμιση, η διάφυση θα πρέπει να 
υπάρχει μέσα στην κεφαλή σε Μία σταθερή θέση. 
Εάν επιτευχθεί σταθερή ανάταξη, η συντηρητική 
θεραπεία μπορεί να δώσει ένα αποδεκτό αποτέλε-
σμα (Hepp P και συν 2006). 

Οι δυνατότητες ακινητοποίησης με νάρθηκα 
περιλαμβάνουν την απλή ανάρτηση, εφαρμογή 
λάρνακας ώμου, εφαρμογή κρέμας του γύψου και 
γύψου τύπου αεροπλάνου. Η τυπική ανάρτηση πα-
ρέχει επαρκή ακινητοποίηση για όλα τα κατάγματα 
του κεντρικού βραχιονίου που αντιμετωπίζονται 
συντηρητικά (Hanson B και συν 2009). Η ανάρτη-
ση επιτρέπει την ήπια δράση της βαρύτητας προς 
επίτευξη διάτασης στα οστικά πέρατα προκειμένου 
να υποβοηθηθεί η αρχική ανακούφιση του άλγους 
(De Palma AF και Cautilli RA 1961). Ο κρεμάμενος 
γύψινος επίδεσμος δεν παρέχει ουσιώδες πλεο-
νέκτημα έναντι της απλής αναρτήσεις, αντιθέτως 
μπορεί να ασκήσει υπερβολικές διατατικές δυνά-
μεις κατά τα ωστικά πέρατα και να προαγάγει την 
ψευδάρθρωση, ενώ άλλες μέθοδοι ακινητοποί-
ησης δεν είναι καλώς ανεκτές (Rasmussen S και 
συν 1984, Svend-Hansen H 1974,)

Ο αρχικός έλεγχος του εκλυομένου άλγους 
μετά την κάκωση είναι δυσχερής, αλλά ο συνδυ-
ασμός από του στόματος αναλγητικών, τοπικές 
αναλγητικές μέθοδοι και η ακινητοποίηση με νάρ-
θηκα παρέχει επαρκή έλεγχο για τις πρώτες αρ-
κετές ημέρες μετά την κάκωση. Μερικοί ασθενείς, 

μπορεί να έχουν δυσκολίες κατά τον ύπνο και στο 
κρεβάτι μετά κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου, 
έτσι, ο ύπνος σε καθιστική θέση με ανάκλιντρο 
θα πρέπει να συνιστάται για άτομα με την κάκω-
ση αυτή. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να 
αντιμετωπιστούν ως εξωτερικοί ασθενείς με αυτές 
τις κακώσεις, η εξασθενημένη ασθένειες απαιτούν 
εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι πιο ανάπηροι ασθε-
νείς μπορούν να ωφεληθούν από την εισαγωγή 
στο νοσοκομείο τόσο για τον έλεγχο του βάρους 
όσο και για την υποβοήθηση της αποκατάστασης 
με δραστηριότητες της καθημερινής ζωής μετά 
την έξοδο (Robinson CM 2010). Η έγκαιρη προ-
στασία με βαθμιαία κινητοποίηση με πρωταρχικό 
μέλημα προκειμένου για τη συντηρητική θεραπεία 
των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου (Koval 
KJ και συν 1997, Leyshon RL 1984, Young TB και 
Wallace WA 1985, Clifford PC 1980, Kristiansen B 
και συν 1989). Η υπερβολική ακινητοποίηση μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του άλγους 
και να ελαττώσει το τελικό εύρος κινητικότητας και 
λειτουργικότητας (Hodgson S 2006, Koval Fk και 
συν 1997, Hodgson S και συν 2003).

Η λειτουργική ανάκαμψη βελτιώνεται όταν η 
φυσικοθεραπεία αρχίζει όσο το δυνατόν πλησιέ-
στερα προς την κάκωση (Hodgson S 2006, Koval 
KF και συν 1997, Hodgson S και συν 2003). 
Τόσο η επιλογή του χρόνου όσο και του τύπου 
των ασκήσεων που επιτελούνται μετά από κατάγ-
ματα του κεντρικού βραχιονίου συμβάλλουν σε 
καλό λειτουργικό αποτέλεσμα (Koval KF και συν 
1997). Οι ενεργητικές κινήσεις πιο περιφερικά από 
το κάταγμα θα πρέπει να αρχίζουν αμέσως μετά 
την κάκωση και ασκήσεις κινητικότητας του ώμου 
μόλις αρχίσει να το επιτρέπει το εκλεγμένο άλγος 
(Hodgson S 2006). Οι Koval και συν παρουσίασαν 
βελτιωμένα αποτελέσματα όταν η φυσικοθεραπεία 
αρχίζει 14 ημέρες μετά την κάκωση (Koval KF και 
συν 1997). Οι κινήσεις που ενθαρρύνονται με όριο 
της 14 ημέρες είχαν αποτέλεσμα ελάττωση της 
δυσκαμψίας και βελτίωση της λειτουργικότητας 
και της ικανότητας εκπλήρωσης των αναγκών της 
καθημερινής ζωής (Koval KF και συν 1997). Είναι 
μεγάλης σημασίας η στενή ακτινολογική παρακο-
λούθηση της θέσης του κατάγματος προς αποκλει-
σμό της επιπλέον γωνίωσης και παρεκτόπιση μετά 
την έναρξη της φυσικοθεραπείας (Koval KF και συν 
1997). Μερικές μορφές θεραπευτικής αντιμετώπι-
σης, είτε είναι υπό παρακολούθηση είτε σε ένα ορ-
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γανικό πρόγραμμα κατ’ οίκον, θα πρέπει να συνεχί-
ζουν μέχρι τη μέγιστη λειτουργική αποκατάσταση, 
η οποία μπορεί να βραδύνει Ακόμη και ένα έτος 
μετά την κάκωση βραχιονίου (Koval KJ και συν 
1997, Leyshon RL 1984). Ακόμη και η ελάχιστη 
εφαρμοζόμενη θεραπεία είναι πιο επιθυμητή από 
την παντελή έλλειψη φυσικοθεραπείας (Bertoft ES 
και συν 1984). Μία απλή θεραπευτική συνεδρία με 
συνακόλουθη εκτέλεση κινήσεων κατ’ οίκον μπορεί 
να αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική ως επιτη-
ρούμενο φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα (Bertoft 
ES και συν 1984). Οι πιο εμπεριστατωμένες θε-
ραπευτικές δυνατότητες όπως υδροθεραπεία ή η 
ηλεκτροθεραπεία με παγωμένα ρεύματα Δεν φαί-
νεται ότι έχουν θετική επίδραση επί των αποτελε-
σμάτων (Lobo MJ και Levine WN 2005, Revay S 
και συν 1992). Η επιτυχημένη αποκατάσταση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα σταθερό θεραπευτικό 
πρωτόκολλο ασκήσεων προς διατήρηση της κινη-
τικότητας και αύξηση της ισχύος όσο το επιτρέπει η 
πώρωση του κατάγματος. Οι ενεργητικές κινήσεις 
του αγκώνα, του καρπού και του χεριού θα πρέ-
πει να αρχίζουν αμέσως μετά την κάκωση. Μετά 
μία εβδομάδα περίπου από την κάκωση θα πρέπει 
να αρχίζουν εκκρεμή ίδιες ασκήσεις αμέσως και 
υποβοηθούμενες ασκήσεις κάμψης, απαγωγές και 
στροφικές κινήσεις (Hodgson S και συν 2003). Οι 
ισομετρικές ασκήσεις του δελτοειδούς και οι ασκή-
σεις του στροφικού πετάλου θα πρέπει να αρχί-
ζουν 6 έως 12 εβδομάδες μετά την κάκωση (Koval 
KF και συν 1997).

Κατά την αποτίμηση των λειτουργικών αποτελε-
σμάτων μετά από θεραπεία μη παρεκτροπής μένω 
καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου, οι Koval 
και συν κατέστρωσαν ένα πρωτόκολλο, το οποίο 
βελτίωσε τα λαμβανόμενα αποτελέσματα εφόσον 
η φυσικοθεραπεία εκκινούσε δύο εβδομάδες μετά 
την κάκωση (Koval KF και συν 1997). Οι συγγρα-
φείς αυτοί έκαναν χρήση απλής αναρτήσεις για 
την ανακούφιση του αρχικού άλγους και μετά μία 
εβδομάδα όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται για 
κινήσεις εύρους και φυσικοθεραπεία. Η θεραπεία 
αποτελείται από κάθε δύο βδομάδες επισκέψεις 
κατά τη διάρκεια των οποίων τελούνται ενεργητι-
κές κινήσεις κατά το χέρι, τον αγκώνα και τον καρ-
πό σε συνοδεία με παθητικές κινήσεις του ώμου. 
Αρχικά, οι ασκήσεις του ώμου διενεργούνταν σε 
ύπτια θέση και περιλάμβαναν ανέλκυση προς τα 
πρόσω, εξωτερική στροφή και εσωτερική στροφή 

ως προς το θώρακα. Η ανάρτηση συνεχιζόταν για 
τέσσερις έως έξι εβδομάδες και διενεργούνταν 
ασκήσεις τέσσερις φορές την ημέρα στο σπίτι. 
Μετά την κλινική πώρωση του κατάγματος πιστο-
ποιούσαν η ανάρτηση αφαιρούνταν. Ξεκινούσαν 
ενεργητικές κινήσεις και ισομετρικές ασκήσεις δελ-
τοειδούς και του στροφικού πετάλου. Είναι ειδικές 
ασκήσεις άρχισαν σε ύπτια θέση και προοδευτικά 
γινόταν και από την καθιστική θέση. Καθώς οι κινή-
σεις βελτιώνονται αρχίζουν ενεργητικές ασκήσεις 
υπό αντίσταση του δελτοειδούς και του στροφικού 
ελύτρου, επιθετική διάθεση και ευθυγράμμιση μέ-
χρι να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα (Koval KF 
και συν 1997). 

Αποτελέσματα
Όταν απουσιάζουν επιπλοκές, οι περισσότεροι 

ηλικιωμένοι ασθενείς ανακτούν ένα λειτουργικό 
και ελεύθερο άλγους ώμου (Robinson CM 2010). 
Η λειτουργική βελτίωση μπορεί να συνεχιστεί για 
τους πρώτους 6 μήνες και η πλήρης βελτίωση 
μπορεί να επέλθει μετά ένα έτος (Robinson CM 
και Aderinto J, 2005, Robinson CM και Page RS, 
2003, Robinson CM και συν 2009). Οι ασθενείς 
θα πρέπει να ενημερώνονται ότι είναι πιο πιθανό η 
πλήρης λειτουργικότητα του ώμου να μην επανέλ-
θει ποτέ στο φυσιολογικά μετά από ένα κάταγμα 
του κεντρικού βραχιονίου (Robinson CM 2010). 
Οι περισσότεροι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν 
ελάσσονα κατά την έντονη δραστηριότητα αλλά 
οι περισσότεροι είναι ικανοί για την επιτέλεση των 
καθημερινών δραστηριοτήτων (Hanson B και συν 
2009). Ευτυχώς οι λειτουργικές απαιτήσεις σε 
ηλικιωμένους ασθενείς είναι περιορισμένες σε σύ-
γκριση με τους νεότερους ασθενείς, τελικό αποτέ-
λεσμα για ένα νεότερο σχέδιο να είναι ικανοποι-
ητικό για ένα ηλικιωμένο άτομο (Palvanen M και 
συν 2006, Revay S και συν 1992, Siebenrock DA 
και Gerber C 1993). Ακόμη και όταν τα λειτουργικά 
σκορ εμφανίζονται μειωμένα, η αποδοχή τους από 
ηλικιωμένους ασθενείς και η ποιότητα της ζωής 
τους είναι αποδεκτή (Mills HJ και Horne G 1985). 
Ο Court-Brown αναφέρεται σε μία σειρά 125 
ασθενών με σφηνωμένα σε βλαισότητα κατάγματα 
του κεντρικού βραχιονίου που αντιμετωπίστηκαν 
συντηρητικά. Ένα έτος μετά την κάκωση, το 80% 
των κατά κύριο λόγο ηλικιωμένων ασθενών εμφά-
νισαν καλά έως εξαιρετικά αποτελέσματα, παρά τα 
λειτουργικά ελλείμματα ως προς την ισχύ και το 
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εύρος κινητικότητας (Mills HJ και Horne G 1985).

Οι ανατομικές ταξινόμησης που χρησιμοποιού-
νται για την εξειδίκευση της θεραπείας παρέχουν 
τη δυνατότητα πρόβλεψης των αποτελεσμάτων. Η 
μη παρεμβατική θεραπεία για κατάγματα τεσσάρων 
τεμαχίων έχει δώσει γενικώς φτωχά αποτελέσματα 
(Brien H και συν 1995). Παρά τα πτωχά αποτελέ-
σματα, το επίπεδο ικανοποίησης παρέμεινε υψηλό 
ακόμη και μετά 10 έτη παρακολούθησης με δια-
δοχικές επανεξέτασης (Torrens C και συν 2011). 
Σε μία προοπτικού χαρακτήρα μελέτη, οι Torrens 
και συν παρακολούθησαν τα αποτελέσματα της μη 
παρεμβατικής θεραπείας τόσο σε εκτοπισμένα όσο 
και σε μη παρεκτροπής μένα κατάγματα του κε-
ντρικού βραχιονίου (Torrens C και συν 2011). Ενώ 
επιτεύχθηκε πώρωση στους περισσότερους ασθε-
νείς, τα επιτυγχάνω μένα σκορ εμφανίστηκαν επι-
δεινούμενα αναλόγως της βαρύτητας του κατάγ-
ματος (Torrens C και συν 2011). Τα λειτουργικά 
αποτελέσματα βελτιώνονται προοδευτικά από τα 
κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων στα 3 τεμαχίων και 
συνακόλουθα το 2/ τεμαχίων. Τα αποτελέσματα 
που αφορούν στο άλγος εμφανίστηκαν επιδεινού-
μενες τα κατάγματα τριών και τεσσάρων τεμαχίων 
σε σχέση με εκείνα των 2 τεμαχίων και άτομα μι-
κρότερης ηλικίας από 75 έτη είναι απαραίτητο της 
τα κατάγματα εμφάνισαν βελτιωμένα λειτουργικά 
αποτελέσματα (Torrens C και συν 2011). Οι συγ-
γραφείς συμπέραναν ότι είναι η χειρουργική θερα-
πεία των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 
στους ηλικιωμένους μπορεί να δώσει μία ανώδυνη 
άρθρωση με περιορισμένη λειτουργική ανεπάρ-
κεια, η οποία όμως δεν επηρεάζει την ποιότητα της 
ζωής τους. Οι ασθενείς με πιο σοβαρά και εκτοπι-
σμένα κατάγματα θα πρέπει να ενημερώνονται για 
την πιθανότητα πτωχών αποτελεσμάτων (Torrens 
C και συν 2011).

