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Η πιεηνλφηεηα ησλ νζηενπνξσηηθψλ 

θαηαγκάησλ αθνξνχλ                                              

ην αληηβξάρην, ηα ζπνλδπιηθά                                     

ζψκαηα θαη ην ηζρίν. 

Axel Wihlborg. Aspects of fracture risk in elderly women. Published by Karolinska Institutet 2018. 

Τα θαηάγκαηα, επίζεο ηνπ εγγχο 

βξαρηνλίνπ θαη ηεο ιεθάλεο κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ σο νζηενπνξσηηθά, 

φπσο θαη θάζε θάηαγκα εμαηξνπκέλσλ 

ησλ θαηαγκάησλ ησλ δαθηχισλ. 

Τν 2000 ζπλέβεζαλ 9 εθαηνκκχξηα νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα:                            

1,7 εθ. αληηβξαρίνπ, 1,6 εθ. ηζρίνπ θαη 1,4 εθ. θιηληθά ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα. 



Σηηο γπλαίθεο, ηα ζπνλδπιηθά 

θαηάγκαηα απμάλνπλ ζηαδηαθά                    

κεηά ηελ εκκελφπαπζε.  
. 

Σηνπο άλδξεο, ν θίλδπλνο 

θαηάγκαηνο γεληθά απμάλεηαη            

5-10 ρξφληα αξγφηεξα, ζε     

ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. 

Cooper C, Melton LJ. Epidemiology of osteoporosis. Trends in Endocrinology and Metabolism. 

1992;3(6):224-9. 

Ensrud KE. Epidemiology of Fracture Risk With Advancing Age. Journals of Gerontology Series a-

Biological Sciences and Medical Sciences. 2013;68(10):1236-42.46. 

Τα θαηάγκαηα ηεο άπσ                                  

θεξθίδαο απμάλνπλ έληνλα ηελ 
δεθαεηία ηεο εκκελφπαπζεο.  

Τα θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ                            

ζπκβαίλνπλ ζε κεγαιχηεξε                                    
ειηθία θαη απμάλνπλ εθζεηηθά.  



Τα ζπρλόηεξα νζηενπνξωηηθά θαηάγκαηα                     
είλαη ηα θαηάγκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 



   Τα θαηάγκαηα ηνπ εγγύο κεξηαίνπ απνηεινύλ έλα 

κείδνλ ηαηξηθό, θνηλωληθό θαη νηθνλνκηθό πξόβιεκα, 

ιόγω ηεο κεγάιεο επίπηωζεο ζηα ειηθηωκέλα άηνκα.  

Cummings SR, Melton LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures.Lancet. 2002;359(9319). 



    Τα νζηενπνξωηηθά θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ 

ζπκβαίλνπλ κεηά από πηώζε. 

   

Οη ειηθηωκέλνη πέθηνπλ ζπλήζωο ζην πιάϊ ή   

πξνο ηα πίζω πξνζθξνύνληαο ζην ηζρίν ηνπο.  



Αθνξνύλ ην 15% όιωλ ηωλ νζηενπνξωηηθώλ 

θαηαγκάηωλ, ελώ ρξεώλνληαη ην 75% ηνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο 



   Η ζεξαπεία ηωλ θαηαγκάηωλ ηνπ ηζρίνπ,                       
κε ιίγεο εμαηξέζεηο, είλαη ρεηξνπξγηθή.  

 

 



Roche JJW et al.,BMJ 2006;441:1374-6, Parker M. et al., BMJ (Eιιελ.Εθδ.)2006;14;69:51 



N Kauta; M Held; S Dlamini; S Kalula; Ross; G Kalla; S Maqungo. The management of fragility 

fractures of the hip: a quality assessment project. SA orthop. j. vol.16 n.3 Centurion Aug./Sep. 2017 

Η ρεηξνπξγηθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θαηάγκαηνο ηνπ ηζρίνπ                                     

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ, ε ζξνκβνπξνθχιαμε,                 

ε πξψηκε θηλεηνπνίεζε θαη ε ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε                            

ηεο νζηενπφξσζεο θαη ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή                          

απνηεινχλ ην πξφηππν θξνληίδαο ησλ θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ                                     

γηα ηε δηαηήξεζε ρακειψλ πνζνζηψλ λνζεξφηεηαο θαη                              

ζλεζηκφηεηαο θαη ηελ απνηξνπή κειινληηθψλ θαηαγκάησλ. 



     
    Ελψ νη ειηθησκέλνη πέθηνπλ ζπλήζσο ζην πιάη ή πξνο ηα πίζσ,              

ηα λεψηεξα, πην επθίλεηα άηνκα κε θαιά αληαλαθιαζηηθά,                        

ζπλήζσο πέθηνπλ πξνο ηα εκπξφο, θαη είλαη πην πηζαλφ                                        

λα ζπάζνπλ ηελ άπσ θεξθίδα ή ην εγγχο βξαρηφλην. 

