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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 Ανάµεσα στις ιατρικές ειδικότητες, η Ορθοπαιδική κατέχει ζηλευτή θέση και 

αυτό οφείλεται στην τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία 20 χρόνια. 

Σε µεγάλο ποσοστό αυτό µπορεί να αποδοθεί στην εισαγωγή των αρθροπλαστικών 

στην Ορθοπαιδική Χειρουργική. Ζούµε σε καιρούς στους οποίους πολλοί 

απολαµβάνουν µακροζωία, αλλά, δυστυχώς, µαζί µε αυτήν υπάρχει ο φόβος της 

αρρώστιας και της ανικανότητας. Σε τέτοιες καταστάσεις ο γιατρός που µπορεί να 

προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και ταυτόχρονα βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

θα έχει την µεγαλύτερη αναγνώριση από τους ασθενείς του. 

 Η αρθροπλαστική του Ισχίου και του Γόνατος γίνονται µε µεγάλη επιτυχία, 

ειδικά τα τελευταία χρόνια, και θεωρούνται επεµβάσεις ρουτίνας. Ο Charles Neer 

εισήγαγε την αρθροπλαστική του ώµου πριν από 30 χρόνια περίπου, για 

µετατραυµατική αρθρίτιδα του ώµου. Η τεχνική του ήταν επιτυχής και έγινε 

αποδεκτή στη διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, αρκετά ειδικά κέντρα, που αχολούνται µε 

την χειρουργική του ώµου, ανάπτυξαν περαιτέρω την αρθροπλαστική του ώµου. 

 Όµως, παρά αυτήν την ανάπτυξη, η αρθροπλαστική του ώµου δεν έχει τύχει 

ευρείας αποδοχής, όπως το ισχίο και το γόνατο, τόσο από τους Ορθοπαιδικούς όσο 

και από τους ασθενείς. ∆εν είναι λίγοι οι γιατροί που πείθουν τους ασθενείς τους να 

ζούν µε ανικανότητα. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι οι τεχνικές δυσκολίες που 

παρουσιάζει η αντικατάσταση της συγκεκριµένης άρθρωσης. Απαιτείται άριστη 

τεχνική και ανατοµική αποκατάσταση του ώµου για να υπάρξουν προβλέψιµα 

αποτελέσµατα από την συγκεκριµένη επέµβαση. Η ανατοµική αποκατάσταση είναι 

ακόµα δυσκολότερη, όταν πρόκειται για κάταγµα του ώµου, αφού δεν υπάρχουν 

οδηγά σηµεία. Εδώ η δική µας εργασία έρχεται να συµπληρώσει τη διεθνή 

βιβλιογραφία προσθέτοντας πληροφορίες αναφορικά µε τα οδηγά σηµεία, που 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, και τον τρόπο που µπορεί να γίνει αυτό, για να 

προσανατολίσουµε την βραχιόνια πρόθεση στα κατάγµατα του ώµου µε όσο το 

δυνατό ανατοµικότερο τρόπο. 

 ∆ύο σχετικές δηµοσιεύσεις έχουν προηγηθεί, πριν η διατριβή πάρει την 

σηµερινή της µορφή, στα έγκυρα περιοδικά Archives of Orthopaedic and Trauma 

Surgery και Journal of Shoulder and Elbow Surgery. Ακόµα ανακοινώσεις από το 

υλικό της διατριβής, έχουν γίνει σε τρία ∆ιεθνή (EFORT 1999, SECEC 2000, EFORT 
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2001) και δύο Ελληνικά συνέδρια ενώ υλικό από το κλινικό µέρος της διατριβής έχει 

σταλεί και αναµένεται να δηµοσιευθεί από έγκυρα ∆ιεθνή περιοδικά. 

 Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Καθηγητή µου κ. 

Αλέξανδρο Χατζηπαύλου για την συνεχή ενθάρρυνση και την εµπιστοσύνη που µου 

έδειξε µε την ανάθεση της διατριβής. Επίσης ευχαριστώ τον Αναπλ. Καθηγητή του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Κ. Στεργιόπουλο και τους Επικ. Καθηγητές του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Π. Πρασσόπουλο και κ. Ι. ∆αµηλάκη,  που στήριξαν την 

εκπόνηση της παρούσας διατριβής. Για τις πολύτιµες συµβουλές τους ευχαριστώ τον 

Επικ. Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Θράκης κ. Γ. Κοντάκη και τον Επικ. Καθηγητή 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Π. Κατώνη ως και τον Ιατρικό Φυσικό του ΠΕΠΑΓΝΗ 

κ. Θ. Μαρή. 

 Τέλος, ιδιαίτερα ευχαριστώ τους καθηγητές κ. Ν. Γκουρτσογιάννη και κ. ∆. 

Τσιφτσή, µέλη της επταµελούς επιτροπής, για τις χρήσιµες υποδείξεις τους.   
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1. ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ 

Η εµβρυϊκή ανάπτυξη του ανθρώπου µπορεί να διαιρεθεί σε δύο µεγάλες 

περιόδους, την εµβρυονική και την εµβρυϊκή.[1] Η εµβρυονική περίοδος 

περιλαµβάνει τις πρώτες οκτώ εβδοµάδες της ανάπτυξης, ενώ η εµβρυϊκή περίοδος 

είναι το υπόλοιπο από της προγεννητικής περιόδου έως τον τοκετό. Η εµβρυονική 

περίοδος είναι πολύ σηµαντική, επειδή αναπτύσσονται όλα τα µείζονα εσωτερικά και 

εξωτερικά όργανα σε αυτήν, και µε το τέλος της έχει πρακτικά ολοκληρωθεί η 

διαφοροποίηση. Όλα τα οστά και οι αρθρώσεις έχουν τον τύπο και τα 

χαρακτηριστικά του ενήλικα. Τα οστά, ο χόνδρος, ο συνδετικός ιστός, καθώς και οι 

ραβδωτοί και οι λείοι µύες προέρχονται από το µεσόδερµα.[2] 

Τα άνω άκρα αρχίζουν να φαίνονται σαν µικρές προεξοχές του κορµού περί 

το τέλος της 4ης εβδοµάδας της κύησης.[3] Το τέλος της 4ης εβδοµάδας έχουν µήκος 

περίπου 3 χιλιοστά και έχει αρχίσει η ανάπτυξη των οστών. Την 5η εβδοµάδα αρχίζει 

η ανάπτυξη των περιφερικών νεύρων του βραχιονίου πλέγµατος. Αυτό δίνει το 

ερέθισµα για την ανάπτυξη των µυών. Επίσης, αυτό το διάστηµα, ο κεντρικός 

πυρήνας του βραχιονίου αρχίζει να γίνεται χόνδρινος, αν και η άρθρωση του ώµου 

δεν έχει ακόµα σχηµατιστεί. Η ωµοπλάτη βρίσκεται στο επίπεδο Α4-Α5, και αρχίζει η 

οστεοποίηση της κλείδας.[4] Την 6η εβδοµάδα σχηµατίζονται οι στίχοι των 

δακτύλων, η άρθρωση του αγκώνα και του ώµου, ενώ αρχίζουν να διαχωρίζονται οι 

µυϊκές οµάδες. Την 8η εβδοµάδα, το έµβρυο είναι περίπου 23 χιλιοστά και οι µύες του 

άνω άκρου καθορίζονται ξεκάθαρα. Η άρθρωση του ώµου έχει την ίδια µορφή µε 

αυτήν του ενήλικα, ενώ φαίνονται οι γληνοβραχιόνιοι σύνδεσµοι σαν παχύνσεις στον 

αρθρικό θύλακο.[5]    

 

Ωµοπλάτη  

Το µεγαλύτερο µέρος της ωµοπλάτης σχηµατίζεται µε ενδοµεµβρανώδη 

οστεοποίηση. Κατά την γέννηση, το σώµα και η άκανθα της ωµοπλάτης έχουν 

οστεοποιηθεί, αλλά όχι η κορακοειδής, η ωµογλήνη, το ακρώµιο και το σπονδυλικό 

χείλος και η άνω γωνία της ωµοπλάτης. Η κορακοειδής απόφυση έχει δύο ή και τρία 

κέντρα οστεοποίησης. Το πρώτο εµφανίζεται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 

ζωής, στο κέντρο της κορακοειδούς. Το δεύτερο, στην ηλικία των δέκα ετών στη 

βάση της κορακοειδούς. Ο δεύτερος πυρήνας οστέωσης συµβάλλει, επίσης, στον 

σχηµατισµό του άνω τµήµατος της ωµογλήνης. Τα δύο αυτά κέντρα ενώνονται µε την 
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ωµοπλάτη περίπου στην ηλικία των 15 ετών. Ένα τρίτο κέντρο οστεοποίησης µπορεί 

να εµφανιστεί στην κορυφή της κορακοειδούς κατά τη διάρκεια της εφηβείας, το 

οποίο περιστασιακά αποτυγχάνει να ενωθεί µε την κορακοειδή και δίνει την εικόνα 

κατάγµατος.[6,7]  

Το ακρώµιο έχει δύο και περιστασιακά τρία κέντρα οστεοποίησης. Εµφανίζονται 

στην εφηβεία και συνοστεώνονται περί την ηλικία των 22 ετών. Επίσης µπορεί να 

γίνει σύγχυση µε κάταγµα, συχνότερα στην διαµασχαλιαία προβολή.  

Η ωµογλήνη έχει δύο κέντρα οστεοποίησης. Το πρώτο εµφανίζεται, κοντά στην 

βάση της κορακοειδούς περί την ηλικία των 10 ετών, και συνοστεώνεται περίπου στα 

15 έτη, συµβάλλοντας στο σχηµατισµό του άνω τµήµατος της γλήνης και της βάσης 

της κορακοειδούς. Το δεύτερο κέντρο οστεοποίησης έχει σχήµα πετάλου και 

εµφανίζεται στο κάτω τµήµα της ωµογλήνης κατά τη διάρκεια της εφηβείας, για να 

σχηµατίσει τα κάτω δύο τρίτα της γλήνης.[1,7]  

Το σπονδυλικό χείλος και η κάτω γωνία της ωµοπλάτης έχουν από ένα κέντρο 

οστεοποίησης, το οποίο εµφανίζεται στην εφηβεία και συνοστεώνεται περίπου στα 22 

έτη.(Εικ. 1) 

 

Εικόνα 1. Πυρήνες οστέωσης της ωµοπλάτης.  

 

Εγγύς Βραχιόνιο 

Όπως η ωµοπλάτη, έτσι και το βραχιόνιο, υπόκειται σε σηµαντικές 

µορφολογικές αλλαγές. Η κατάφυση του δελτοειδούς, κατά την ανάπτυξη, 

µεταναστεύει περιφερικά για να βελτιωθεί ο µοχλοβραχίονας του µυός. Άλλη 

σηµαντική αλλαγή γίνεται στην ανάπτυξη της στροφής του βραχιονίου. Καθώς 
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διευρύνεται ο θωρακικός κλωβός στο προσθιοπίσθιο επίπεδο, η ωµοπλάτη και η 

ωµογλήνη λαµβάνουν περισσότερο ραχιαία θέση, σε αυτόν. Σαν συνέπεια σε αυτό, 

συµβαίνει έξω στροφή στην βραχιόνια κεφαλή και έσω στροφή στην διάφυση σε 

σχέση µε την κεφαλή, που οδηγούν σε έσω µετατόπιση της δικεφαλικής αύλακας και 

µείωση του µεγέθους του ελάσσονος βραχιονίου ογκώµατος σε σχέση µε το µείζον. Η 

τελική οπίσθια κλίση της κεφαλής είναι περίπου 30 µοίρες σε σχέση µε τον 

διαεπικονδύλιο άξονα. Όµως, η τιµή αυτή, παρουσιάζει µεγάλη διακύµανση και 

επίσης συνεχίζει να µεταβάλλεται έως την ηλικίας των 8 ετών και µε µικρότερο 

ρυθµό έως την ηλικία των 16 ετών.[8,9]    

     Στο άνω άκρο του βραχιονίου υπάρχουν τρία κέντρα οστεοποίησης: ένα για 

την κεφαλή του βραχιονίου, ένα για το µείζον βραχιόνιο όγκωµα και ένα για το 

έλασσον βραχιόνιο όγκωµα.(Εικ.2) Το κέντρο οστεοποίησης για την κεφαλή του 

βραχιονίου συνήθως εµφανίζεται µεταξύ τέταρτου και έκτου µήνα ζωής, αν και έχει 

αναφερθεί να είναι παρών κατά την γέννηση σε ποσοστό 20%. Χωρίς αυτό το οδηγό 

σηµείο είναι δύσκολη η διάγνωση κακώσεων κατά τον τοκετό. Το κέντρο 

οστεοποίησης για το µείζον βραχιόνιο όγκωµα εµφανίζεται κατά την διάρκεια του 

τρίτου έτους ζωής, και το κέντρο για το έλασσον βραχιόνιο όγκωµα στο πέµπτο έτος. 

Τα ογκώµατα ενώνονται µεταξύ τους στα πέντε έτη, ενώ ενώνονται µε το κέντρο 

οστεοποίησης της κεφαλής στα επτά έτη. Η ένωση µεταξύ της κεφαλής και της 

διάφυσης του βραχιονίου συνήθως συµβαίνει περί την ηλικία των 19 ετών. [1,10]   

 

 

Εικόνα 2. Πυρήνες οστέωσης της κεφαλής του βραχιονίου. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ 

Η άρθρωση του ώµου, στον ενήλικα, σχηµατίζεται από την κεφαλή του 

βραχιονίου και την ωµογλήνη της ωµοπλάτης. Η γεωµετρική τους σχέση επιτρέπει 

αξιοσηµείωτο εύρος κίνησης της άρθρωσης, που επιτυγχάνεται, όµως, µε επακόλουθη 

απώλεια της ενδογενούς σταθερότητας του ώµου.[1,2] Η µεγάλη σφαιρική κεφαλή 

του βραχιονίου αρθρώνεται απέναντι, και όχι µέσα, σε µια µικρή και αβαθή 

ωµογλήνη. Η αρθρική επιφάνεια της κεφαλής καλύπτεται µόνο µερικώς από την 

αρθρική επιφάνεια της ωµογλήνης σε ποσοστό περίπου 25%-30%.[3]  Είναι φανερό 

ότι η σταθερότητα του ώµου εξαρτάται από τους στατικούς (οστά, θυλακοσυνδεσµκά 

στοιχεία και αρθρική επιφάνεια) και δυναµικούς (µύες) σταθεροποιητές, που δρουν 

στην άρθρωση.[4,5,6,7] 

 

 

Ωµοπλάτη 

Η ωµοπλάτη είναι µια λεπτή, τριγωνική οστέινη πλάκα που λειτουργεί κυρίως 

ως θέση µυϊκών προσφύσεων. Είναι παχύτερη στην άνω και κάτω γωνία της και το 

έξω χείλος, όπου προσφύονται µερικοί από τους ισχυρότερους µύες. Επίσης, γίνεται 

παχύτερη σε κάποια σηµεία για να σχηµατίσει τις αποφύσεις της: την κορακοειδή, 

την ωµοπλατιαία άκανθα, το ακρώµιο και την ωµογλήνη. Η πρόσθια επιφάνεια της 

ωµοπλάτης είναι ελαφρά υπόκοιλη και χρησιµεύει ως επιφάνεια εκφύσεως του 

υποπλάτιου µυός. Στην οπίσθια επιφάνεια, η ωµοπλατιαία άκανθα, που αρχίζει από το 

µέσο του έσω χείλους της ωµοπλάτης και φέρεται λοξά προς τα επάνω, διαιρεί την 

ωµοπλάτη στον υπερακάνθιο (έκφυση του υπερακάνθιου µυός) και στον υπακάνθιο 

(έκφυση του υπακάνθιου µυός) βόθρο.[8] (Εικ.3) 

Οι τρεις αποφύσεις, άκανθα, κορακοειδής και ωµογλήνη, δηµιουργούν δύο 

εντοµές στην ωµοπλάτη: την υπερπλάτια εντοµή, στην βάση της κορακοειδούς, και 

την σφηνογληνική ή µεγάλη εντοµή της ωµοπλάτης, στην βάση της άκανθας.  

Η κορακοειδής απόφυση ξεκινάει επί τα εκτός της υπερπλάτιας εντοµής, και 

κατευθύνεται προς τα έξω και εµπρός µε το αγκιστροειδές σχήµα της. Χρησιµεύει ως 

επιφάνεια έκφυσης του κοινού καταφυτικού τένοντα του κορακοβραχιόνιου και της 

βραχείας κεφαλής του δικεφάλου, καθώς και του ελάσσονα θωρακικού µυός. 

[9,10,11,12] 

Η άκανθα της ωµοπλάτης χρησιµεύει ως µέρος της έκφυσης του 

τραπεζοειδούς και του δελτοειδούς.[8] Επίσης υποστηρίζει το ακρώµιο, που 
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λειτουργεί ως προέχων µοχλοβραχίονας για την δράση του δελτοειδούς.[13] 

Υπάρχουν 3 τύποι ακρωµίου (κατά Bigliani), ανάλογα µε το σχήµα του, που έχουν 

συσχετιστεί µε παθολογία του στροφικού τενόντιου πετάλου του ώµου: επίπεδο, 

κυρτό και αγκιστρωτό.[14,15,16]  

Στην έξω γωνία, η ωµοπλάτη παχύνεται και φέρει ωοειδή αρθρική επιφάνεια, 

την ωµογλήνη. Το επίπεδο της αρθρικής επιφάνειας είναι σχεδόν κάθετο µε αυτό της 

ωµοπλάτης, µε διακύµανση από 10 µοίρες οπίσθιας κλίσης έως 10 µοίρες πρόσθιας 

κλίσης, ενώ, συνήθως, το ουραίο τµήµα της έχει µικρότερη οπίσθια κλίση από το 

κεφαλικό.[17] 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Οπίσθια επιφάνεια της ωµοπλάτης. 
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Εγγύς Βραχιόνιο 

Η αρθρική επιφάνεια της κεφαλής του βραχιονίου είναι σφαιρική, περίπου το 

ένα τρίτο ακανόνιστης σφαίρας, έχει διεύθυνση προς τα έσω, άνω και οπίσθια., και 

σχηµατίζει γωνία µε το σώµα περίπου 130 µοίρες. Καθώς προχωρούµε περιφερικά 

της σφαίρας υπάρχει ένας οστικός δακτύλιος προσφύσεων για τους συνδέσµους και 

τους µύες που ελέγχουν την σταθερότητα της άρθρωσης του ώµου. Ο δακτύλιος των 

προσφύσεων δοµείται από τα δύο ογκώµατα, την αύλακα του δικεφάλου και την έσω 

επιφάνεια του αυχένα του βραχιονίου.[1,17]  

Με το άνω άκρο σε ουδέτερη θέση, η κεφαλή του βραχιονίου έχει οπίσθια 

κλίση –6.5 έως 47.5 µοίρες, µε µέσο όρο 17.9 µοίρες, και η αύλακα του δικεφάλου 

βραχιονίου µυός βρίσκεται περίπου 1 εκατοστό επί τα εκτός της µέσης γραµµής του 

βραχιονίου, µε πορεία από πάνω και έξω προς τα κάτω και έσω.[18,19] 

 

 

 

Εικόνα 4: Η κεφαλή του βραχιονίου έχει οπίσθια κλίση σχετικά µε τον διαεπικονδύλιο 

άξονα του βραχιονίου.   

