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Εισαγωγή
Τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδας είναι 
συχνά, όπως γνωρίζουμε, σε παιδιά ηλικίας 
μικρότερης των 15 ετών και στους ενήλικες σε ηλικία 
μεγαλύτερη των 50 ετών. Ο στόχος της θεραπείας 
είναι η ανατομική αποκατάσταση και η άμεση 
κινητοποίηση της πηχεοκαρπικής άρθρωσης. Η 
χειρουργική θεραπεία με κλειδούμενες πλάκες είναι 
της < μόδας > ή αποτελεί επιβεβλημένη θεραπεία ?

Σκοπός
Ο σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμήσουμε τη 
λειτουργία της άρθρωσης μετά από τη χρήση 
κλειδούμενης πλάκας στα καταγμάτα τύπου Β 
και C, σύμφωνα με την ΑΟ

Υλικό 
Από το 2016 μέχρι το 2019 αντιμετωπίσαμε 
στην κλινική μας 79 ασθενείς με μέσο όρο 
ηλικίας 52,3 έτη. Τα 62 ήταν τύπου Β και τα 
υπόλοιπα 17 τύπου C, σύνθετα.

Μέθοδος
Σε όλους η προσπέλαση και τοποθέτηση της 
πλάκας ήταν παλαμιαία. Η ακτινολογική 
παρακολούθηση γινόταν με προεγχειρητική, άμεσα 
μετεγχειρητική και 40η ημέρα απλή α/α. Η κλινική 
αξιολόγηση με την κλίμακα DASH score άρχιζε την 
6η εβδομάδα και μετά από 3 μήνες, 6 μήνες, 
9μήνες μτχ.

Παραδείγματα προεγχειρητικών α/ών.

Αποτελέσματα
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Οι 72 ασθενείς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι και η επιστροφή
στην εργασία τους ήταν σε χρονικό διάστημα 2 μηνών μετά το
χειρουγείο. Οι άλλοι 7 είχαν ενοχλήσεις στην κίνηση.

Παραδείγματα μετεγχειρητικών α/ών.
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Κλινικά Scores

Δεν αντιμετωπίσαμε καμία αστοχία υλικού ούτε στα τύπου C κατάγματα, ενώ 
στα οστικά ελλείμματα κάναμε χρήση αλλομοσχεύματος. Γύψινος νάρθηκας 
τοποθετήθηκε για 15 ημέρες μόνο σε 7 ασθενείς με τύπου C κάταγμα
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ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ
Η χρήση της κλειδούμενης πλάκας, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και 
συντριπτικότητας, μας επιτρέπει 
άμεση κινητοποίηση της 
άρθρωσης. Ο ανατομικός 
σχεδιασμός της, μας βοηθά στην 
ανάταξη και ευκολότερη 
καθήλωση της στυλοειδούς
απόφυσης της κερκίδας.