3-part 

4-part 

Chiba,  Η., et al. Differential gait  kinematics  between  fallers  and non-fallers  in  community-dwelling elderly  

people,  Geriatr  &  Gerontol Int (2005), 5:127–134. 

Allum,   J., et al.  Age-dependent  variations  in the directional sensitivity of balance corrections  and  

compensatory  arm movements in man. J Physiol (2002), 15:643-663. 



Είλαη ζπρλφηεξα πξηλ ηελ ειηθία ησλ 70-75 εηψλ. 

Είλαη πάληα επψδπλα. 

Έρνπλ θαη απηά λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα. 

Πξνθαινχλ πξνζσξηλή ή θαη καθξνρξφληα αληθαλφηεηα. 

Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  

Carola F. van Eck, Christopher M. Klein, Hithem Rahmi, Karl B. Scheidt, Mark Schultzel, Brian K. Lee, 

John M. Itamura. Morbidity, mortality and cost of osteoporotic fractures—should proximal humerus 

fractures be taken as seriously as hip fractures? AOJ  2019  



Σηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ν έιεγρνο 

ηνπ πφλνπ, ε πξψηκε θηλεηνπνίεζε,            

ε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπινθψλ. 

Η αληηκεηψπηζε ελφο θαηάγκαηνο είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη θαζνξίδεηαη 

απφ ην είδνο ηνπ θαηάγκαηνο, δειαδή ην βαζκφ παξεθηφπηζεο, 

αζηάζεηαο θαη ζπληξηβήο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο αξζξηθήο επηθάλεηαο, 

αιιά θαη ηελ ειηθία, ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, ηηο πξνζδνθίεο 

θαη ηελ πξνηίκεζή ηνπ.  



Μηα ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ θαηάγκαηνο αιιά θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ νζηψλ κε αθηηλνγξαθίεο ή αμνληθή ηνκνγξαθία κπνξεί λα 

είλαη θξίζηκε ζηελ επηινγή ηεο ρεηξνπξγηθήο ή ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο. 
  

Surena Namdari, Pramod B. Voleti, Samir Mehta. Evaluation of the osteoporotic proximal humeral fracture 

and strategies for structural augmentation during surgical treatment. Journal of Shoulder and Elbow Surgery 

Board of Trustees, Dec 2012 Volume 21, Issue 12, Pages 1787–1795.  



Τα ειάρηζηεο παξεθηφπηζεο θαηάγκαηα, νη αζζελείο πςεινχ ρεηξνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ, ή  ρακειήο απαηηεηηθφηεηαο αληηκεησπίδνληαη ζπληεξεηηθά.  

Christian Von Rüden, Peter Augat. Failure of fracture fixation in osteoporotic bone.  Injury 2016 

Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εθηειείηαη γηα λα απνθαηαζηαζεί                                 

ε εκβηνκεραληθή,  θαη λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην εχξνο θίλεζεο. 



Αληηπξνζσπεχνπλ ην 17% φισλ ησλ θαηαγκάησλ 

Τα πεξηζζφηεξα αληηκεησπίδνληαη ζηα Τκήκαηα Επεηγφλησλ ζπληεξεηηθά. 

Bahari S, Morris S, Lenehan B, McElwain JP. ―Osteoporosis and orthopods‖ incidences of 

osteoporosis in distal radius fracture from low energy trauma. Injury. 2007;38: 759–762. 



 

 

Maravic M, Taupin P, Landais P, Roux C. Hospitalized wrist fractures in France: Incidence and burden 

trend changes. Orthop Traumatol Surg Res. 2010;96: 662–666. pmid:20705531 

 

Είλαη ηα πην ζπρλά νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα ηνπ πεξηθεξηθνχ 

ζθειεηνχ ζηηο εκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο θαη εκθαλίδνληαη               

ζπλήζσο κηα 10εηία πξηλ απφ ηα θαηάγκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο                         

ζηήιεο θαη δχν 10εηίεο πξηλ απφ ηα θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ. 
 



Erny F. et al. Management of osteoporosis in women after forearm fracture: Data from a French health 

insurance database. Joint Bone Spine Vol 82, Issue 1, 2015, Pages 52-55 

Παξφια απηά, κφλν ην 10% ησλ γπλαηθψλ άλσ ησλ 50 εηψλ έρεη ππνβιεζεί 

ζε νζηηθή ππθλνκεηξία κεηά απφ έλα θάηαγκα θάησ άθξνπ θεξθίδαο 

Viprey M, et al. Low Osteoporosis Treatment Initiation Rate in Women after Distal Forearm or Proximal 

Humerus Fracture: A Healthcare Database Nested Cohort Study. PLoS ONE 10(12): e0143842. 2015. 