  

 

Το διάστηµα µεταξύ του αρθρικού χόνδρου και της περιοχής του δακτυλίου 

των προσφύσεων καλείται ανατοµικός αυχένας του βραχιονίου. Το εύρος του 

ανατοµικού αυχένα κυµαίνεται από 1 εκατοστό στην έσω, πρόσθια και οπίσθια 

πλευρά της κεφαλής, για να γίνει ουσιαστικά ανύπαρκτο στην άνω της επιφάνεια. Το 

έλασσον βραχιόνιο όγκωµα είναι η πρόσφυση του τένοντα του υποπλατίου µυός, ενώ 

το µείζον βραχιόνιο όγκωµα φέρει τις προσφύσεις του υπερακάνθιου, υπακάνθιου και 
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ελάσσονος στρογγύλου, από πάνω προς τα κάτω. Εξαιτίας της απόστασης του από το 

κέντρο περιστροφής, το µείζον όγκωµα µεγαλώνει τον µοχλοβραχίονα του 

υπερακάνθιου, καθώς η ανύψωση του άνω άκρου υπερβαίνει τις 30 µοίρες. Επίσης 

αυξάνει τον µοχλοβραχίονα του δελτοειδούς κάτω από τις 60 µοίρες. Κάτω από το 

επίπεδο των ογκωµάτων και της αρθρικής επιφάνειας το βραχιόνιο στενεύει και 

σχηµατίζει τον χειρουργικό αυχένα, περιοχή όπου συµβαίνουν συχνά 

κατάγµατα.[20,21]  

Από κάθε βραχιόνιο όγκωµα εκπορεύεται προς το σώµα µια υπερυψωµένη 

λωρίδα οστού, η ακρολοφία του µείζονος και του ελάσσονος βραχιονίου ογκώµατος. 

Τα ογκώµατα και οι ακρολοφίες ορίζουν την δικεφαλική αύλακα, µέσα στην οποία 

πορεύεται ο τένοντας της µακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου µυός. Ο 

τένοντας της µακράς κεφαλής του δικεφάλου αποτελεί, συχνά, σηµείο παθολογίας 

του ώµου και, εξαιτίας αυτού,  έχουν γίνει προσπάθειες συσχέτισης της ανατοµίας της 

αύλακας µε την τάση για παθολογία..(Εικ.5 ) Μια αβαθής αύλακα, πιθανά, κάνει τον 

τένοντα και τους συνδέσµους να προεξέχουν και να είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε 

βλάβη λόγω υπακρωµιακής πρόσκρουσης.[22,23] Η αύλακα γίνεται περισσότερο 

αβαθής περιφερικά, αλλά οι ακρολοφίες των ογκωµάτων συνεχίζουν να είναι 

προσφύσεις µυών και σε αυτό το επίπεδο.  

 

 

 

Εικόνα 5: Αποκλίσεις στο σχήµα και το βάθος της αύλακας του δικέφαλου βραχιονίου 

µυός. 
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Τρισδιάστατη γεωµετρία του άνω άκρου του βραχιονίου 

Η σηµασία της στην χειρουργική τεχνική και την τοποθέτηση της πρόθεσης 

 

Ελάχιστες λεπτοµερείς ανατοµικές µελέτες για το άνω άκρο του βραχιονίου, 

υπάρχουν στην βιβλιογραφία, και αυτές συνήθως επικεντρώνονται στις διαστάσεις 

του οστού και όχι στην τρισδιάστατη γεωµετρία του. Παρακάτω θα αναλυθεί η 

τρισδιάστατη γεωµετρία του βραχιονίου και θα επεξηγηθούν ορισµένοι όροι που θα 

χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια.[19] 

Το επίπεδο του ανατοµικού αυχένα είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα στη  

βάση της αρθρικής επιφάνειας. 

Η επιφυσιακή σφαίρα είναι ο κύκλος που ταιριάζει καλύτερα στην αρθρική 

επιφάνεια της βραχιόνιας κεφαλής. 

Ο µεταφυσιακός κύλινδρος είναι ο κύλινδρος που ταιριάζει καλύτερα στο 

σχήµα του άνω τµήµατος της διάφυσης. Αυτός περιορίζεται στο άνω ήµισυ της 

διάφυσης του οστού, καθώς η καµπυλότητα της διάφυσης στο οβελιαίο επίπεδο 

αλλάζει από τα 10.3 έως τα 15.8 εκατοστά από την κορυφή της αρθρικής επιφάνειας.  

Ο άξονας της κεφαλής του βραχιονίου είναι η κάθετος στο επίπεδο του 

ανατοµικού αυχένα που περνάει από το κέντρο της κεφαλής. 

Ο διαφυσιακός άξονας είναι ο άξονας περιστροφής του οστού. 

Ο εγγύς µεταφυσιακός ή ενδοµυελικός άξονας  παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς 

παριστάνει τον θεωρητικό άξονα του στυλεού µιας πρόθεσης. 

Ο διαεπικονδύλιος άξονας καθορίζεται από τη γραµµή που ενώνει το 

περισσότερο εσωτερικό µε το περισσότερο εξωτερικό σηµείο του κάτω άκρου του 

βραχιονίου.  

Ο εφαπτόµενος άξονας του αγκώνα καθορίζεται ως µια γραµµή παράλληλη µε 

την τροχιλία και τον έσω κόνδυλο του οστού. 

Η γωνία κλίσης της κεφαλής (inclination angle) είναι η γωνία που σχηµατίζει ο 

άξονας της κεφαλής µε τον εγγύς µεταφυσιακό ή ενδοµυελικό άξονα του βραχιονίου. 

Η οπίσθια κλίση της κεφαλής (retroversion) είναι η γωνία που σχηµατίζει ο 

άξονας της κεφαλής µε τον διαεπικονδύλιο άξονα, ή τον εφαπτόµενο άξονα του 

αγκώνα. 

Η έσω µετατόπιση(medial offset)  είναι η κάθετη απόσταση του κέντρου της 

κεφαλής του βραχιονίου σε σχέση µε τον µεταφυσιακό άξονα του οστού στο 

µετωπιαίο επίπεδο. 
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Η οπίσθια µετατόπιση (posterior offset) είναι η κάθετη απόσταση του κέντρου 

της κεφαλής του βραχιονίου από τον µεταφυσιακό άξονα του οστού στο στεφανιαίο 

επίπεδο. 

Ο πίνακας ΙΙ δείχνει την ευρεία διακύµανση των φυσιολογικών τιµών στις 

παραπάνω παραµέτρους.[19] 

 

 

Πίνακας ΙΙ. Παράµετροι που χαραχτηρίζουν το βραχιόνιο (φυσιολογικές τιµές) 

 

Παράµετρος (mm) Μέση τιµή Ελάχιστο Μέγιστο 

∆ιάµετρος κεφαλής (mm) 46.2 37.1 56.9 

∆ιάµετρος αρθρικής επιφάνειας (mm) 43.3 36.5 51.7 

Πάχος αρθρικής επιφάνειας (mm) 15.2 12.1 18.2 

Γωνία κλίσης κεφαλής (inclination) 129.6 123.2 135.8 

Οπίσθια κλίση (διαεπικονδύλιος άξονας) 17.9 -6.7 47.5 

Οπίσθια κλίση (εφαπτόµενος άξονας αγκώνα) 21.5 -10.3 56.5 

Έσω µετατόπιση (mm) 2.6 -0.8 6.1 

Οπίσθια µετατόπιση (mm) 6.9 2.9 10.8 

 

 

 

 

Θύλακος και σύνδεσµοι της άρθρωσης του ώµου 

Ο αρθρικός θύλακος είναι πλατύς και χαλαρός. Σε περίπτωση προσαγωγής του 

βραχίονα συρρικνώνεται στο κάτω τµήµα του και σε περίπτωση απαγωγής σχηµατίζει 

πτυχές στο άνω τµήµα του. Ο θύλακος στο έξω άκρο του επιχείλιου χόνδρου 

προσφύεται στην ωµοπλάτη αλλά περιλαµβάνει προς τα πάνω την έκφυση του 

τένοντα του δικεφάλου µυός στην αρθρική κοιλότητα. Στο βραχιόνιο οστούν ο 

θύλακος προσφύεται στον ανατοµικό αυχένα.[24] 

Σύνδεσµοι. Το πρόσθιο άνω τοίχωµα του θυλάκου ενισχύεται από τον 

κορακοβραχιόνιο σύνδεσµο, που εκπορεύεται από την κορακοειδή απόφυση προς το 

µείζον βραχιόνιο όγκωµα.[25] Κάτω από αυτόν πορεύεται ο άνω γληνοβραχιόνιος 

σύνδεσµος µε κατεύθυνση το µείζον βραχιόνιο όγκωµα. Ο µέσος γληνοβραχιόνιος 
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σύνδεσµος (προς το έλασσον βραχιόνιο όγκωµα) ενισχύει το πρόσθιο τοίχωµα, ενώ ο 

κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσµος το θύλακο µεταξύ του τένοντα του υποπλάτιου 

µυός και της εκφύσεως της µακράς κεφαλής του τρικεφάλου µυός. Οι 

γληνοβραχιόνιοι σύνδεσµοι ακτινοβολούν πάνω στον επιχείλιο χόνδρο και 

αναγνωρίζονται µόνο στην εσωτερική επιφάνεια του θυλάκου. (Εικ. 6) 
 

 

κορακοβραχιόνιος σύνδεσµος  

 

 

 

Εικόνα 6: Κορακοβραχιόνος και γληνοβραχιόνιοι (Α:άνω, B:µέσος, C:κάτω) 

σύνδεσµοι. 

 

 

∆ιάταξη και νεύρωση των µυών του ώµου 

Οι µύες, που δρουν στην άρθρωση του ώµου, διακρίνονται σε ραχιαία και σε 

κοιλιακή οµάδα. Από την ραχιαία οµάδα, ο υπερακάνθιος, ο υπακάνθιος και ο 

ελάσσων στρογγύλος µυς προσφύονται στο µείζον βραχιόνιο όγκωµα, και ο 

δελτοειδής στο δελτοειδές φύµα. Ο υποπλάτιος, ο µείζον στρογγύλος και ο πλατύς 

ραχιαίος προσφύονται στο έλασσον βραχιόνιο όγκωµα και την ακρολοφία του. Στην 

κοιλιακή οµάδα κατατάσσεται ο κορακοβραχιόνιος, ο ελάσσων ο θωρακικός και ο 

µείζων θωρακικός µυς.   
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Ραχιαία οµάδα 

Ο υπερακάνθιος µυς εκφύεται από τον υπερακάνθιο βόθρο της ωµοπλάτης και 

την υπερκείµενη περιτονία και καταφύεται στην πρόσθια επιφάνεια του µείζονος 

βραχιονίου ογκώµατος.(Εικ.7) Νευρώνεται από το υπερπλάτιο νεύρο.[26,27]  

Ο υπακάνθιος µυς εκφύεται από τον υπακάνθιο βόθρο και καταφύεται στο 

µέσο πεδίο του µείζονος βραχιονίου ογκώµατος.(Εικ.7) Νευρώνεται από το 

υπερπλάτιο νεύρο.[2] 

Ο ελάσσων στρογγύλος µυς εκφύεται από το πλάγιο χείλος της ωµοπλάτης και 

πορεύεται προς την οπίσθια επιφάνεια του µέιζονος βραχιονίου ογκώµατος. 

Νευρώνεται από το µασχαλιαίο νεύρο. (Εικ.7) 

 

 

 

Εικόνα 7: Οι µύες του στροφικού τενόντιου πετάλου του ώµου (έξω στροφείς του 

βραχιονίου). 

 

 

Ο δελτοειδής είναι ο µεγαλύτερος και ο πιο σηµαντικός από τους 

γληνοβραχιόνιους µύες και αποτελείται από τρεις µοίρες: την πρόσθια (κλειδική), την 

µέση (ακρωµιακή) και την οπίσθια (άκανθα ωµοπλάτης). Καταφύεται στο δελτοειδές 

φύµα  του βραχιονίου.(Εικ.8) Νευρώνεται από το µασχαλιαίο νεύρο.[28,29] 
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Εικόνα 8: Η λειτουργία του δελτοειδούς. Το µέσο και πρόσθιο 1/3 του µυός δρουν µαζί 

µε την κλειδική κεφαλή του µείζονα θωρακικού µυός στην πρόσθια κάµψη. 

 

 

Ο υποπλάτιος µυς καλύπτει τον υποπλάτιο βόθρο. Καταφύεται στο έλασσον 

βραχιόνιο όγκωµα. Νευρώνεται από το υποπλάτιο νεύρο.(Εικ.9)  

Ο µείζον στρογγύλος µυς εκφύεται από την ραχιαία επιφάνεια της κάτω γωνίας 

της ωµοπλάτης, στρέφεται γύρω από την µακρά κεφαλή του τρικεφάλου και 

καταφύεται στον τένοντα του πλατύ ραχιαίου µυός. Νευρώνεται από το υποπλάτιο 

νεύρο.[2] 

Ο πλατύς ραχιαίος µυς απλώνεται στην επιφάνεια της ράχης. Εκφύεται από τις 

ακανθώδεις αποφύσεις των 6 κατώτερων θωρακικών σπονδύλων και τα αντίστοιχα 

τµήµατα του επακάνθιου συνδέσµου, διαµέσου της οσφυονωτιαίας περιτονίας από τις 

ακανθώδεις αποφύσεις όλων των οσφυϊκών σπονδύλων και το ιερό οστούν, την 

λαγόνια ακρολοφία και την 10η – 12η πλευρά και συχνά και από την κάτω γωνία της 

ωµοπλάτης. Καταφύεται στην ακρολοφία του ελάσσονος βραχιονίου ογκώµατος. 

Νευρώνεται από το θωρακοραχιαίο νεύρο.[2,3]  
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Εικόνα 9: Μύες του ώµου και του βραχίονα. Άποψη από εµπρός.                      
1.Ελάσσων θωρακικός, 2.Υποπλάτιος, 3.Πρόσθιος οδοντωτός, 4. Κορακοβραχιόνιος,  

5. Πρόσθιος βραχιόνιος, 7. Βραχεία κεφαλή του δικεφάλου,  8. Μακρά κεφαλή του δικεφάλου 

βραχιονίου, 9. ∆ελτοειδής. 
 

 

Κοιλιακή οµάδα 

Ο µείζων θωρακικός µυς αποτελείται από 3 τµήµατα. Το άνω  το στερνικό 

ήµισυ της κλείδας και καταφύεται στο έξω χείλος της δικεφαλικής αύλακας.  Το µέσο 

εκφύεται από την λαβή και τα άνω δύο τρίτα του σώµατος του στέρνου και 2η – 4η 

πλευρά, και το κάτω από το περιφερικό τρίτο του στέρνου, την 6η και 7η πλευρά και 

το πρόσθιο πέταλο της θήκης του ορθού κοιλιακού µυός. Οι ίνες του 

στερνοπλευρικού τµήµατος και του κοιλιακού τµήµατος διασταυρώνονται µε τις ίνες 

του κλειδικού τµήµατος και προσφύονται προς τα άνω στην ακρολοφία του µείζονος 

βραχιονίου ογκώµατος, ενώ το κλειδικό τµήµα προσφύεται προς τα κάτω. 

Νευρώνεται από τα έσω και έξω πρόσθιο θωρακικά νεύρα. 
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 Ο ελάσσων θωρακικός µυς εκφύεται, εντελώς καλυµµένος από το µείζονα 

θωρακικό µυ, από το κοιλιακό άκρο της 3ης – 5ης πλευράς και καταφύεται στην 

κορακοειδή απόφυση της ωµοπλάτης.(Εικ.9) Νευρώνεται από τα έσω και έξω 

πρόσθια θωρακικά νεύρα.  

Ο κορακοβραχιόνιος µυς εκφύεται µαζί µε την βραχεία κεφαλή του δικεφάλου 

από την κορακοειδή απόφυση και καταφύεται στην έσω επιφάνεια του βραχιονίου 

οστού, µακριά από την ακρολοφία του ελάσσονος βραχιονίου ογκώµατος. 

Νευρώνεται από το µυοδερµατικό νεύρο.  
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3. ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ 

 

Ο ώµος είναι η πιο κινητή άρθρωση του σώµατος, και επιτρέπει πλήρη 

περιστροφή του άνω άκρου. Αυτό γίνεται δυνατό µε την συνδυασµένη δράση της 

γληνοβραχιόνιας και της ωµοπλατιοθωρακικής άρθρωσης. Η αναλογία συµµετοχής 

των δύο αρθρώσεων στην κίνηση είναι 2:1.[1,2,3,4,5]  

Στην άρθρωση του ώµου ο βραχίονας εκτελεί: 

Κάµψη(180 µοίρες) µε τη συνεργασία του ακρωµιακού και κλειδικού 

τµήµατος του δελτοειδούς µυός, των δύο κεφαλών του δικεφάλου βραχιονίου µυός, 

του κορακοβραχιόνιου µυός, του κλειδικού τµήµατος του ελάσσονα θωρακικού µυός 

και του υπερακάνθιου µυός. Ο υπακάνθιος, ο υποπλάτιος και ο ελάσσονας 

στρογγύλος ενισχύουν σε µικρό βαθµό την κίνηση της κάµψης.[6,7]   

Έκταση(45 µοίρες) µε τη συνδυασµένη παρεµβολή του ακανθικού τµήµατος 

του δελτοειδούς µυός, του µείζονα στρογγύλου και του πλατέος ραχιαίου µυός, 

καθώς επίσης µε τη µακρά κεφαλή του τρικεφάλου βραχιονίου µυός.  

Απαγωγή(180 µοίρες) διαµέσου του ακρωµιακού τµήµατος του δελτοειδούς 

µυός, του υπερακάνθιου µυός και της µακράς κεφαλής του δικεφάλου. Με την 

αύξηση της απαγωγής, τµήµατα του υπακάνθιου µυός, του κλειδικού και ακανθικού 

τµήµατος του δελτοειδούς µυός, και - σε µικρό βαθµό – τµήµατα του υποπλάτιου και 

του ελάσσονα στρογγύλου υποστηρίζουν την κίνηση.[7] 

Προσαγωγή(45 µοίρες) διαµέσου του µείζονα θωρακικού µυός, του µείζονα 

στρογγύλου και του πλατέος ραχιαίου µυός καθώς και διαµέσου της µακράς κεφαλής 

του τρικεφάλου βραχιονίου µυός. Συµµετέχουν, επίσης, ο υποπλάτιος, ο 

κορακοβραχιόνιος, και η βραχεία κεφαλή του δικεφάλου και σε περίπτωση έντονης 

προσαγωγής και ο υπακάνθιος, ο ελάσσονας στρογγύλος µυς, και το κλειδικό και 

ακανθικό τµήµα του δελτοειδούς µυός. 

Έσω στροφή(55 µοίρες) από τον υποπλάτιο, τον µείζονα θωρακικό και τον 

δικέφαλο µυ, µε την συµµετοχή του µείζονα στρογγύλου, του πλατέος ραχιαίου µυός 

και του κλειδικού τµήµατος του δελτοειδούς.[8]  

 Έξω στροφή(40-55 µοίρες) κυρίως από τον υπακάνθιο µυ, και περαιτέρω από 

τον ελάσσονα στρογγύλο και το ακανθικό τµήµα του δελτοειδούς µυός, ενώ την 

υποστηρίζουν η µακρά κεφαλή του τρικεφάλου και ο υπερακάνθιος µυς.[8]  

Οι δυνάµεις που δρουν στην άρθρωση του ώµου παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

στερέωση των εµφυτευµάτων καθώς και στην καταστροφή τους. Κάθε µυϊκή 
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σύσπαση στο επίπεδο του ώµου, προκαλεί µια συµπιεστική δύναµη κάθετη στην 

ωµογλήνη και µια διατµητική δύναµη παράλληλη µε το επίπεδο της άρθρωσης. Η 

ένταση και η διεύθυνση της συνισταµένης δύναµης εξαρτάται από: 

Την θέση του άνω άκρου. 

Το βάρος του άνω άκρου, µαζί µε κάθε αντικείµενο που ανυψώνει και το 

µοχλοβραχίονα που χρησιµοποιείται, που εξαρτάται κυρίως από την κάµψη, ή όχι του 

αγκώνα. 

Την ένταση της µυϊκής σύσπασης που εξαρτάται από τον όγκο των µυών.  

