
Ψευδοανεύρυσμα της πρόσθιας μεσόστεας αρτηρίας και παράλυση του πρόσθιου 
μεσόστεου νεύρου μετά από οστεοσύνθεση κατάγματος της ωλένης .

Γεώργιος Μαγαράκης1 , Ιωάννης Ανυφαντάκης1, Πέτρος Καψετάκης1 , Χαράλαμπος Χριστοφορίδης1, Κων/νος Χανιωτάκης1, Παναγιώτης 
Συλιγνάκης1, Βασίλειος Γενετζάκης1, Χρήστος Κουτσερίμπας2 , Κων/νος Ράπτης2, Διονύσιος Ζάβρας1 , Χρυσούλα Παπαδάκη1 Kαλλιόπη Αλπαντάκη1

1. «Βενιζέλειο» Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Τμήμα Ορθοπεδικής .

2.  251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αθηνών, Τμήμα Ορθοπεδικής .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ψευδοανεύρυσμα ορίζεται μια κλινική κατάσταση στην οποία δημιουργείται διαφυγή και
συλλογή αίματος μεταξύ των δυο εξωτερικών χιτώνων μιας αρτηρίας προκαλώντας μια διόγκωση σφύζουσα στην
περιοχή 1. Αν και μια αρκετά κοινή επιπλοκή τόσο των διαγνωστικών όσο και των θεραπευτικών αγγειακών
παρεμβάσεων, σπάνια έχει αναφερθεί μετά από ανοιχτή αντιμετώπιση των καταγμάτων2.

Εδώ, αναφέρουμε μια σπάνια περίπτωση ψευδοανευρύσματος της πρόσθιας μεσόστεας
αρτηρίας, η οποία παρουσιάζεται ως επώδυνη μάζα αντιβραχίου με συμμετοχή παγίδευσης του πρόσθιου
μεσόστεου νεύρου (ΑΙΝ) ως απώτερη επιπλοκή μετά από οστεοσύνθεση της ωλένης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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Κατά την κλινική εξέταση ταυτοποιήθηκε ψηλαφητή και επώδυνη μάζα που βρίσκεται στο εγγύς
όγκο του αντιβραχίου. Και πάλι δεν παρατηρήθηκαν σημάδια μόλυνσης. Αισθητικό έλλειμμα του δείκτη υπήρχε.
Επιπλέον, ο ασθενής είχε σταδιακά αναπτύξει επιδεινούμενη αδυναμία του στο μακρό καμπτήρα του αντίχειρα (FPL),
εν τω βάθει καμπτήρας των δακτύλων (FDP) και του τετράγωνου πρηνιστή (αδυναμία εκτέλεσης «ΟΚ sign»).

Διεξήχθη CT αγγειογραφία η οποία ανέδειξε ψευδοανευρύσμα διαστάσεων περίπου
5,16 cm x 4,19 cm της πρόσθιας μεσόστεας αρτηρίας.

Ο έντονος πόνος, ο αυξημένος κίνδυνος ρήξης ψευδοανευρύσματος με επακόλουθο σύνδρομο
διαμερίσματος οδήγησαν τον ασθενή αμέσως στο χειρουργείο. Εφαρμόστηκε πνευματική ίσχαιμος περίδεσή και υπο
γενική αναισθησία πραγματοποιήθηκε εγγύς προσέγγιση Henry. Η κύστη του ψευδοανευρύσματος αναγνωρίστηκε
και παροχετεύτηκε. Ο αυχένας του ψευδοανευρύσματος αναγνωρίστηκε και απολινώθηκε. Αμέσως μετά την
επέμβαση, ψηλαφητές ήταν οι κερκιδικές και ωλένιες σφύξεις και ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH)
αντικατέστησε την βαρφαρίνη (sintrom).