Subash Y et al. An analysis of functional outcome following conservative versus surgical management in fractures  
of the distal radiu.sInt J Res Orthop. 2018 Jan; 

Η πξφγλσζή ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ αλαηνκηθή αλάηαμε, 

αιιά θαη ηελ χπαξμε ζπλλνζεξνηήησλ. 



Η πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ θαηαγκάησλ αληηκεησπίδεηαη κε γχςν ή 

λάξζεθα κεηά απφ θιεηζηή αλάηαμε κε ή ρσξίο ηνπηθή αλαηζζεζία.  

Ωζηφζν, νξηζκέλνη ηχπνη θαηαγκάησλ απαηηνχλ ρεηξνπξγηθή 

αληηκεηψπηζε κε θιεηζηή αλάηαμε θαη δηαδεξκηθή ζηαζεξνπνίεζε             

κε βειφλεο ή εμσηεξηθή νζηενζχλζεζε, είηε αλνηθηή αλάηαμε - εζσηεξηθή 

νζηενζχλζεζε κε θιεηδνχκελεο ζπκπηεζηηθέο πιάθεο. 



Johannes Schneppendahl, Joachim Windolf, Robert A. Kaufmann. Distal Radius Fractures: 

Current Concepts. Hand Surg 2012;37A:1718–1725. 

Παξά ηε ζπρλφηεηα ησλ θαηαγκάησλ ηεο θεξθίδαο, δελ ππάξρεη 

ζπλαίλεζε σο πξνο ηε βέιηηζηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, παξφηη ε 

ζχγρξνλε ηάζε είλαη αλνηθηή αλάηαμε θαη εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε. 

Maxime Barat, Laurent Genser, Malek Tabbara and Damien Pourre. Surgery versus Conservative 

Treatment of Distal Radius Fracture in Patients Older Than 85 Years: A Retrospective Study in 94 

Cases. Journal of Osteoporosis. 2015 



Lichtman D., et al. Treatment of Distal Radius Fractures. JAAOS - Journal of the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons: 2010 - Volume 18 - Issue 3 - p 180–189. AAOS Clinical Practice Guideline Summary 

• Βξάρπλζε > 3 mm,  

• ξαρηαία θιίζε > 10 °,  

• ελδναξζξηθή κεηαηφπηζε ή ζθαινπάηη > 2 mm 

Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απαηηείηαη, φηαλ κεηά ηελ θιεηζηή αλάηαμε:  

ραχιαία παλαμιαία 



Η ζπληεξεηηθή ζεξαπεία έρεη κηθξφ θφζηνο θαη δελ απαηηεί εηζαγσγή               

ζην λνζνθνκείν, σζηφζν, κπνξεί λα κελ θαηαθέξλεη ηελ απαξαίηεηε 

αλαηνκηθή αλάηαμε ησλ νζηηθψλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ,                   

ηδίσο ζηα παξεθηνπηζκέλα ή αζηαζή θαηάγκαηα. 

Η επέκβαζε, απφ ηελ άιιε,                         

ελέρεη πηζαλέο ρεηξνπξγηθέο 

επηπινθέο, έθζεζε ζηελ  

αθηηλνβνιία θαη πςειφηεξν θφζηνο. 

Jian Song, Ai-Xi Yu, and Zong-Huan Li. Comparison of conservative and operative treatment for distal 

radius fracture: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med. 2015; 8(10): 17023–

17035. 



Η ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε είλαη ζαθψο πην απνηειεζκαηηθή ζε 

ζχγθξηζε κε ηε ζπληεξεηηθή ζηα παξεθηνπηζκέλα θαη αζηαζή θαηάγκαηα. 

Marcheix PS, Dotzis A, Benkö PE, Siegler J, Arnaud JP, Charissoux JL. Extension fractures of the distal 

radius in patients older than 50: a prospective randomized study comparing fixation using mixed pins or a 

palmar fixed-angle plate. J Hand Surg Eur Vol. 2010;35:646–651. 

Sharma H, Khare GN, Singh S, Ramaswamy AG, Kumaraswamy V, Singh AK. Outcomes and complications 

of fractures of distal radius (AO type B and C): volar plating versus nonoperative treatment. J Orthop Sci. 

2014;19:537–544. 



Παξ 'φια απηά, ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κηθξήο 

απαηηεηηθφηεηαο  πνπ αληηκεησπίδνληαη ζπληεξεηηθά θαη ην 

θάηαγκα πσξψλεηαη ζε πιεκκειή ζέζε (malunion), ε θαθή 

επζπγξάκκηζε δελ πξνθαιεί ζπλήζσο αηζζεηή δπζιεηηνπξγία. 

Anzarut A, Johnson JA, Rowe BH, Lambert RG, Blitz S, Majumdar SR. Radiologic and patientreported 

functional outcomes in an elderly cohort with conservatively treated distal radius fractures. J Hand Surg Am. 