Αν και ο ώµος δεν είναι φορτιζόµενη άρθρωση, υπόκειται σε πολύ σηµαντικές 

δυνάµεις. Για παράδειγµα, ανύψωση του άνω άκρου στις 90 µοίρες φορτίζει τον ώµο 

µε δύναµη ίση µε το σωµατικό βάρος. Αν ανυψώνεται βάρος 5 κιλών, µε τον αγκώνα 

σε έκταση, αυτή η δύναµη αυξάνεται σε 2.5 φορές το βάρος σώµατος, τιµές, που 

µοιάζουν µε αυτές, που αναπτύσσονται στο ισχίο, µε επιφάνεια επαφής, όµως, πολύ 

µικρότερη.[9,10] 

    

 

Παράγοντες που σχετίζονται µε µειωµένη κίνηση µετά από αρθροπλαστική του 

ώµου 

Τρεις παράγοντες φαίνεται να παίζουν ρόλο στη µειωµένη κίνηση της 

άρθρωσης του ώµου µετά από αρθροπλαστική.[9,11,12]  

1. Η αρχική παθολογία. Αλλοιώσεις και λέπτυνση στο στροφικό τενόντιο 

πέταλο του ώµου προδιαθέτουν για κακή κινητικότητα.  

2. Η χειρουργική τεχνική. Πλήρης αποκατάσταση της έξω στροφής είναι 

απαραίτητη για πλήρη ανύψωση του άκρου. Η ακριβής και ανατοµική 

τοποθέτηση της πρόθεσης είναι απαραίτητη. Λάθη τεχνικής προκαλούν 

αλλαγές στο µοχλοβραχίονα και αλλοιώσεις στην εµβιοµηχανική του 

ώµου.[12] 

3. Η πρόθεση. Πρέπει να µπορεί να αναπαράγει την τρισδιάστατη γεωµετρία 

του άνω άκρου του βραχιονίου, για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό 

λειτουργικό αποτέλεσµα.[13] 
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4. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 

 

Ο Godman (1934) αναγνώρισε ότι τα κατάγµατα του άνω άκρου του 

βραχιονίου µπορεί να χωριστούν σε 4 µείζονα τµήµατα.[1] (Εικ.10) Το πρώτο τµήµα 

είναι η κεφαλή του βραχιονίου, που αποτελείται από το τµήµα του βραχιονίου, που 

βρίσκεται πάνω από τον ανατοµικό αυχένα. Επειδή αυτό το τµήµα της κεφαλής 

καλύπτεται εξολοκλήρου από αρθρικό χόνδρο, και είναι γυµνό από προσφύσεις 

µαλακών µορίων, η αιµάτωση του βρίσκεται σε κίνδυνο. Έτσι, αν το κάταγµα είναι 

παρεκτοπισµένο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος άσηπτης νέκρωσης. 

Το δεύτερο τµήµα αποτελείται από το έλασσον βραχιόνιο όγκωµα, στο οποίο 

προσφύεται ο υποπλάτιος µυς. Απόσπαση αυτού του τµήµατος, µπορεί να επιτρέψει 

υπερβολική έξω στροφή της κεφαλής, όταν υπάρχει µαζί και υποκεφαλικό κάταγµα. 

 

Εικόνα 10: Τα 4 µείζονα τµήµατα του άνω άκρου του βραχιονίου.  
           1. Κεφαλή βραχιονίου, 2. Έλασσον όγκωµα, 3. Μείζον όγκωµα, 4. ∆ιάφυση βραχιονίου. 
 

 

Το τρίτο τµήµα είναι το µείζον βραχιόνιο όγκωµα µε το προσφυόµενο σε αυτό 

στροφικό τενόντιο πέταλο του ώµου. Μεµονωµένες αποσπάσεις αυτού του τµήµατος 

είναι ισοδύναµες µε αποσπάσεις του στροφικού τενόντιου πετάλου, ενώ αυτές που 

συνδυάζονται µε κάταγµα του χειρουργικού αυχένα µπορεί να επιτρέψουν έσω 

στροφή του τµήµατος της κεφαλής.   
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Το τέταρτο τµήµα δηµιουργείται από κάταγµα διαµέσου του χειρουργικού 

αυχένα του βραχιονίου και είναι το πιο συχνό κάταγµα της περιοχής. Όπως και στις 

άλλες µεταφυσιακές περιοχές, η συµπεριφορά αυτού του τµήµατος διαφέρει ανάλογα 

µε τον τύπο του κατάγµατος, αν δηλαδή είναι συµπιεστικό-σταθερό, ή διατµητικό-

ασταθές. Επίσης η ύπαρξη προσφύσεων µαλακών µορίων στην κεφαλή, καθιστά την 

άσηπτη νέκρωση απίθανη.[1,2]  

 

 

Αιµάτωση του άνω άκρου του βραχιονίου 

Όπως στην κεφαλή του µηριαίου, έτσι και στην κεφαλή του βραχιονίου η 

αιµάτωση βρίσκεται σε κίνδυνο επειδή και τα δύο καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο. 

Η ακριβής γνώση της αιµάτωσης είναι ουσιώδης για την κατανόηση της έκβασης 

ορισµένων κακώσεων, και επίσης για να αποφευχθεί η καταστροφή των αγγείων που 

έχουν παραµείνει άθικτα κατά την διάρκεια του χειρουργείου. Η κύρια πηγή αίµατος 

της κεφαλής του βραχιονίου προέρχεται από την πρόσθια περισπώµενη αρτηρία. 

(Εικ.11)  

Εικόνα 11: Αιµάτωση της κεφαλής του βραχιονίου. 

 

 

Ο Laing το 1956 περιέγραψε πρώτος την τοξοειδή αρτηρία, που ξεκινάει από 

την πρόσθια περισπώµενη αρτηρία και αιµατώνει το µεγαλύτερο µέρος της κεφαλής 

του βραχιονίου. Συνήθως εισέρχεται στο οστό στην περιοχή της δικεφαλικής αύλακας 

και δίνει κλάδους για το µείζον και το έλασσον βραχιόνιο όγκωµα. Επίσης µικρή 
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συνεισφορά στην αιµάτωση της κεφαλής υπάρχει από κλάδους της οπίσθιας 

περισπώµενης αρτηρίας και διαµέσου του αγγειοβριθούς στροφικού τενόντιου 

πετάλου του ώµου. Ορισµένα κατάγµατα της κεφαλής συχνά περιέχουν ένα µικρό 

τµήµα της µετάφυσης, το οποίο περιέχει την τοξοειδή αρτηρία και διατηρεί την 

βιωσιµότητα της κεφαλής. Η διατήρηση των προσφύσεων µαλακών µορίων στην 

περιοχή είναι ζωτικής σηµασίας.[3,4] 

 

 

  

Ταξινόµηση των καταγµάτων 

 Μια λειτουργική ταξινόµηση για τα κατάγµατα του άνω άκρου του 

βραχιονίου είναι απαραίτητη για να εφαρµοστεί η κατάλληλη θεραπεία.. Μια 

ταξινόµηση πρέπει να είναι αρκετά περιεκτική ώστε να περιλαµβάνει όλους τους 

παράγοντες, και ακόµα αρκετά ειδική, ώστε να επιτρέπει ακρίβεια στην διάγνωση και 

θεραπεία. Επίσης πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να περιλαµβάνει τις 

παραλλαγές και να διευκολύνει την έκβαση συµπερασµάτων γα την θεραπεία. Η 

πλειονότητα των καταγµάτων του άνω άκρου του βραχιονίου είναι απαρεκτόπιστα 

και πρέπει να διαφοροποιηθούν από τα παρεκτοπισµένα , καθώς η θεραπεία τους 

διαφέρει ριζικά. Λάθος διάγνωση στα σύνθετα κατάγµατα θα δηµιουργήσει σύγχυση 

και θα οδηγήσει σε λάθος θεραπεία.[2,5]  

 Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι το πρώτο βήµα σε κάθε ταξινόµηση 

είναι η λεπτοµερής γνώση της ανατοµίας και οι ακριβείς ακτινολογικές προβολές, 

έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά οι ανατοµικές δοµές. Η πιο λογική και περισσότερο 

συχνά χρησιµοποιούµενη ταξινόµηση είναι αυτή των τεσσάρων τµηµάτων που 

αναπτύχθηκε από τον Neer το 1970.[6,7,8,9]   

 

Η ταξινόµηση του Neer 

Ο Neer το 1970 επέκτεινε την ανατοµική θεώρηση του Godman (1934) και 

δηµιούργησε µια λειτουργική ταξινόµηση, που βασίζεται στην παρεκτόπιση των 

τµηµάτων. Η οµάδα των ελάχιστα παρεκτοπισµένων καταγµάτων, που µπορούν να 

θεραπευθούν συντηρητικά, φέρει παρεκτοπίσεις µικρότερες των 10 χιλιοστών και 

γωνιώσεις µικρότερες των 45 µοιρών.[7,10,11,12]  Ακόµα ταξινόµησε περαιτέρω τα 

παρεκτοπισµένα κατάγµατα σύµφωνα µε τον αριθµό των τµηµάτων, από τα οποία 

αποτελούνται, και από την παρουσία εξαρθρήµατος. (Πίνακας Ι) 
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Πίνακας Ι: Ταξινόµηση των καταγµάτων. 
1. Σταθερά 

2. Ασταθή 

   Α. Ελάχιστα παρεκτοπισµένα 

   Β. Παρεκτοπισµένα 

1. ∆ύο τµηµάτων 

Α) έλασσον όγκωµα 

Β)  µείζον όγκωµα 

Γ)  χειρουργικός αυχένας 

∆)  ανατοµικός αυχένας 

2. Τριών τµηµάτων-χειρουργικός αυχένας 

 Α) µε έλασσον όγκωµα 

 Β) µε µείζον όγκωµα 

3. Τεσσάρων τµηµάτων – ανατοµικός αυχένας & ογκώµατα 

4. Κάταγµα – εξάρθρηµα 

Α) ∆ύο τµηµάτων - µε µείζον όγκωµα 

Β) Τριών τµηµάτων 

    Ι.  Πρόσθιο, µε µείζον όγκωµα 

    ΙΙ. Οπίσθιο µε έλασσον όγκωµα 

Γ) Τεσσάρων τµηµάτων 

     Ι.  Πρόσθιο 

     ΙΙ. Οπίσθιο 

3.Ενδαρθρικά 

Α) Εµβύθιση κεφαλής 

Β) Ενδαρθρικό κάταγµα 

1. ∆ιαχωριστικό κάταγµα κεφαλής 

2. Κάταγµα ωµογλήνης 
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5. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ 

ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 

 

Ιστορική αναδροµή 

Τον Μάρτιο του 1893 στο Παρίσι, ο Γάλλος χειρουργός J. Pean 

πραγµατοποίησε την πρώτη αντικατάσταση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης µε 

πρόθεση σε νεαρό ασθενή, που έπασχε από φυµατιώδη αρθρίτιδα. Η πρόθεση έµεινε 

στον ασθενή για δύο χρόνια και έπειτα αφαιρέθηκε, εξαιτίας φλεγµονής που δεν 

ελέγχονταν.[1,2] Το 1950 ο Krueger στην Νέα Υόρκη τοποθέτησε εµφύτευµα από 

βιτάλιο σε ασθενή µε άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του βραχιονίου µετά από 

εξάρθρηµα. Η πρόθεση αυτή ήταν η πρώτη, που έµοιαζε µε τις µοντέρνες προθέσεις, 

που χρησιµοποιούνται σήµερα. Όµως ο πατέρας της σύγχρονης αρθροπλαστικής του 

ώµου είναι ο C.S. Neer. Αυτός σχεδίασε την πρώτη πρόθεση το 1951.[3]  

Η χρήση εµφυτεύµατος για κάταγµα του άνω άκρου του βραχιονίου 

πρωτοεµφανίστηκε στην βιβλιογραφία στις αρχές του 1950. ∆ιάφοροι συγγραφείς 

δηµοσίευσαν αποτελέσµατα πάνω σε διαφορετικές προθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν 

για θεραπεία σε κατάγµατα – εξαρθρήµατα του ώµου. Η πρόθεση που 

χρησιµοποιήθηκε ευρύτερα ήταν αυτή που αναπτύχθηκε από τον Neer. Το 1953 ο 

Neer δηµοσίευσε για πρώτη φορά τα αποτελέσµατα από την χρήση της πρόθεσης του 

σε σύνθετα κατάγµατα – εξαρθρήµατα.[4]  

Αυτή την χρονική περίοδο εναλλακτικές θεραπείες για τέτοια κατάγµατα ήταν 

η κλειστή ανάταξη, η ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, η αρθρόδεση 

και η εκτοµή της κεφαλής του βραχιονίου. Τα αποτελέσµατα από όλες αυτές τις 

θεραπείες, συνήθως, δεν ήταν ικανοποιητικά, αν και ορισµένοι συγγραφείς στις αρχές 

του αιώνα ανέφεραν ικανοποιητικά αποτελέσµατα µε την εκτοµή της κεφαλής του 

βραχιονίου. Όµως, η χρήση αυτής της τεχνικής έχει ως αποτέλεσµα ένα αδύναµο, 

κοντό και επώδυνο άκρο και ο Neer το 1953 σε δηµοσίευση του παρουσιάζει τα κακά 

αποτελέσµατα από την αφαίρεση του αρθρικού τµήµατος της βραχιόνιας κεφαλής. Το 

1955 και το 1970 ο Neer δηµοσίευσε σειρές µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα 

χρησιµοποιοιώντας πρόθεση για τέτοια κατάγµατα του άνω άκρου του βραχιονίου. Η 

αρχική πρόθεση εξελίκτηκε από τον Neer το 1973 σε ένα πιο ανατοµικό εµφύτευµα, 

την πρόθεση Neer ΙΙ. 

Η πρόθεση είχε 2 µεγέθη κεφαλής, 15 και 22 χιλιοστών σε πάχος. Το 

µεγαλύτερο δίνει καλύτερο µοχλοβραχίονα και µηχανικό πλεονέκτηµα για πρόσθια 
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ανύψωση, ενώ το µικρότερο πιθανά να απαιτείται για καλύτερη κάλυψη από το 

στροφικό τενόντιο πέταλο του ώµου. Υπάρχουν τρία µεγέθη στυλεού, 7, 9.5 και 12 

χιλιοστών σε δύο µήκη, 125 και 150 χιλιοστά. Μακρύτερες προθέσεις υπάρχουν 

διαθέσιµες κατά παραγγελία, εάν χρειάζεται να γεφυρωθεί κάταγµα της διάφυσης του 

βραχιονίου.   

Οι παραπάνω προθέσεις θεωρούνται προθέσεις πρώτης γενιάς, αποτελούµενες 

από ένα τεµάχιο, µη αρθρωτές (monoblock, non-modular). Όµως οι µεγάλες 

αποκλίσεις της αρθρικής επιφάνειας σε διάµετρο και πάχος έκαναν την ιδέα της 

αρθρωτής (modular) πρόθεσης αναγκαία προϋπόθεση για την βελτίωση και την 

επαναληψιµότητα  των κλινικών αποτελεσµάτων. Έτσι δηµιουργήθηκαν οι προθέσεις 

δεύτερης γενιάς. Το θεωρητικό πλεονέκτηµα τους είναι η δυνατότητα επιλογής 

διαµέτρου και πάχους της αρθρικής επιφάνειας µε ακρίβεια, πράγµα απαραίτητο για 

την µυϊκή και συνδεσµική ισορροπία του ώµου.[5] 

Όµως οι δεύτερης γενιάς προθέσεις επιτρέπουν ακριβή προσαρµογή της 

αρθρικής επιφάνειας στις πραγµατικές διαστάσεις, αλλά δεν επιτρέπουν ακριβή 

προσανατολισµό και τοποθέτηση της πρόθεσης στον χώρο ανάλογα µε την ανατοµία 

κάθε ασθενή. Για καλύτερη αναπαραγωγή της φυσιολογικής ανατοµίας χρειάζεται να 

υπολογιστούν ορισµένα ακόµα ανατοµικά χαραχτηριστικά του βραχιονίου, που 

ποικίλουν από ασθενή σε ασθενή. Αυτά είναι: Η γωνία κλίσης της κεφαλής 

(inclination), η οπίσθια κλίση της κεφαλής (retroversion), η έσω και η οπίσθια 

µετατόπιση της κεφαλής. Πρέπει, δηλαδή, η πρόθεση να είναι αρθρωτή και 

προσαρµόσιµη στην ατοµική ανατοµία κάθε ασθενή. Αυτές είναι οι προθέσεις τρίτης 

γενιάς, που αρχίζουν να χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα.[6]         

 

Ενδείξεις 

Βραχιόνια πρόθεση πιθανό να απαιτείται σε κάταγµα του ανατοµικού αυχένα, 

αν η εσωτερική οστεοσύνθεση δεν είναι δυνατή, ή σε ηλικιωµένους ασθενείς µε 

µεγάλο κίνδυνο άσηπτης νέκρωσης της κεφαλής.[7,8,9] Επίσης, σε ορισµένα 

επιλεγµένα συντριπτικά οστεοπορωτικά κατάγµατα τριών τµηµάτων σε ηλικιωµένους 

ασθενείς, η τοποθέτηση βραχιόνιας πρόθεσης σε πρώτο χρόνο, πιθανά αποτελεί 

καλύτερη επιλογή από την εσωτερική οστεοσύνθεση, επειδή είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να υπάρξει σταθερή οστεοσύνθεση, που θα επιτρέψει πρώιµη 

κίνηση.[8,9,10,11] Η αντικατάσταση της κεφαλής του βραχιονίου µε πρόθεση θα 

επιτρέψει την σταθερή συγκράτηση των ογκωµάτων, έτσι ώστε η αποκατάσταση να 
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αρχίσει νωρίς και να υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης καλύτερου λειτουργικού 

αποτελέσµατος. 

Για τα οστεοπορωτικά, παρεκτοπισµένα κατάγµατα τεσσάρων τµηµάτων σε 

ηλικιωµένους ασθενείς οι περισσότεροι συγγραφείς προτείνουν ηµιαρθροπλαστική. 

Τα αποτελέσµατα της εσωτερικής οστεοσύνθεσης είναι φτωχά, ενώ υπάρχει και ο 

κίνδυνος της άσηπτης νέκρωσης.[12,13]     

Απόλυτη ένδειξη τοποθέτησης πρόθεσης αποτελούν τα διαχωριστικά 

κατάγµατα της κεφαλής και, επίσης, τα συµπιεστικά κατάγµατα της κεφαλής, στα 

οποία εµπλέκεται ποσοστό µεγαλύτερο του 45% της αρθρικής επιφάνειας.[14]  

Τα αποτελέσµατα από την χρήση βραχιόνιας πρόθεσης σε οξέα κατάγµατα 

είναι γενικά καλύτερα από αυτά σε χρόνια, ή σε αναθεωρήσεις, ή σε αποτυχία 

εσωτερικής οστεοσύνθεσης εξαιτίας της πόρωσης σε πληµµελή θέση του ουλώδη 

ιστού και της βράχυνσης των µυών.[15,16] 

Κατάγµατα – εξαρθρήµατα δύο και τριών τµηµάτων αντιµετωπίζονται µε 

άµεση ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Σε αυτές τις κακώσεις, η 

αιµάτωση της κεφαλής διατηρείται από τις προσφύσεις µαλακών µορίων στα 

ογκώµατα, οπότε η κατάλληλη οστεοσύνθεση είναι αρκετή για να έχουµε καλό 

αποτέλεσµα.[9,10] Στα κατάγµατα – εξαρθρήµατα δύο τµηµάτων η κλειστή ανάταξη 

µπορεί να είναι αρκετή ως θεραπεία. Όταν, όµως, υπάρχει µεγάλη παρεκτόπιση των 

ογκωµάτων απαιτείται ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Τα 

αποτελέσµατα από την εσωτερική οστεοσύνθεση σε κατάγµατα – εξαρθρήµατα 

τεσσάρων τµηµάτων είναι φτωχά, και σε αυτές τις κακώσεις έχει ένδειξη η 

τοποθέτηση πρόθεσης.[12,13] 

 

Αποτελέσµατα - Τεχνικές δυσκολίες 

Όµως, εκτός από τον Neer, που δηµοσίευσε 80%-90% άριστα και καλά 

αποτελέσµατα µε την τοποθέτηση βραχιόνιας πρόθεσης στα κατάγµατα του ώµου, οι 

περισσότεροι συγγραφείς επέτυχαν µάλλον κατώτερα αποτελέσµατα. Στις 

περισσότερες σειρές τα αποτελέσµατα είναι προβλέψιµα όσο αφορά τον πόνο, για τον 

οποίο είναι καλά σε µεγάλο ποσοστό. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα, όµως, είναι 

συχνά φτωχά, ενώ υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των διαφόρων συγγραφέων. 