Προσφάτως, έχουν υπάρξει πρότυπα παρεκτό-
πιση που συσχετίστηκαν με το λειτουργικό αποτέ-
λεσμα κατά βάθος του κεντρικού βραχιονίου που 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά (Svend-Hansen 
H 1974). Μετά από ακτινολογική και αξονοτομο-
γραφική διερεύνηση προς ταξινόμηση των προτύ-
πων αυτά ταξινομήθηκαν ως έχοντα παρεκτόπιση 
οπισθιοεσωτερική δηλαδή σε ραιβότητα έπαρση, 
μεμονωμένη συμμετοχή του μείζονος βραχιονί-
ου ογκώματος και σε πρόσθια εσωτερική έπαρση 
(Svend-Hansen H 1974). Η επί τα εκτός έμπαρση 

των καταγμάτων είχε χειρότερα αποτελέσματα 
από ότι τα άλλα πρότυπα. Καθώς τόσο η οπισθιοε-
σωτερική παρεκτόπιση όσο και η παρεκτόπιση του 
μείζονος βραχιονίου ογκώματος εμφανίστηκαν ως 
παράγοντες επιδείνωσης (Svend-Hansen H 1974). 
Η αλληλεπικάλυψη του μείζονος βραχιονίου ογκώ-
ματος και πείστηκε με χειρότερα αποτελέσματα ή 
εάν η επικάλυψη αφορούσε στην οπίσθια αρθρική 
επιφάνεια (Svend-Hansen H 1974). Όταν υπάρχει 
παρεκτόπιση σε ραιβότητα ή η οπίσθια εσωτερική 
έπαρση τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν επιδει-
νούμενα, εάν η αρθρική επιφάνεια εμφάνιζε παρε-
κτόπιση προς τα κάτω και αυξάνει η απόσταση της 
από το ακρώμιο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι 
δύσκολο να μελετηθεί λόγω του ότι πολλές μετα-
βλητές συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός επιτυ-
χούς αποτελέσματος (Siebenrock DA και Gerber C 
1993). Οι συνήθεις ακτινολογικές είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν πρόκριμα για την πρόβλεψη των τε-
λικών αποτελεσμάτων (Tingart MJ και συν 2003). 
Η γωνίωση της κεφαλής τόσο στην κλασική προ-
σθιοπίσθια προβολή όσο και στην πλάγια ωμοπλα-
τιαία προβολή εμφάνισε ισχυρή συσχέτιση προς 
την Constant - Murley βαθμονόμηση του αποτελέ-
σματος. Ιδεώδης προγνωστική γωνίωση ήταν μία 
τέτοια της τάξης των 55ο σε προβολή δίκην «Υ» 
στις αρχικές ακτινογραφίες. Οι αρχικές μετρήσεις 
και Οι μετρήσεις μία εβδομάδα μετά την κάκωση 
αποτέλεσαν τον περισσότερο σημαντικό προγνω-
στικό παράγοντα ενός κακού λειτουργικού απο-
τελέσματος σε ορίζοντα 2,2 ετών (Tingart MJ και 
συν 2003). 

Υπάρχουν πολύ λίγες τεκμηριωμένες μελέτες 
των αποτελεσμάτων θεραπείας των καταγμάτων 
του κεντρικού βραχιονίου (Brien H και συν 1995, 
Chervu A και συν 1988, Chu SP και συν 2004, Tin-
gart MJ και συν 2003). Η έλλειψη συνοχής επιτυ-
χημένων προτάσεων χειρουργικής θεραπείας και 
εμφάνιση συνηθισμένων επιπλοκών έχουν συντε-
λέσει στην προτίμηση της συντηρητικής θεραπεί-
ας (Bosch U και συν 1998). Επιπλέον, υπάρχουν 
λίγες στατιστικώς σημαντικές συγκριτικές μελέτες 
συντηρητικής και χειρουργικής αντιμετώπισης. Σε 
μία προοπτικού χαρακτήρα τυχαιοποιημένη μελέ-
τη οι Zyto και συν δεν μπόρεσαν να επισημάνουν 
λειτουργικές διαφορές μεταξύ ασθενών που έφε-
ραν κατάγματα τριών και τεσσάρων τεμαχίων που 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά και χειρουργικά 
αντίστοιχα (Chudik SC και συν 2003). Αναδρομικού 



26- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 35, Τεύχος 3 - 2022

χαρακτήρα μελέτες σε ηλικιωμένους ασθενείς με 
κατάγματα τριών τεμαχίων και με έμφαση σε βλαι-
σότητα δείχνουν ευνοϊκά αποτελέσματα ανεξάρτη-
τα από το αν έγινε χειρουργική ή μη χειρουργική 
αντιμετώπιση (15, Mills HJ και Horne G 1985). Μία 
μετα-ανάλυση κάταγμα των τριών και τεσσάρων 
τεμαχίων αποκάλυψε ότι ασθενείς που αντιμετω-
πίστηκαν συντηρητικά είχαν περισσότερο άλγος 
και χειρότερο εύρος κινητικότητας από αυτούς 
που αντιμετωπίστηκαν είτε με οστεοσύνθεση είτε 
με αρθροπλαστική (14). Συνολικά, υπάρχουν αλλη-
λοσυγκρουόμενα αποτελέσματα με κάποιες μελέ-
τες να ευνοούν την χειρουργική αντιμετώπιση ενώ 
άλλες αποτυγχάνουν να δείξουν ένα ισχυρό πλεο-
νέκτημα για τα πιο παρεκτροπής μένα και ασταθή 
κατάγματα (Kristiansen B και Kofoed H, 1988). 
Μία προοπτική χαρακτήρα μελέτη περιπτώσεων 
εξέτασε την συντηρητική θεραπεία πολλαπλών τύ-
πων καταγμάτων επί 160 ασθενών (Hanson B και 
συν 2009). Οι κακώσεις περιλάμβαναν 75 κατάγ-
ματα ενός τεμαχίου, 60 κατάγματα 2 τεμαχίων, 23 
3-τεμαχίων και 24 των 4-τεμαχίων και κατάγματα 
διάσχισης της κεφαλής. Μετά ένα έτος οι διαφο-
ρές όσον αφορά στο Constant- Murley score ήταν 
8,2, το DASH ήταν 10.2 σε σχέση με των ανέπαφο 
ώμο. Ο κίνδυνος ψευδάρθρωσης ήταν 7%. Εννέα 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, 
τέσσερις σε οστεοσύνθεση και 5 σε υπακρωμιακή 
αποσυμπίεση. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι αυτά 
τα αποτελέσματα καθιστούν δύσκολη την κατάδει-
ξη σημαντικών πλεονεκτημάτων της χειρουργικής 
έναντι της συντηρητικής θεραπείας για τα κατάγ-
ματα του κεντρικού βραχιονίου (Hanson B και συν 
2009).

Επιπλοκές 
Οι μείζονες επιπλοκές μετά συντηρητική θερα-

πεία των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 
περιλαμβάνουν την οστεονέκρωση, την ψευδάρ-
θρωση, τη δυσκαμψία και δυσλειτουργία του μυο-
τενοντίου ελύτρου (Court-Brown CM και McQueen 
MM. 2004, Court-Brown CM και McQueen MM. 
2004, 104, Tingart MJ και συν 2007). Αν και σχετι-
κά σπάνιες με τη συντηρητική θεραπεία, οι επιπλο-
κές επηρεάζουν αρνητικά τα τελικά αποτελέσματα 
και συχνά απαιτούν επιπρόσθετη παρέμβαση (62, 
105, 106, Torrens C και συν 2011). Ωστόσο και 
παράγοντες που έχουν σχέση με τον ασθενή είναι 
δυνατόν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης επι-

πλοκών όταν πρόκειται για τη θεραπεία καταγμά-
των του κεντρικού βραχιονίου. Η μεγάλη ηλικία, 
η οστεοπόρωση, οι διάφορες συν -νοσηρότητες, 
η επιδείνωση της συντριβής του κατάγματος και 
της παρεκτόπισης και η αύξηση τις κακώσεις των 
μαλακών μορίων όλα συνδέονται με αύξηση του 
κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών στα κατάγματα 
του κεντρικού βραχιονίου (Robinson CM 2010). 
Η συχνότητα των επιπλοκών είναι υπερβολικά μι-
κρή σε μη παρεμβατικές μορφής θεραπείες στα μη 
παρεκτοπισμένα και στα ελάχιστα παρεκτοπισμένα 
κατάγματα αλλά αυξάνουν επί ηλικιωμένων ασθε-
νών και σε παρεκτοπισμένα κατάγματα πολλών τε-
μαχίων (Hodgson S και συν 2003, Palvanen M και 
συν 2006, Revay S και συν 1992, Torrens C και 
συν 2011). 

Ή άσηπτη νέκρωση της κεφαλής συμβαίνει μετά 
από απώλεια αιματικής παροχής του υποχόνδριου 
οστού με συνεπακόλουθη καθίζηση, ανωμαλία της 
αρθρικής επιφάνειας και κλινικά συμπτώματα άλ-
γους και δυσκαμψίας (Foroohar A και συν 2011, 
Court-Brown CM και McQueen MM. 2004, Visser 
CP και συν 2001, Visser CP και συν 1999). Όταν 
υπάρχει αυξημένη συντριβή και παρεκτόπιση των 
μαλακών μορίων αναμένεται συνακόλουθη ελάτ-
τωση της αιματικής παροχής στη βραχιόνια κεφα-
λή (Foroohar A και συν 2011, Foruria AM και συν 
2011, Gaebler C, McQueen MM και Court-Brown 
CM 2003). Οι Hertel και συν μελέτησαν τους πα-
ράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της άσηπτης 
νέκρωσης μετά από κατάγματα του ανατομικού 
αυχένα, τη μεταφυσική επέκταση της κεφαλής μι-
κρότερη από 8 mm και διακοπή της συνέχειας του 
έσω τμήματος της κεφαλής με καλύτερη από 2 
mm (Gaebler C, McQueen MM και Court-Brown 
CM 2003). Ο συνδυασμός αυτών των τριών πα-
ραγόντων εμφάνισαν ποσοστό 97% προσθήκης 
αξίας για την πρόβλεψη της ισχαιμίας της κεφα-
λής του βραχιονίου (εικόνα 2.6) (Foroohar A και 
συν 2011). Ο Gaebler παρατήρησε ότι τα κλινικά 
αποτελέσματα της οστεονέκρωσης ήταν πιο βελ-
τιωμένα όταν υπήρχε καλή ανατομική ανάταξη 
(Visser CP και συν 2001). Ή άσηπτη νέκρωση ήταν 
πολύ καλύτερα ανεκτή επί ασθενών, των οποίων 
τα κατάγματα πωρώθηκαν με ανατομική ανάταξη 
σε σχέση με εκείνους στους οποίους δεν υπήρχε 
(Visser CP και συν 2001). Η έκταση της προσβο-
λής της βραχιονίου κεφαλής μπορεί να επηρεά-
σει το τελικό αποτέλεσμα. Η οστεονέκρωση είναι 
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σπάνια επί καταγμάτων τριών τεμαχίων και όταν 
συμβαίνει αφορά αποκλειστικά στο τμήμα της κε-
φαλής και προκαλεί ελάχιστα συμπτώματα (Visser 
CP και συν 2001). Όταν υπάρχει ισχυρός φάκελος 
εκ μαλακών μορίων, η συχνότητα πώρωσης των 
καταγμάτων είναι υψηλή, αλλά είναι δυνατή η εμ-
φάνιση ψευδάρθρωση η οποία καταλήγει σε άγχος 
και διαταραχή της λειτουργικότητας (Nordqvist A 
και Petersson CJ 1996, Tingart MJ και συν 2006). 
Η συνολική συχνότητα ψευδάρθρωση στον κα-
ταγμάτων του κεντρικού βραχιόνιο είναι 1,1%. Οι 
παράγοντες που έχουν σχέση με τη γενική κατά-
σταση του ασθενούς αυξάνουν τον κίνδυνο ψευ-
δάρθρωσης, όταν υπάρχει οστεοπόρωση, συστη-
ματική συν- νοσηρότητα, κατάχρηση αλκοόλ για να 
απαριθμήσουμε τους πιο σημαντικούς παράγοντες 
(Neer CS 2002). Η προκαταρκτική δυσκαμψία που 
οφείλεται είτε σε εκφυλιστική αρθροπάθεια είτε 
σε άλλα φλεγμονώδη αιτία μπορεί να προδιαθέτει 
στην εμφάνιση ψευδάρθρωσης (Volgas DA και συν 
2004). Επιπροσθέτως, η ανεπαρκής ακινητοποίηση 
με κρεμασμένο γύψο ή αντίθετα η αυστηρή ακι-
νητοποίηση μπορεί να προκαλέσει ψευδάρθρωση 
(Nordqvist A και Petersson CJ 1996).

Όταν αναλαμβάνεται μη χειρουργική θεραπεία, 
για τα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου με πα-
ρεκτόπιση, κάποιος βαθμός ψευδάρθρωσης σε εί-
ναι πιθανώς για κάθε κάταγμα. Αυτή η συνηθισμέ-
νη επιπλοκή μπορεί να απογοητεύσει τον ασθενή 
και να αποτελέσει θεραπευτικό δίλημμα για το χει-
ρουργό (Warrender WJ και συν 2011, Wallace WA 
και Hellier M. 1983, Wirth MA  2005, Yosipovitch 
Z και Goldberg I 1989). Υπάρχουν δεδομένα 
από βιολογική μηχανική άποψη που δείχνουν ότι 
μια πώρωση σε πλημμελή θέση της τάξης των 5 

mm του μείζονος βραχιονίου ογκώματος αυξάνει 
τη δύναμη απαγωγής κατά 29% (Zyto K και συν 
1997). Εννοεί ψευδάρθρωση του κόμματός τους 
ηλικιωμένους ασθενείς με μικρές λειτουργικές 
απαιτήσεις δεν έχει συνήθως αρνητικές επιπτώ-
σεις, η δευτεροπαθής πρόσκρουση και λειτουργική 
επίπτωση της πώρωσης σε πλημμελή θέση είναι 
λιγότερο ανεκτή σε νεότερους ασθενείς (Robinson 
CM, 2010).