72 χρονών άνδρας υπέστη κάταγμα αριστερής ωλένης (nightstick fracture) και σύστοιχο κάταγμα
διάφυσης βραχιονίου και ακέραια νευροαγγειακή εικόνα . Από το ατομικό ιατρικό ιστορικό του λάμβανε βαρφαρίνης
λόγω χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ORIF και για τα δύο κατάγματα του άνω άκρου.
Πνευμονική περιχειρίδα δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω του κατάγματος του στο βραχιόνιο οστό. Σύμφωνα με τον
χειρουργό του, λόγω υπερβολικής αιμορραγίας, η χειρουργική επέμβαση ήταν τεχνικά απαιτητική. Μετεγχειρητικά ο
ασθενής έφερε σφύξεις κερκιδικά και ωλενίως όπως και καλή τριχοειδική επαναφορά και έλαβε εξιτήριο μετά από
μερικές ημέρες.

Ένα μήνα μετά την επέμβαση, ο ασθενής ανέπτυξε σταδιακά οίδημα στη παλαμιαία πλευρά του
αντιβραχίου κεντρικά, το οποίο αρχικά διαγνώστηκε ως λοίμωξη. Παρά το γεγονός ότι το οίδημα δεν εντοπίστηκε στη
θέση του χειρουργικού τραύματος και το χειρουργικό τραύμα δεν έφερε ποτέ σημεία λοίμωξης, αντιμετωπίστηκε με
μια σειρά αντιβιοτικών. Όπως ήταν αναμενόμενο, το οίδημα δεν υποχώρησε και σταδιακά, ο ασθενής ανέπτυξε
παραισθησία στο δείκτη.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την επέμβαση, ο ασθενής εμφανίστηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με έντονο πόνο
και οίδημα στο αντιβράχιο.
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Σήμερα, αξιόπιστοι και ελάχιστοι επεμβατικοί τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
εντοπισμό και τη θεραπεία του περιφερειακού ψευδοανευρύσματος, όπως υπερηχογράφημα, υπέρηχοι και
καθοδηγούμενες ενέσεις θρομβίνης. Ενδοαγγειακές παρεμβάσεις με υπερηχογράφημα προτιμώνται σε περιπτώσεις
όπου η παράπλευρη κυκλοφορία είναι επαρκής και προτιμώνται περισσότερο σε περιπτώσεις μικρών, επιφανειακών
ανευρυσμάτων. Σε περιπτώσεις συνδρόμου διαμερίσματος ή συμπίεσης νεύρων, συνιστάται ανοιχτή παρέμβαση (6).

Όσον αφορά την παθογένεση, υποθέτουμε ότι η αιτία του σχηματισμού ψευδοανευρύσματος 
ήταν πιθανώς ένας αγγειακός τραυματισμός κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Δεν εντοπίσαμε κάποιο 
κοχλία που να γειτνιάζει με την αρτηρία. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι πιθανότατα η αιτία τραυματισμού ήταν 
κάποιο Hohmann ή οι τρυπανισμοί. Υποθέτουμε ότι η παράλυση AIN προέκυψε λόγω πίεσης από το 
ψευδοανευρύσμα επί του νεύρου και αναμένεται κάποια ανάκαμψη. Δεν πραγματοποιήθηκε περαιτέρω διερεύνηση 
του νεύρου, επομένως μελέτες θα διεξαχθούν σε περίπτωση υπολειμματικής λειτουργίας τους επόμενους μήνες. 

Αναμφίβολα, η στοματική βαρφαρίνη ήταν ένας άλλος επιβαρυντικός παράγοντας που 
προλάμβανε την αιμόσταση και συνέβαλε στη διαδικασία σχηματισμού ανευρύσματος. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση 
του τραύματος των ενηλίκων σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιθρομβωτικά μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη (8).

Συμπερασματικά, τα σημεία εκμάθησης αυτής της περίπτωσης είναι: (Α) αν και εξαιρετικά σπάνια, 
μπορεί να εμφανιστεί μετεγχειρητικό ψευδοανεύρυσμα μετά από αντιμετώπιση κάταγματος τύπου και σχετικό 
νευρολογικό έλλειμμα ακόμη και αρκετές εβδομάδες μετά τη διαδικασία, (Β) μπορεί να ακολουθήσει μια 
παρατεταμένη απόκρυφη πορεία με συγκεχυμένη κλινική παρουσίαση και παραπλανητική διάγνωση (Γ) η 
χειρουργική θεραπεία είναι αποτελεσματική και (Δ) πρέπει να διατηρηθεί υψηλός δείκτης υποψίας από τους 
χειρουργούς σχετικά με αυτήν τη σπάνια επιπλοκή.