Μόνο ελάχιστοι χειρουργοί καταφέρνουν να αναπαράγουν τα άριστα αποτελέσµατα 

του Neer.[4,17,18,19] 
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Τα απογοητευτικά αυτά αποτελέσµατα έχουν οδηγήσει πολλούς 

Ορθοπαιδικούς χειρουργούς στην αποδοχή της συντηρητικής θεραπείας ως 

καλύτερης λύσης για τα σύνθετα αυτά κατάγµατα του ώµου, παρά τα πολύ φτωχά 

αποτελέσµατα που δίνει.[18,19,20] Επίσης επιτείνει τον προβληµατισµό αυτών, που 

ασχολούνται µε τον ώµο για τα αίτια του φαινοµένου και θέτει ορισµένα ερωτήµατα: 

 

1. Είναι η ανατοµική αποκατάσταση που δεν γίνεται πιστά αλλά κατά 

προσέγγιση, που σχετίζεται µε την συνέπεια και την ποιότητα των 

αποτελεσµάτων ; 

2. Πώς είναι δυνατό να επιτύχουµε προβλέψιµη ανατοµική αποκατάσταση, 

έτσι ώστε να έχουµε βάσιµες ελπίδες για βελτίωση των λειτουργικών 

αποτελεσµάτων ; 

 

∆ιάφοροι συγγραφείς αναφέρουν υψηλό ρυθµό επιπλοκών κατά την 

αντικατάσταση της κεφαλής του βραχιονίου στα κατάγµατα του ώµου και επιµένουν 

ότι οι κύριοι παράγοντες αποτυχίας είναι τα τεχνικά λάθη κατά την διάρκεια του 

χειρουργείου.[21,22]  Την τελευταία δεκαετία έχουν δηµοσιευθεί διάφορες εργασίες, 

που σχετίζουν τα φτωχά λειτουργικά αποτελέσµατα µε την δυσκολία αναπαραγωγής 

και αποκατάστασης της φυσιολογικής ανατοµίας στα σύνθετα αυτά κατάγµατα. Οι 

Boileau και Walch το 1990 αποδεικνύουν µε ακτινολογικές µετρήσεις και στα δύο 

βραχιόνια ασθενών, µε ηµιαρθροπλαστική του ώµου για κάταγµα 4 τµηµάτων, µε την 

πρόθεση Neer, την φτωχή ποιότητα της ανατοµικής αποκατάστασης όσο αφορά το 

µήκος και το εύρος του βραχιονίου, και συσχετίζουν τα φτωχά αποτελέσµατα µε 

αυτήν.[18]  

 

Είναι γενικά αποδεκτό στις µέρες µας ότι τρία είναι τα σηµεία, στα οποία 

συµβαίνουν συχνά τεχνικά λάθη, τα οποία επηρεάζουν τα λειτουργικά αποτελέσµατα 

στα κατάγµατα του ώµου: 

 

1. Τάση για έσω µετατόπιση (medialization) της κεφαλής του βραχιονίου, µε µείωση 

του εύρους της κεφαλής. Ο Rietveld και συν. ήταν οι πρώτοι συγγραφείς, που 

έδειξαν την άµεση σχέση ανάµεσα στα λειτουργικά αποτελέσµατα και το εύρος 

του βραχιονίου: η απόσταση ανάµεσα στο γεωµετρικό κέντρο της κεφαλής και 

του έξω ορίου του µείζονος βραχιονίου ογκώµατος σχετίζεται µε την απαγωγή 
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του ώµου.[23] Στην βιβλιογραφία φαίνεται µια τάση µείωσης του εύρους της 

κεφαλής και τα φτωχά αποτελέσµατα της ηµιαρθροπλαστικής, όσο αφορά την 

ενεργητική απαγωγή, µπορούν εν µέρει να εξηγηθούν από την µείωση του 

µοχλοβραχίονα του δελτοειδούς και του υπερακάνθιου. Η  µείωση του εύρους της 

κεφαλής οφείλεται στην έλλειψη επιλογών όσο αφορά την επιλογή της πρόθεσης, 

καθώς και στην τάση να τοποθετείται βλαισά η πρόθεση, έχοντας ως αποτέλεσµα 

την φτωχή ανάταξη των ογκωµάτων. Η βλαισή τοποθέτηση οδηγεί σε υπερβολική 

οριζόντια τάση και σε παρεκτόπιση του µείζονος βραχιονίου ογκώµατος. 

 

2. Τάση για βράχυνση ή επιµήκυνση του βραχιονίου. Ο Neer υπογράµµισε την 

σηµασία της κατάλληλης τοποθέτησης της πρόθεσης σε σχέση µε το µήκος του 

βραχιονίου.[24,25] Εξαιτίας της παρεκτόπισης των ογκωµάτων και της συντριβής 

στην µετάφυση, η σωστή τοποθέτηση της πρόθεσης, αναφορικά µε το µήκος, 

είναι δύσκολη στα κατάγµατα 4 τµηµάτων και διάφορες µελέτες αποδεικνύουν 

την τάση για βράχυνση ή επιµήκυνση του οστού. Στις προθέσεις χωρίς τσιµέντο 

υπάρχει δυσκολία στην διατήρηση του σωστού µήκους, ακόµα και όταν αυτό έχει 

υπολογιστεί σωστά αρχικά. Η βράχυνση του βραχιονίου είναι συχνή και µπορεί 

να εξηγηθεί από την τάση να τοποθετείται η πρόθεση πάνω στο έσω χείλος της 

διάφυσης, που όµως είναι πολύ περιφερικά εξαιτίας της απώλειας οστού και της 

µεταφυσιακής συντριβής. Στην µελέτη SOFCOT περισσότερα από τα µισά 

βραχιόνια παρουσιάζουν βράχυνση και στο 32% η βράχυνση είναι µεγαλύτερη 

από 10 χιλιοστά. Η βράχυνση του βραχιονίου επηρεάζει τη δράση του 

δελτοειδούς, οι ίνες του οποίου πρέπει να βραχυνθούν, για να είναι η κεφαλή 

αναταγµένη στην άρθρωση του ώµου. Αυτό εξηγεί το γιατί η αληθής 

προσθιοπίσθια προβολή του ώµου µπορεί να φαίνεται φυσιολογική και γιατί είναι 

απαραίτητες προβολές ολόκληρων και των δύο βραχιονίων για την εκτίµηση της 

βράχυνσης. Η βράχυνση των µυϊκών ινών οδηγεί σε µείωση του µοχλοβραχίονα 

και έτσι δεν επιτρέπει φυσιολογική ενεργητική πρόσθια ανύψωση του ώµου. Η 

επιµήκυνση του βραχιονίου είναι λιγότερο συχνή, αλλά και λιγότερο καλά 

ανεκτή. Προκαλεί πόνο και σοβαρή µείωση της κίνησης του ώµου. Αρχικά 

υπάρχει εκσεσηµασµένη υπακρωµιακή πρόσκρουση του υπερακάνθιου, που 

συνθλίβεται ανάµεσα στην πρόθεση και το κορακοακρωµιακό τόξο. Τελικά, 

εξαιτίας της υπερβολικής κάθετης τάσης πάνω στην αποκατάσταση, η 

επιµήκυνση οδηγεί σε οπίσθια µετατόπιση του µείζονος βραχιονίου ογκώµατος 
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και έσω µετατόπιση της πρόθεσης κάτω από το ακρώµιο µε ψευδάρθρωση 

ανάµεσα στο µείζον όγκωµα και την διάφυση.[25]    

3. Τάση για υπερβολική οπίσθια απόκλιση. Η οπίσθια απόκλιση της βραχιόνιας 

πρόθεσης µπορεί να υπολογιστεί µόνο κατά προσέγγιση και, έτσι, συχνά είναι 

υπερβολική. Στη βιβλιογραφία συνιστάται οπίσθια κλίση 30-40 

µοίρες.[14,19,24,25] Όµως υπάρχει µια φυσική τάση να εµφυτεύεται η βραχιόνια 

πρόθεση µε οπίσθια κλίση, συχνά, µεγαλύτερη των 40 µοιρών. Αυτό δεν είναι 

σωστό, καθώς ανατοµικές µελέτες, παλιές και σύγχρονες, δείχνουν ότι η οπίσθια 

κλίση του βραχιονίου είναι µικρότερη και κυµαίνεται κατά µέσο όρο στις 20 

µοίρες σε σχέση µε τον διαεπικονδύλιο άξονα, και στις 25 µοίρες σε σχέση µε το 

αντιβράχιο. Ο Charles Neer σε µια από τις πρώτες του δηµοσιεύσεις πάνω στην 

αρθροπλαστική του ώµου συνέστησε µικρή οπίσθια κλίση και έγραψε «Ο 

χειρουργός πρέπει να θυµάται ότι η φυσιολογική κεφαλή του βραχιονίου βλέπει 

οπίσθια περί τις 20 µοίρες. Η κατάλληλη οπίσθια κλίση µπορεί να καθοριστεί, αν 

ψηλαφηθούν οι δύο επικόνδυλοι στον αγκώνα και η κεφαλή έχει στροφή περίπου 

20 µοίρες από το επίπεδο τους».[24]  Η υπερβολική οπίσθια κλίση της πρόθεσης 

εξηγείται από τρεις ανεξάρτητους και µερικές φορές αθροιστικούς παράγοντες: 

τον φόβο πρόσθιου εξαρθρήµατος, που προκαλείται από τα συχνά πρόσθια 

κατάγµατα εξαρθρήµατα, δεύτερο, από την χρήση ανακριβών οδηγών σηµείων, 

όπως το αντιβράχιο, η βλαισότητα του οποίου κυµαίνεται, εξαιτίας της 

µεταβλητής φέρουσας γωνίας (carrying angle) του αντιβραχίου, που είναι περίπου 

10 µοίρες, και τρίτο την χρήση ενός οδηγού σηµείου, που δεν είναι επαρκώς 

καθορισµένο, την αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου µυός. Έχει προταθεί 

τοποθέτηση του οπίσθιου πτερυγίου της πρόθεσης σε απόσταση 5-10 χιλιοστά 

από το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός, για να έχει η 

κεφαλή την κατάλληλη οπίσθια κλίση.[25] Όµως εκτός από την δυσκολία που 

υπάρχει σε ορισµένα συντριπτικά κατάγµατα µε απώλεια οστού, στα οποία δεν 

φαίνεται η αύλακα, υπάρχει επίσης το δεδοµένο ότι δεν έχει µελετηθεί επαρκώς 

και δεν  έχει καθοριστεί η σχέση της πρόθεσης µε το κατώτερο τµήµα της 

αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός, στον χειρουργικό αυχένα, όπου 

συµβαίνουν τα περισσότερα κατάγµατα του άνω άκρου του βραχιονίου.  Η 

υπερβολική οπίσθια κλίση οδηγεί σε φτωχή αποκατάσταση των ογκωµάτων, µε 

υπερβολική τάση στο οπίσθιο άνω τµήµα τους στο οριζόντιο επίπεδο. Όταν 

υπάρχει υπερβολική οπίσθια κλίση, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί το 
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βραχιόνιο σε έξω στροφή για να αποκατασταθεί το µείζον όγκωµα. 

Μετεγχειρητικά ο βραχίονας του ασθενή τοποθετείται σε έσω στροφή, σε 

ανάρτηση, πράγµα που οδηγεί σε διάσπαση των ραµµάτων και οπίσθια 

µετατόπιση του µείζονος ογκώµατος, που πορώνεται σε πληµµελή θέση, ή κάνει 

ψευδάρθρωση. Αυτό εξηγεί, γιατί η υπερβολική οπίσθια κλίση, δεν συνιστάται 

και δίνει φτωχά αποτελέσµατα.[25,26] 

 

 Σε αυτά τα τεχνικά προβλήµατα που έχουν προκύψει µε την χρήση πρόθεσης 

στα σύνθετα κατάγµατα του ώµου, έχουν προταθεί και συνεχίζουν να προτείνονται 

διάφορες λύσεις, για την αντιµετώπιση τους.  

 Οι προθέσεις τρίτης γενιάς, που χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα, είναι 

αρθρωτές (modular) και επιτρέπουν στον χειρουργό να σεβαστεί και να 

αποκαταστήσει το εύρος ή έσω µετατόπιση του βραχιονίου. Η επιλογή του µεγέθους 

της κεφαλής βασίζεται στην ακριβή µέτρηση της αρθρικής επιφάνειας όσο αφορά 

πάχος και διάµετρο. Έτσι, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει µε 

ακρίβεια το εύρος της κεφαλής, αν και υπάρχει µια τάση χρησιµοποίησης 

µεγαλύτερης κεφαλής µετρώντας τη µετωπιαία  (µεγαλύτερη) διάµετρο του 

οστού.[27,28]  

 Οι τρίτης γενιάς προθέσεις, επίσης, επιτρέπουν να πραγµατοποιηθεί η οπίσθια 

µετατόπιση της αρθρικής επιφάνειας, που φυσιολογικά υπάρχει στην κεφαλή του 

βραχιονίου σε σχέση µε την διάφυση του οστού. Ακόµα αυτές οι προθέσεις, 

επιτρέπουν την επιλογή της γωνίας κεφαλής – διάφυσης (inclination), αν και οι 

περισσότεροι συγγραφείς συνιστούν τη χρήση σταθερής γωνίας 130 µοίρες στα 

κατάγµατα. Υπάρχουν, πλέον, πολλές επιλογές όσο αφορά το µέγεθος του βραχιόνιου 

στυλεού, που πρέπει να έχει την κατάλληλη διάµετρο, ώστε να γεµίζει τον αυλό του 

οστού, ώστε να µην τοποθετείται η πρόθεση µε βλαισότητα ή ραιβότητα. 

 Αναφορικά µε τον υπολογισµό του σωστού µήκους του βραχιονίου, η αρχή 

είναι απλή, και βασίζεται σε προεγχειρητικές µετρήσεις στο υγιές βραχιόνιο του 

ασθενή. Έτσι ο χειρουργός µπορεί να µετρήσει µε την απαιτούµενη ακρίβεια το ύψος, 

στο οποίο πρέπει να τοποθετήσει την πρόθεση, και χρησιµοποιώντας την κατάλληλη 

τεχνική για την στερέωση του εµφυτεύµατος, µπορεί να περιµένει καλά 

αποτελέσµατα σε σχέση µε αυτή την παράµετρο.[25] 

 Τα πράγµατα γίνονται δυσκολότερα για τον υπολογισµό της κατάλληλης 

οπίσθιας κλίσης, στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί η κεφαλή του βραχιονίου. 
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Υπάρχει σηµαντική δυσκολία όσο αφορά στην ανεύρεση οδηγών σηµείων, ειδικά στα 

κατάγµατα µε µεγάλη συντριβή, όσο αφορά στο µέγεθος της οπίσθιας κλίσης, που 

πρέπει να δοθεί στην κεφαλή, αφού οι τιµές της παρουσιάζουν µεγάλη διακύµανση, 

καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο θα καταφέρει ο χειρουργός να δώσει την 

επιθυµητή οπίσθια κλίση στην πρόθεση. Κάποιοι προτείνουν χρησιµοποίηση 

σταθερής οπίσθιας κλίσης 20 µοίρες στα κατάγµατα, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα 

περισσότερο ανατοµικής προσέγγισης. Επίσης προτείνεται η χρήση εξωτερικής 

συσκευής (Jig) για την τοποθέτηση της πρόθεσης στην επιθυµητή οπίσθια κλίση.[25] 

Τα αποτελέσµατα των συγκεκριµένων συγγραφέων είναι πολύ καλά, υπάρχει όµως 

σηµαντική δυσκολία στη χρήση της συσκευής από άλλους χειρουργούς, και αυτό 

φαίνεται στη βιβλιογραφία, όπου δεν τυγχάνει ευρείας χρήσης. 
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6. Η ΑΥΛΑΚΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΕΦΑΛΟΥ ΩΣ Ο∆ΗΓΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 

 

Η αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου µυός έχει προταθεί ως οδηγό σηµείο για 

τη σωστή τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης στην αρθροπλαστική του ώµου. Ο 

Tillett και συν. έχουν δείξει ότι, για να επιτευχθεί σωστή οπίσθια κλίση στην κεφαλή, 

πρέπει το οπίσθιο πτερύγιο της πρόθεσης να τοποθετηθεί 9 χιλιοστά οπίσθια από το 

οπίσθιο χείλος της δικεφαλικής αύλακας.[1]  Ο Craig προτείνει τοποθέτηση του 

οπίσθιου πτερυγίου ακριβώς πίσω από την αύλακα,  ή κατά προσέγγιση 30 µοίρες 

µπροστά από τον διαεπικονδύλιο άξονα του αγκώνα.[2] Οι Boileau και Walch 

προτείνουν τοποθέτηση του οπίσθιου πτερυγίου 5-10 χιλιοστά πίσω από το οπίσθιο 

χείλος της αύλακας, ενώ ο Doyle και συν. οριοθετούν το οπίσθιο πτερύγιο της 

πρόθεσης 12 χιλιοστά πίσω από την αύλακα.[3,4]  

 Ένα ερώτηµα που δεν έχει απαντηθεί ακόµα είναι αν η πρόθεση πρέπει να 

τοποθετείται µε εξατοµικευµένη οπίσθια απόκλιση, ή µε σταθερή οπίσθια κλίση σε 

όλους τους ασθενείς.[5] Επιπρόσθετα ένας παράγοντας, που επιτείνει την σύγχυση 

στην βιβλιογραφία, είναι η µεγάλη διακύµανση, που παρουσιάζουν οι τιµές της 

οπίσθιας απόκλισης στις ανατοµικές µελέτες (από –6.7 έως 47.5 µοίρες).[6] Άρα µια 

σταθερή οπίσθια απόκλιση µπορεί να αποδειχθεί πολύ µικρή, ή πολύ µεγάλη για τον 

συγκεκριµένο ασθενή.  

 Αφού η οπίσθια απόκλιση της κεφαλής του βραχιονίου προφανώς 

υπολογίζεται από την στροφή στο επίπεδο της εγγύς επιφυσιακής πλάκας, φαίνεται 

λογική η υπόθεση ότι η άνω αρθρική επιφάνεια του βραχιονίου έχει σταθερή σχέση 

µε τα ογκώµατα και την δικεφαλική αύλακα.[7] Επίσης είναι γεγονός ότι οι 

περισσότεροι χειρουργοί του ώµου, διεγχειρητικά, χρησιµοποιούν την αύλακα του 

δικεφάλου ως οδηγό σηµείο στις αρθροπλαστικές και ηµιαρθροπλαστικές, παρά το 

ότι δεν υπάρχουν ακριβείς και καθολικά αποδεκτές µετρήσεις για την τοποθέτηση της 

πρόθεσης σε σχέση µε αυτήν.   