Κάποιος βαθμός δυσκαμψίας αναμένεται σε όλα 
τα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου (Bono CM 
και συν 2000). Τα αίτια της δυσκαμψίας είναι πολυ-
παραγοντικά (Yosipovitch Z και Goldberg I 1989). 
Οι δημιουργούμενες συμφύσεις που προκύπτουν 
δευτεροπαθώς από την κάκωση και την ακινητο-
ποίηση είναι το βασικό αίτιο. Η απόλυτη ακινητο-
ποίηση μεγαλύτερης διάρκειας από δύο εβδομά-
δες μετά την κάκωση με μη χειρουργική θεραπεία 
οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας μετατραυματι-
κής δυσκαμψίας (Court-Brown CM, McQueen MM 
2004). Ο Hodgson κατέδειξε ότι η ακινητοποίηση 
μεγαλύτερη από τρεις εβδομάδες παρέτεινε τον 
χρόνο αποκατάστασης κατά 1 έως 3 έτη (Clifford 
PC 1980, Sarmiento A και συν 1977). Παράγοντες 
όπως συρρίκνωση του θυλάκου, η ψευδάρθρωση, 
η προστριβή, η δυσλειτουργία του μυοτενοντίου 
πετάλου, η καθυστερημένη αποκατάσταση αλλά 
και άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση 
της δυσκαμψίας (Robinson CM, 2010). Τελικά, η 
πρώιμη κινητοποίηση είναι η καλύτερη μέθοδος για 
την αποτροπή της δυσκαμψίας των καταγμάτων 
του βραχιονίου που αντιμετωπίζονται συντηρητι-
κά (Boileau P και συν 2002, Court-Brown CM και 
McQueen MM 2004, Sarmiento A και συν 1977).
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Περίληψη
Με την ταχεία και συνεχή εξέλιξη της αναγεννητικής ιατρικής και 
αθλητιατρικής, η χρήση στελεχιαίων/βλαστικών κυττάρων στην 
επιδιόρθωση και ανακατασκευή των συνδέσμων συνεχίζει να διε-
ρευνάται και να αναπτύσσεται. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δη-
μοσιευμένα ζωικά μοντέλα που υποδηλώνουν βελτιωμένη επού-
λωση για συνδέσμους με μερική διατομή καθώς και ιστολογικές 
επανεξετάσεις των ενδογενών διασυνδέσεων οστού-τένοντα με 
τη χρήση μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων σε μοντέλα ανα-
κατασκευής. Ανθρώπινες μελέτες υποδεικνύουν επίσης βελτιωμέ-
να αποτελέσματα που εκτείνονται από υψηλότερες βαθμολογίες 
ικανοποίησης από ασθενείς έως ενδείξεις απεικόνισης μαγνητι-
κής τομογραφίας για επούλωση συνδέσμων σε ρήξεις πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου. Ωστόσο οι κλινικές μελέτες είναι πολύ πρό-
σφατες, σχετικά λίγες σε αριθμό και δεν συνοδεύονται από τους 
απαραίτητους ελέγχους. Υπάρχει αυξανόμενη διαθεσιμότητα και 
αυξανόμενες ενδείξεις σε ζωικά μοντέλα και κλινικές περιπτώσεις 
που καταδεικνύουν το δυνητικό όφελος της αύξησης των στελε-
χιαίων κυττάρων για την επούλωση των τενόντων. Ωστόσο, μέχρι 
σήμερα, υπάρχει σχετική έλλειψη τεκμηρίωσης υψηλού επιπέδου 
για ανθρώπινη χρήση σχετικά με τη συνηθισμένη χρήση στελεχιαί-
ων/στρωματικών κυττάρων στην επιδιόρθωση και ανακατασκευή 
των συνδέσμων στην κλινική πρακτική. Αυτό το πεδίο είναι πολλά 
υποσχόμενο και χρήζει περαιτέρω έρευνα.
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Stem cells: Therapeutic chοice fοr the repair 
and recοnstructiοn οf ligaments

Naoum S. M.D. 

Orthopaedic Department, 
251 General Air Force Hospital, Athens

Abstract
With the rapid and cοntinuοus develοpment οf regenerative and 
spοrts medicine, the use οf stem cells regarding ligament repair 
and recοnstructiοn cοntinues tο be explοred and develοped. Pub-
lished animal mοdels are repοrted in scientific papers, suggest-
ing imprοved healing fοr partial rupture as well as histοlοgical 
re-apprοximatiοn οf endοgenοus bοne-tendοn interfaces using 
mesenchymal stem cells in recοnstructive mοdels. Human stud-
ies alsο indicate imprοved results ranging frοm higher patient-
repοrted scοres tο MRI scans abοut ligament healing in anteriοr 
cruciate ligament ruptures. Hοwever, clinical trials are quite 
recent, relatively few in number and nοt accοmpanied by the 
necessary tests. There is increasing availability and increasing 
evidence in animal mοdels and clinical cases that demοnstrate 
the pοtential benefit οf stem cell grοwth fοr tendοn healing. 
Tο date, hοwever, there has been a relative lack οf high-level 
dοcumentatiοn fοr human use regarding the rοutine use οf stem 
cells in the repair and recοnstructiοn οf ligaments in clinical 
practice. This field is very prοmising and needs further research.

Key words:
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ligament recοnstructiοn
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Εισαγωγή
Οι συνδεσμικές κακώσεις και οι επακόλουθες 

προσπάθειες επισκευής και ανακατασκευής τους 
παραμένουν κεντρικά θέματα στην ορθοπαιδική 
χειρουργική, με σημαντικό όγκο ασθενών, με συ-
νεχιζόμενη έρευνα για τη βελτίωση της θεραπεί-
ας και της αποκατάστασης της εμβιομηχανικής 
των αρθρώσεων. Μία σπρόκληση στη χειρουργική 
επέμβαση των συνδέσμων είναι η σχετικά ανάγγεια 
φύση του ιστού των συνδέσμων, με πολύ περιορι-
σμένες δυνατότητες για θεραπεία (Petersen W and 
Tillmann B 1999). Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι 
αρχικές προσπάθειες επιδιόρθωσης του πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ), οι οποίες περιγράφηκαν 
ήδη από το 1895 και στη συνέχεια εγκαταλείφθη-
καν, δεδομένου ενός ποσοστού κλινικής αποτυχίας 
μέχρι και τα 2/3 των ασθενών (Weaver JK et al. 
1985, Uchida R et al. 2017). Πρόσφατα, η πρωτο-
γενής επιδιόρθωση ΠΧΣ δημιούργησε ένα νέο ενδι-
αφέρον, ειδικά στον καθορισμό των εγγύς ρήξεων. 
Πριν από την εξέλιξη της αρθροσκοπικής ανακα-
τασκευής ΠΧΣ, τα ευνοϊκά αποτελέσματα πολλών 
ομάδων στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 επανεξετάζονται και 
γίνονται όλο και πιο δημοφιλή με τις σύγχρονες 
τεχνικές (Sherman MF et al. 1991, van der List JP 
and DiFelice GS 2017). Το γεγονός αυτό αντιπρο-
σωπεύει μια επιθυμητή επιστροφή στην επούλωση 
και την αποκατάσταση των συνδέσμων, δεδομένου 
ότι η επισκευή μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση 
της ιδιοδεκτικότητας, αποτρέποντας ταυτόχρονα 
τα συνοδά προβλήματα από την προέλευση του 
μοσχεύματος, της προετοιμασίας της σήραγγας 
(tunnel) και της στερέωσης-ανάταξης (van der List 
JP and DiFelice GS 2017). Με την ταχεία εμφά-
νιση και εξέλιξη της αναγεννητικής ιατρικής και 
των συναφών βιολογικών θεραπευτικών εναλλα-
κτικών, τα βλαστικά (στρωματικά) κύτταρα έχουν 
δημιουργήσει ταυτόχρονα ανανεωμένο και συνεχι-
ζόμενο ενδιαφέρον για την αύξηση των κυττάρων 
του συνδεσμικού ιστού με την ελπίδα να επιτευχθεί 
πραγματική επούλωσή του.

Τα βλαστικά/στρωματικά κύτταρα αντιπροσω-
πεύουν έναν πληθυσμό κυττάρων που αποδει-
κνύουν την ικανότητα για αυτοανανέωση, μακρο-
πρόθεσμη βιωσιμότητα και καλλιέργεια σε πολλές 
σειρές (Zuk PA et al. 2002). Ενώ τα εμβρυϊκά βλα-
στικά κύτταρα βρίσκονται υπό παρατεταμένη βιο-

ηθική συζήτηση και εξέταση, τα βλαστικά κύτταρα 
των ενηλίκων από τους περιφερειακούς ιστούς 
όπως μυελός των οστών και λίπος (δηλ. μεσεγ-
χυματικά βλαστικα κύτταρα, mesenchymal stem 
cells-MSCs) αντιπροσωπεύουν μια κλινικά διαθέ-
σιμη πηγή βιολογικής αύξησης και εφαρμογής (Lο 
B and Parham L 2009). Τα MSC προέρχονται εμ-
βρυολογικά από το μεσόδερμα και έχουν την ικα-
νότητα να διαιρούνται σε αρκετά είδη συνδετικών 
ιστών όπως αυτοί που περιέχονται στους συνδέ-
σμους, τένοντες, οστά, μύες και χόνδρους, ενι-
σχύοντας και ανανεώνοντας το ενδιαφέρον ανα-
φορικά με τη θεραπεία με βλαστικά κύτταρα στην 
ορθοπαιδική (Zuk PA et al. 2002, Sullivan MΟ et 
al. 2016). 

Οδός χορήγησης
Η αύξηση της επιδιόρθωσης και της ανακατα-

σκευής των συνδέσμων είναι εύκολα επιδεκτική 
από άποψη χορήγησης, δεδομένου ότι η εφαρμογή 
των βλαστικών κυττάρων γενικά συμβαίνει κατά 
τη στιγμή της προϋπάρχουσας πρόσβασης από συ-
νεχιζόμενη αρθροσκοπική ή ανοικτή χειρουργική 
επέμβαση. Επιπλέον, για εκείνους τους ασθενείς 
που υποβάλλονται σε αύξηση των κατά τα άλλα 
φυσικών μεθόδων επούλωσης μέσω της έγχυσης 
βλαστικών κυττάρων, οι ενέσεις σε πολλαπλές 
ενδο- και περι-αρθρικές δομές έχουν μακροχρό-
νια κλινική εφαρμογή και ασφάλεια (Smith J et al. 
2009, Nguyen C and Rannοu F 2017, Gaujοux-
Viala C et al. 2009). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
2,4-12% των ασθενών μπορεί να παρουσιάσουν 
ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με την ένεση, 
οι περισσότερες από τις οποίες είναι ήπιες και αυ-
τοπεριοριζόμενες και αντιμετωπίζονται με παρακο-
λούθηση και υποστηρικτικά μέτρα όπως πάγος και 
ακεταμινοφαίνη ή ιβουπροφαίνη (Petersοn C and 
Hοdler J 2011)

Άλλες μέθοδοι για την επίτευξη της αύξησης 
της επούλωσης των συνδέσμων αξίζει επίσης να 
συζητηθούν. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η επιδι-
όρθωση ενισχυμένη με «γέφυρα» του ΠΧΣ (Bridge-
Enhanced Anteriοr Cruciate Ligament Repair-
BEAR) που χρησιμοποιεί εξωκυτταρική «μήτρα» 
προερχόμενη από βοοειδή για την ενίσχυση της 
αρχικής επισκευής ΠΧΣ (Murray MM et al. 2016). 
Στη δοκιμή, το ικρίωμα εμποτίζεται με αυτόλογο 
αίμα για την χορήγηση του αυξητικού παράγο-
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ντα στην περιοχή της επισκευής και έχει επιδείξει 
συνολικά ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Από τους 
10 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επιδιόρθωση 
BEAR του ΠΧΣ, δεν παρατηρήθηκαν αποτυχίες και 
η διαδικασία BEAR κατέδειξε μορφές επούλησης 
των συνδέσμων όμοιων με τον ετερόπλευρο άθι-
κτο ΠΧΣ από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
ανακατασκευή ΠΧΣ με αυτομόσχευμα τένοντα από 
τους οπίσθιους μηριαίους μύες (Kiapοur AM et al. 
2019, Murray MM et al. 2019). Ενώ τα ζωικά μο-
ντέλα έχουν επιδείξει αυξημένο σχηματισμό μηρι-
αίου και κνημιαίου οστού με τη χρήση πεπτιδίων 
δέσμευσης της πρωτεΐνης ΒΜΡ-2, αυτές οι μέθο-
δοι θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για 
την απομόνωση στελεχιαιών/στρωματικών και άλ-
λων σηματοδοτικών κυττάρων στο κατά τα άλλα 
ευρύχωρο ενδοαρθρικό περιβάλλον που είναι κατά 
μέσο όρο 6,7 mL σε υγιή γόνατα (Heilmann HH et 
al. 1996).

Παρασκευάσματα βλαστικών 
κυττάρων

Τα παρασκευάσματα βλαστικών κυττά-
ρων υπάρχουν σε ποικίλες δεξαμενέςσυνθέσεις 
(fοrmulatiοns) που εκτείνονται από αναρροφήσεις 
(πχ. μυελός των οστών), συμπυκνωμένα προϊόντα 
απομόνωσης και αυτο-ή αλλογενή κύτταρα από 
καλλιέργεια (Πίνακας 1). Οι κλασσικές έρευνες για 
τα βλαστικά κύτταρα και ο πιθανός ρόλος τους 
στην μυοσκελετική αποκατάσταση επικεντρώθηκαν 
αρχικά στα μεσεγχυματικά στελεχιαία/στρωματικά 
κύτταρα του μυελού των οστών (bοne marrοw 
mesenchymal stem/strοmal cells-BMSCs) και 
στο ρόλο τους στη σκελετική αποκατάσταση και 
την αιμοποίηση (Heilmann HH 2016). Πρόσφατα, 
η χρήση των BMSC έχει επεκταθεί σε ορθοπαιδι-
κές εφαρμογές, με πρόσφατες έρευνες να προτεί-
νουν ένα νέο ρόλο για τα BMSCs για τη διαμόρ-
φωση των κυττάρων των τενόντων των οπίσθιων 
μηριαίων (hamstrings) και την αναδιαμόρφωση 
(remοdeling) της εξωκυτταρικής μήτρας, όπως 
συμβαίνει κυρίως κατά την ανακατασκευή του ΠΧΣ 
(Ekwueme EC et al. 2016). Αντίθετα, το στρωματι-
κό αγγειακό κλάσμα του λιπώδους ιστού περιέχει 
περίπου 500 φορές τη συγκέντρωση των MSCs 
που περιέχονται στο μυελό των οστών, δεδομένου 
ότι περίπου το 1% των λιπωδών κυττάρων είναι 
MSC (Fraser JK et al. 2006, Tremοlada C et al. 
2016).

