
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ LATARJET

Η γληνοβραχιόνια άρθρωση είναι μια σφαιροειδής άρθρωση με το μεγαλύτερο εύρος κίνησης. Η 
κίνηση αυτή επιτυγχάνεται εις βάρος της σταθερότητας, η οποία παρέχεται από στατικούς και δυναμικούς 
σταθεροποιητές. Η μετατραυματική αστάθεια είναι μια κατάσταση που οφείλεται στην υπέρμετρη 
μετατόπιση της βραχιόνιας κεφαλής σε σχέση με την ωμογλήνη κατά τις ενεργητικές και τις παθητικές 
κινήσεις του ώμου. Η πρόσθια αστάθεια του ώμου οφείλεται σε  κάκωση τύπου Bankart με οστικό 
έλλειμμα ωμογλήνης >20%  (6-8mm)  μετά από τραυματικό πρόσθιο εξάρθημα ώμου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Εξαιρετικό αποτέλεσμα στο 

εύρος κίνησης του ώμου στο 
90% μετα από εξειδικευμένο 
πρόγραμμα φυσικοθεραπειών.

• Ανώδυνη κινητοποίηση
• Διόρθωση κλινικής εικόνας 

αστάθειας
• Αρνητικό τεστ πρόκλησης 

εξαρθρήματος
• Σε διάστημα 6 μηνών 

παρακολούθης δεν προέκυψαν 
επιπλοκές λοίμωξης ή 
εξαρθρήματος

Παρουσίαση δυο ασθενών ηλικίας 63 
και 79 ετών, με ιστορικό πτώσης εξ ιδίου 
ύψους επί εδάφους στο άνω άκρο, ενώ 
εκείνο βρισκόταν σε έκταση και 
απαγώγη. Σε πρώτο χρόνο, με την 
άφιξη τους στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών, διαγνώσθηκαν με 
πρόσθιο εξάρθρημα ώμου το οποίο 
ανετάχθη κλειστά επιτυχώς. Λόγω της 
βαριάς κάκωσης, σε δεύτερο χρόνο 
διενεργήθηκαν αξονικές τομογραφίες 
ώμου (CT), η οποίες ανέδειξαν οστικό 
έλλειμμα ωμογλήνης μεγαλύτερο του 
20%.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε 
με θωρακοδελτοειδική
προσπέλαση, οστεοτομία και 
καθήλωση αυτομοσχεύματος της 
κορακοειδούς απόφυσης στην 
πρόσθια επιφάνεια της 
ωμογλήνης.
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Η αντιμετώπιση της μετατραυματικής αστάθειας του ώμου 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Latarjet , είτε 
αρθροσκοπικά είτε ανοικτά. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις 
η προσέγγιση έγινε ανοιχτά. Ωστόσο μετά από συστηματική 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν αποδεικνύεται υπεροχή της 
αρθροσκοπικής αντιμετώπισης έναντι της ανοικτής σχετικά με 
τις μετεγχειρητικές επιπλοκές, οι οποίες είναι:
• Εικόνα μετεγχειρητικής αστάθειας (Αν-1,4%, Αρθ-1,9%)
• Λοιμώξη (Αν-1,1%, Αρθ-0,9%)
• Καθυστερημένη πόρωση του αυτομοσχεύματος της 

κορακοειδούς απόφυσης (Αν-1,6%, Αρθ-1,2%)
• Αναθεώρηση χειρουργικής αντιμετώπισης (Αν-1,4%, Αρθ-

2,0%)
*Αν: ανοικτή μέθοδος, Αρθ: αρθροσκοπική μεθοδος

Εικόνα 1. Μετεγχειρητική ακτινογραφία ώμου 

Στην ακτινογραφία παρουσιάζεται η αντομική θέση της 
κεφαλής του βραχιονίου και η καθήλωση του 
αυτομοσχεύματος της κορακοειδούς απόφυσης στο 
πρόσθιο χειίλος της ωμογλήνης με δυο κοχλίες.
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