 Στα κατάγµατα του ώµου, οι δυσκολίες είναι περισσότερες. Λόγω της 

συντριβής και της απώλειας οστού, που συνήθως υπάρχει, τα οδηγά σηµεία είναι 

σαφώς λιγότερα. Παράλληλα δεν έχει µελετηθεί η σχέση της οπισθιας κλίσης της 

κεφαλής µε την αύλακα του δικεφάλου στο ύψος του χειρουργικού αυχένα του 

βραχιονίου, όπου συµβαίνουν τα κατάγµατα για τα οποία απαιτείται  

ηµιαρθροπλαστική. Όλες οι εργασίες και οι µετρήσεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
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αφορούν το άνω όριο της αύλακας του δικεφάλου και δεν υπάρχει κανένα δεδοµένο 

ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το κάτω όριο της, στον χειρουργικό αυχένα, στα 

κατάγµατα.[8,9,10,11] 

 Η πορεία της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός δεν είναι ευθεία, αλλά 

έχει σχήµα S, µε κατεύθυνση από πάνω και έξω προς τα κάτω και έσω. Είναι λογικό 

λοιπόν, ότι το οπίσθιο πτερύγιο της πρόθεσης κατά την ηµιαρθοπλαστική για 

κάταγµα, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική απόσταση από το οπίσθιο χείλος 

της αύλακας από τις παραπάνω µετρήσεις, αφού έχουµε ως οδηγό σηµείο το 

κατώτερο τµήµα της αύλακας του δικεφάλου, και όχι το άνω µέρος της, όπως 

συµβαίνει στις αρθροπλαστικές.[8,12]     

Είναι φανερό, λοιπόν ότι υπάρχει πεδίο για έρευνα στο συγκεκριµένο θέµα. 

Υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στην αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου µυός και 

στην πρόθεση, που να εξασφαλίζει ανατοµική τοποθέτηση της πρόθεσης όσο αφορά 

την οπίσθια απόκλιση; Υπάρχει κάποια µεθοδολογία που να επιτρέπει 

εξατοµικευµένη τοποθέτηση της πρόθεσης, αφού το εύρος τιµών της οπίσθιας κλίσης, 

που παρατηρείται στις ανατοµικές µελέτες, είναι πολύ µεγάλο; Πόσο στενά 

συνδεδεµένη είναι η ανατοµική τοποθέτηση της πρόθεσης µε τα κλινικά 

αποτελέσµατα της ηµιαρθροπλαστικής; Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση της 

ανατοµικής τοποθέτησης όσο αφορά την οπίσθια κλίση µε τα λειτουργικά 

αποτελέσµατα της ηµιαρθροπλαστικής;   
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1. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ι. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΞΗΡΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΟΣΤΑ 

 

Υλικό και µέθοδος 

Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 45 ξηρά πτωµατικά οστά, για τα οποία δεν 

υπήρχαν ενδείξεις εκφυλιστικών αλλοιώσεων, ή προηγούµενου κατάγµατος. Ένα 

λεπτό, εύκαµπτο σύρµα, το οποίο δεν δηµιουργεί αλλοιώσεις στην εικόνα του 

αξονικού τοµογράφου, χρησιµοποιήθηκε, για να σηµανθούν τα οδηγά σηµεία κάθε 

οστού. Το σύρµα αυτό κολλήθηκε µε συγκολλητική ουσία γύρω από την περιφέρεια 

της αρθρικής επιφάνειας της κεφαλής, και στο οπίσθιο χείλος της αύλακας του 

δικεφάλου βραχιονίου µυός, από την αρχή της, στην κορυφή του βραχιονίου έως και 

µια απόσταση 10 εκατοστών περιφερικά.(Εικ.12) 

 

 
Εικόνα 12. Α:Ξηρό πτωµατικό βραχιόνιο. 1,2 και 3 είναι οι θέσεις των τοµών της 

αξονικής τοµογραφίας. mt:έλασσον βραχιόνιο όγκωµα,  gt:µείζων βραχιόνιο όγκωµα  
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bg: αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου µυός. Β:Η θέση του δείγµατος στην οριζόντια 

επιφάνεια του αξονικού τοµογράφου.   

 

 

Κάθε οστό τοποθετήθηκε στον αξονικό τοµογράφο µε τον εφαπτόµενο άξονα 

του αγκώνα (τη γραµµή που εφάπτεται µε την τροχιλία και τον κόνδυλο) παράλληλο 

µε το οριζόντιο επίπεδο. (Εικ.13) 

 
 

 

Εικόνα 13. Η θέση του βραχιονίου στον αξονικό τοµογράφο. Α: πρόσθια, P: οπίσθια, 

L: έξω, M: έσω επιφάνεια του οστού.  

 

 

Σε αυτή τη θέση ελήφθησαν 3 τοµές των 1.5 χιλιοστών, σε κάθε οστό στις 

εξής θέσεις: (Εικ.12) 

1. Ακριβώς κάτω από το κατώτερο όριο της κεφαλής, στο χειρουργικό 

αυχένα, θέση, όπου συµβαίνουν συχνά κατάγµατα, που απαιτούν 

ηµιαρθροπλαστική. 

2. Στην µέση της κεφαλής του βραχιονίου και 

3. 5 εκατοστά κάτω από την πρώτη τοµή, στην περιοχή του µεταφυσιακού 

κυλίνδρου.  

Γίνεται η υπόθεση ότι η κεφαλή του βραχιονίου αποτελεί τµήµα σφαίρας και 

ότι ο µεταφυσιακός κύλινδρος είναι ο κύλινδρος που προσαρµόζεται καλύτερα στο 

σχήµα του άνω τµήµατος της διάφυσης του βραχιονίου. Η τελευταία τοµή γίνεται 5 
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εκατοστά κάτω από την πρώτη εξαιτίας της αλλαγής στην καµπυλότητα του 

βραχιονίου στο στεφανιαίο επίπεδο, σε µια απόσταση 10-16 εκατοστά από την 

κορυφή της αρθρικής επιφάνειας. Οι τοµές ελήφθησαν από αξονικό τοµογράφο τύπου 

Philips Tomoscan LX (Philips, Eindhoven,The Netherlands). 

Όλες οι τοµές µεταφέρθηκαν ηλεκτρονικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για 

περαιτέρω ανάλυση. Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα image pro plus 4.0 (Media 

Cybernetics, LP, Silver Spring, Md).  

Στην τοµή Νο 2 προσδιορίστηκε ο κύκλος, που ταιριάζει καλύτερα στην 

κεφαλή του βραχιονίου, ανεβρέθηκε το κέντρο του C και προσδιορίστηκε ο 

ανατοµικός αυχένας του βραχιονίου (ΑΑ΄). 

Επίσης, στην τοµή Νο 3 προσδιορίστηκε ο κύκλος, που ταιριάζει καλύτερα 

στον µεταφυσιακό κύλινδρο και καθορίστηκε το κέντρο του C΄. 

Οι τρεις τοµές για κάθε οστό τοποθετήθηκαν ψηφιακά η µια πάνω στην άλλη, 

σηµείο προς σηµείο. Η τελική εικόνα που πήραµε, αφού φέραµε την κάθετη στον 

ανατοµικό αυχένα του βραχιονίου (ΧΧ΄), που περνάει από το κέντρο του 

µεταφυσιακού κυλίνδρου C΄, είναι η Εικόνα 14.  

 

 

Εικόνα 14. Οι 3 τοµές ενός ξηρού πτωµατικού βραχιονίου τοποθετηµένες η µια µέσα 

στην άλλη. ΑΑ΄: ανατοµικός αυχένας. C και C΄: κέντρο της κεφαλής και του 
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µεταφυσιακού κυλίνδρου του βραχιονίου, αντίστοιχα. ΧΧ΄: είναι η κάθετη στον 

ανατοµικό αυχένα που περνάει από το κέντρο του µεταφυσιακού κυλίνδρου. γωνία  φ: 

οπίσθια απόκλιση του βραχιονίου, σε σχέση µε τον εφαπτόµενο άξονα του αγκώνα.  d: 

είναι η απόσταση από το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός 

έως την γραµµή ΧΧ΄. Η γωνία φ΄ είναι η διαφορά που προκύπτει από την φυσιολογική 

οπίσθια απόκλιση όταν  το οπίσθιο πτερύγιο της βραχιόνιας πρόθεσης τοποθετηθεί στο 

οπίσθιο χείλος της δικεφαλικής αύλακας. 

 

 

Από την εικόνα αυτή υπολογίστηκαν οι εξής παράµετροι: 

1. Οπίσθια κλίση της βραχιόνιας κεφαλής. Πρόκειται για ην γωνία φ, που 

σχηµατίζεται από την κάθετη ΧΧ΄ στον ανατοµικό αυχένα ΑΑ΄ και τον 

εφαπτόµενο άξονα του αγκώνα, που εδώ συµπίπτει µε το οριζόντιο 

επίπεδο.   

2. Έσω µετατόπιση της κεφαλής σε σχέση µε την µετάφυση. Είναι η 

απόσταση του κέντρου της κεφαλής C από το κέντρο της µετάφυσης C΄ 

στο µετωπιαίο επίπεδο.       

3. Οπίσθια µετατόπιση της κεφαλής σε σχέση µε την µετάφυση. Είναι η 

απόσταση του κέντρου της κεφαλής C από το κέντρο της µετάφυσης C΄ 

στο στεφανιαίο επίπεδο.  

4. Η απόσταση d από το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου 

βραχιονίου µυός έως την κάθετη στον ανατοµικό αυχένα ΧΧ΄, στο 

επίπεδο του ανατοµικού αυχένα του βραχιονίου. Η απόσταση αυτή 

αντιστοιχεί στην θέση όπου, θεωρητικά, βρίσκεται το οπίσθιο πτερύγιο 

πρόθεσης, που ταιριάζει στον αυλό του βραχιονίου, όταν αυτή έχει 

τοποθετηθεί µε  την σωστή οπίσθια κλίση. Όταν το οπίσθιο πτερύγιο της 

πρόθεσης τοποθετηθεί ακριβώς στο οπίσθιο χείλος της αύλακας του 

δικεφάλου, η οπίσθια απόκλιση της κεφαλής δεν θα είναι η σωστή. Η 

διαφορά από την σωστή οπίσθια κλίση είναι η γωνία φ΄. 

 

Η όλη διαδικασία, που περιλαµβάνει τις τοµές στον αξονικό τοµογράφο, 

µεταφορά σε υπολογιστή, επεξεργασία εικόνας και µετρήσεις χρειάζεται χρόνο 

περίπου 30 λεπτά για κάθε ασθενή. 
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Για την παραπάνω διαδικασία υπολογίστηκε η διακύµανση που µπορεί να 

προκύψει ανάµεσα στις µετρήσεις του ίδιου χειριστή ή διαφόρων χειριστών 

(Intraobserver and interobserver variation). Αυτό έγινε χρησιµοποιώντας δεδοµένα 

από 3 χειριστές. Όλοι οι χειριστές µέτρησαν κάθε µεταβλητή 5 φορές, 

χρησιµοποιώντας όλα τα δεδοµένα σε 5 δείγµατα. Ο κάθε χειριστής δεν είχε 

πρόσβαση στα αποτελέσµατα των άλλων χειριστών. Ο συντελεστής διακύµανσης 

τιµών ανάµεσα στις µετρήσεις του ίδιου χειριστή (Intraobserver variation), 

υπολογίστηκε από τις µετρήσεις του πρώτου χειριστή. Η διακύµανση των τιµών 

ανάµεσα στις µετρήσεις των τριών χειριστών (interobserver variation), υπολογίστηκε 

από τις µέσες τιµές των µετρήσεων των τριών χειριστών για κάθε µεταβλητή. 

 

 

Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα (µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση) της γωνίας της οπίσθιας 

απόκλισης της κεφαλής του βραχιονίου, της έσω και της οπίσθιας µετατόπισης της 

κεφαλής σε σχέση µε τον µεταφυσιακό κύλινδρο και της απόστασης d από το οπίσθιο 

χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός, έως την κάθετη στον ανατοµικό 

αυχένα ΧΧ΄, στο επίπεδο του ανατοµικού αυχένα του βραχιονίου, παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΙ. 

 

Πίνακας ΙΙ: Μεταβλητές που µετρήθηκαν σε 45 ξηρά πτωµατικά οστά. 

 

 Μέση τιµή ± σταθερή 

απόκλιση 

Εύρος τιµών 

Οπίσθια απόκλιση κεφαλής 

βραχιονίου (°) 

30.4 ± 10.6 15.3 – 46.7 

Έσω µετατόπιση (χιλιοστά) 5.4 ± 2.8 0.4 – 12.1 

Οπίσθια µετατόπιση (χιλιοστά) 2 ± 2.4 -3.1 – 8.4 

d (χιλιοστά) 5.2 ± 2.6 -1.5 – 10.7 

 

 

Η γωνία φ΄, που αντανακλά την διαφορά από την σωστή οπίσθια κλίση όταν 

το οπίσθιο πτερύγιο της πρόθεσης τοποθετηθεί ακριβώς στο οπίσθιο χείλος της 
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αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός, βρέθηκε να είναι 19.7° ± 10.7° (µε εύρος 

τιµών από –6.3° έως 41.7°). 

Τα δεδοµένα που αφορούν την επαναληψιµότητα των παραπάνω µετρήσεων, 

και αποδεικνύουν ότι οι µετρήσεις µπορούν να επαναληφθούν χωρίς σηµαντικό 

σφάλµα, τόσο από τον ίδιο χειριστή όσο και από διαφορετικούς χειριστές, 

συνοψίζονται στον πίνακα ΙΙΙ. 

 

Πίνακας ΙΙΙ: Σύνοψη των αποτελεσµάτων, που αφορούν την επαναληψιµότητα των 

µετρήσεων (ΣΕ είναι ο συντελεστής επαναληψιµότητας) 

 

 ΕΜ ΟΜ Γωνία (φ) d Γωνία (φ΄) 

∆ιακύµανση στις µετρήσεις 

του ίδιου χειριστή (ΣΕ%) 

0.061 0.140 0.018 0.061 0.034 

∆ιακύµανση στις µετρήσεις 

διαφόρων χειριστών (ΣΕ%) 

0.075 0.129 0.021 0.058 0.040 

 

ΣΕ: συντελεστής επαναληψιµότητας, ΕΜ: έσω µετατόπιση, ΟΜ: οπίσθια 

µετατόπιση, d: απόσταση του οπίσθιο χείλους της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου 

µυός (σηµείο Β1) από την γραµµή ΧΧ΄. 
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ΙΙ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ      

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

 Η παραπάνω µεθοδολογία που εφαρµόστηκε σε ξηρά πτωµατικά οστά, είναι 

εύκολη, δεν επιβαρύνει µε υπερβολική ακτινοβολία τον ασθενή (τρεις τοµές), και 

απαιτεί λίγο χρόνο (30 λεπτά περίπου για την αξονική τοµογραφία και την 

επεξεργασία εικόνας), για κάποιον που είναι εξοικειωµένος µε το πρόγραµµα. 

 Είναι φανερό ότι η ίδια µεθοδολογία, θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε 

ασθενείς. Με κάποιες τροποποιήσεις και βελτιώσεις της µεθόδου, θα µπορούσε να 

υπολογιστεί η απόσταση d στο υγιές βραχιόνιο του ασθενή µε κάταγµα του άνω 

άκρου του βραχιονίου, που χρειάζεται ηµιαρθροπλαστική, και να τοποθετηθεί το 

οπίσθιο πτερύγιο της πρόθεσης σε αυτή την απόσταση d από το οπίσθιο χείλος της 

αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός. Πρόκειται για µια εξατοµικευµένη 

προσέγγιση για την εµφύτευση της βραχιόνιας πρόθεσης µε την κατάλληλη οπίσθια 

κλίση, στα κατάγµατα του ώµου.      

 

 

Υλικό και µέθοδος 

 Στην µελέτη αυτή περιλήφθησαν 8 ασθενείς µε κάταγµα του άνω άκρου του 

βραχιονίου, για το οποίο απαιτούνταν ηµιαρθροπλαστική. Το υγιές βραχιόνιο 

υποβάλλεται σε αξονική τοµογραφία, από αξονικό τοµογράφο τύπου Philips 

Tomoscan LX (Philips, Eindhoven,The Netherlands).  

 Πριν από κάθε εξέταση ο ασθενής τοποθετείται κατάλληλα, σε ύπτια θέση, 

στο κρεβάτι του αξονικού τοµογράφου, στον οποίο οι ασθενείς εισάγονται µε το 

κεφάλι πρώτα. Οι ανατοµικοί άξονες τους, σε όλες τις διαστάσεις αναφέρονται ως 

κεφάλι – πόδια (HF), δεξιά – αριστερά (RL), και προσθιοπίσθια (AP) (Εικ.). Οι 

γωνίες από τον επιµήκη άξονα του βραχιονίου υπολογίζονταν (α) σε σχέση µε τον 

βασικό άξονα του αξονικού τοµογράφου OC2  που είναι η (ΘRL), και (β) σε σχέση µε 

την οριζόντια επιφάνεια της συσκευής (ΘAP), η οποία µετρούνταν µε την χρήση 

κατάλληλης συσκευής (γωνιόµετρο). (Εικ.15) 

Η γωνία  (ΘRL), µετρούνταν είτε µε γωνιόµετρο, είτε µε την χρήση του 

µετρητή του αξονικού τοµογράφου, και σε όλες τις περιπτώσεις κατέστη δυνατό να 

τοποθετηθεί το άνω άκρο του ασθενή σε τέτοια θέση, ώστε αυτή να είναι σχεδόν 0 

µοίρες (ο επιµήκης άξονας του βραχιονίου του ασθενή ήταν σχεδόν παράλληλος µε 
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τον βασικό άξονα του αξονικού τοµογράφου). Αυτό γίνονταν δυνατό καθοδηγώντας 

τον ασθενή να κρατήσει το βραχιόνιο εφαπτόµενο στον κορµό του, κατά την διάρκεια 

της εξέτασης.   

Η γωνία (ΘAP) µετρούνταν µε γωνιόµετρο, σε όλες τις περιπτώσεις. Με την 

χρήση κατάλληλης σταθεροποιητικής συσκευής, που υποστήριζε το άνω άκρο, 

κατέστη δυνατό να έχουµε την ίδια, σταθερή γωνία 30 µοίρες σε όλους τους ασθενείς 

µας, έτσι ώστε οι υπολογισµοί να γίνουν ευκολότεροι. 
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όνα 15: Γεωµετρική παράσταση της µεθοδολογίας που εφαρµόσαµε για να γίνει 

κτή η τοποθέτηση των τριών τοµών του αξονικού τοµογράφου στο ίδιο επίπεδο, 

είο προς σηµείο, µε την χρήση του προγράµµατος επεξεργασίας εικόνας. 

 

 

Σε κάθε ασθενή ελήφθησαν 3 ορθογώνιες αξονικές τοµές, µε πάχος τοµής 1.5 

ιοστά. Αυτό έγινε δυνατό µε την χρήση ενός πρωτοκόλλου θώρακα για την λήψη 

ν τοµών (120 KV, 220mAs).    
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Η πρώτη από τις τρεις τοµές, η τοµή S0, έγινε στην µέση της κεφαλής του 

βραχιονίου.(Εικ.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16. Η τοµή S0 στην µέση της κεφαλής του βραχιονίου. 

 

Η δεύτερη τοµή, η τοµή S1, κάτω από το κατώτερο όριο της κεφαλής, θέση, 

όπου συµβαίνουν συχνά κατάγµατα, που απαιτούν ηµιαρθροπλαστική. (Εικ.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17. Η τοµή S1 στον χειρουργικό αυχένα του βραχιονίου, όπου συµβαίνουν τα 

κατάγµατα, για τα οποία απαιτείται ηµιαρθροπλαστική. Σηµασµένο φαίνεται το οπίσθιο 
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όριο της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός, το οποίο ανευρίσκεται από τον 

τένοντα της µακρά κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου µυός. 