Όπως τα MSCs (μεσεγχυματικά στρωματικά 
κύτταρα) που βρίσκονται στο μυελό των οστών, 
τα προερχόμενα από λιπώδη ιστό μεσεγχυματικά 
στελεχιαία/στρωματικά κύτταρα (adipοse-derived 
mesenchymal stem/strοmal cells-AMSCs) έχουν 
αρκετά υποσχόμενες αναγεννητικές θεραπευτικές 
ιδιότητες. Τα AMSCs διαφέρουν από τα BMSCs 
στην ευκολία απομόνωσης του λιπώδους ιστού, 
καθώς και την ποσότητα ιστού που μπορεί εύκο-
λα να συλλεχθεί στους περισσότερους ασθενείς. 
Τα AMSC έχουν αποδειχθεί ότι διαφοροποιούνται 
σε ινοκύτταρα και κύτταρα τενόντων επιπλέον των 
λιπώδων, μυικών και χόδρινών ιστών και αποτε-
λούν ως εκ τούτου έναν φυσικό στόχο για μελέ-
τες επιδιόρθωσης/αναγέννησης τενόντων (Nοrelli 
JB et al. 2018, Tοrres-Tοrrillas M et al. 2019). Σε 
πρόσφατη ανάλυση αλληλουχίας RNA των AMSCs 
και BMSCs που ελήφθησαν από τους ίδιους αν-
θρώπινους δότες, μια ομάδα ερευνητών διαπίστω-
σε ότι τα AMSC έδειξαν χαμηλότερη έκφραση του 
ανθρώπινου λευκοκυτταρικού αντιγόνου Ι (HLA I) 
καθώς και υψηλότερη ικανότητα ανοσοκαταστο-
λής σε σύγκριση με τον πληθυσμό BMSC (Zhοu 
W et al. 2019). Αυτό είναι ένα επιθυμητό εύρημα, 
δεδομένου ότι οι περιορισμοί στην δράση-χρήση 
των HLA αντιγόνων μπορούν να επιτρέψουν την 
εφαρμογή αλλογενών βλαστικών κυττάρων, διευ-
κολύνοντας τα παρασκευάσματα (deWindt TS et 
al. 2017, Dalle JH et al. 2018). Επιπλέον, η ανο-
σορρυθμιστική επίδραση των βλαστικών κυττάρων 
μπορεί επίσης να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 
επούλωση των συνδέσμων, δεδομένου ότι πολλα-
πλές ομάδες έχουν προτείνει και αναφέρει τις θετι-
κές ιστολογικές επιδράσεις και αναδημιουργία των 
φυσικών διεπαφών τένοντα-οστού με την ανοσο-
καταστολή και την αναστολή των μακροφάγων 
(Hays PL et al. 2008, Hu J et al. 2015, Kawamura 
S et al. 2005).

Αποτελέσματα
Πολλές ερευνητικές προσπάθειες που εξετά-

ζουν τις επιδράσεις των MSCs στην επούλωση των 
τενόντων έχουν επικεντρωθεί στον ΠΧΣ, δεδομέ-
νου του σχετικά υψηλού επιπολασμού της βλάβης 
αυτής της κάκωσης και των σοβαρών επιπτώσε-
ών της στην επακόλουθη υγεία χόνδρου και μηνί-
σκου, τη λειτουργικότητα και την γενική ευεξία του 
ασθενή (Uchida R et al. 2017). Δεδομένων αυτών 
των παραγόντων, οι δαπάνες για την έρευνα στον 
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ΠΧΣ είναι μεταξύ των υψηλότερων στον τομέα της 
ορθοπαιδικής και στην πρώτη γραμμή της αύξη-
σης της χρήσης των βλαστικών κυττάρων για την 
επισκευή του συνδέσμου (Samitier G et al. 2015, 
Zaffagnini S et al. 2015, McArdle S 2010).

Τα πειραματικά μοντέλα σε ζώα έχουν διε-
ρευνήσει τις επιδράσεις των MSCs στη βλάβη 
και την επιδιόρθωση του ΠΧΣ με θετικά αποτε-
λέσματα. Μια μελέτη, αναφέρει ότι κατά την διε-
νέργεια μερικής τομής ΠΧΣ ακολουθούμενης από 
ενδοαρθρική έγχυση BMSCs, στους αρουραίους 
«Sprague-Dawley» φάνηκαν επουλωμένοι ιστοί 
εντός του χειρουργικά δημιουργηθέντος ιστικού 
κενού και υψηλότερο τελικό φορτίο έως αποτυ-
χία σε 4 εβδομάδες σε σύγκριση με την αντίθετη 
πλευρά που υπέστη μερική μόνο τομή (Kanaya A et 
al. 2007). Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν 
και σε άλλη μελέτη, όπου παρατηρήθηκε σημαντι-
κά βελτιωμένη βιομηχανική και ιστολογική εικόνα 
όταν χορηγήθηκε αναρρόφηση μυελού των οστών 
ή καλλιεργημένα μεσεγχυματικά κύτταρα σε αρου-
ραίους με μερική τομή ΠΧΣ και συγκρίνοντάς τα με 
την ομάδα ελέγχου (φυσιολογικός ορός) (Οe K et 
al. 2011). Επιπλέον, μια ακόμη ομάδα ερευνητών 
έχει αναφέρει ότι η ανακατασκευή ΠΧΣ σε αρου-
ραίους και κουνέλια που έχει αυξηθεί με MSCs 
προερχόμενα από μυελό των οστών οδήγησε στο 
σχηματισμό ινών τύπου Sharpey ως διασυνδέσεις 
οστού-τένοντα σε σύγκριση με τις συνήθεις ινο-

χόνδρινες «ουλές» (fibrοcartilage scarring) (Ju YJ 
et al. 2008, Lim JK et al. 2004).

Αναφορικά με τις μελέτες στον άνθρωπο, υπάρ-
χει σχετική έλλειψη διαθέσιμης βιβλιογραφίας, με 
τις περισσότερες μελέτες να δημοσιεύονται μετά 
το 2017, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη εξέ-
λιξη αυτού του τομέα. Ίσως τα στοιχεία με την 
υψηλότερη αξιοπιστία που αξιολογούν την απο-
τελεσματικότητα της αύξησης της συνδεσμικής 
ανακατασκευής με μεσεγχυματικά κύτταρα πα-
ρέχονται από την ερευνητική ομάδα του Wang, 
οι οποίοι πραγματοποίησαν μια διπλά τυφλή, τυ-
χαιοποιημένη μελέτη σχετικά με μία μεμονωμένη 
ενδοαρθρική ένεση 75 εκατομμυρίων αλλογενών 
ανώριμων μεσεγχυματικών προδρόμων κυττάρων 
(mesenchymal precursοr cells-MPC) σε φορέα υα-
λουρονικού οξέος για ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε ανακατασκευή ΠΧΣ (Wang Y et al. 2017). Οι 
ασθενείς που έλαβαν MPC επέδειξαν σημαντικά 
καλύτερες βελτιώσεις αναφορικά με τον τραυματι-
σμό στο γόνατο και στην βαθμολογία KΟΟS (Knee 
Injury and ΟA Οutcοme Scοre), καθώς και σε βαθ-
μολογίες πόνου SF-36 κατά τη διάρκεια 24 μηνών 
παρακολούθησης (p <0,05). Επιπρόσθετα, παρατη-
ρήθηκε ότι η ομάδα που έλαβε MPC έχει μειωμένη 
στένωση του έξω κνημιαιομηριαίου αρθρικού χώ-
ρου σε 24 μήνες παρακολούθησης σε σύγκριση με 
τους μάρτυρες που έλαβαν μόνο υαλουρονικό οξύ 
(p <0,04). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρή-

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των διαθέσιμων δεξαμενών-συνθέσεων βλαστικών κυττάρων

Δεξαμενέςσυνθέσεις 
(fοrmulatiοns)

Περιεχόμενα μεσεγχυματικά 
βλαστικά κύτταρα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Αναρρόφηση μυελού 
των οστών 

0,01-0,001% • Εύκολο στη λήψη
• Μικρό κόστος

• Χαμηλή 
περιεκτικότητα σε βλαστικά 

κύτταρα 
• Προγονικοί οστίτες παρόντες

Προερχόμενα από λίπος 
βλαστικά κύτταρα **

~ 1% • Γενικά άφθονη και 
εύκολα 

προσβάσιμη πηγή
• Περισσότερο ομοιογενή, 

λιγότερο ανοσογόνα από τα 
μεσεγχυματικά βλαστικά κύτ-

ταρα από το μυελό των οστών

• Απαιτείται ενζυματική 
επεξεργασία

• Η διαθεσιμότητα ποικίλλει 
ανάλογα με τη γενική 

κατάσταση του ασθενούς

Καλλιεργημένα μεσεγ-
χυματικά 

βλαστικά κύτταρα 
από το μυελό των 
οστών ή από λίπος

100% • Ομοιογενή
• Έλεγχος επιθυμητής 
ανάπτυξης, όγκου και 

δοσολογίας

• Ακριβό
• Έλλειψη άλλων ρυθμιστικών 

κυττάρων

* Κατά προσέγγιση και προετοιμασία
** Ενζυματικές αυτολύσεις και μη καλλιεργημένα παρασκευάσματα
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θηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμε-
νες με τα κύτταρα σε αυτή την μελέτη, παρέχοντας 
περαιτέρω στοιχεία για την ασφάλεια τόσο των 
αυτό-όσο και των αλλογενών παρασκευασμάτων. 
Ωστόσο, σε αυτή τη μελέτη δεν αξιολογήθηκαν ει-
δικές μετρήσεις επούλωσης ΠΧΣ, όπως η βαθμο-
λογία κλινικής χαλαρότητας ή η ενσωμάτωση μο-
σχεύματος στη μαγνητική τομογραφία. 

Μια άλλη έρευνα μελέτησε 29 ασθενείς που 
παρουσιάζουν συμπτώματα, κλινικά και επιβεβαι-
ωμένα με μαγνητική τομογραφία ρήξεις ΠΧΣ τρί-
του βαθμού, με λιγότερο από 1 cm οπισθόταξη 
(retractiοn) (Centenο C et al. 2018). Οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με τη χορήγηση/έγχυ-
ση 2-5 κ.εκ (κυβικών εκατοστών) συμπυκνώματος 
μυελού των οστών που παρήχθη από 60 έως 120 
κ.εκ. ολικού αναρροφήματος μυελού των οστών 
σε συνδυασμό με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετά-
λια (PRP) και αιμοπεταλιακό εκχύλισμα (platelet 
lysate-PL) και εγχύθηκε με ακτινοσκοπική καθοδή-
γηση στον ΠΧΣ με ρήξη και εντός του αρθρικού 
χώρου. Κατά μέσο όρο 8,8 μηνών παρακολού-
θησης, το 77% των ασθενών παρουσίασε σημα-
ντική βελτίωση στην ακεραιότητα του ΠΧΣ, όπως 
μετρήθηκε η ένταση/σήμα της T1 (MRI) ακολου-
θίας στον ΠΧΣ (p <0,01), με στατιστικά σημαντι-
κά βελτιωμένη τη βαθμολογία της Internatiοnal 
Knee Dοcumentatiοn Cοmmittee (IKDC) και της 
Numeric Pain Scοre (NPS) σε 1-24 μήνες μετά 
την ένεση. Δεν αναφέρθηκαν πολλά υποσχόμενα 
μακροπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα και πέντε 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε επακόλουθη ανακατα-
σκευή του ΠΧΣ. Ο συνδυασμός των υλικών που 
εγχύθηκαν εγείρει το ζήτημα της σχετικής αποτε-
λεσματικότητας και της συμβολής του συμπυκνώ-
ματος των μυελού των οστών, του PRP και του PL 
στην επίδραση της θεραπείας. 

Για λόγους πληρότητας, ο ρόλος των MSCs 
στην επούλωση των τενόντων απαιτεί περαιτέ-
ρω συζήτηση, δεδομένου ότι οι ανακατασκευές 
των συνδέσμων συχνά χρησιμοποιούν αυτό- και 
αλλομοσχεύματα τένοντα, τα οποία ακολούθως 
υπόκεινται επούλωση και συνδεσμοποίηση. Ίσως 
η πιο παραγωγική υποενότητα της βιβλιογραφίας 
αναφορικά για τη χρήση MSCs σε τένοντα να αφο-
ρά το στροφικό πέταλο στον ώμο (rοtatοr cuff). 
Συνολικά, έχουν ολοκληρωθεί λίγες μελέτες στον 
άνθρωπο. Ωστόσο, τα γενικά αποτελέσματα είναι 

πολλά υποσχόμενα, με μια από τις πρώτες αναφο-
ρές να αναφέρουν βελτιωμένους ρυθμούς επού-
λωσης (100% έναντι 67% στο 6μηνο) και χαμη-
λότερο επακόλουθο ποσοστό ρήξεων (13% έναντι 
22%) σε μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων που περι-
ελάμβανε μια μέση τιμή 51.000 ± 25.000 αυτογε-
νών BMSCs που εφαρμόζονταν κατά τη διάρκεια 
της επιδιόρθωσης πλήρους πάχους του υπερακαν-
θίου (Hernigοu P et al. 2014). Στη συνέχεια, άλ-
λες ερευνητικές ομάδες έχουν δείξει παρεμφερή 
προστατευτικά αποτελέσματα των AMSCs κατά 
την επισκευή του στροφικού πετάλου στον ώμο, με 
ποσοστό επανάρηξης 14% στην ομάδα AMSC και 
ποσοστό 39% για μάρτυρες μη-AMSC (p <0,01) 
(Kim YS et al. 2017).

