
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αν και τα εξωαρθρικά κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου αποτελούν αποτελούν συχνά κατάγματα 

της ορθοπαιδικής πρακτικής και πολλές φορές σχετίζονται με πάρεση του κερκιδικού και συντριβή στη 

μετάφυση, οι απόψεις ως προς την αντιμετώπισή τους παραμένουν αντικρουόμενες . Η παραδοσιακή 

συντηρητική αντιμετώπισή τους ενέχει μεγάλο ρίσκο καθυστερημένης πώρωσης, ψευδάρθρωσης και 

πώρωσης σε πλημμελή θέση καθώς είναι δύσκολη η διατήρηση του μήκους και της  στροφικής 

σταθερότητας . Για το λόγο αυτό η χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων χρησιμοποιείται 

όλο και περισσότερο. 

Στη σειρά μας παρουσιάζονται  10 ασθενείς με  εξωαρθρικό κάταγμα περιφερικού βραχονίου. 6 άνδρες 

και 4 γυναίκες με μέσος όρο ηλικίας  τα 46 έτη. 1 ασθενής προσήλθε με πάρεση κερκιδικού νεύρου.  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟ 

8 ασθενείς  αντιμετωπίστηκαν  με εσωτερική οστεοσύνθεση με τη χρήση μίας οπισθιοπλάγιας  

κλειδούμενης πλάκας και διακαταγματικούς κοχλίες με οπίσθια προσπέλαση και 2 ασθενείς με ευθεία 

πλάκα. 

 Μέσος όρος παρακολούθησης 16 μήνες.  

Το κλινκό αποτέλεσμα εκτιμήθηκε με το Mayo Elbow Performance scoring system.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Πώρωση παρατηρήθηκε  σε   9 ασθενείς σε διάστημα  14- 18 μηνών  από το χειρουργείο. Σημεία 

φλεγμονής δεν παρατηρήθηκαν. 1 ασθενής  παρουσίασε ψευδάρθρωση, και αντιμετωπίστηκε με 

αναθεώρηση της οστεοσύνθεσης. Το εύρος κίνησης του αγκώνα ήταν 0- 130ο μοίρες.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η χειρουργική  αντιμετώπιση των εξωαρθρικών καταγμάτων του κάτω τριτημορίου του βραχιονίου 

αποτελεί ασφαλή μέθοδο με καλά  αποτελέσματα. Και στη δική μας σειρά η χειρουργική αντιμετώπισή 

τους ιδίως με χρήση οπισθοπλάγιας πλάκας έδωσε πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα 
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