 

 

Η Τρίτη τοµή, η τοµή S2, 5 εκατοστά κάτω από την πρώτη τοµή, στην περιοχή 

του µεταφυσιακού κυλίνδρου.(Εικ.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18. Η τοµή S2 πέντε εκατοστά κάτω από την τοµή S0. 

 

 

Υποτίθεται ότι η κεφαλή του βραχιονίου αποτελεί τµήµα σφαίρας, και ότι ο 

µεταφυσιακός κύλινδρος είναι ο κύλινδρος που προσαρµόζεται καλύτερα στο σχήµα 

του άνω τµήµατος της διάφυσης του βραχιονίου. Η τελευταία τοµή γίνεται 5 

εκατοστά κάτω από την πρώτη, πάντα σε σταθερή απόσταση. Άρα η απόσταση S1S2 

ήταν σταθερή σε όλους τους ασθενείς, 5 εκατοστά.  

Εξαιτίας των γωνιώσεων του επιµήκους άξονα του βραχιονίου, οι τοµές S1 και 

S2 είναι παρεκτοπισµένες σε σχέση µε την τοµή S0 σε αποστάσεις B1C1, C1D1, για 

την τοµή S1 και B2C2, C2D2, για την τοµή S2.(Εικ.15) Οι αποστάσεις C1D1 και C2D2 
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αναφέρονται στην δεξιά – αριστερά (RL) παρεκτόπιση των τοµών S1 και S2 

αντίστοιχα. Ανάλογα οι αποστάσεις B1C1 και B2C2 αναφέρονται στην προσθιοπίσθια 

παρεκτόπιση των ίδιων τοµών. 

Οι προσθιοπίσθιες και πλάγιες παρεκτοπίσεις των τοµών S1 και S2, µπορούν 

να διορθωθούν αν είναι γνωστές οι γωνίες ΘAP και ΘRL, µέσω απλών 

τριγωνοµετρικών τύπων που δίνονται παρακάτω: 

 

Για την τοµή S1 : 
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Οι αποστάσεις OC1 και OC2 µπορούν να υπολογιστούν, είτε από την 

ική τοµή (scanogram), είτε χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες για την ακριβή 

θε τοµής, που παρέχει ο αξονικός τοµογράφος για κάθε τοµή. 

Όλες οι τοµές µεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για περαιτέρω 

ασία και ανάλυση. Η ειδική τοποθέτηση στον χώρο για κάθε τοµή, τα ειδικά 

 για την επεξεργασία της εικόνας και την ψηφιακή τοποθέτηση της µιας τοµής 

την άλλη, σηµείο προς σηµείο, έγιναν µε την χρήση του προγράµµατος image 

s vs 4.009 (Media Cybernetics, LP, Silver Spring, Md). Οι τρεις τοµές (S0, S1 

  τοποθετήθηκαν στον χώρο χρησιµοποιώντας κατάλληλα οδηγά σηµεία για 

ιβή τοποθέτηση της µιας εικόνας πάνω στην άλλη, σηµείο προς σηµείο. Από 

κάλυψη των τριών τοµών, σηµείο προς σηµείο, προέκυψε µια εικόνα, που 

να δώσει πληροφορίες για την σχέση των τριών τοµών στον χώρο.  

Η τελική εικόνα προέκυψε, αφού έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις (για τις 

οπίσθιες και πλάγιες παρεκτοπίσεις), κατά την τοποθέτηση της µιας εικόνας 

την άλλη. Η κατάλληλη τοποθέτηση στο χώρο των τοµών S1 και S2  σε σχέση 
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µε την τοµή S0, έγινε χρησιµοποιώντας τις υπολογισµένες αποστάσεις B1C1, C1D1, 

για την τοµή S1 και B2C2, C2D2, για την τοµή S2.  

Έτσι έχοντας τις τρεις τοµές από τον αξονικό τοµογράφο στο ίδιο επίπεδο 

(Εικ.19), η γραµµή ΑΑ΄ απεικονίζει τον ανατοµικό αυχένα του βραχιονίου και ο 

µικρός κύκλος είναι αυτός, που ταιριάζει καλύτερα στην τοµή του µεταφυσιακού 

κυλίνδρου του βραχιονίου. Η κάθετος στον ανατοµικό αυχένα ΑΑ΄ που περνάει από 

το κέντρο αυτού του κύκλου τέµνει την τοµή S1   στο σηµείο b΄. Αυτό είναι το 

σηµείο, στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί το οπίσθιο πτερύγιο της πρόθεσης, όταν 

υπάρχει ένα κάταγµα του ώµου, που χρειάζεται ηµιαρθροπλαστική, για να έχει η 

πρόθεση την φυσιολογική οπίσθια κλίση. Το σηµείο b είναι το οπίσθιο χείλος της 

αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός. 

 

 

 

Εικόνα 19. Οι τρεις τοµές του υγιούς βραχιονίου στον αξονικό τοµογράφο. Η γραµµή 

ΑΑ΄παριστάνει τον ανατοµικό αυχένα, το σηµείο b είναι το οπίσθιο χείλος της αύλακας 

του δικεφάλου βραχιονίου µυός στο επίπεδο του χειρουργικού αυχένα και b΄ είναι το 

σηµείο στο οποίο η κάθετος στην ΑΑ΄ που περνάει από το κέντρο του µεταφυσιακού 

 57



κυλίνδρου τέµνει το βραχιόνιο στο υποκεφαλικό επίπεδο. Η απόσταση bb΄ είναι η 

απόσταση που πρέπει να ξέρουµε για να εµφυτεύσουµε την βραχιόνια πρόθεση µε την 

κατάλληλη οπίσθια απόκλιση.  

 

 

Η απόσταση bb΄ µπορεί να µετρηθεί, και είναι αυτή η απόσταση, που πρέπει 

να ξέρουµε στο χειρουργείο, κατά την εµφύτευση της πρόθεσης, για να 

τοποθετήσουµε το οπίσθιο πτερύγιο της πρόθεσης στο σηµείο b΄, έχοντας ως οδηγό 

σηµείο την αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου µυός. 

Η διάρκεια της όλης διαδικασίας δεν ξεπερνάει τα 30 λεπτά για κάποιον, που 

είναι εξοικειωµένος µε το πρόγραµµα.  

 

 

Αποτελέσµατα 

 Η απόσταση bb΄ (µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση) από το υποτιθέµενο οπίσθιο 

πτερύγιο της βραχιόνιας πρόθεσης έως το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου 

βραχιονίου µυός, βρέθηκε να είναι 6.8 ± 2.5 χιλιοστά (µε εύρος τιµών 2.5-9 

χιλιοστά). Σε κάθε ασθενή η πρόθεση τοποθετήθηκε σύµφωνα µε την αντίστοιχη 

απόσταση, που υπολογίσαµε από το υγιές βραχιόνιο του.   
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ΙΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ           

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Το τρίτο µέρος της διατριβής περιλαµβάνει την αξιολόγηση των ασθενών, 

στους οποίους έγινε ηµιαρθροπλαστική για κάταγµα του άνω άκρου του βραχιονίου 

από τον Φεβρουάριο του 1996 έως τον Μάιο του 2001. Σκοπός µας είναι, µε την 

αξιολόγηση των ασθενών, να αξιολογήσουµε παράλληλα τη µέθοδο 

προσανατολισµού της βραχιόνιας πρόθεσης, κυρίως όσο αφορά την οπίσθια 

απόκλιση.  

Έχουµε να αξιολογήσουµε τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες για τον 

προσανατολισµό της πρόθεσης. Στους πρώτους 10 ασθενείς το οπίσθιο πτερύγιο της 

βραχιόνιας πρόθεσης τοποθετήθηκε ακριβώς στο οπίσθιο χείλος της αύλακας του 

δικεφάλου βραχιονίου µυός,  όπως πολλοί συγγραφείς υποστήριζαν εκείνη την 

περίοδο.[1,2,3] 

Στους επόµενους 8 ασθενείς το οπίσθιο πτερύγιο της βραχιόνιας πρόθεσης 

τοποθετήθηκε 5.2 χιλιοστά πίσω από το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου 

βραχιονίου µυός, ακολουθώντας τα αποτελέσµατα της µελέτης που κάναµε πάνω στα 

ξηρά πτωµατικά βραχιόνια,[4] ενώ στους υπόλοιπους ασθενείς η βραχιόνια πρόθεση 

τοποθετήθηκε εξατοµικευµένα σύµφωνα µε τη µεθοδολογία, που περιγράφεται στο 

προηγούµενο κεφάλαιο.[5]   

 

 

Υλικό και µέθοδος 

 Από το Φεβρουάριο του 1996 έως τον Μάιο 2001 αντιµετωπίστηκαν µε 

ηµιαρθροπλαστική 26 περιπτώσεις (6 άνδρες και 20 γυναίκες ηλικίας 42-78 ετών, µε 

µέση ηλικία 62 έτη) µε κατάγµατα και κατάγµατα εξαρθρήµατα του ώµου. 

∆εκατέσσερις περιπτώσεις αφορούσαν κατάγµατα 4 τµηµάτων, 5 κατάγµατα 4 

τµηµάτων µε πρόσθιο εξάρθρηµα, 1 κάταγµα 4 τµηµάτων µε οπίσθιο εξάρθρηµα, 2 

κατάγµατα 4 τµηµάτων µε συµπιεστικό κάταγµα της βραχιόνιας κεφαλής, 3 

κατάγµατα 3 τµηµάτων µε διαχωριστικό κάταγµα της βραχιόνιας κεφαλής και 1 µε 

παρεκτοπισµένο κάταγµα 3 τµηµάτων σε ασθενή µε φτωχή ποιότητα οστού.(Εικ.21) 

 Στις 10 πρώτες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε η πρόθεση Cofield (1ης γενιάς 

πρόθεση), στις επόµενες 9 η πρόθεση Global (συναρµολογούµενη, 2ης γενιάς) και στις 

7 τελευταίες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε η πρόθεση Aequalis (modular and 

adaptable, 3ης γενιάς πρόθεση).(Εικ.22) 
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Εικόνα 21. Ασθενής 70 ετών µε κάταγµα 4 τµηµάτων και πρόσθιο εξάρθρηµα της 

κεφαλής του βραχιονίου (δεξιά), η οποία υπεβλήθη σε ηµιαρθροπλαστική.   

 

 

Όλες οι χειρουργικές επεµβάσεις έγιναν 1 - 17 ηµέρες από την κάκωση, µέσος 

όρος 4.5 ηµέρες. Ο ασθενής ετοποθετείτο σε ηµικαθιστή θέση στο χειρουργικό 

τραπέζι µε το βραχιόνιο να µπορεί να κινείται ελεύθερα πέρα από το έξω χείλος του 

τραπεζιού. Κάτω από την ωµοπλάτη και λίγο πιο µέσα από το νωτιαίο χείλος της 

ετοποθετείτο ένα µικρό διπλωµένο πανί. Η προσπέλαση γίνονταν δια του 

θωρακοδελτοειδούς διαστήµατος. Σε καµιά περίπτωση δεν αποκολλήθηκε ο 

δελτοειδής από τις εκφύσεις του και οι µυϊκές ίνες του  διατηρήθηκαν ακέραιες κατά 

το τέλος της επέµβασης. Ο τένοντας της µακράς κεφαλής του δικεφάλου αποτελούσε 

οδηγό σηµείο για τον διαχωρισµό των ογκωµάτων, όταν στην αύλακα υπήρχε 

κάταγµα. Σε αντίθετη περίπτωση η αύλακα µε τον δικέφαλο διατηρήθηκαν ανέπαφες 

και τα ογκώµατα διαχωρίζονταν επί τα εκτός της δικεφαλικής αύλακας.  

Μετά από κατάλληλη προετοιµασία τοποθετούνταν δοκιµαστική πρόθεση και 

καθορίζονταν το κατάλληλο ύψος της πρόθεσης. Η οπίσθια απόκλιση καθορίζονταν 

µε οδηγό σηµείο το οπίσθιο χείλος της αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου µυός. 
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Στους πρώτους 10 ασθενείς το οπίσθιο πτερύγιο της βραχιόνιας πρόθεσης 

τοποθετήθηκε ακριβώς στο οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου 

µυός, στους επόµενους 8 ασθενείς τοποθετήθηκε 5.2 χιλιοστά πίσω από το οπίσθιο 

χείλος της και στους τελευταίους 8 ασθενείς η βραχιόνια πρόθεση τοποθετήθηκε 

εξατοµικευµένα, µε βάση την οπίσθια κλίση του υγιούς βραχιονίου.  

 

Εικόνα 22. Μετεγχειρητική ακτινογραφία ασθενή στον οποίο εµφυτεύθηκε η πρόθεση 

Aequalis,σε κάταγµα εξάρθρηµα της κεφαλής του βραχιονίου.   

 

 

Στόχος ήταν η ακριβής αποκατάσταση της ανατοµίας της άρθρωσης. Με την 

πρόθεση τοποθετηµένη έπρεπε να υπάρχει πλήρης και ελεύθερη κίνηση, χωρίς 

σηµεία πρόσκρουσης στην κορακοακρωµιακή αψίδα ή υπακρωµιακά. Ακρυλικό 

τσιµέντο χρησιµοποιήθηκε για την στερέωση όλων των προθέσεων.  

Όλοι οι ασθενείς ακολούθησαν ένα βασικό πρόγραµµα αποκατάστασης, το 

οποίο τις πρώτες 6 εβδοµάδες περιελάµβανε παθητικές κινήσεις του ώµου, µε έµφαση 

στην κάµψη και την έξω στροφή. Μετά από αυτό το διάστηµα δίνονταν σε όλους 

τους ασθενείς οδηγίες για ενεργητικές κινήσεις και έπειτα µυϊκή ενδυνάµωση. Όµως  
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δεν έγινε εφικτή η εφαρµογή κοινού προγράµµατος, µε εξαίρεση τις πρώτες 6 

εβδοµάδες, µε αποτέλεσµα οι µισοί περίπου ασθενείς να προσπαθούν µόνοι τους να 

εκτελέσουν ένα πρόγραµµα αποκατάστασης και να ανταποκριθούν στις καθηµερινές 

τους ανάγκες. Η παρακολούθηση µας ήταν από 6 έως 67 µήνες, µέσος όρος 38 µήνες.  

 

 

 

Κλινική αξιολόγηση – Αποτελέσµατα 

 ∆ιεγχειρητικές επιπλοκές ή συµβάµατα δεν υπήρξαν. Άµεσα µετεγχειρητικά 

υπήρξε µια φλεγµονή από Staph. Aureus που αντιµετωπίστηκε µε 3 εβδοµάδες 

ενδοφλέβια αντιβίωση και στη συνέχεια 3 εβδοµάδες αντιβίωση από το στόµα.  

 Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων βασίστηκε στην κλίµακα Constant. Η 

βαθµολογία κυµάνθηκε από 42% έως και 98%, µε µέσο όρο 76%. Μόνο 1 ασθενής 

παρουσίασε βαθµολογία κάτω από 50% (42%), ο οποίος είχε πάρεση του 

µασχαλιαίου νεύρου άµεσα µετά τον τραυµατισµό, η οποία παρέµεινε µόνιµα. 

Πρόκειται για υψηλής ενέργειας (τροχαίο ατύχηµα) κάταγµα 4 τµηµάτων µε πρόσθιο 

εξάρθρηµα.  

Η πρόσθια κάµψη και η απαγωγή, στους ασθενείς µας, ήταν κατά µέσο όρο 

140° (εύρος 0-180°), η έξω στροφή 35° (15° - 45°). Η έσω στροφή στις περισσότερες 

των περιπτώσεων αντιστοιχούσε µε τη θέση της ραχιαίας επιφάνειας του χεριού στον 

Ο3 σπόνδυλο. Είκοσι ασθενείς δεν είχαν καθόλου πόνο, ενώ σε έξι ασθενείς υπήρχε 

ήπιος πόνος µετά από καταπόνηση. Μετά το εξάµηνο από την επέµβαση όλοι οι 

ασθενείς, µε εξαίρεση αυτόν µε την µόνιµη πάρεση του µασχαλιαίου νεύρου, είχαν 

ανάλογες δραστηριότητες µε εκείνες που είχαν πριν πάθουν το κάταγµα. 

 Στην τελευταία επανεξέταση σοβαρός πόνος δεν αναφέρονταν από κανένα 

ασθενή, σε πολλούς από αυτούς όµως ήταν συνηθισµένος ήπιος πόνος µετά από 

έντονη καταπόνηση. Μόνο δύο ασθενείς χρησιµοποιούσαν παυσίπονα για αυτόν τον 

πόνο περιστασιακά. 

 Η µυϊκή ισχύς ήταν κατώτερη του φυσιολογικού µέλους στους 20 από τους 26 

ασθενείς (80%), γεγονός που αποδίδεται στην µη τήρηση του κατάλληλου 

προγράµµατος αποκατάστασης. Οι έξι ασθενείς µε την φυσιολογική µυϊκή ισχύ ήταν 

οι νεότεροι ασθενείς της σειράς και ασχολούνταν µε αγροτικές εργασίες.     
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Ακτινολογική αξιολόγηση – Αποτελέσµατα 

 Η ακτινολογική αξιολόγηση έγινε από τις απλές ακτινογραφίες των ασθενών 

(προσθιοπίσθια προβολή, διαµασχαλιαία και διαθωρακική) και από αξονικές 

τοµογραφίες, που έγιναν στον ώµο µε την ηµιαρθοπλαστική, καθώς και στον υγιή 

ώµο. Έτσι εκτιµήθηκε η ακτινολογική χαλάρωση των προθέσεων καθώς και η 

ανατοµική τοποθέτηση σε σχέση µε τον υγιή ώµο. Πιο συγκεκριµένα, από τις 

αξονικές τοµογραφίες, µετρήθηκαν το µήκος του βραχιονίου και η οπίσθια απόκλιση 

της βραχιόνιας κεφαλής, και στα δύο βραχιόνια κάθε ασθενή. Επίσης αξιολογήθηκε η 

πώρωση των βραχιόνιων ογκωµάτων. Για τις µετρήσεις αυτές χρειάστηκαν 2 τοµές 

στον αξονικό τοµογράφο για κάθε βραχιόνιο, συνολικά 4 τοµές για κάθε ασθενή, και 

όχι παραπάνω από 10 λεπτά σε χρόνο εξέτασης.  

 Η αξιολόγηση των ακτινογραφιών έδειξε ακτινοδιαυγαστικές ζώνες, όχι 

περισσότερο από 1 χιλιοστό, σε 3 από τους ασθενείς µας. Και στις 3 περιπτώσεις οι 

ακτινοδιαυγαστικές ζώνες εντοπίζονταν στο κεντρικό άκρο της πρόθεσης. Σε κανέναν 

ασθενή δεν υπήρχαν ενδείξεις ακτινολογικής χαλάρωσης της πρόθεσης. Επίσης άνω 

µετατόπιση του βραχιονίου παρατηρήθηκε σε 6 ασθενείς, χωρίς όµως αυτό να µπορεί 

να συσχετιστεί µε κακή λειτουργία του ώµου. 

 Μετρήσεις από αξονικές τοµογραφίες έγιναν σε 16 από τους 26 ασθενείς µας. 

Σε αυτούς τους ασθενείς µετρήθηκε το µήκος και η οπίσθια απόκλιση και των δύο 

βραχιονίων και αξιολογήθηκαν οι διαφορές που ευρέθησαν µεταξύ του υγιούς 

βραχιονίου και αυτού µε την πρόθεση, οι οποίες δείχνουν κατά πόσο η τοποθέτηση 

της πρόθεσης είναι ανατοµική.(πίνακας IV)  

 Το µήκος µετρήθηκε από την επισκοπική τοµή (εικ.23),  τόσο στο βραχιόνιο, 

που φέρει την πρόθεση, όσο και στο υγιές βραχιόνιο. Τα αποτελέσµατα όσο αφορά το 

µήκος φαίνονται στον πίνακα IV.  