2004;29:1121–1127.  

Grewal R, Perey B, Wilmink M. A randomized prospective study on the treatment of intra-articular distal radius 

fractures: open reduction and internal fixation with dorsal plating versus mini open reduction, percutaneous 

fixation, and external fixation. J Hand Surg Am. 2005;30:764–772 

Arora R, Lutz M, Hennerbichler A, Krappinger D, Espen D, Gabl M. Complications following internal 

fixation of unstable distal radius fracture with a palmar locking-plate. J Orthop Trauma. 2007;21:316–322. 



Eric M. Padegimas and Daniel A. Osei. Evaluation and treatment of osteoporotic distal radius 
fracture in the elderly patient. Curr Rev Musculoskelet Med. 2013 Mar; 6(1): 41–46. 

Τα θαηάγκαηα ηνπ πεξηθεξηθνχ άθξνπ ηεο θεξθίδαο ζηνπο ελήιηθεο                  

ζα πξέπεη λα εγείξνπλ ην ζπλαγεξκφ καο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πηζαλά θαηάγκαηα, φπσο ε νζηενπφξσζε θαη ν απμεκέλνο 

θίλδπλνο πηψζεσλ, αθνχ έηζη ζα κπνξεί λα απνηξαπεί ε λνζεξφηεηα     

θαη ε ζλεζηκφηεηα απφ κειινληηθά θαηάγκαηα, ηδίσο απηψλ ηνπ ηζρίνπ 

Herald Fracture of Osteoporosis 



Calvo, E, Morcillo, D, Foruria, AM, Redondo-Santamaría, E, Osorio-Picorne, F, Caeiro, JR. Nondisplaced 

proximal humeral fractures: high incidence among outpatient-treated osteoporotic fractures and severe impact on 

upper extremity function and patient subjective health perception. J Shoulder Elbow Surg. 2011;20(5):795–801. 

6% φισλ ησλ θαηαγκάησλ  

Prior JC, Langsetmo L, Lentle BC, Berger C, Goltzman D, Kovacs CS, et al. Ten-year incident osteoporosis-

related fractures in the population-based Canadian Multicentre Osteoporosis Study—Comparing site and age-

specific risks in women and men. Bone. 2015;71C: 237–243. 



Η ζεξαπεία ησλ θαηαγκάησλ ηνπ άλσ πέξαηνο ηνπ βξαρηνλίνπ απνηειεί 

αληηθείκελν ζπλερνχο δηακάρεο θαη αληηπαξάζεζεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Αθφκα θαη ζήκεξα δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε απνδεδεηγκέλα αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα (evidence-based medicine) ε θαηαιιειφηεξε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο. 

Handoll, HHG, Ollivere, BJ, Rollins, KE. Interventions for treating proximal humeral fractures in adults. 

Cochrane Database Syst Rev. 2012 

Dimitrios Karataglis, Stavros I. Stavridis, George Petsatodis, Pericles Papadopoulos, Anastasios 

Christodoulou. New trends in fixation of proximal humeral fractures: A review. Injury, Int. J. Care Injured 42 

(2011) 330–338 



Τα θαηάγκαηα ηνπ εγγχο ή άλσ πέξαηνο ηνπ βξαρηνλίνπ 

εμαξηψληαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ νζηνχ,                     

ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγκαηηθψλ ηεκαρίσλ (θεθαιή, δηάθπζε,                   

κείδνλ - έιαζζνλ φγθσκα),  ην βαζκφ παξεθηφπηζεο                                            

(> 1 εθαηνζηνχ θαη γσλίσζεο > ησλ 45° )                                             

θαη ην κέγεζνο ηεο ζπληξηβήο ηνπο. 
 



Η πιεηνλφηεηα ησλ θαηαγκάησλ κε ειάρηζηε παξεθηφπηζε                                      

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζπληεξεηηθά κε πξψηκε θπζηθνζεξαπεία. 
 

Η πινχζηα αγγείσζε θαη νη επξείεο ζπνγγψδεηο επηθάλεηεο πξνζδίδνπλ 

πςειή δπλαηφηεηα επνχισζεο φηαλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή επαθή ησλ 

θαηεαγφησλ ηκεκάησλ, θαιή επζπγξάκκηζε θαη κηθξή παξεθηφπηζε. 

Adam Schumaier, Brian Grawe. Proximal Humerus Fractures: Evaluation and Management in the 

Elderly Patient. Geriatric Orthopaedic Surgery& RehabilitationVolume 9: 1-11. 2018 



Mark J. Jo and Michael J. Gardner. Proximal humerus fractures. Curr Rev Musculoskelet Med. 2012 Sep; 5(3): 

192–198 

Σην 15-33 % ησλ πεξηπηψζεσλ απαηηείηαη  επέκβαζε γηα λα επηηεπρζεί 

επζπγξάκκηζε θαη αλάηαμε ησλ απνζπαζζέλησλ νζηηθψλ ηεκαρίσλ, 

ηδίσο ησλ νγθσκάησλ φπνπ επελεξγνχλ ηζρπξέο κπτθέο ηάζεηο.   