Συμπεράσματα
Καθώς η αναγεννητική ιατρική συνεχίζει να 

εξελίσσεται ταχέως, η χρήση των βλαστικών κυτ-
τάρων στην επιδιόρθωση και ανακατασκευή των 
συνδέσμων συνεχίζει να διερευνάται και να ανα-
πτύσσεται. Διάφορα παρασκευάσματα βλαστικών 
κυττάρων είναι διαθέσιμα στην κλινική πρακτική 
και περιλαμβάνουν BMSCs, AMSCs και αυτο-ή 
αλλογενή κύτταρα από καλλιέργεια. Μέχρι σήμε-
ρα, υπάρχει σχετική έλλειψη αποδείξεων υψηλού 
επιπέδου για τη χρήση βλαστικών κυττάρων στη 
χειρουργική διαχείριση-αντιμετώπιση των συνδέ-
σμων και την επούλωσή τους. Ωστόσο, τα πρώιμα 
αποτελέσματα τόσο στον άνθρωπο όσο και τα ζώα 
υποστηρίζουν το την προοπτική για τις επανορθω-
τικές και ανοσοδιαμορφωτικές δυνατότητες των 
βλαστικών κυττάρων ως εξελισσόμενο θεραπευτι-
κό μέσο, το οποίο και απαιτεί περαιτέρω έρευνα.
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Περίληψη
Το τραυματικό κυμαινόμενο γόνατο στους ενήλικες (Floating Knee 
- FN) είναι μία συνδυασμένη κάκωση του κάτω άκρου που ορίζεται 
ως σύστοιχα κατάγματα της κνήμης και του μηριαίου. Οι πρώτες 
δημοσιεύσεις δίνουν έμφαση στη βαρύτητα των κακώσεων, στα 
κακά αποτελέσματα της συντηρητικής θεραπείας, στα πιο σοβαρά 
κακά θεραπευτικά αποτελέσματα στην περίπτωση ενδοαρθρικών 
καταγμάτων και στη μεγάλη συχνότητα βλαβών των χιαστών συν-
δέσμων. Η χειρουργική αντιμετώπιση του κυμαινομένου γόνατος 
έχει σε μεγάλο βαθμό τροποποιηθεί ανάλογα με τις βελτιώσεις 
της οστεοσύνθεσης των καταγμάτων και τον εγχειρητική των τε-
χνικών που προέκυψαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η αναδρομική, 
πολυκεντρική μελέτη περιέλαβε 172 ενήλικες με FN που εισή-
χθησαν επειγόντως σε 5 διαφορετικά νοσοκομεία επιπέδου I και 
II. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση το συνολικό σκορ 
του Karlström κατά την τελευταία επίσκεψη παρακολούθησης. Η 
πώρωση των καταγμάτων προσεγγίστηκε με ακτινογραφίες όταν 
τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις φλοιούς ήταν σε συνέχεια σε 
δύο διαφορετικές ακτινολογικές προβολές. Μία στατιστική ανάλυ-
ση διεξήχθη με βάση την ανάλυση της διασποράς. Παρά μερικούς 
περιορισμούς αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει τη βαρύτητα των τοπι-
κών και γενικών παραμέτρων της κάκωσης που συμβαίνουν συ-
νήθως σε νέους ασθενείς γύρω από την τρίτη δεκαετία της ζωής 
τους. Καταβλήθηκε προσπάθεια, η οποία κατευθύνθηκε προς την 
από την πρώιμη ταυτοποίηση του τύπου της συνδεσμικής κάκωσης 
δηλαδή κυρίως της ρήξης του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου που 
μπορεί να υποτεθεί από την προβολή της εξωτερικής ακτίνας περι-
στροφής αλλά κυρίως κατά τον μετεγχειρητικό έλεγχο του γόνα-
τος μετά την οστεοσύνθεση υπό αναισθησία. Η δευτερογενής εξέ-
ταση με τη βοήθεια μαγνητικής τομογραφίας είναι μερικές φορές 

Τραυματικό κυμαινόμενο 
γόνατο, ταξινόμηση, 

 αποτελέσματα και επιπλοκές
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2Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, Πολύγυρος



46- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 35, Τεύχος 3 - 2022

δύσκολη λόγω της παρουσίας υλικών οστεοσύνθεσης. Η επιλογή 
του χρόνου οστεοσύνθεση συζητιέται κατά περίπτωση. Ωστόσο, 
συνιστάται κατά πρώτο χρόνο να αντιμετωπίσει του κατάγματος 
του μηριαίου. Μία σταθεροποιημένη κνήμη επίσης διευκολύνει την 
ανάταξη και την οστεοσύνθεση. Η διπλή εισαγωγή ενδομυελικών 
ήλων παραμένει επί του παρόντος η καλύτερη επιλογή για τις κατά 
Fraser I περιπτώσεις. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες προοπτικού 
χαρακτήρα για την επικύρωση των θεραπευτικών αλγορίθμων, τις 
καλύτερες τεχνικές οστεοσύνθεσης για να επιτευχθεί η ελάττωση 
των επιπλοκών και η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων 
των κακώσεων τύπου κυμαινόμενου γόνατος.

Traumatic Floating Knee A Review of a Multi-
Centric Series of 172 Cases in Adult 

Itsiopoulos H., Giannarakis A., Tsitouras D., 
Bischiniotis I. 

AHEPA Hospital Thessaloniki, Greece
Khalkidiki General Hospital, Polygyros, Greece

Abstract
The traumatic floating knee in adults (FK) is a combined injury 
of the lower limb defined by ipsilateral fractures of the tibia and 
femur. The first publications emphasized the severity of inju-
ries, the bad results after conservative treatment, the most se-
vere functional outcome in case of articular fracture and the 
frequency of associated cruciate ligament injuries. The surgical 
management of FK has been highly modified according to the 
improvement of the fracture fixation devices and the operative 
techniques. This retrospective multicentric observational study 
included 41 adults with a FK injury admitted in the emergency 
department in a single center. All the patients’ data were col-
lected on an anonymized database. Results were evaluated by 
the overall clinical Karlström’s score at latest follow-up. Fracture 
union was assessed on X-rays when at least 3 out of 4 cortices 
were in continuity in two different radiological planes. A statisti-
cal analysis was performed by a logistic regression method. De-
spite some limitations, this study confirms the general and local 
severity of this high-energy trauma, mainly occurring in young 
people around the third decade. A special effort should lead to a 
better initial diagnosis of associated ligamentous injury: a tear 
of PCL can be suspected on a lateral-ray view and a testing 
of the knee should be systematically performed after fixation 
of the fracture under anesthesia. Secondary MRI assessment is 
sometimes difficult to interpret because of hardware artifacts. 
The timing of fracture fixation is discussed on a case-by-case 
basis. However, a first femoral fixation is recommended except 

Όροι ευρετηρίου:

έλεγχος μη περαιτέρω βλάβης 
στην Ορθοπαιδική (Damage 
Control Orthopaedics - DCO)

κυμαινόμενο γόνατος

επιλογή εγχειρητικού χρόνου
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in cases of tibia fracture with major soft tissue lesion or leg 
ischemia requiring the tibia fixation first. Also, a tibia stabilized 
facilitates the reduction and fixation of a complex distal femur 
fracture. The dual nailing remains so far for us the best treat-
ment in Fraser I FK. Further prospective studies are needed to 
validate treatment algorithms, best fixation techniques in order 
to decrease the rate of complication and improve the functional 
outcome of floating knee injuries. 

Key words:

Damage control

floating knee

surgical timing.
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Εισαγωγή
Το τραυματικό κυμαινόμενο γόνατο (ΚΓ) είναι 

μία συνδυασμένη κάκωση του κάτω άκρο που ορί-
ζεται ως παρουσίαση στίχων καταγμάτων της κνή-
μης και του μηριαίου. Ο όρος εισήχθη από τους 
Blake και McBride το 1975 [Blake R και McBride 
A 1975]. Αυτή η διακοπή της συνέχειας του σκελε-
τού σε κάθε πλευρά του γόνατος, συνήθως είναι το 
αποτέλεσμα εξάντλησης βίας που προέρχεται από 
υψηλή κινητική ενέργεια, πράγμα το οποίο εξηγεί 
τη μεγάλη συχνότητα των συνοδών βλαβών και 
επιπλοκών.

Σύμφωνα με τους Fraser και συν [Fraser RD και 
συν 1978] το κυμαινόμενο γόνατο (ΚΓ) περιλαμβά-
νει πολλούς τύπους: Κατάγματα αμφοτέρων των 
διαφύσεων (τύπος I) μικτά κατάγματα της διάφυ-
σης στο ένα οστούν και της επίφυσης στο άλλο 
(τύπος II A και B), κατάγματα αμφοτέρων των επι-
θέσεων (τύπος IIC) (εικόνα 1). 

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση της ταξινόμησης του 
Fraser

Οι πρώτες δημοσιεύσεις δίνουν έμφαση στη βα-
ρύτητα των κακώσεων και τα δυσμενή αποτελέ-
σματα μετά συντηρητική θεραπεία [Bansel VP και 
συν 1984, Omer GE και συν 1968, Gillquist J και 
συν 1973, Karlström J και συν 1977, Hojer M και 
συν 1977, Veith RG και συν 1984, Anastopoulos 
G και συν 1992, Sciedts D και συν 1996], τα πιο 
δυσμενή λειτουργικά αποτελέσματα σε παρουσία 
ενδοαρθρικών καταγμάτων {Paul GR και Sawks 
MV 1990, Adamson GJ και συν 1992, Hung SH 
και συν 2000] και τη μεγάλη συχνότητα των συνο-
δών κακώσεων των χιαστών συνδέσμων [Szalay 
MJ και συν 1996, van Raay και συν 1991]. Η χει-
ρουργική αντιμετώπιση του κυμαινόμενου γόνα-
τος έχει σε μεγάλο βαθμό τροποποιηθεί κατ ακο-
λουθία των βελτιώσεων που επήλθαν στα υλικά 
οστεοσύνθεσης και στις καλύτερες τεχνικές χωρίς 
να υποτιμάται η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
[Gregory P και συν 1996, Lundy DW και Johnson 
KD 2001, Dwyer AJ και συν 2005, Oh CW και 
συν 2005, Elminini A και συν 2006, Hegozy AM 
2011, Nouraei MH και συν 2013, Hung SH και 
συν 2007]. Η πρόγνωση του κυμαινόμενου γόνα-
τος σε συσχετισμό προς κακώσεις υψηλής κινητι-
κής ενέργειας είναι επιφυλακτική [Yokoyama K και 
συν 2000, Hee HT και συν 2001, Yokoyama K και 
συν 2002, Kao FT και συν 2010, Akinyoola AL και 
συν 2013] και την εφαρμογή των αρχών της μη 
περαιτέρω βλάβης (DCO) [Pape HC και συν 2002, 
Hildebrand F και συν 1987]. Οι στόχοι αυτής της 
πολυκεντρικής μελέτης ήταν ο καθορισμός των τύ-
πων των βλαβών, ο τρόπος αντιμετώπισης και τα 
αποτελέσματα προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
παράγοντες της πρόγνωσης και η ιδεώδης θερα-
πευτική αγωγή.

Υλικό - Μέθοδοι

Αυτή η αναδρομική πολυκεντρική μελέτη πε-
ριλαμβάνει 172 ενήλικες με κυμαινόμενο γόνατο 
που εισήχθησαν στα τμήματα επειγόντων 5 δι-
αφορετικών επιπέδου I και II τραυματολογικών 
κέντρων. Όλα τα δεδομένα των ασθενών συνε-
λέγησαν σε ανώνυμη βάση (FileMaker Pro*). Τα 
δεδομένα περιλάμβαναν δημογραφικά στοιχεία 
της πλευράς του ασθενούς, ταξινόμηση κατά AO 
των καταγμάτων [Müller ME και συν 1987] το ISS 
(injury severity score) (Baker SP και συν 1974]. Το 
κυμαινόμενο γόνατο ταξινομήθηκε κατά Fraser. Τα 
χαρακτηριστικά της χειρουργικής θεραπείας εκτέ-
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θηκαν με λεπτομέρειες για κάθε ασθενή καθώς και 
η παρουσία των επιπλοκών όπως και η διάρκεια 
παραμονής σε νοσοκομείο.

Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με το συνολι-
κό κατά Karlström score κατά τη διάρκεια της τε-
λευταίας επίσκεψης παρακολούθησης [Karlström 
G και Olerud S 1977]. Η πώρωση των καταγμάτων 
προσεγγίστηκε με απλές ακτινογραφίες κατά την 
τελευταία επίσκεψη επανεξετάσεως, όταν τουλά-
χιστον 3 από τους 4 φλοιούς ήταν σε συνέχεια σε 
δύο διαφορετικές ακτινολογικές προβολές. Η στα-
τιστική ανάλυση διενεργήθηκε με τη μέθοδο της 
ανάλυσης της διασποράς. 

Μεταξύ των 172 ασθενών, οι 37 ήταν γυναίκες 
και 135 ήταν άνδρες. Ηλικία κυμάνθηκε από 15 
έως 93 έτη (Μ.Ο. 31) αλλά το 50% ήταν κάτω από 
25 ετών κατά το χρόνο της κάκωσης. Η πιο συνη-
θισμένη αιτία κακώσεις ήταν ένα τροχαίο ατύχημα 
στο 90% των περιπτώσεων. Η αριστερή πλευρά 
ήταν η πιο συχνά προσβαλλόμενη από ότι η δεξιά 
(60,5% έναντι 39,5 %) το μέσο ISS ήταν 19,5 (9 
έως 75), ήταν μεγαλύτερο από 18 σε 64 ασθενείς 
(37,3%) μεταξύ αυτών των πολλαπλών κακώσεων, 
το 38% έφερε μία βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκω-
ση, 25% μία συνδυασμένη κρανιοεγκεφαλική και 
θωρακοκοιλιακή κάκωση και 68% (n= 117) είχε 
μία οι περισσότερες κακώσεις σε άλλα άκρα. Τα 
συνοδά κατάγματα στην αντίθετη πλευρά αφορού-
σαν στο το μηριαίο σε 28 περιπτώσεις, το κνημιαίο 
πλατώ σε 22 περιπτώσεις και το περιφερικό πέρας 
της κνήμης σε 7 περιπτώσεις.

Το κάταγμα ήταν ανοιχτό στο 38% των περι-
πτώσεων στο επίπεδο του μηριαίου και στο 57% 
στο επίπεδο της κνήμης. 

Οι 11 από τους ασθενείς εμφάνισαν κρίσιμη 
ισχαιμία κατά την εισαγωγή, οι 17 εμφάνισαν πα-
ράλυση του ισχιακού νεύρου και τέσσερις ασθε-
νείς εμφάνισαν σύνδρομο μικρού διαμερίσματος 
του κάτω άκρου. Σύμφωνα με την ταξινόμηση του 
Fraser υπήρχαν 71,5% κατάγματα τύπου I, 8,2% 
τύπου IIA, 11,6 % τύπου IIB και 8,7% τύπου IIC.