Η οπίσθια απόκλιση µετρήθηκε σε σχέση µε τον εφαπτόµενο άξονα του 

αγκώνα, και όχι µε τον διαεπικονδύλιο, αφού σε σχέση µε αυτόν τον άξονα οι 

µετρήσεις µας είχαν καλύτερη επαναληψιµότητα. Οι µετρήσεις έγιναν από δύο τοµές 

στον αξονικό τοµογράφο για κάθε βραχιόνιο, η θέση των οποίων φαίνεται στην 

επισκοπική τοµή (εικ.23). Από την τοποθέτηση της µιας τοµής πάνω στην άλλη, 

σηµείο προς σηµείο, δηµιουργήθηκε η εικόνα από την οποία µπορούµε να 

µετρήσουµε την οπίσθια απόκλιση στο υγιές βραχιόνιο (εικ.24), και αντίστοιχη 

εικόνα από την οποία µπορούµε να µετρήσουµε την οπίσθια απόκλιση στο βραχιόνιο, 

που φέρει την πρόθεση.(εικ. 25)  
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Εικόνα 23: Επισκοπική τοµή στον αξονικό τοµογράφο (scanogram). Φαίνονται οι δύο 

τοµές που γίνται, για να µετρηθεί η οπίσθια απόκλισητης βραχιόνιας κεφαλής, σε κάθε 

βραχιόνιο των ασθενών µας. Η πρώτη στο µέσο της κεφαλής του βραχιονίου και η 

δεύτερη στο επίπεδο των επικονδύλων, στον αγκώνα. Από την επισκοπικήτοµή µετράται 

επίσης το µήκος κάθε βραχιονίου.  

 

   

Πίνακας IV: ∆ιαφορές που µετρήθηκαν στο µήκος και την οπίσθια απόκλιση µεταξύ 

του υγιούς βραχιονίου και αυτού µε την πρόθεση σε 16 ασθενείς. 
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Α/Α Ονοµατεπώνυµο Constant Rf Rs Rf-Rs Lf Ls Lf-Ls 
1. Τ.Ε 87 32 24 8 26.7 27.1 0.4 
2. Λ.Ρ 56 29 25 4 27.4 26 1.4 
3. ∆.Μ 93 25 34 9 27.1 26.8 0.3 
4. Β.Θ 84 26 23 3 26.2 26.8 0.6 
5. Π.Ν 76 32 26 6 32.4 31.9 0.5 
6. Κ. Ε 95 45 44 1 29.3 29.2 0.1 
7. Β. Σ 89 14 22 8 31.5 32.1 0.4 
8 Π. Μ 91 14 13.5 0.5 26 26.5 0.5 
9 Α. Μ 85 23 22 1 27.3 27.4 0.1 
10. Σ. Μ 74 78 26 52 27.7 27.9 0.2 
11. Τ. Ζ 59 41 19 22 34 34.8 0.8 



12. Γ. Μ 98 32 39 7 27.6 28.2 0.6 
13. Μ. Κ 90 40 31 9 26.4 26.5 0.1 
14. Μ. Α 44 20 22 2 32.5 30.3 2.2 
15. Μ. Ε 95 19 16 3 27.4 27.6 0.2 
16. Σ. Α 54 22 26 4 27.9 26.1 1.8 
    

   

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24:  Μέτρηση της οπίσθιας απόκλισης, σε σχέση µε τον εφαπτόµενο άξονα του 

αγκώνα, στο υγιές βραχιόνιο. LL΄: ανατοµικός αυχένας του βραχιονίου. ΑΒ: 

εφαπτόµενος άξονας του αγκώνα. AC: κάθετος στο επίπεδο του ανατοµικού αυχένα. 

Γωνία r: οπίσθια κλίση της κεφαλής του βραχιονίου. 
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Εικόνα 25:  Μέτρηση της οπίσθιας απόκλισης, σε σχέση µε τον εφαπτόµενο άξονα του 

αγκώνα, στο βραχιόνιο που φέρει πρόθεση. LL΄: ανατοµικός αυχένας του βραχιονίου. 

ΑΒ: εφαπτόµενος άξονας του αγκώνα. AC: κάθετος στο επίπεδο του ανατοµικού 

αυχένα. Γωνία r: οπίσθια κλίση της κεφαλής που έχει εµφυτευθεί στο βραχιόνιο. 
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2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η οπίσθια απόκλιση της κεφαλής του βραχιονίου παρουσιάζει µεγάλη 

διακύµανση στις τιµές της.[6,7,8,9] Αυτό αποδεικνύεται τόσο από τις µεγάλες 

ανατοµικές µελέτες, που έχουν γίνει,[6,7,8] όσο και από την δική µας εργασία πάνω 

στα ξηρά πτωµατικά βραχιόνια.[4] 

Η οστεοτοµία της κεφαλής του  βραχιονίου, ακριβώς στο επίπεδο του 

ανατοµικού αυχένα, επιτρέπει τον ακριβή καθορισµό της φυσιολογικής γωνίας 

διάφυσης - κεφαλής (inclination angle) και της οπίσθιας απόκλισης της κεφαλής. Αν 

συνυπολογίσουµε και τις µετατοπίσεις (έσω και οπίσθια) της κεφαλής σε σχέση µε 

την διάφυση (medial and posterior offset), που µπορούν εύκολα να βρεθούν, αν είναι 

ακέραιο το άνω άκρο του βραχιονίου, η τοποθέτηση µιας πρόθεσης τρίτης γενιάς 

(adaptable) µπορεί να γίνει µε µεγάλη ακρίβεια, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 

φυσιολογική ανατοµία του άνω άκρου του βραχιονίου. 

Τα πράγµατα δεν είναι τόσο εύκολα, όταν πρόκειται να γίνει 

ηµιαρθροπλαστική για κάταγµα του άνω άκρου του βραχιονίου. Τα κατάγµατα, που 

έχουν ένδειξη για αυτή την θεραπεία, είναι συντριπτικά και είναι δύσκολο να βρεθούν 

οδηγά σηµεία για την τοποθέτηση της πρόθεσης. Τα οδηγά σηµεία, που συνήθως 

χρησιµοποιούν οι χειρουργοί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι επικόνδυλοι του 

βραχιονίου και η αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου µυός. Κάποιοι συγγραφείς, 

επίσης, προτείνουν την χρήση ειδικής συσκευής (fracture jig), που βοηθάει στην 

σωστή τοποθέτηση της πρόθεσης.[7,10] Όµως υπάρχει µεγάλη δυσκολία στο να 

επιτευχθεί ακριβής και επαναλήψιµη τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης µε την 

χρήση των παραπάνω µεθόδων. 

Η χρήση των επικονδύλων και του αντιβραχίου ως οδηγών σηµείων µπορεί να 

οδηγήσει σε σηµαντική απόκλιση από την επιθυµητή οπίσθια κλίση της βραχιόνιας 

κεφαλής, αφού η φυσιολογική βλαισότητα του αγκώνα πολλές φορές υπερβαίνει τις 

10°.[10] Η χρήση της ειδικής συσκευής  (fracture jig) δεν έχει τύχει ευρείας 

αποδοχής, αφού υπάρχει πολύ µεγάλη δυσκολία στην χρήση της, από όσους 

χειρουργούς δεν είναι απόλυτα εξοικειωµένοι µε αυτήν. Ακόµα παραµένει η 

δυσκολία της επιλογής της τιµής της οπίσθιας απόκλισης, στην οποία πρέπει να 

τοποθετηθεί η βραχιόνια πρόθεση. 

Το µεγαλύτερο µέρος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός, συχνά, 

δεν υπάρχει στα συντριπτικά κατάγµατα και µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως 
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οδηγό σηµείο µόνο το περιφερικό τµήµα της αύλακας. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο 

χειρουργός µπορεί να βοηθηθεί στην εντόπιση της δικεφαλικής αύλακας από τον 

τένοντα της µακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου µυός και να καθορίσει το 

οπίσθιο χείλος της δικεφαλικής αύλακας ακριβώς πίσω από τον τένοντα. 

Ο στόχος της πλειοψηφίας των χειρουργών του ώµου, έως και σήµερα, είναι η 

τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης σε µια οπίσθια απόκλιση µεταξύ 20° και 40°. 

Για να το επιτύχουν αυτό τοποθετούν το οπίσθιο πτερύγιο της βραχιόνιας πρόθεσης 

στο οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός.[11] 

Σύµφωνα µε τα δικά µας ευρήµατα, όταν ο χειρουργός τοποθετεί την πρόθεση 

µε το οπίσθιο πτερύγιο της να βρίσκεται ακριβώς στο οπίσθιο χείλος της αύλακας του 

δικεφάλου βραχιονίου µυός, η πρόθεση τοποθετείται µε οπίσθια απόκλιση η οποία 

είναι από -6.3° έως 41.7° µεγαλύτερη από την φυσιολογική (Μέσος όρος 20°). Η 

τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης µε υπερβολική οπίσθια απόκλιση, σε 

περιπτώσεις καταγµάτων, µπορεί να προκαλέσει οπίσθια µετατόπιση του µείζονος 

βραχιονίου ογκώµατος, µε συνέπεια περιορισµένο εύρος κίνησης της άρθρωσης του 

ώµου.[12] 

Κάποιες πρόσφατες εργασίες έχουν εξετάσει την αύλακα του δικεφάλου 

βραχιονίου µυός ως οδηγό σηµείο για την τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης, 

αλλά δεν έχουν προσδιορίσει τη σχέση αυτή στο επίπεδο του χειρουργικού αυχένα 

του βραχιονίου, όπου συµβαίνουν τα κατάγµατα που απαιτούν ηµιαρθροπλαστική για 

την θεραπεία τους.[13,14,15] Είναι γνωστό, όµως, ότι η πορεία της δικεφαλικής 

αύλακας διαφέρει ανάµεσα στο επίπεδο του χειρουργικού αυχένα του βραχιονίου και 

την κορυφή της κεφαλής.[12,13,14,15] Συνεπώς αναµένεται οι µετρήσεις, που 

γίνονται στην αρχή της δικεφαλικής αύλακας, στο επίπεδο ακριβώς κάτω από το 

κατώτερο όριο της κεφαλής, να παρουσιάσουν διαφορές από τις µετρήσεις των 

παραπάνω εργασιών.  

Αν και οι παραπάνω διαφορές δεν έχουν υπολογιστεί, όλες οι πρόσφατες  

εργασίες συµφωνούν ότι το οπίσθιο πτερύγιο της βραχιόνιας πρόθεσης πρέπει να 

τοποθετείται σε κάποια απόσταση πίσω από το οπίσθιο χείλος της αύλακας του 

δικεφάλου βραχιονίου µυός.[12,13,14,15] Η παρούσα εργασία, σε ξηρά πτωµατικά 

οστά, είναι η πρώτη που εστιάζει τις µετρήσεις στο επίπεδο που χρησιµοποιείται για 

την τοποθέτηση της πρόθεσης στα κατάγµατα του ώµου. Όσο αφορά τις υπόλοιπες 

παραµέτρους, που µετρήθηκαν στην µελέτη αυτή (έσω και οπίσθια µετατόπιση, 

 68



οπίσθια απόκλιση), οι τιµές είναι συγκρίσιµες µε αυτές που αναφέρουν οι 

προηγούµενοι συγγραφείς, που έκαναν τις µετρήσεις τους χρησιµοποιώντας 

διαφορετική µεθοδολογία.[7] 

Ένα άλλο στοιχείο που εκτιµήθηκε στην µελέτη µας σε ξηρά πτωµατικά οστά, 

είναι η επαναληψιµότητα των µετρήσεων. Όταν εκτελούνται επαναλαµβανόµενες 

µετρήσεις µιας µεταβλητής σε εικόνες του ίδιου δείγµατος, που ελήφθησαν µε τον 

ίδιο τεχνολογικό εξοπλισµό (αξονικό τοµογράφο), αιτία λάθους µπορεί να είναι 

λανθασµένες εκτιµήσεις του χειριστή σε παραµέτρους που προσδιορίζει ο ίδιος. Λάθη 

στην εργασία µας, θα µπορούσαν να προκύψουν από ανακριβή προσδιορισµό της 

θέσης σηµείων, γραµµών, ή γωνιών από τον χειριστή. 

Η εκτίµηση της πιθανότητας λάθους στις µετρήσεις του ίδιου χειριστή 

(intaobserver variability), ή µεταξύ των µετρήσεων διαφορετικών χειριστών 

(interobserver variability), που έγινε για την παρούσα µελέτη, έδειξε ότι η τεχνική 

που χρησιµοποιήθηκε δίνει επαναλήψιµα αποτελέσµατα. Το λάθος του χειριστή 

προκαλεί µάλλον αµελητέα διακύµανση στα αποτελέσµατα, αφού η µέση πιθανότητα 

διακύµανσης στις µετρήσεις του ίδιου χειριστή ή µεταξύ των µετρήσεων 

διαφορετικών χειριστών (intaobserver and interobserver variation) κυµαίνεται από 

0.018% έως 0.14% σε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις των παραµέτρων που 

εκτιµήθηκαν στην µελέτη µας. 

Οι παραπάνω στατιστικές εκτιµήσεις, µαζί µε το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα 

των µετρήσεων µας, όσο αφορά την έσω και οπίσθια µετατόπιση και την οπίσθια 

απόκλιση της κεφαλής του βραχιονίου, είναι σύµφωνα µε αυτά άλλων 

συγγραφέων[7], επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της µελέτης µας. 

Το γεγονός ότι εµείς υπολογίσαµε την απόσταση d στο επίπεδο του ανατοµικού 

αυχένα, όπου συµβαίνουν τα κατάγµατα κάνει την δική µας πρόταση, για τοποθέτηση 

του οπίσθιου πτερυγίου της βραχιόνιας πρόθεσης στα 5.2 χιλιοστά πίσω από το 

οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός, την πιο αξιόπιστη και 

πιο καλά τεκµηριωµένη που υπάρχει σήµερα στην βιβλιογραφία για τον 

προσανατολισµό της βραχιόνιας πρόθεσης µε την κατάλληλη οπίσθια απόκλιση, όταν 

πρόκειται για κάταγµα του άνω άκρου του βραχιονίου. 

Όµως τα δεδοµένα της µελέτης µας δείχνουν µια αξιοσηµείωτη διακύµανση 

στις µετρήσεις της απόστασης d (από το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου 

βραχιονίου µυός έως την κάθετη στον ανατοµικό αυχένα του βραχιονίου, που περνάει 

από το κέντρο του µεταφυσιακού κυλίνδρου C΄). Η απόσταση αυτή, που δείχνει το 
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σηµείο, στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί το οπίσθιο πτερύγιο της βραχιόνιας 

πρόθεσης για να γίνει η εµφύτευση της πρόθεσης µε την κατάλληλη οπίσθια 

απόκλιση, εκτιµήθηκε ότι είναι 5.2 ± 2.6 χιλιοστά, αλλά µε µεγάλο εύρος τιµών που 

κυµαίνονται από -1.5 έως 10.7 χιλιοστά.  

Αυτό σηµαίνει ότι η προσέγγιση που θα γίνει σε κάποιους ασθενείς µε 

κάταγµα, πιθανά, δεν θα  είναι απόλυτα ανατοµική. Ίσως είναι υπεραπλούστευση να 

λέµε ότι µπορούµε να προσανατολίσουµε την βραχιόνια πρόθεση τοποθετώντας το 

οπίσθιο πτερύγιο της σε µια υπολογισµένη µέση απόσταση, ειδικά στα κατάγµατα 

του ώµου. 

Για αυτούς τους λόγους εξατοµικεύσαµε την τεχνική µας, και δηµιουργήσαµε 

µια εξατοµικευµένη µεθοδολογία, µε την οποία ο χειρουργός µπορεί να µετράει την 

αντίστοιχη απόσταση d στο υγιές βραχιόνιο κάθε ασθενή, και σύµφωνα µε αυτήν να 

τοποθετεί την πρόθεση στον ώµο µε το κάταγµα. Η τεχνική είναι η ίδια που 

χρησιµοποιήθηκε στα ξηρά πτωµατικά οστά, µε κάποιες βελτιώσεις και 

τροποποιήσεις, έτσι ώστε να µπορέσει η µέθοδος να χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς.  

Οι διαφορές στην µεθοδολογία οφείλονται στο γεγονός ότι το υγιές βραχιόνιο 

του ασθενή δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί απόλυτα παράλληλα στον αξονικό 

τοµογράφο, και θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι γωνίες που δηµιουργούνται, για να 

είναι οι µετρήσεις µας απόλυτα ακριβείς. Αυτό είναι εύκολο µε την χρήση της 

µεθοδολογίας, που έχουµε προτείνει, και γίνεται ακόµα ευκολότερο µε την 

κατάλληλη τοποθέτηση του ασθενή, όπως προτείνουµε, έτσι ώστε να δηµιουργείται 

γωνία µόνο σε ένα επίπεδο µεταξύ βραχιονίου του ασθενή και αξονικού τοµογράφου.  

Μια άλλη δυσκολία στην εξατοµικευµένη µεθοδολογία, που δηµιουργήσαµε, 

οφείλεται στο γεγονός ότι η εικόνα που παίρνουµε, από τον αξονικό τοµογράφο, 

στους ασθενείς είναι περισσότερο σύνθετη από αυτήν, που παίρνουµε στα πτωµατικά 

βραχιόνια, αφού εκτός από το οστό περιλαµβάνει και τα µαλακά µόρια (τένοντες, 

µύες, περιτονίες, υποδόριο, δέρµα). Για αυτό τον λόγο, χρειάζεται να γίνει κάποια 

επεξεργασία στην εικόνα κάθε τοµής, έτσι ώστε να µπορούµε να τοποθετήσουµε την 

µια εικόνα πάνω στην άλλη και να έχουµε ευκρίνεια στην τελική εικόνα που 

δηµιουργείται, πάνω στην οποία γίνονται οι µετρήσεις. 

Όµως οι τεχνικές αυτές δυσκολίες σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν 

πρόβληµα για όποιον θέλει να εφαρµόσει την παραπάνω µεθοδολογία. Οι τρεις τοµές 

στον αξονικό τοµογράφο, που χρειάζονται για να γίνουν οι µετρήσεις, µπορούν να 
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ληφθούν πολύ εύκολα σε χρόνο λιγότερο από 5 λεπτά και να µεταφερθούν σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, για περαιτέρω επεξεργασία εικόνας µε το πρόγραµµα image 

pro plus vs 4.009 (Media Cybernetics, LP, Silver Spring, Md). Το πρόγραµµα αυτό 

δίνει άριστες δυνατότητες για επεξεργασία εικόνας και για µετρήσεις. Για κάποιον, 

που είναι εξοικειωµένος µε το πρόγραµµα, όλη η διαδικασία, από την λήψη των 

τοµών στον αξονικό τοµογράφο έως και την µέτρηση της απόστασης από το οπίσθιο 

χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός έως την κάθετη στον ανατοµικό 

αυχένα του βραχιονίου, που περνάει από το κέντρο του µεταφυσιακού κυλίνδρου C΄, 

που είναι το ζητούµενο, χρειάζεται χρόνο λιγότερο από 30 λεπτά.  