Πνιιά πιηθά νζηενζχλζεζεο, φπσο βειφλεο, θνριίεο,                                  

πιάθεο, ήινη, ξάκκαηα, πξνζέζεηο θαη άιια θαηλνηφκα                                    

πιηθά κφλα ή ζε ζπλδπαζκφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ                                 

κε αλνηθηέο ή αξζξνζθνπηθέο ηερληθέο. 

 Huttunen TT , Launonen AP , Pihlajamäki H , et al. Trends in the surgical treatment of proximal 

humeral fractures - a nationwide 23-year study in Finland. BMC Musculoskelet Disord 2012;13:261 

 Han RJ , Sing DC , Feeley BT , et al. Proximal humerus fragility fractures: recent trends in nonoperative and 

operative treatment in the Medicare population. J Shoulder Elbow Surg 2016;25:256–61 



Σε θαηάγκαηα 2 ηεκαρίσλ θαηά Neer: θιεηδνχκελεο πιάθεο ή 
ελδνκπειηθνί ήινη.  
Σε θαηάγκαηα 3  & 4 ηεκαρίσλ: θιεηδνχκελεο πιάθεο κε ζπγθξάηεζε                  

ησλ ηκεκάησλ πξφζθπζεο ηνπ ζηξνθηθνχ πεηάινπ κε tension band                       

ή κε απνξξνθήζηκα ξάκκαηα - ζχξκαηα ζηνπο θνριίεο. 
 

Η δηαδεξκηθή ζηαζεξνπνίεζε κε βειφλεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, 

ηδίσο ζηα θαηάγκαηα 3-4 ηεκαρίσλ κε βιαηζφηεηα. 

Η ζηαζεξνπνίεζε κε κε απνξξνθήζηκα 

δηνζηηθά ξάκκαηα είλαη επίζεο ρξήζηκε 

ζηε ζπκπιεζίαζε ησλ θαηεαγφησλ 

ηκεκάησλ ζηα θαηάγκαηα βιαηζφηεηαο 

ρσξίο ζνβαξή ζπληξηπηηθφηεηα  θαη 

παξεθηφπηζε. 

Η εμσηεξηθή νζηενζχλζεζε ελδείθλπηαη ζε 

αλνηθηά θαηάγκαηα ή ζηνπο πνιπηξαπκαηίεο. 

Αλνηθηή αλάηαμε θαη εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε 



Οη θιεηδνχκελεο πιάθεο ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά, αιιά νη 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγή ηνπο  είλαη θξίζηκεο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απνηπρίαο ησλ πιηθψλ εκθπηεχκαηνο, 

απψιεηαο ηεο αλάηαμεο  θαη κηαο ελδερφκελεο επαλεπέκβαζεο. 



  
T.M. Gregory, E. Vandenbussche, B. Augereau. Surgical treatment of three and four-part proximal humeral 
fractures. Orthopaedics &amp; Traumatology: Surgery &amp; Research Volume 99, n° 1S, 2013 

Σηα θαηάγκαηα 3 ή 4 ηεκαρίσλ ε αλάηαμε ηεο θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ                   

ζηε δηάθπζε πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο αλάηαμεο ησλ νγθσκάησλ               

θαη ε νζηενζχλζεζε λα δηαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο αλάηαμεο. 



Η απψιεηα ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έζσ θινηνχ, ε ξαηβφηεηα,                   

ε ζπληξηπηηθφηεηα ηεο κεηάθπζεο (calcar), ηδίσο εζσηεξηθά, θαη ε 

πεξηθεξηθή επέθηαζε ηνπ θαηάγκαηνο απμάλνπλ ηνλ  θίλδπλν γηα ηελ 

αζηνρία ή ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ απψιεηα ηεο αλάηαμεο. 
 



Kontakis, G, Koutras, C, Tosounidis, T, Giannoudis, P. Early management of proximal humeral fractures 

with hemiarthroplasty: a systematic review. J Bone Joint Surg Br. 2008;90(11):1407–1413.  

Η ηερληθή είλαη απαηηεηηθή, απαηηεί άζηθην ζηξνθηθφ πέηαιν θαη ζα πξέπεη λα 

απνθαηαζηήζεη ην αθξηβέο κήθνο ηνπ βξαρηνλίνπ, ην θέληξν πεξηζηξνθήο, 

ηελ νπίζζηα θιίζε (retroversion) ηεο θεθαιήο                                                                        

θαη ηελ θαιή αλάηαμε ησλ νγθσκάησλ.  