Η σταθεροποίηση όλων των καταγμάτων του 
μηριαίου διενεργήθηκε σε επείγουσα βάση με εν-
δομυελικό ήλο (n= 123, 34 με ανάδρομο) (εικό-
να 2), 23 με εξωτερική οστεοσύνθεση (EF), 12 με 
πλάκες (PL) και 13 με συνδυασμένες τεχνικές (ει-
κόνα 3). 

Τα κατάγματα της κνήμης αντιμετωπίστηκαν με 
ενδομυελικό ήλο (93), με EF (43) και με πλάκες 
(PL) (11), με συνδυασμένες τεχνικές (11) και 14 
που δεν ήταν παρεκτοπισμένα αντιμετωπίστηκαν 
συντηρητικά. Μία ορθόδρομη εισαγωγή του εν-
δομυελικού ήλου ήταν για αντιμετώπιση του κα-
τάγματος της κνήμης και του μηριαίου. Για λίγο 
περισσότερο από το 50% των ασθενών αυτής της 
σειράς (n= 88) νιώθω δρόμοι ενδομυελική ήλωση 
και στα δύο επίπεδα ήταν η θεραπεία εκλογής. 

Τα κατάγματα σταθεροποιήθηκαν εντός 6 έως 8 
ωρών από την εισαγωγή στο νοσοκομείο στο 62% 
των περιπτώσεων. Πρώτα αντιμετωπίστηκε το κά-
ταγμα του μηριαίου 73,6% των περιπτώσεων με τη 
βοήθεια τραπεζιού έλξης στο 53%. 

Ο μέσος εγχειρητικής χρόνος ήταν 95 λεπτά (45 
έως 210) για το μοιραίο και 75 λεπτά (30 έως 200) 
για την κνήμη. Ο μέσος εγχειρητικός χρόνος αθροι-
στικά και για τις δύο πλευρές ήταν 167 λεπτά με 
μέγιστο 300 λεπτά. 

Μεταξύ των έντεκα ασθενών κρίσιμη ισχαιμία, 
οι έξι υποβλήθηκαν σε επέμβαση επαναιμάτωσης 
στο επίπεδο της ιγνυακής αρτηρίας και ο χρόνος 
της ισχαιμίας κυμάνθηκε από 180 έως 600 λεπτά. 
Η αντιμετώπιση των κακώσεων των μαλακών μο-
ρίων με κρημνούς τοπικούς ή αποκρυσμένους κα-
τέστη απαραίτητη σε 9 ασθενείς.

Το συνολικό μέσο διάστημα παραμονής στο 
νοσοκομείο ήταν 30 ημέρες (3 έως 165). Οι 100 
από τους ασθενείς χρειάστηκε να παραμένουν σε 
μονάδα εντατικής θεραπείας περισσότερο από 5 
ημέρες.

Αποτελέσματα
Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 34,2 

μήνες (1,3 έως 136,8 μήνες). Ο χρόνος παρακο-
λούθησης ήταν περισσότερο από 12 μήνες για 126 
ασθενείς (73%) και περισσότερο από δύο έτη σε 
97 ασθενείς (56%). Οι 5 από τους ασθενείς απε-
βίωσαν σύντομα λόγω πολυοργανικής ανεπάρκει-
ας εξαιτίας της πολλαπλότητας των κακώσεων. 
Πρώιμες συστηματικές επιπλοκές παρατηρήθηκαν 
σε 24 περιπτώσεις (14%): 5 λόγω ARDS (λιπώδης 
εμβολή) και 7 λόγω θρομβόλυσης χωρίς στοιχεία 
πνευμονικής εμβολής.
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Συζήτηση 
Αυτή η μελέτη έχει σημαντικούς περιορισμούς, 

ιδιαίτερα λόγω του αναδρομικού χαρακτήρα της 
και τη διασπορά στο χρόνο (2000 - 2006), το όπως 
και το γεγονός ότι βασίζεται σε κλινικά και ακτινο-
λογικά δεδομένα αλλά και την ανεπαρκή παρακο-
λούθηση για της τύχης των αρθρώσεων που εμπλέ-
κονται στην κάκωση με την πάροδο του χρόνου. 
Οπωσδήποτε, αυτή η μελέτη είναι ενδιαφέρουσα 
λόγω του μεγάλου αριθμού των περιπτώσεων σε 
σύγκριση με σειρές της πρόσφατης βιβλιογραφίας 
που δεν ξεπερνούν τις λίγες δωδεκάδες περιπτώ-
σεων [Hung SH και συν 2000, Hegazy AM 2011, 
Rethnam U και συν ] 2007. 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα κλινικά 
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ό,τι έχει δει το φως 
της δημοσιότητας κατά το παρελθόν. Η πραγματι-
κή συχνότητα αυτής της σπάνιας κάκωσης παρα-
μένει άγνωστη. Το κυμαινόμενο γόνατο είναι μία 
σύνθετη κάκωση, είναι κάτι περισσότερο από ένα 
απλό σύστοιχο κάταγμα της κνήμης και του μηριαί-
ου. Το κυμαινόμενο γόνατα απαντά κυρίως σε κα-
κώσεις υψηλής κινητικής ενέργειας όπως εκείνες 
που συμβαίνουν στα ατυχήματα με μηχανοκίνητα 
οχήματα και συχνά σχετίζεται με απειλητικές κα-
ταστάσεις για την διατήρηση της ζωής. Σοβαρές 
επιπλοκές όπως πρώιμη ακρωτηριασμοί δεικνύουν 
επιπολασμό από 6% έως 27% στη βιβλιογραφία, 
ως επακόλουθο σύνθλιψης άκρου ή παρατεταμέ-
νης ισχαιμίας [Hung SH και συν 2000, Gregory P 
και συν 2000, Dwyer AJ και συν 2005, Hung SH 
και συν 2007]. Κατά παρόμοιο τρόπο η θνητότητα 
κατά την εισαγωγή δεν περιλαμβάνει τους ασθε-
νείς που κατέληξαν αμέσως μετά από αυτήν ή αυ-
τούς που κατέληξαν εντός της πρώτης εβδομάδας. 
Ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός είναι τα τροχαία 
ατυχήματα Όπως συνέβη σε 9 από τους 10 ασθε-
νείς με τον επιπολασμό των κακώσεων υψηλής 
ενέργειας να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό σε 
όλες τις σειρές που έχουν δει το φως της δημο-
σιότητας [Nouraei MH και συν 2013, Kao FC και 
συν 2010]. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι συνοδές κα-
κώσεις είναι συνηθισμένες και το μέσο ISS ήταν 
περίπου 20 με το 1/3 των περιπτώσεων να είναι 
άνω του 18- κατάσταση που προσιδιάζει σε εκείνη 
του βαριά πάσχοντα πολυτραυματία. Συναντιού-
νται όλες οι επιπλοκές: ανοιχτά κατάγματα, σύν-
δρομο μικρών διαμερισμάτων, αγγειακές κακώσεις, 

παράλυση του ισχιακού νεύρου οι οποίες Άλλω-
στε έχουν περιγραφεί εκτενώς στη βιβλιογραφία 
[Anastopoulos G και συν 1996, Paul GR και συν 
1990, Dwyer AJ και συν 2005, Yokoyama K και 
συν 2001]. Οι συνδεσμικές κακώσεις υποεκτιμώ-
νται εάν αναφερθούμε σε μία προοπτική χαρακτή-
ρα μελέτη με διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας 
και κατάγματα του μηριαίου [Dickson KF και συν 
2002]. Αυτές οι βλάβες συχνά κρύβονται υπό την 
πίεση του επείγοντος και εμφανίζονται με πολλούς 
τύπους. Όλοι οι τύποι των συνδέσμων κακώσεων 
εκτιμώνται μεταξύ 2% και 10% γιατί ρήξη του κε-
ντρικού άξονα περιστροφής του γόνατος [Fraser 
RD και συν 1978, Anastopoulos G και συν 1996, 
Paul GR και συν 1990, Yokoyama K και συν 2006]. 
Στη σειρά αυτή 16 ασθενείς είχαν διαγνωστεί αρ-
χικά με κάκωση χιαστών συνδέσμων και πέντε έτυ-
χαν καθυστερημένης διάγνωσης λόγω αστάθειας 
του γόνατος που εκπροσωπούσε το 12% των πε-
ριπτώσεων. Έλλειψη πληροφόρησης γύρω από τη 
στρατηγική και το χρόνο ανάληψης χειρουργικής 
αντιμετώπισης δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάλυση.

Η επίπτωση της ψευδάρθρωσης είναι υψηλή 
(20%) στη δικής μας μελέτη σε σύγκριση με τη συ-
χνότητα που αναφέρει η πρόσφατη βιβλιογραφία 
και ποικίλλει απόσυρση 1% έως 11% για το μηρι-
αίο και από 3% έως 30% για την κνήμη [Hegazy 
AM 2011, Nouraei MH και συν 2013, Hung SH και 
συν 2007, Yokoyama K και συν 2001, Kao FC και 
συν 2010, Akinyoola AL και συν 2013]. Οι προ-
γνωστικοί παράγοντες έχουν δώσει έμφαση στην 
ανωτέρω στατιστική ανάλυση. Η εξειδίκευση που 
δεικνύει το κυμαινόμενο γόνατο είναι δύσκολο 
να ερμηνεύσει το σκορ των Karlström και Olerud 
[Karlström G και Olerud S 1977]. Ωστόσο, αυτή η 
μεγάλη σειρά επιβεβαιώνει τα χειρότερα αποτελέ-
σματα που λαμβάνονται όταν υπάρχουν ενδοαρ-
θρικά κατάγματα όπως είναι αναμενόμενο [Hegazy 
AM 2011, Hung SH και συν 2007, Yokoyama K και 
συν 2002, Ran T και συν 2013]. Έχοντας υπόψη τα 
λειτουργικά αποτελέσματα, την πιο προχωρημένη 
ηλικία, την αγγειακή βλάβη, τον τύπος κατά Fraser 
II, τα ανοικτά κατάγματα, το ποσοστό συντριβής 
του κατάγματος και τη βλάβη του κέντρου περι-
στροφής του γόνατος είναι παράγοντες που συμ-
βάλλουν στη λήψη χειρότερων αποτελεσμάτων. Ο 
βλαπτικός ρόλος του καπνίσματος στην επούλωση 
των τραυμάτων και στην πώρωση των καταγμάτων 
δεν έχουν αξιολογηθεί όπως και σε άλλες μελέτες 
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[Hee HT και συν 2001]. Έτσι η κατά Fraser ταξινό-
μηση παραμένει έγκυρη για την αποτίμηση της συ-
νολικής πρόγνωσης: Τα αποτελέσματα καθίστανται 
δυσμενέστερα από τον τύπο I και τον τύπο II και 
στη συνέχεια από τον τύπο IIA μέχρι τον τύπο IIC. Η 
ενδομυελική ήλωση έχει δείξει την αποτελεσματι-
κότητά της στην πώρωση των καταγμάτων και την 
ασφάλεια κατά την αντιμετώπιση καταγμάτων των 
διαφύσεων. Ήταν η χρυσή σταθερά στις περιπτώ-
σεις κατά Fraser I και η σύγκριση της ορθόδρομης 
με την ανάδρομη αξιολογήθηκαν με δυνατότητα 
προσέγγισης των δύο καταγμάτων με μία προσπέ-
λαση, με σημαντικά κέρδη Όσον αφορά στον ηχη-
τικό χρόνο και στη χρήση ειδικού ακτινοδιαπερα-
τού τραπεζιού έλξης ή όχι ανάλογα με την εμπειρία 
του χειρουργού [Ostrum RF 2000, Rios JA και συν 
2004, Rethnam U 2006]. Η κυριότερη κριτική που 
μπορεί να ασκηθεί για την ανάδρομη ενδομυελική 
ήλωση είναι το μειονέκτημα της μη δυνατότητας 
αποκατάστασης των χιαστών συνδέσμων σε δεύ-
τερο χρόνο με την ίδια ευκολία. Στην περίπτωση 
επιφυσιομεταφυσιακών καταγμάτων, η μεταβλη-
τότητα των τεχνικών που χρησιμοποιούνται δεν 

επιτρέπει ως προς και σε άλλες σειρές αυτές οι 
προσπέλασης να πλησιάσουν εκείνες των ισχυρών 
ενδείξεων [Hung SH και συν 2007, Akinyoola AL 
και συν 2013]. Δυνατότητα βελτίωσης των αποτε-
λεσμάτων με τη χρήση κλειδούμενων πλακών και 
τεχνικές MIS δεν θα μπορούσαν να αξιολογηθούν 
λόγω του περιορισμού του αριθμού που επιτάσσει 
το σπάνιο της κατάστασης όπως και της αντιμετώ-
πισης των περιπτώσεων σε συνθήκες υπερεπείγο-
ντος. 

Οι αρχές της μη περαιτέρω πρόκλησης βλά-
βης (DCO - damage control orthopaedics) όταν 
ο ασθενής είναι ασταθής ή όταν αντιμετωπίζο-
νται ενδοαρθρικά κατάγματα ή σοβαρές κακώσεις 
των μαλακών μορίων αποτελεί την καλύτερη και 
πιο ασφαλή λύση. Η οριστική οστεοσύνθεση που 
απαιτεί μεγάλο χειρουργικό χρόνο μπορεί να κα-
θυστερήσει μέχρι να την επιτρέψουν οι συνθήκες 
[Akinyoola AL και συν 2013, Pape HC και συν 
2004, Hildebrand F και συν 2004].

Παρατίθενται περιπτώσεις σε φωτογραφικές 
συνέχειες:

Ασθενής μετά κάκωση πυέλου και κάτω άκρων με συνθήκες αμφοτερόπλευρου κυμαινομένου γόνατος. 
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Ασθενής μετά κάκωση και κάτω άκρου με συνθήκες αμφοτερόπλευρου κυμαινομένου γόνατος και κλαταγμα επιγονατίδας. 
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Ασθενής μετά κάκωση και κάτω άκρου από καταπλάκωση Συνθήκη πολυσυστηματικής κάκωσης 
με αγγειακή βλάβη που αποκαταστάθηκε.