Ένα άλλο θέµα, που πρέπει να συζητηθεί είναι οι διαφορές, που υπάρχουν 

στην οπίσθια απόκλιση µεταξύ των δύο βραχιονίων του ασθενή, και αν αυτές 

επηρεάζουν την αξιοπιστία της µεθόδου µας. Κάποιες ανατοµικές µελέτες, που όµως 

το υλικό τους είναι µικρό, δείχνουν ότι οι διαφορές στην οπίσθια απόκλιση της 

κεφαλής, µεταξύ δεξιού και αριστερού βραχιονίου στο ίδιο άτοµο µπορεί να είναι 

µεγάλες.[3,6,16,] Σε πρόσφατα δηµοσιευµένη ανατοµική µελέτη, που αναφέρεται σε 

µεγάλο δείγµα βραχιονίων, οι διαφορές που µετρούνται στην οπίσθια απόκλιση 

µεταξύ δεξιού και αριστερού βραχιονίου είναι κατά µέσο όρο 5.8° στους άνδρες και 

2.8° στις γυναίκες, µε την µεγαλύτερη οπίσθια απόκλιση να µετράται στο δεξιό 

βραχιόνιο.[8] Όµως παρά τις διαφορές αυτές, που πιθανά οφείλονται στα αυξηµένα 

φορτία, που δέχεται το επικρατούν άνω άκρο, η προσέγγιση που γίνεται στο 

φυσιολογικό χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία που προτείνουµε, είναι σίγουρα 

περισσότερο ανατοµική, από το να τοποθετήσουµε την πρόθεση σε µια σταθερή 

οπίσθια απόκλιση. 

Προϋπόθεση για την εφαρµογή της µεθοδολογίας, που προτείνουµε, είναι να 

µην υπάρχει συντριβή στην µετάφυση του βραχιονίου, που φέρει το κάταγµα, η οποία 

να περιλαµβάνει το περιφερικό τµήµα της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός. 

Πρέπει δηλαδή να υπάρχει κάποιο περιφερικό τµήµα της αύλακας ανέπαφο, για να 

χρησιµοποιηθεί ως οδηγό σηµείο για την τοποθέτηση της πρόθεσης. Και βέβαια, αν 

το τµήµα της αύλακας, που είναι ανέπαφο, βρίσκεται πολύ περιφερικά, µπορούµε να 

βοηθηθούµε στην εντόπιση του από τον τένοντα της µακράς κεφαλής του δικεφάλου 

βραχιονίου µυός. 

Τα ποσοστά άσηπτης νέκρωσης της βραχιόνιας κεφαλής µετά από κατάγµατα 

3- ή 4- τµηµάτων κυµαίνονται από 12-25% και 41-59% αντίστοιχα.[17] Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσµα την απώλεια του σφαιρικού σχήµατος της βραχιόνιας κεφαλής και την 

ανάπτυξη µετατραυµατικής αρθρίτιδας, µε επακόλουθο πόνο και περιορισµό στην 

κίνηση της άρθρωσης του ώµου.[18,19,20,21] Αφού η συντηρητική θεραπεία, ή η 

αρθροπλαστική εκτοµής της βραχιόνιας κεφαλής δεν µπορούν να βελτιώσουν την 

λειτουργία του ώµου, η αντικατάστασητης βραχιόνιας κεφαλής µε πρόθεση φαίνεται 

να είναι η καλύτερη λύση.[2]  

Τα αποτελέσµατα της ηµιαρθροπλαστικής του ώµου για κατάγµατα φαίνεται 

να είναι πολύ καλά, σύµφωνα µε ορισµένους συγγραφείς.[22,23,24,25] Η πρόθεση, 

που έχει χρησιµοποιηθεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι η Neer II, αλλά τα 

αποτελέσµατα είναι εξίσου καλά και µε τις άλλες προθέσεις, που έχουν 

χρησιµοποιηθεί.[26,27,28] Όµως υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που αναφέρουν ότι 

τα αποτελέσµατα της ηµιαρθροπλαστικής στα κατάγµατα του ώµου δεν είναι 

προβλέψιµα, και κάποιοι άλλοι, που αναφέρουν καλύτερα αποτελέσµτα µε 

συντηρητική θεραπεία.[29,30,31] Αν και για τον πόνο τα αποτελέσµατα που 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία είναι καλά, δεν ισχύει το ίδιο για τα την 

λειτουργικότητα του ώµου, που είναι δύσκολο να προβλεφθεί από τα δεδοµένα των 

εργασιών, που έχουν δηµοσιευθεί τα τελευταία έτη.[32] 

Στην δική µας σειρά, τα αποτελέσµατα ήταν πολύ ικανοποιητικά τόσο σχετικά 

µε τον πόνο όσο και σε σχέση µε την κίνηση του ώµου , µετά την ηµιαρθροπλαστική. 

Πιστεύουµε ότι οι κύριοι λόγοι για αυτό είναι η προσεκτική επιλογή των ασθενών 

µας, η καλή χειρουργική τεχνική, η ανατοµική αποκατάσταση του άνω άκρου του 

βραχιονίου και η έµφαση που δόθηκε στην φυσικοθεραπεία των ασθενών, ιδιαίτερα 

τις πρώτες 6 εβδοµάδες µετεγχειρητικά. 

Αναφορικά µε την επιλογή των ασθενών, εκτός από τις παραµέτρους του 

κατάγµατος (τύπος, συντριβή, ποιότητα οστού), αξιολογήθηκαν και παράγοντες, που 

αφορούν τον ασθενή. Έγινε προσπάθεια να µην περιληφθούν στην σειρά ασθενείς µε 

µεγάλη βιολογική ηλικία, που δεν θα είχαν ουσιαστική ωφέλεια από την 

αντικατάσταση της κεφαλής του βραχιονίου µε πρόθεση. Επίσης αποκλείστηκαν 

ασθενείς µε νευροµυϊκά, ή άλλα προβλήµατα υγείας για τον ίδιο λόγο.  

Σε αυτούς τους ασθενείς δόθηκε µεγάλη έµφαση στην σωστή χειρουργική 

τεχνική και στον σεβασµό των ιστών. Η καλή προεγχειρητική προετοιµασία και 

µελέτη του κατάγµατος  θεωρούµε ότι βοήθησε στην επίτευξη αυτού του σκοπού. 

Όλες οι παράµετροι, που αφορούσαν την τοποθέτηση της πρόθεσης και γενικότερα 

την επέµβαση, είχαν εκτιµηθεί προεγχειρητικά σε όλους τους ασθενείς. Επίσης 
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βοήθησε η πείρα της χειρουργικής οµάδας, που ήταν κατά βάση η ίδια σε όλους τους 

ασθενείς. 

Στόχος της όλης προσπάθειας που κάναµε, πειραµατικά και κλινικά, ήταν να 

επιτύχουµε ανατοµική αποκατάσταση στα κατάγµατα του  άνω άκρου του 

βραχιονίου, στα οποία τοποθετήσαµε πρόθεση. Πιστεύουµε ότι τα καλά 

αποτελέσµατα οφείλονται σε µεγάλο ποσοστό σε αυτόν τον παράγοντα. Οι αξονικές 

τοµογραφίες, στα δύο βραχιόνια των ασθενών µας, έγιναν για να αξιολογήσουµε τις 

µεθόδους, που χρησιµοποιήθηκαν, για να επιτύχουµε ανατοµική αποκατάσταση και 

ακόµα να εκτιµήσουµε σε ποιο ποσοστό επηρεάζει το λειτουργικό αποτέλεσµα η 

ανατοµική αποκατάσταση και ποιοι παράγοντες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα, για 

να έχουµε το καλύτερο δυνατό λειτουργικό αποτέλεσµα. Οι ανατοµικές παράµετροι, 

που αξιολογήθηκαν, το µήκος και η οπίσθια αποκλιση του και των δύο βραχιονίων 

κάθε ασθενή, έγινε προσπάθεια να συσχετιστούν µε το κλινικό αποτέλεσµα, όπως 

αυτό εκτιµήθηκε µε την κλίµακα αξιολόγησης Constant - Murlay. 

Η ανατοµική αποκατάσταση του µήκους του βραχιονίου φαίνεται να έχει 

άµεση σχέση µε το κλινικό αποτέλεσµα. Καλά ανεκτή είναι µια διαφορά µήκους 

µεταξύ των βραχιονίων έως και 8 χιλιοστά, χωρίς καµµία αρνητική επίδραση στο 

κλινικό αποτέλεσµα. Σε ασθενείς που η διαφορά µήκους υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά 

παρατηρείται εκθετική µείωση του αποτελέσµατος της κλίµακας Constant - Murlay. 

Οι δύο ασθενείς µας µε το χειρότερο αποτέλεσµα είχαν διφορά µήκους µεταξύ των 

βραχιονίων 18 και 22 χιλιοστά.   

Όσο αφορά την οπίσθια απόκλιση, η διαφορά της οπίσθιας απόκλισης µεταξύ 

υγιούς βραχιονίου και βραχιονίου, που έχει υποβληθεί σε προσθετική αντικατάσταση, 

δεν βρέθηκε να έχει γραµµική σχέση µε το κλινικό αποτέλεσµα, όπως αυτό εκτµάται 

µε την κλίµακα Constant - Murlay. Από τις τιµές, που φαίνονται στον πίνακα IV, 

µπορεί εύκολα να παρατηρήσει κάποιος ότι διαφορά στην οπίσθια απόκλιση έως και 

10 µοίρες δεν επηρεάζει το κλινικό αποτέλεσµα., ενώ έντονες αρνητικές επιδράσεις 

στο κλινικό αποτέλεσµα παρατηρούνται, όταν η διαφορά στην οπίσθια απόκλιση, 

υγιούς βραχιονίου και πρόθεσης, περάσει τις 20 µοίρες. 

Περισσότερο ανατοµικό αποτέλεσµα, όσο αφορά την οπίσθια απόκλιση, 

επιτεύχθηκε στους ασθενείς, στους οποίους κάναµε εξατοµικευµένες µετρήσεις στο 

υγιές βραχιόνιο πριν την τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης. Όµως η τοποθέτηση 

του οπίσθιου πτερυγίου της βραχιόνιας πρόθεσης 5.2 χιλιοστά πίσω από το οπίσθιο 

χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός έδωσε εξίσου καλά κλινικά 
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αποτελέσµατα και σε κανένα ασθενή δεν έδωσε διαφορά οπίσθιας απόκλισης 

µεγαλύτερη από 10 µοίρες. Στους ασθενείς, όπου το οπισθιο πτερύγιο της βραχιόνιας 

πρόθεσης τοποθετήθηκε ακριβώς στο οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου 

βραχιονίου µυός, υπήρξαν οι µεγαλύτερες διαφορές στην οπίσθια απόκλιση των δύο 

βραχιονίων, η οποία σε µια περίπτωση έφτασε τις 52 µοίρες.  

Συµπερασµατικά, και παρά το ότι το δείγµα µας είναι µικρό, για να βγουν 

στατιστικά τεκµηριωµένα συµπεράσµατα, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η 

τοποθέτηση του οπίσθιου πτερυγίου της βραχιόνιας πρόθεσης 5.2 χιλιοστά πίσω από 

το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου µυός προσεγγίζει πολύ 

καλά την φυσιολογική ανατοµία και δίνει καλά κλινικά αποτελέσµατα. Οι 

εξατοµικευµένες µετρήσεις δίνουν ακόµα καλύτερη προσέγγιση στην φυσιολογική 

ανατοµία, χωρίς όµως να είναι σίγουρο ότι αυτό θα φανεί στα κλινικά αποτελέσµατα. 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Η ανατοµική αποκατάσταση του άνω άκρου του βραχιονίου, στις 

ηµιαρθροπλαστικές που γίνονται για κατάγµατα του ώµου, είναι βασικός 

παράγοντας για την επίτευξη καλού λειτουργικού αποτελέσµατος. 

2. Η αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου µυός είναι χρήσιµο οδηγό σηµείο για την 

τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης, ειδικά στα κατάγµατα του ώµου, στα οποία 

πρακτικά δεν υπάρχουν άλλα οδηγά σηµεία.  

3. Όταν ο χειρουργός χρησιµοποιεί το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου 

βραχιονίου µυός ως οδηγό σηµείο για την τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης, 

η πρόθεση εµφυτεύεται µε περίσσεια οπίσθιας απόκλισης κατά µέσο όρο 20 

µοίρες (εύρος τιµών -6.3° έως 41.7°). 

4. Στο επίπεδο του ανατοµικού αυχένα, όπου συµβαίνουν τα κατάγµατα του ώµου, 

το οπίσθιο πτερύγιο της βραχιόνιας πρόθεσης πρέπει να τοποθετείται 5.2±2.6 

χιλιοστά πίσω από το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικεφάλου βραχιονίου 

µυός. 

5. Την καλύτερη δυνατή ανατοµική αποκατάσταση του άνω άκρου του βραχιονίου, 

σχετικά µε την οπίσθια απόκλιση, µπορούµε να επιτύχουµε αν χρησιµοποιήσουµε 

την εξατοµικευµένη µεθοδολογία που προτείνουµε, µε µετρήσεις στο υγιές 

βραχιόνιο. 

6. Σηµαντικό στοιχείο για την επίτευξη καλών κλινικών αποτελεσµάτων είναι η 

προσεκτική επιλογή των ασθενών που θα υποβληθούν σε ηµιαρθροπλαστική.   
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4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αποκατάσταση της φυσιολογικής οπίσθιας κλίσης είναι µέρος της 

διαδικασίας αντικατάστασης της κεφαλής του βραχιονίου. Στα κατάγµατα έχει 

προταθεί εµφύτευση της βραχιόνιας πρόθεσης µε σταθερή οπίσθια κλίση µεταξύ 20 

και 40 µοιρών. Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί, αν η αύλακα του δικέφαλου 

βραχιονίου µυός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγό σηµείο για το σωστό, 

εξατοµικευµένο προσανατολισµό της βραχιόνιας πρόθεσης, ειδικά στα κατάγµατα 

του ώµου.  

Μελετήσαµε 45 ξηρά πτωµατικά βραχιόνια, χωρίς ενδείξεις εκφυλιστικών 

αλλοιώσεων, ή προηγούµενου κατάγµατος. Κάθε οστό τοποθετήθηκε σε επίπεδη 

οριζόντια επιφάνεια µε τον εφαπτόµενο άξονα του αγκώνα παράλληλο µε το 

οριζόντιο επίπεδο και σε αυτή την θέση έγιναν 3 τοµές 1.5 χιλ. στον αξονικό 

τοµογράφο, στις εξής θέσεις: α) Στο επίπεδο ακριβώς κάτω από το κατώτερο όριο της 

βραχιόνιας κεφαλής, β) στο µέσο της κεφαλής και γ) 5 εκατοστά κάτω από την πρώτη 

τοµή, στο επίπδο του µεταφυσιακού κυλίνδρου.  

Χρησιµοποιώντας ειδικό πρόγραµµα (Image Pro Plus version 4.0) οι τοµές 

τοποθετήθηκαν, σηµείο προς σηµείο, στο ίδιο επίπεδο αναπαριστώντας την 

διαφορετική θέση τους στο χώρο. Έτσι µετρήθηκε η απόσταση από τη µεσοκάθετη 

στον ανατοµικό αυχένα του βραχιονίου έως το οπίσθιο χείλος της  αύλακας του 

δικέφαλου, στο ύψος του χειρουργικού αυχένα. Η απόσταση αυτή αντιστοιχεί στη 

θέση, που τοποθετείται το   οπίσθιο πτερύγιο µιας βραχιόνιας πρόθεσης. Το σφάλµα 

στις µετρήσεις του ίδιου χειριστή και µεταξύ των µετρήσεων διαφορετικών χειριστών 

υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας δεδοµένα από τρεις χειριστές. Όλοι µέτρησαν 5 

φορές κάθε µεταβλητή σε 5 δείγµατα, και οι µετρήσεις έδειξαν ότι η τεχνική µας δίνει 

επαναλήψιµα αποτελέσµατα. Η διάρκεια της όλης διαδικασίας δεν υπερέβη τα 30 

λεπτά για κάθε δείγµα.   

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις µας, για να αναπαραχθεί η σωστή οπίσθια κλίση 

της κεφαλής, όταν εµφυτεύεται βραχιόνια πρόθεση σε ασθενή µε κάταγµα του ώµου, 

το οπίσθιο πτερύγιο της πρόθεσης πρέπει να τοποθετείται σε µια µέση απόσταση 

5,2±2,6 mm (-1,5 έως 10,7) από το οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικέφαλου 

βραχιονίου µυός. Εάν το οπίσθιο πτερύγιο της πρόθεσης τοποθετηθεί ακριβώς στο 

οπίσθιο χείλος της αύλακας του δικέφαλου θα προκύψει µια διαφορά από τη 

φυσιολογική οπίσθια απόκλιση από -6,3ο έως 41,7ο .  
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Στα κατάγµατα του ώµου θεωρούµε υπεραπλούστευση να προτείνουµε 

τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης σε µια σταθερή µέση απόσταση, που 

υπολογίσαµε. Όµως είναι δυνατό να µετρηθεί η ζητούµενη απόσταση από το οπίσθιο 

χείλος της δικεφαλικής αύλακας στο υγιές βραχιόνιο µε παρόµοιο τρόπο µε αυτόν 

που την υπολογίσαµε στα ξηρά πτωµατικά βραχιόνια. Παρά το γεγονός ότι ορισµένοι 

συγγραφείς αναφέρουν διαφορές στην οπίσθια απόκλιση µεταξύ δεξιάς και αριστερής 

βραχιόνιας κεφαλής, η προσέγγιση στο φυσιολογικό µε τη χρήση της παραπάνω 

µεθοδολογίας είναι καλύτερη από την τοποθέτηση της βραχιόνιας πρόθεσης σε µια 

σταθερή οπίσθια απόκλιση.  
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5. SUMMARY 

The restoration of the normal retroversion consists a part of the replacement 

procedure of the humeral head. However, it is known that there is a great variation in 

the retroversion of the humeral head. In fracture cases, the implantation of the 

humeral prosthesis in a standard retroversion between 20-40 degrees has been 

recommended. The aim of this study is to examine if the bicipital groove of the 

humerus can be used as a landmark for a proper, individualized orientation of a 

humeral prosthesis, especially in fracture cases. 

Forty-five dry cadaveric humeri without evidence of degenerative changes or 

previous fracture were used for this study. Each specimen was put on a flat horizontal 

surface with its tangent elbow axis parallel to the horozontal plane and, in this 

position 1.5mm CT-scan sections were obtained at the following sites: a) at a level 

just below the lower portion of the head of the humerus (a common site where the 

fractures requiring prosthetic replacement occur), b) at the middle of humeral head 

and c) 5 cm below the first section, at the metaphyseal cylinder area. 

All CT slices were further analyzed using Image Pro Plus version 4.0 software 

(Media Cybernetics, L.P., USA). The three images for each humerus were overlaid on 

a pixel-by-pixel basis in order to form a merged image superimposing these slices on 

each other. The distance between the perpendicular to the middle of the anatomical 

head line and the posterior edge of the bicipital groove at the level just below the 

lower portion of the head was measured. This distance corresponds to the site where 

the lateral fin of a humeral prosthesis fitting the humeral canal seats. Intra- and inter-

observer variation was evaluated using data of three operators. All operators measured 

five times each variable using the complete data set of 5 srecimens, and measurements 

showed that our technique provided reproducible results. The duration of the whole 

procedure did not exceed 30 minutes in each specimen. 

According to our results, to reproduse the individual posterior version of the 

head, when we implant a humeral prosthesis for fracture, the lateral fin of the 

prosthesis should be sit at a mean distance 5.2±2.6mm (-1.5 to 10.7 mm) from the 

posterior edge of the bicipital groove. If the lateral fin of the humeral prosthesis seats 

just behind to the posterior edge of the bicipital groove a difference from the normal 

posterior version -6.3 to 41.7 degrees occurs. 
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When we deal with a fracture, it is rather a simplification to say that we can 

orientate the prosthesis just by putting the lateral fin of the prosthesis at the estimated 

mean distance. However, it could be possible to measure the respective distance from 

the groove on the sound humerus in a similar way we calculated it, using the 

cadaveric bones. Despite the fact that some authors have reported differences in 

retroversion between the left and the right humeral heads, the proximity to normal is 

better using the above methodology than to put the prosthesis in a standard 

retroversion.  
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