Χξεζηκνπνηείηαη ζε ζπληξηπηηθά θαηάγκαηα, επί θηλδχλνπ ηζραηκίαο ηεο 

θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ θαη ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ νζηψλ.  

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ θαιά 

απνηειέζκαηα, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ 

απνπζία πφλνπ, αιιά πνηθίια πνζνζηά 

αλάθηεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο                                

ηεο άξζξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ                             

απιψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Launone Α.P., et al NITEP-group. Nordic Innovative Trials to Evaluate osteoPorotic Fractures (NITEP) 

Collaboration: The Nordic DeltaCon Trial protocol—non-operative treatment versus reversed total shoulder 

arthroplasty in patients 65 years of age and older with a displaced proximal humerus fracture: a prospective, 
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Dezfuli, B, King, JJ, Farmer, KW, Struk, AM, Wright, TW. Outcomes of reverse total shoulder arthroplasty as 

primary versus revision procedure for proximal humerus fractures. J Shoulder Elbow Surg. 2016;25(7):1133-7.  

Grubhofer, F, Wieser, K, Meyer, DC. Reverse total shoulder arthroplasty for acute head-splitting, 3- and 4-part 

fractures of the proximal humerus in the elderly. J Shoulder Elbow Surg. 2016;25(10):1690–1698.  

Longo, UG, Petrillo, S, Berton, A, Denaro, V. Reverse total shoulder arthroplasty for the management of 

fractures of the proximal humerus: a systematic review. Musculoskelet Surg. 2016;100(2):83–91. 

Σπληξηπηηθά θαηάγκαηα 

Eκπηεζηηθά ή δηαρσξηζηηθά θαηάγκαηα βξαρηνλίνπ θεθαιήο 

Aπνηπρία πξνεγνχκελεο εζσηεξηθήο νζηενζχλζεζεο 

Kαηάγκαηα επί πξνυπάξρνπζαο κεγάιεο ξήμεο ηνπ ζηξνθηθνχ πεηάινπ 

Kαηάγκαηα εμαξζξήκαηα  





Η ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ζήκεξα επηιέγεηαη ζπάληα                           

θαη αθνξά κφλν ηα απαξεθηφπηζηα θαηάγκαηα θαη                             

ηνπο θαηαβεβιεκέλνπο αζζελείο κε κηθξέο απαηηήζεηο 
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Η αλνηθηή αλάηαμε θαη εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε κε παξάιιειεο ή                   

θάζεηεο πιάθεο παξνπζηάδνπλ παξφκνηα θιηληθά απνηειέζκαηα θαη 

ππεξέρνπλ ησλ λεψηεξσλ ηερληθψλ κηθξφηεξεο επεκβαηηθφηεηαο 
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Πνηθίινπλ απφ ηα κεκνλσκέλα θαηάγκαηα ηεο θεθαιήο ηεο θεξθίδαο 

θαη ηνπ σιεθξάλνπ έσο ηα ζχλζεηα θαηάγκαηα Monteggia 
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Καηάγκαηα Ωιεθξάλνπ 
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olecranon width = OW 

Με tension-band ή θιεηδνχκελεο 

ζπκπηεζηηθέο πιάθεο, ε πξνηεξαηφηεηα 

είλαη ε αθξηβήο αλαθαηαζθεπή ηεο 

επζπγξάκκηζεο ηνπ σιεθξάλνπ 
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Η δηαρείξηζε είλαη παξφκνηα κε ηα ζπληξηπηηθά θαηάγκαηα ηνπ 

σιεθξάλνπ, δειαδή εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε πνπ απνθαζηζηά                                

ηελ νζηηθή αλαηνκία ηεο σιέλεο, ηελ άξζξσζε ηνπ σιέθξαλνπ κε ηελ 

ηξνρηιία, ηελ αλάηαμε ηεο θνξσλνεηδνχο απφθπζεο, αιιά θαη ηελ 

επηδηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο θεθαιήο ηεο θεξθίδαο. 
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comminuted radial head fractures. Arch Orthop Trauma Surg 2017;137:789–795.  



H ζεξαπεία ησλ παξεθηνπηζκέλσλ ή ζπληξηπηηθψλ θαηαγκάησλ ηεο θεθαιήο 

ηεο θεξθίδαο είλαη ρεηξνπξγηθή θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ νζηηθψλ 

ηεκαρίσλ θαη ηα κεγέζε ηνπο, ην βαζκφ  παξεθηφπηζήο ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ζπλδεζκηθψλ θαθψζεσλ, εμαξζξήκαηνο ή ζπλνδψλ θαηαγκάησλ. 