Συμπέρασμα 
Παρά τους υπάρχοντες περιορισμούς η μελέτη 

αυτή συμβάλλει στην πιο σαφή αναγνώριση του 
συνδρόμου του κυμαινόμενου γόνατος, την αντιμε-
τώπιση αυτής της ασυνήθιστης κάκωσης και τους 
προγνωστικούς παράγοντες που την διέπουν. Επι-
βεβαιώνει γενική και τοπική σοβαρότητα αυτής της 
υψηλής κινητικής ενέργειας κακώσεις που απαντά 
κυρίως σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι διανύουν 
περίπου την τρίτη δεκαετία της ζωής. Καταβλήθη-
κε μία ειδική προσπάθεια η οποία να καθοδηγή-
σει την περαιτέρω αρχική διάγνωση των συνοδών 
σύνδεσμοι των κακώσεων: Τη ρήξη του οπίσθιου 
χιαστού που μπορεί να καταστεί ύποπτη στις πλά-
γιες ακτινολογικές εικόνες και των κλινικών να τος 
ο οποίος θα μπορούσε να διενεργηθεί συστηματι-
κά μετά την οστεοσύνθεσης των καταγμάτων και 
υπό γενική αναισθησία. Ο χρόνος της αντιμετώπι-

σης της οστεοσύνθεσης του κατάγματος συζητιέται 
κατά περίπτωση. Ωστόσο, η πρώτη εγχείρηση για 
την αντιμετώπιση του κατάγματος του μηριαίου 
συνίσταται εκτός περιπτώσεων που το κάταγμα της 
κνήμης έχει πιο σοβαρές κακώσεις των μαλακών 
μορίων ή υπάρχει ισχαιμία του κάτω άκρου η οποία 
επίταση πρώτα την αντιμετώπιση του κατάγματος 
της κνήμης. Επίσης η σταθεροποίηση της κνήμης 
διευκολύνει την ανάταξη και την συγκράτηση των 
καταγμάτων του περιφερικού μηριαίου. Η δυνατό-
τητα διενέργειας ενδομυελικών ηλώσεων παρα-
μένει για μας η καλύτερη επιλογή για τις κακώ-
σεις τύπου κυμαινόμενου γόνατος κατά Fraser I. 
Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για την κα-
τάστρωση έγκυρων αλγορίθμων αντιμετώπισης, 
καλύτερων τεχνικών οστεοσύνθεσης προκειμένου 
να ελαττωθεί η συχνότητα των επιπλοκών και να 
βελτιωθούν τα λειτουργικά αποτελέσματα τις κα-
κώσεις του κυμαινόμενου γόνατος.
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Περίληψη
Σκοπός: Το κάταγμα της βραχιόνιας κεφαλής σε συνδυασμό με 
εξάρθρημα της γληνοβραχιονίου και βλάβη Bankart οστέινη ή μη 
είναι σπάνια. Οι προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές σε μεγάλο 
βαθμό είναι χειρουργικές και έχουν περιγραφεί διάφορες επιλογές 
αναφορικά προς τον τρόπο οστεοσύνθεσης. Τα αναφερόμενα θε-
ραπευτικά αποτελέσματα είναι γενικώς πτωχά. 

Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε μια περίπτωση ασθενούς 41 ετών άρ-
ρενος, ο οποίος μετά πτώση από μεγάλο ύψος υπέστη εκ του πλα-
γίου κάκωση του αριστερού ημιθωρακίου και κάταγμα εξάρθρημα 
του ώμου σε συνδυασμό μετά κατάγματος της ανατομικής κεφα-
λής και της ωμογλήνης που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά. Περι-
γράφεται η χειρουργική τεχνική και τα κλινικά αποτελέσματα. Ο 
ασθενής εμφάνιση τραυματικό ψευδές ανεύρυσμα της αριστεράς 
υποκλειδίου αρτηρίας, το οποίο αντιμετωπίσθηκε διαδερμικά με 
εισαγωγή ενδοαγγειακού νάρθηκα (stent).

Αποτελέσματα: Ο ασθενής έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη νε-
ανικού τύπου, δυσχερώς ρυθμιζόμενο. Ο συνδυασμός αυτού με 
τη βαρύτητα της κάκωσης κατέστησε βραδεία τη μετεγχειρητική 

Κυμαινόμενη βραχιόνια 
κεφαλή - παρουσίαση 

 περιπτώσεων συνδυασμού 
 κατάγματος της ανατομικής 
 κεφαλής και του αυχένα  
 ωμοπλάτης

Ιτσιόπουλος Ηρακλής, Μπισχινιώτης Ιωάννης, Σταυρίδης Κυριάκος, 
Σαρατζής Νικόλαος

Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ-Παπαγεωργίου
Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
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ανάρρωση και αποκατάσταση (μέσο Constant - Murley score της 
τάξεως του 48 μετά ένα μέσο χρόνο παρακολούθησης 20 μήνες).

Συμπεράσματα: Απαιτείται υψηλός δείκτης υπόνοιας κατά τη δι-
αγνωστική διαδικασία με τη μελέτη της διαφοράς του εύρους του 
ημιθωρακίου και εφαρμογή απεικονιστικών τεχνικών όπως η αξο-
νική τομογραφία για την ανάδειξη των επιμέρους κακώσεων για 
την διάγνωση και τη χειρουργική αντιμετώπιση αυτού του σπάνιου 
τύπου κάκωσης. Συνίσταται χειρουργική θεραπεία αυτών των βα-
ριών κακώσεων προκειμένου να σταθεροποιηθεί η γληνοβραχιό-
νια άρθρωση και να διευκολυνθεί πιθανή ενδοαγγειακή διερεύνη-
ση και αντιμετώπιση τυχόν αγγειακής βλάβης για να επιτευχθεί το 
ιδεωδέστερο κλινικό αποτέλεσμα.

The ‘Floating Humeral Head’, A Case of 
Combined Proximal Humeral and Glenoid 

Fracture Dislocations 

Itsiopoulos H., Bischiniotis I., Stavridis K., Saratzis N.
1st Surgical Department AUTH Papageorgiou Hospital

1st Preparatory Surgical Department AUTH, AHEPA 
Hospital

Abstract
Background: Fracture of the proximal humerus combined with 
dislocation of the glenohumeral joint and a soft tissue or bony 
Bankart lesion are rare. Management options are largely surgi-
cal and different approaches to fixation have been described. 
The reported outcomes are generally poor.

Methods: We present a male patient aged 41, suffering of 
diabetes mellitus type I with traumatic dislocations of the shoul-
der associated with combined fractures of the proximal humerus 

and glenoid after a fall from heights. We describe the surgical 
technique and clinical outcomes.

Results: Our patient had multiple medical comorbidities be-
cause of diabetes; and coupled with the burden of injury, made 
a slow post-operative recovery (mean Constant-Murley score of 
48 points over a mean follow-up time of 20 months).

Conclusion: A high index of suspicion and appropriate imag-
ing is required to properly diagnose and surgically manage this 
uncommon pattern of injury. We recommend surgical treatment 
of these severe injuries, in reduce to stabilise the glenohumeral 
joint, and to provide stability for a possible late vascular inves-
tigation and closed repair if optimal clinical outcomes are to be 
achieved.
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Εικόνα 1. Κάταγμα εξάρθρημα του ώμου και θλάση του αριστερού ημιθωρακίου. Είναι ορατό το κάταγμα ανώτερης πλευράς, 
όπως και των άλλων οστέινων τόξων από την 1η μέχρι την 5η. 

Εισαγωγή
Ο ώμος είναι η πιο συχνά εξαρθρούμενη μεγά-

λη άρθρωση. Το εξάρθρημα του ώμου συμβαίνει 
στο 1 έως 2% του πληθυσμού (Kirkley A και συν 
2003). Το πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου αποτε-
λεί το 90 έως 95% όλων των εξαρθρημάτων του 
ώμου (Apley AG 1993). Συχνές οστικές κακώσεις 
που σχετίζονται μεμονωμένο πρόσθιο εξάρθρημα 
του ώμου είναι οι βλάβες Hill-Sachs και οι αντί-
στοιχες οστέινες βλάβες Bankart ακολουθούμενες 
από της ρήξης του στροφικού πετάλου του ώμου 
(Atef A και συν 2016).

Αναλόγως του μηχανισμού και της βαρύτητας 
της κάκωσης, είναι δυνατή η εμφάνιση ενός μεγά-
λου εύρους άλλων καταγμάτων δηλαδή του μείζο-
να τροχαντήρα, της διάφυσης του βραχιονίου, της 
κορακοειδούς απόφυσης, του αυχένα του βραχι-
ονίου και από σπαστικά κατάγματα του πρόσθιου 
χείλους της ωμογλήνης (te Slaa RL και συν 2004). 
του μείζονος βραχιονίου ογκώματος παρατηρήθη-
καν στο 10 έως 30% των εξαρτημάτων του ώμου 
(Hardegger FH και συν 1984). Οι Bahrs και συν 
διαπίστωσαν ότι πάνω από το 50% των καταγμά-
των του Μείζονος βραχιονίου ογκώματος σχετίζο-
νταν μετατραυματικό πρόσθιο εξάρθρημα της γλη-
νοβραχιόνιας άρθρωσης σε μία ανασκόπηση άνω 
των 100 ασθενών (Bahrs C και συν 2006).

Οι Sherif και συν σύντομα πρόσθια εξαρθρή-
ματα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης και κατάγμα-
τα του αυχένα του βραχιονίου (Sherif MA και συν 
2017) χωρίς καμία οστική κάκωση στην ωμογλή-
νη. Τα κατάγματα εξαρθρήματος του ώμου μπορεί 

να σχετίζονται με βλάβες των μαλακών μορίων ή 
οστέινες βλάβες Bankart αλλά αυτό αποτελεί σπά-
νιο φαινόμενο (Robinson CM και συν 2012) Οι 
Robinson και συν βρήκαν τρεις οστέινες βλάβες 
Bankart στην ομάδα 58 διαδοχικών καταγμάτων 
εξαρτημάτων του κεντρικού βραχιονίου (Robinson 
CM και συν 2012). Η χειρουργική σταθεροποίηση 
αυτών των κακώσεων ήταν μόνο για το βραχιόνιο 
και όχι για την ωμογλήνη.

Τα αποσπαστικά κατάγματα τα ούτως καλούμε-
να φλοιώδη (chip fractures) (Van Oostveen DP και 
συν 2014) του πρόσθιου κάτω χείλους της ωμο-
γλήνης παράγονται εμένα μηχανισμό απαγωγής 
του ώμου και εξωτερικής στροφής κατά το χρόνο 
του εξαρθρήματος (Atef A και συν 2016, te Slaa 
RL και συν 2004). Τα μεγάλα κατάγματα της ωμο-
γλήνης μπορούν να προκαλέσουν αστάθεια του 
ώμου, αυξάνει εάν τα κατάγματα αφορούν στο 1/5 
ή περισσότερο της πρόσθιας μοίρας της κοιλότη-
τας της ωμογλήνης ή εάν το μέγεθος του τεμαχίου 
είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ της μεγαλύτερης δι-
αμέτρου της ωμογλήνης (Aston JW και συν 1973). 

Ο συνδυασμός αυτός των κακώσεων είναι σπά-
νιος και υπάρχει μόνο μία παρουσίαση με τρεις 
ασθενείς στη βιβλιογραφία [τρεις ασθενείς με αυτό 
τον τύπο κακώσεις ως συμβολή στη βιβλιογραφία.

Υλικό - Μέθοδος
Πρόκειται για ασθενή ηλικίας κάταγμα-εξάρ-

θρημα αριστερού ώμου μετά πτώση από μεγάλο 
ύψος. Διενεργήθηκε προεγχειρητικός έλεγχος άλ-
λωστε και λόγω και του σακχαρώδους διαβήτη τύ-
που 1 (εικόνα 1). 
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Εικόνα 2. Κατάγματα ανωτέρων πλευρών και κάταγμα του πρόσθιου κάτω χείλους της ωμογλήνης.

Εικόνα 3. Φωτογραφική σύνθεση που δείχνει την αρχική ακτινογραφία, τη διαφορά στο εύρος των ημιθωρακίων (Kelbel JM 
και συν 1986) και την οστεοσύνθεση με τα μοσχεύματα.

Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία ώμου-ει-
σόδου του θωρακικού κύτους που επιβεβαίωσε 
τα ευρήματα των απλών ακτινογραφιών για ακε-
ραιότητα της «ανατομικής» κεφαλής στο ύψος της 

τελευταίας γραμμής ώσης της αύξησης (growth 
spurt line) και παρεκτόπισή της στο έσω τοίχωμα 
της μασχάλης-θωρακικού τοιχώματος, όπου και 
κατάγματα ανωτέρων πλευρών. 
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Με γενική ενδοτραχειακή αναισθησία επιχειρή-
θηκε ανοικτή ανάταξη του κατάγματος-εξαρθρή-
ματος, η οποία βελτίωσε τη θέση και πιθανότατα 
συνέβαλε στην επιβίωσή της αλλά δεν απέφερε 
αποδεκτό αποτέλεσμα. Η ανάταξη έγινε με πρό-
σθια θωρακοδελτοειδή προσπέλαση ώμου μετά 
παρασκευή της κεφαλικής φλέβας και της παρεμ-
βαλλομένης στα στοιχεία του κατάγματος μακράς 
κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου. Ανατάχθηκε 
η κεφαλή προς τη συντετριμμένη μετάφυση του 
βραχιονίου και οστεοσυντέθηκε με πλάκα Philos 
και εισαγωγή αλλομοσχευμάτων προς πλήρωση 
των μεγάλων μεταφυσιακών ελλειμμάτων. Λόγω 
παρατήρησης στην μετεγχειρητική ακτινογραφία 
διαταραχής ωμοπλατοθωρακικού δείκτη, ο ασθε-
νής διακομίσθηκε σε αγγειοχειρουργικό τμήμα 
προς έλεγχο και θεραπεία. Μετά διενέργεια εκ 
νέου αξονικής αλλά και μαγνητικής αγγειογραφί-
ας οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου διεκβλήθη-
κε stent στην αριστερά υποκλείδια αρτηρία προς 
αντιμετώπιση ψευδανευρύσματος της υποκλειδίου 
αρτηρίας. Το κάταγμα πωρώθηκε ομαλά αν και πα-
ρατηρήθηκαν φαινόμενα παράλυσης Erb, τα οποία 
υποχώρησαν με την πάροδο του χρόνου.

Αποτελέσματα
Η αγγείωση του κεντρικού πέρατος του βραχι-

ονίου έχει μελετηθεί με λεπτομέρειες (Brooks, G. 
H και συν 1993). Οι αρχικές απόψεις για την ακε-
ραιότητα και τη σημασία των περισπωμένων αρτη-
ριών αντικαταστάθηκαν από την αναγνώριση του 
ρόλου της ακεραιότητας του αγγειακού υποστυλί-
ου (torus) της κεφαλής [Gerber Chr και συν 1996, 
Helfet David L και Lorich Dean G 2010, Lambert 
SM 2018].