Φυσιοθεραπεία και το ενεργητικές ασκήσεις ξεκίνησαν τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα μετά την 
επέμβαση. Ο ασθενής επανεκτιμήθηκε στις τέσσερις και δέκα ημέρες μετεγχειρητικά. Διενεργηθεί επαναληπτικός 
υπέρηχος ο οποίος ανέδειξε ένα μικρό, οργανωμένο αιμάτωμα στο σημείο της επέμβασης. Το αισθητικό νευρολογικό 
έλλειμμα βελτιώθηκε εν μέρει, αλλά η κινητική δυσλειτουργία ήταν ακόμη παρούσα.

Η περίπτωση αυτή επισημαίνει τους πιθανούς αγγειακούς και νευρολογικούς κινδύνους της 
οστεοσύνθεσης των καταγμάτων των οστών του αντιβράχιου. Αναδεικνύει τα λάθη στη διαχείριση του ασθενούς και 
υπογραμμίζει την ανάγκη υψηλού δείκτη υποψίας αυτής της σπάνιας επιπλοκής.

Τα ιατρογενείς αρτηριακά ψευδοανευρύσματα είναι συχνές επιπλοκές των διαγνωστικών και 
θεραπευτικών ενδοαγγειακών παρεμβάσεων (2, 3, 4) και σπάνια έχουν αναφερθεί μετά από οστεοσύνθεση μακρών 
καταγμάτων των οστών. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες κλινικές αναφορές περιγράφουν περιπτώσεις 
ψευδοανευρυσμάτων ως συνέπειες οξέων τραυματισμών με νύσσον όργανο και όχι ως επιπλοκές μετά από 
οστεοσύνθεση καταγμάτων οστών (5).

Ο Dahapute et al., 2017 δημοσίευσαν μια περίπτωση ψευδοανευρύσματος της κερκιδικής αρτηρίας μετά 
από εσωτερική οστεοσύνθεση κατάγματος διάφυσης της κερκίδας δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση. Οι 
συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ψευδοανευρύσμα ήταν αποτέλεσμα διεγχειρητικού τραυματισμού
στην αρτηρία, και επεσήμαναν ότι πρέπει να διατηρηθεί υψηλός δείκτης υποψίας για την εμφάνιση αυτής της 
επιπλοκής (6).

Ο χρόνος διάγνωσης φαίνεται να ποικίλλει, ανάλογα με τη θέση του ψευδοανευρύσματος και την κλινική 
παρουσίαση. Η καθυστέρηση της διάγνωσης δεν είναι σπάνια. Οι Ghaffari et al., 2016 ανέφεραν ψευδοανεύρυσμα
της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας σε έναν ασθενή δεκαοχτώ ετών. Ο ασθενής εμφάνισε πόνο, ήπια παραισθησία και 
οίδημα σκέλους τέσσερις εβδομάδες μετά την επέμβαση. Ωστόσο, η διάγνωση και η χειρουργική θεραπεία 
καθυστέρησαν αρκετούς μήνες (7).
Ομοίως, ο ασθενής είχε αρχικά λανθασμένη διάγνωση και έλαβε μια σειρά αντιβιοτικών. Η παλμική μάζα, πόνος, 
οίδημα, αγγειακό και νευρολογικό έλλειμμα περιλαμβάνονται στα κυρίαρχα συμπτώματα αυτής της κλινικής 
οντότητας. Ωστόσο, η έλλειψη σφύζουσας μάζας δεν πρέπει να αποκλείει τη διάγνωση δεδομένου ότι ο σχηματισμός 
μεγάλου αιματώματος μπορεί να αποκρύψει το υποκείμενο ψευδοανεύρυσμα και τους παλμούς του(7).
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