Solarino G., et al.Aging Clin Exp Res. 2015 Oct;27 Suppl 1:S77-83. Mason type II and III radial head fracture 

in patients older than 65: is there still a place for radial head resection? 
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Η εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε ή αξζξνπιαζηηθή 

ελδείθλπληαη αθφκα θαη ζε κεγάιε ειηθία, φηαλ 

δηαηαξάζζεηαη ε ζηξνθή ηνπ αληηβξαρίνπ ή                     

φηαλ ζπλππάξρνπλ ζπλδεζκηθέο ξήμεηο. 

Pike J.M., et al. Radial head fracturesan update. J Hand Surg Am 2009; 34(3): 557-65. 



  

   Μηθξήο ελέξγεηαο θαθψζεηο ζπζηξνθήο πνπ 

αληαλαθινχλ ηε ζρεηηθή αληνρή ησλ ζπλδέζκσλ 

ζε ζρέζε κε ην νζηενπνξσηηθφ νζηνχλ. 

Μπνξνχλ λα παξαπιαλήζνπλ θαη λα ζεσξεζνχλ δηαζηξέκκαηα! 



Μειέηεο έρνπλ επηβεβαηψζεη πσο ηα θαηάγκαηα ηεο πνδνθλεκηθήο 

νθείινληαη ζηελ νζηενπφξσζε κελ, αιιά ζπκβαίλνπλ θπξίσο ζε      

αζζελείο πνπ είλαη παρχζαξθνη ή έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν πηψζεσλ. 

Mears SC, Kates SL. A guide to improving the care of patients with fragility fractures, edition 2. 

Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2015;6(2):58–120. 



Ο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη λα κεησζνχλ νη εγγελείο                                     

θίλδπλνη ηεο παξαηεηακέλεο αθηλεηνπνίεζεο θαη λα  απνθαηαζηαζεί                    

ε ιεηηνπξγία ηεο πνδνθλεκηθήο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο βάδηζεο 



Ελψ ηα νθέιε ηεο επέκβαζεο ζηε ρεηξνπξγηθή ηνπ ηζρίνπ θαη ηεο πξψηκεο 

θηλεηνπνίεζεο έρνπλ απνζαθεληζηεί, παξαδνζηαθά νη ειηθησκέλνη 

αζζελείο κε θαηάγκαηα πνδνθλεκηθήο, αληηκεησπίδνληαη πην ζπληεξεηηθά. 
 

Kadakia RJ, Ahearn BM, Schwartz AM, Tenenbaum S, Bariteau JT. Ankle fractures in the elderly: risks and 
management challenges. Orthopedic Research and Reviews Vol 2017:9 Pages 45—50 



 

Επί απνπζίαο ζνβαξψλ ζπζηεκαηηθψλ ζπλλνζεξνηήησλ, ηα 

απνηειέζκαηα κεηά απν ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ησλ θαηαγκάησλ                        

ζε αζζελείο ειηθίαο άλσ θαη θάησ ησλ 60 εηψλ είλαη παξφκνηα,                            

ελψ ε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία αζηαζψλ θαηαγκάησλ νδεγεί                                            

ζε ζεκαληηθά θαηψηεξα απνηειέζκαηα θαη απμεκέλε ζλεζηκφηεηα. 
 

 

Οη γεληθέο ελδείμεηο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζε νζηενπνξσηηθνχο 

αζζελείο δελ πξέπεη λα δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ λεφηεξσλ αζζελψλ. 
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Ravi Mallina, Nikolaos K. Kanakaris, Peter V.Giannoudis. Peri-articular fractures of the knee: An update on 

current issues. The Knee Volume 17, Issue 3, June 2010, Pages 181-186 

Πεξίπνπ ην ήκηζπ φισλ ησλ πεξηαξζξηθψλ θαηαγκάησλ ηνπ 

γφλαηνο εκθαλίδνληαη ζε αζζελείο κε νζηενπφξσζε ειηθίαο                    

> 50 εηψλ σο απνηέιεζκα ηξαχκαηνο ρακειήο ελέξγεηαο. 
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Τα ππεξθνλδχιηα θαηάγκαηα ηνπ κεξηαίνπ είλαη 10 θνξέο ιηγφηεξν 

ζπρλά απφ ηα θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ, σζηφζν αληηπξνζσπεχνπλ ην 

δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα θάηαγκα ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ ζε  ειηθησκέλνπο 

αζζελείο κε ζεκαληηθή επίζεο λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα. 



Σπλήζσο απαηηνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ζχζηεκα νιηζζαίλνληνο θνριία, 

εηδηθέο πιάθεο ζηαζεξήο γσλίαο, ελδνκπειηθνχο ήινπο, πιάθεο ππνζηήξημεο    
ή νπδεηεξνπνίεζεο, καθξηέο πιάθεο γεθχξσζεο αθφκα θαη αξζξνπιαζηηθή. 
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with Locking Plates Reduce Mortality Rates? Clin Res Open Access (2017) . 