Συζήτηση 
Ο «κυμαινόμενος ώμος» περιγράφηκε για πρώτη 

φορά από τους Ganz R και Noesberger B 1975 και 
περαιτέρω ορίστηκε ως οντότητα από τους Goss 
και συν το 1993 ως διπλή διακοπή της συνέχειας 
του ανώτερου κρεμαστηρίου οστεοσυνδεσμικού 
συμπλέγματος του ώμου [Ganz R και Noesberger 
B 1975, Goss TP και συν 1993]. Η κυμαινόμενη 
κεφαλή αποτελεί παραλλαγή του συνδρόμου του 
κυμαινομένου ώμου. 

Ο κυμαινόμενος ώμος αποτελεί εμβιομηχανική 
προσέγγιση περιλαμβάνει διακοπή της ακεραιό-

τητας της κλειδο- κορακοκλειδικής - κορακοει-
δούς σύνδεσης. Η ανατομική του ώμου καθίσταται 
ασταθής και μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, 
όσον αφορά στην επούλωση και τη λειτουργικό-
τητα και ενίοτε εκφυλιστική νόσο της άρθρωσης 
[Owens BD και Goss TP 2006]. Οι Hardegger και 
συν και οι Butters και συν συνιστούν σε αυτές τις 
περιπτώσεις στη χειρουργική αντιμετώπιση και 
άλλοι συγγραφείς προτείνουν την οστεοσύνθεση 
του κατάγματος της κλείδας και της αντιμετώπι-
σης Του επόμενου στοιχείου της κάκωσης, εάν το 
σύμπλεγμα παραμένει ασταθές [Hardegger ΦΗ 
και συν 1984, Butters KP και συν 1990, Kumar 
VP και συν 1993]. Το «τριπλό κάταγμα εξάρθρη-
μα» περιγραφή και σε δύο άρθρα [Mayo KA και 
συν 1998, Owens BD και Goss TP 2006]. Αυτός ο 
τύπος κάκωσης περιλαμβάνει πρόσθιο εξάρθρημα 
του ώμου με συνοδά κατάγματα του χείλους της 
ωμογλήνης, του μείζονος βραχιονίου ογκώματος 
και της κορακοειδούς απόφυσης [Plachel F και συν 
2017]. Άλλες συνοδές κακώσεις του άνω άκρου 
έχουν περιγραφεί επίσης. Ο «κυμαινόμενος βραχί-
ονας» περιγράφηκε από τους Guven και συν και 
συνιστά κάταγμα του σύστοιχου βραχιονίου κατα-
γράφω πέρατα [Guven M και συν 2009, Carvera 
TB και συν 2016, Chun JM και συν 2013, |Zhu P 
και συν 2017]. Ο «κυμαινόμενος αγκώνας περιλαμ-
βάνει κατάγματα του βραχιονίου και του σύστοιχου 
αντιβραχίου με ασταθή την άρθρωση του αγκώνα 
[Stanitsky CL και Micheli IJ 1980]. Το «κυμαινόμε-
νο αντιβράχιο» περιγράφηκε επίσης ως ενδιαφέ-
ρουσα περίπτωση εξαρθρήματος του αγκώνα με 
σύστοιχα κατάγματα του περιφερικού πέρατος της 
κερκίδας και της ωλένης και ο μικρός ασθενής που 
το υπέστη αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. Θεωρού-
με ότι η δική μας σειρά ασθενών εμπίπτει σε αυτή 
την κατηγορία ασταθών ταυτόχρονων καταγμάτων 
και μπορεί να χαρακτηριστεί ως «κυμαινόμενη βρα-
χιόνια ανατομική κεφαλή». 

Η σειρά των ασθενών σε κίνδυνο αυτών των 
κακώσεων (εξαρθρήματα του ώμου μεμονωμένα 
κατάγματα της βραχιονίου κεφαλής, του αυχένα 
του βραχιονίου, του βραχιονίου ογκώματος ή της 
ωμογλήνης) είναι μεγαλύτερος σε ανθρώπους άνω 
των 40 ετών. Ήταν το πρώτο σύμβαμα κατάγματος 
- εξαρθρήματος του ώμου και προέκυψε από μηχα-
νισμό υψηλής ενέργειας [Emond M και συν 2004]. 
Οι Emond και συν τυποποιεί σαν ένα προγνωστικό 
μοντέλο για τις κακώσεις αυτές. Ωστόσο, το 25% 
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αυτών των ασθενών δεν είχε ακτινογραφίες προ 
της ανάταξης λόγω του νεαρού της ηλικίας, του 
θήλεος φύλου ούτε ιστορικό προηγούμενων κα-
κώσεων στο παρελθόν [Emond M και συν 2004]. 
Οι Rowe και συν επίσης έδειξαν κατά πέντε φορές 
τη δυνατότητα ενός σημαντικού κατάγματος που 
σχετίζεται με εξάρθρημα του ώμου σε ασθενείς 
ηλικίας 40 ετών ή μεγαλύτερης [Rowe CR και συν 
1956].

Σημειώνουμε ότι ο ασθενής υπέστη κακώσεις 
υψηλής κινητικής ενέργειας λόγω πτώσης εκ με-
γάλου ύψους (10 μέτρα) πλησίον ικριωμάτων στα 
οποία πιθανότατα επίσης προσέκρουσε, πράγμα το 
οποίο δεν αποτελεί βεβαίως μέρος του προγνωστι-
κού μοντέλου. Αυτός ο παράγοντας δεν αντανακλά 
στο ότι οι χαμηλής ενέργειας κακώσεις μπορεί να 
αποτελούν ασθενές υποκατάστατο μιας υψηλής και 
έτσι δρα ως ένας ανεξάρτητος προγνωστικός πα-
ράγοντας και συνοδεύσει νευρολογικές κακώσεις 
όπως κατέδειξαν οι Robinson και συν [Robinson 
CM και συν 2006]. Ο ασθενής είχε πολλαπλές συ-
στηματικές συν - νοσηρότητες όπως σακχαρώδη 
διαβήτη και διαβητική αγγειοπάθεια και παρουσία-
σε παροδική πάρεση του μασχαλιαίου νεύρου αλλά 
και του ανώτερου βραχιονίου πλέγματος, τα οποία 
υποχώρησαν παρά τη διαβητική νευροπάθεια. 

Οι Königshausen και συν ταξινομούν τα συνδυ-
ασμένα κατάγματα του βραχιονίου σύμφωνα προς 
τη βαρύτητα κάθε κατάγματος και πρότειναν τη 
χρησιμοποίηση ενός θεραπευτικού αλγόριθμου για 
τις κακώσεις αυτές, που κυριότερα περιλαμβάνουν 
τη χειρουργική αντιμετώπιση [Königshausen M και 
συν 2019]. Η σειρά που παρουσιάζεται των ασθε-
νών θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο σύστημα αυτό 
ταξινομήσεις ως τύπου 2 γληνοβραχιόνια συνδυα-
σμένα κατάγματα, περιγράφοντας τα ως κατάγμα-
τα με μεγάλο κάταγμα του πρόσθιου χείλους της 
ωμογλήνης και κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου.

Έχει υπάρξει μόνο δύο παρουσιάσεις ενδιαφε-
ρουσών περιπτώσεων που περιγράφει με λεπτο-
μέρειες τη χειρουργική θεραπευτική αντιμετώπιση 
ενός κατάγματος - εξαρθρήματος του κεντρικού 
βραχιονίου με συνοδό κάταγμα της ωμογλήνης 
[Jehan S και συν 2016, Kani KK και Chew FS 2019, 
Ong Joshua CY και συν 2020]. Οι συγγραφείς περι-
λαμβάνουν κλινικά και λειτουργικά αποτελέσματα. 
Σε όλες τις περιπτώσεις μας Η χειρουργική ήταν η 
αντιμετώπιση εκλογής λόγω της αστάθειας που θα 

προκαλούσε τόσο από την κάκωση της ωμογλήνης 
όσο και από την απώλεια της ακεραιότητας του 
μοχλοβραχίονα του βραχιονίου. Υπήρχε η αίσθη-
ση ότι η μη χειρουργική θεραπεία θα οδηγούσε Σε 
πιο πτωχά θεραπευτικά αποτελέσματα λόγω του 
συνδυασμού του κατάγματος του κεντρικού βρα-
χιονίου και της γληνοβραχιόνιας αστάθειας με πι-
θανή ανωμαλία των αρθρικών επιφανειών και την 
πιθανότητα εκφυλιστικών αλλοιώσεων. Σε αναφο-
ρά προς την κάκωση της ωμογλήνης αυτή ταξινο-
μήθηκε ως κατά Ideberg τύπου 1A [Ideberg R και 
συν 1995] (τροποποίηση κατά Mayo KA και συν 
1998). Η σημαντική παρεκτόπιση περισσότερα από 
4 mm με σκαλοπάτι και χάσμα επηρέασε την από-
φαση για χειρουργική αντιμετώπιση. Περαιτέρω, οι 
ασθενείς δεν είχαν μεγάλες προσδοκίες επιστρο-
φής σε υψηλού επιπέδου δραστηριότητες.

Η χειρουργική προσπέλαση ήταν η πρόσθια θω-
ρακοδελτοειδής τόσο για το κάταγμα του βραχιο-
νίου όσο και της ωμογλήνης. Η σειρά οστεοσύν-
θεσης για την τριάδα αυτής της κάκωσης δεν έχει 
προηγουμένως περιγραφεί στη βιβλιογραφία και 
προτείνουμε την έναρξη από το κεντρικό βραχιό-
νιο, ακολουθούμενη από την αντιμετώπιση του κα-
τάγματος της ωμογλήνης. Εάν η κυμαινόμενη κε-
φαλή του βραχιονίου δεν μπορεί να ελεγχθεί από 
το στροφικό πέταλο, μπορούν να τεθούν ράμματα 
προσωρινά με μία βελόνα Kirschner. Η γληνοβρα-
χιόνια άρθρωση αποκαλύφθηκε με διίνιση των 
ινών του υποπλατίου μυός. Θεωρούμε ότι η απλή 
θωρακοδελτοειδής προσπέλαση είναι επαρκές για 
οστεοσύνθεση σταθεράς γωνίας του βραχιονίου 
με ράμματα στο μυοτενόντιο πέταλο, πράγμα το 
οποίο επιτρέπει στο υλικό της οστεοσύνθεσης να 
τεθεί ως ομπρέλα για την ενίσχυσή της.

Παρατηρήσαμε ότι τα πρώιμα θεραπευτικά απο-
τελέσματα είναι πτωχά για τους ασθενείς, πράγ-
μα το οποίο ελαττώθηκε σε σχέση με ασθενείς με 
κάταγμα της κεφαλής του βραχιονίου και μόνον 
[Thyragarajann DS και συν 2009]. Τα πτωχά απο-
τελέσματα αποδόθηκαν σε συνδυασμό δυσκαμψί-
ες θυλακικής προέλευσης και συνολική εξασθένη-
ση του μυϊκού συστήματος ενώ η φυσικοθεραπεία 
δεν οδήγησε σε λειτουργικά κέρδη, παρά την ακτι-
νολογική ένδειξη πώρωσης.

Υψηλότερες συχνότητες επιπλοκών όπως παρε-
κτόπιση κατάγματος, αστάθεια, ετερότοπη οστεο-
ποίηση, άσηπτη νέκρωση, χαλάρωση των υλικών 
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είναι συνηθισμένες σε αυτά τα συνδυασμένα κα-
τάγματα που χειρουργήθηκαν με οστεοσύνθεση 
μάλλον παρά με αρθροπλαστική δηλαδή ημιαρ-
θροπλαστική ή ανάστροφη ολική αρθροπλαστική 
του ώμου (Jehan S και συν 2016).

Συμπέρασμα 
Οι κακώσεις τύπου «κυμαινόμενης «ανατομικής» 

κεφαλής του βραχιονίου» αποτελούν σημαντική 
θεραπευτική πρόκληση. Παρά τη σπανιότητα τους, 
ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να είναι ενήμερος των 
συνδυασμών των παθολογικών καταστάσεων και 
των πιθανών θεραπευτικών επιλογών. Οι ασθενείς 
θα πρέπει να υποβάλλονται σε αξονική τομογρα-
φία για την ανίχνευση κατάγματος της ωμογλή-
νης και ποσοτικοποίηση του αρθρικού στοιχείου. 
Η αγγειογραφία επί υπόνοιας αγγειακής βλάβης 
επιφυλάσσεται για τη φάση της αποκατάστασης. 
Από την εμπειρία που αποκτήθηκε συνίσταται συν-
δυασμένη πρώιμη χειρουργική αντιμετώπιση δώσε 
του κατάγματος του κεντρικού βραχιονίου όσο 
και της ωμογλήνης διαμέσου θωρακοδελτοειδούς 
προσπελάσεις χωρίς την ανάγκη οστεοτομίας της 
κορακοειδούς απόφυσης. Θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται υλικά σταθερής γωνίας για τη σταθερή 
οστεοσύνθεση του κατάγματος του κεντρικού βρα-

χιόνιο που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πρώτη 
διευκολύνοντας την ανάταξη του εξαρθρήματος 
της γληνοβραχιονίου άρθρωσης και την προσπέ-
λαση της ωμογλήνης. Αυτή η προσπέλαση επίσης 
επιτρέπει την τοποθέτηση ραμμάτων στο στροφικό 
πέταλο του ώμου για τη διευκόλυνση της ανάτα-
ξης των ογκωμάτων. Τα κατάγματα της ωμογλήνης 
μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερη οστεοσύν-
θεση με υλικά που επιτρέπουν την άσκηση συμπί-
εσης στην εστία του κατάγματος και ακαμψία της 
όλης κατασκευαστικής σύνθεσης παρά αυτή που 
επιλέχτηκε και αυτό μπορεί να αποτρέψει την όψι-
μη παρεκτόπιση. Προκειμένου περί καταγμάτων 
που δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν, θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η διενέργεια ανάστροφης 
ολικής αρθροπλαστικής του ώμου. Οι ασθενείς εμ-
φανίζουν επιφύλαξη ως προς την πρόγνωση των 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων με την μετεγ-
χειρητική δυσκαμψία να είναι η πιο συνηθισμένη 
από την επίμονη αστάθεια και οι προσδοκίες των 
ασθενών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα. 
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση 
της μακροχρόνιας επίπτωσης της μετεγχειρητικής- 
μετατραυματικής αρθροπάθειας, της αστάθειας και 
της άσηπτης νέκρωσης για την περαιτέρω τυπο-
ποίηση της αντιμετώπισης αυτών των κακώσεων. 
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