Αλ θαη ε ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε είλαη ε βαζηθή ζεξαπεία ζηνπο 

λένπο, ππάξρνπλ δηιήκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νζηενζχλζεζε    

απηψλ ησλ θαηαγκάησλ ζηνπο αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο.  

E. R. Bohm,T.   V.   Tu f e s c u ,J. P. Marsh. The operative management of osteoporotic fractures of the 

knee. J Bone Joint Surg Br 2012;94-B:1160–9. 

Απηέο πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηηο ρεηξνπξγηθέο εθηηκήζεηο γηα ηε 

ζπληξηπηηθφηεηα ηνπ θαηάγκαηνο θαη ην θησρφ νζηνχλ, αιιά επηπιένλ 

δεηήκαηα ζπλλνζεξνηήησλ θαη απαίηεζε γηα πξφσξε θηλεηνπνίεζε. 

Myers P, Laboe P, Johnson KJ, Fredericks PD, Crichlow RJ, Maar DC, Weber TG. 

Patient Mortality in Geriatric Distal Femur Fractures. J Orthop Trauma. 2018 Mar;32(3):111-115. 



Vermeire J, Scheerlinck T. Early primary total knee replacement for complex proximal tibia fractures in 

elderly and osteoarthritic patients. Acta Orthop Belg 2010;76:785–793. 

Bell KM, Johnstone AJ, Court-Brown CM, Hughes SP. Primary knee arthroplasty for distal femoral fractures 

in elderly patients. J Bone Joint Surg [Br] 1992;74-B:400–402. 

Τα κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αζηνρία ηνπ πιηθνχ, ηελ πψξσζε ζε πιεκκειή 

ζέζε θαη ηελ ςεπδάξζξσζε, ηε δπζθακςία, ηηο επηπινθέο ιφγσ                          

ηεο  αθηλεηνπνίεζεο θαη ηε κεηαηξαπκαηηθή αξζξίηηδα. 



Τε ζεξαπεία απηψλ ησλ θαηαγκάησλ, εθηφο ηεο νζηενπφξσζεο κπνξεί 

λα πεξηπιέθνπλ ε χπαξμε νζηεναξζξίηηδαο, ηξαπκαηηζκνί ζηα καιαθά 

κφξηα θαη νη ζπλλνζεξφηεηεο. 

Rozell J.C. et al. Tibial Plateau Fractures in Elderly Patients. Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2016; 7(3): 126–134. 

Η βέιηηζηε αλάηαμε ζα πξέπεη λα 

επαλαθέξεη ηνλ κεραληθφ άμνλα,                    

λα είλαη ζηαζεξή γηα πξψηκε 

θηλεηνπνίεζε, λα απνθαζηζηά φζν ην 

δπλαηφλ ηελ αξζξηθή ζπλάθεηα θαη λα 

επνδψλεη ηελ επνχισζε ησλ καιαθψλ 

κνξίσλ (δέξκαηνο-ζπλδέζκσλ). 

Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε, 

εμσηεξηθή νζηενζχλζεζε ή  νιηθή 

αξζξνπιαζηηθή. 

 Henry P., et al. Risk factors for reoperation and mortality after the operative treatment of tibial plateau 

fractures in Ontario, 1996–2009. J Orthop Trauma. 2015;29(4):182–188 

Srinivasa Vidyadhara.  Tibial Plateau Fractures Treatment & Management. Medscape Jul 05, 2018  



Ελψ ηα θαηάγκαηα ηεο ιεθάλεο νθείινληαη ζε κεγάιεο βίαο 

ηξαπκαηηζκφ θαη είλαη πνιχ βαξεία θάθσζε κε θηλδχλνπο γηα ηε δσή 

ηνπ αλζξψπνπ, ηα θαηάγκαηα ησλ εβντζρηαθψλ θιάδσλ είλαη 

ειαθξάο επίπησζεο θαηάγκαηα, πνπ ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο ζηε 

κεγάιε ειηθία. 

Τν θάηαγκα ηνπ εβντζρηαθνχ 

θιάδνπ, εηεξφπιεπξν 

ζπλήζσο, αληηκεησπίδεηαη   κε 

2-3 εβδνκάδεο κεξηθή θφξηηζε. 



Συμπέραςμα 

Τν θαιχηεξν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα επηηεπρζεί φηαλ δελ 

θαζπζηεξήζεη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηάγκαηνο θαη ε δηφξζσζε 

ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή επηηξέςεη ηελ έγθαηξε 

θηλεηνπνίεζή ηνπ, ηδίσο ζηα θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ, ελψ δελ ζα 

παξακειεζεί ε κεηεγρεηξεηηθή απνθαηάζηαζε, νχηε ε πξφιεςε 

ηεο απμεκέλεο πηζαλφηεηαο ελφο ελδερφκελνπ δεχηεξνπ 

θαηάγκαηνο κε αληηνζηενπνξσηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη 

παξεκβάζεηο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν πηψζεσλ. 
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