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αγγεία και νεύρα κατά τη μετακίνησή τους. Επίσης χρειάζεται μερική ανύψωση από το χειρουργικό πεδίο 
του επιπολή θωρακικού και του βραχιονιοκεφαλικού μυός. Η κινητοποίηση και η έλξη των νευραγγειακών 
δομών είναι πιο πολύπλοκη στη γάτα, καθώς το μέσο νεύρο και η βραχιόνια αρτηρία περνούν διαμέσου 
του υπερπαρατροχίλιου τρήματος (βλέπε Εικόνα 20.7). Για να διευκολυνθεί η ανάταξη και η τοποθέτηση 
μεταλλικής πλάκας στην περιοχή αυτή, το τρήμα μπορεί να διανοιχθεί και να κινητοποιηθεί το νεύρο και 
το αγγείο. Επιπρόσθετα, η ανύψωση και η έλξη της βραχείας κεφαλής του τρικεφάλου μυός πρέπει να γί-
νεται με προσοχή, καθώς από κάτω διέρχεται το ωλένιο νεύρο. 

Σύγκλειση του τραύματος
Κλασική συρραφή της εν τω βάθει περιτονίας και των υπολοίπων ιστών.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 20.5

Έξω πλάγια προσπέλαση της διάφυσης του 
βραχιονίου για τοποθέτηση μεταλλικής πλάκας

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

Πλάγια κατάκλιση με το προσβεβλημένο άκρο προς τα άνω. Ένας ιμάντας μπορεί να τοποθετηθεί κάτω 
από τη μασχαλιαία χώρα του ετερόπλευρου άκρου και να δεθεί στο τραπέζι, βοηθώντας έτσι την έλξη του.

ΒΟΗΘΟΣ

Όχι απαραίτητος, αλλά χρήσιμος. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σταθεροί διαστολείς τραυμάτων, διαστολείς Hohmann, κατάλληλο σετ για μεταλλικές πλάκες και κοχλίες, 
ενδομυελικοί ήλοι (αν επιλεγεί οστεοσύνθεση με συνδυασμό πλάκας και ήλου), χειροκίνητος εισαγωγέας 
ήλων, δράπανο, οστεολαβίδες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Προσπέλαση
Η τομή του δέρματος γίνεται κατά μήκος της πρόσθιας-έξω πλάγιας επιφάνειας από το μείζον βραχιόνιο 
όγκωμα έως τον έξω επικόνδυλο (Εικόνα 20.25α). Η διατομή της βραχιόνιας περιτονίας αποκαλύπτει την 
κεφαλική φλέβα, η οποία απολινώνεται τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά. Ο διαχωρισμός του πρόσθι-
ου βραχιονίου μυός από την έξω κεφαλή του τρικεφάλου μυός αποκαλύπτει το κερκιδικό νεύρο, το οποίο 
πορεύεται μαζί με τον πρώτο μυ στη μυϊκή ελικοειδή αύλακα του βραχιονίου (Εικόνα 20.25β). Ορισμένοι 
χειρουργοί προτιμούν να περιβάλλουν το κερκιδικό νεύρο με σωλήνα παροχέτευσης Penrose και να τον 
χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις του νεύρου. Ο βραχιονιοκεφαλικός και ο επιπολής θωρακικός μυς τέ-
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μνονται στην πρόσφυσή τους 
στην πρόσθια επιφάνεια της 
διάφυσης. Η πρόσθια έλξη 
των μυών αυτών, σε συνδυα-
σμό με την προς τα πίσω έλξη 
του πρόσθιου βραχιονίου μυ-
ός (χρησιμοποιείστε τον για 
την προστασία του κερκιδι-
κού νεύρου) αποκαλύπτει την 
πρόσθια επιφάνεια του οστού 
(Εικόνα 20.25γ) για την τοπο-
θέτηση της πλάκας (20.25δ). 
Πρέπει να αναφερθεί ότι στο 
περιφερικό τμήμα της μυϊ-
κής ελικοειδούς αύλακας του 
βραχιονίου, ο επιπολής κλά-
δος του κερκιδικού νεύρου 
διέρχεται κάτω από τον κερ-
κιδικό εκτείνοντα τον καρπό 
μυ. Η παρουσία του πρόσθιου 
βραχιονίου μυός και του κερ-
κιδικού νεύρου δυσκολεύουν 
την τοποθέτηση της πλάκας 
στη έξω επιφάνεια της διά-
φυσης. Ωστόσο, μπορούν να 
ανυψωθούν και έτσι να ολι-
σθήσει η πλάκα κάτω από αυ-
τά τα ανατομικά στοιχεία (Ει-
κόνα 20.26). Όταν η πλάκα 
τοποθετείται στην έξω πλάγια 
επιφάνεια του οστού, η προ-
σπέλαση μπορεί να επεκταθεί 
κεντρικότερα ανυψώνοντας 
από το οστό την ακρωμια-
κή μοίρα του δελτοειδή μυ-
ός. Η ανύψωση της έκφυσης 
του κερκιδικού εκτείνοντα 
τον καρπό μυός από την έξω 
επικονδύλια ακρολοφία απο-
καλύπτει το οστό περιφερικά. 
Λόγω του ανώμαλου σχήμα-
τος του οστού, η τοποθέτηση 

Wells

Hohmann

(α) (β)

Wells

(α) (β)

(δ)

20.25 (α-γ) Πρόσθια-έξω πλάγια προσπέλαση για την τοποθέτηση 
μεταλλικής πλάκας στην πρόσθια επιφάνεια της διάφυσης του βραχιονίου. (δ) 
Έξω πλάγια προβολή του βραχιονίου μετά την τοποθέτηση της πλάκας.

(γ)

20.26 (α) Πρόσθετη προσπέλαση 
για τοποθέτηση πλάκας στην έξω 
πλάγια επιφάνεια του βραχιονίου. (β) 
Έξω πλάγια προβολή του βραχιονίου 
μετά την τοποθέτηση της πλάκας.
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πλάκας στην έξω πλάγια επιφάνεια μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά απαραίτητη για κατάγματα που εντοπί-
ζονται αρκετά περιφερικότερα.

Σύγκλειση του τραύματος
Ο επιπολής θωρακικός και ο βραχιονιοκεφαλικός μυς συρράπτονται στον πρόσθιο βραχιόνιο μυ. Η εν τω 
βάθει βραχιόνια περιτονία, ο υποδόριος ιστός και το δέρμα συρράπτονται κατά στρώματα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 20.6

Έξω πλάγια προσπέλαση του περιφερικού 
τμήματος του βραχιονίου για τοποθέτηση 
μεταλλικής πλάκας

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

Πλάγια κατάκλιση με το προσβεβλημένο άκρο προς τα πάνω. Ένας ιμάντας μπορεί να τοποθετηθεί κάτω 
από τη μασχαλιαία χώρα του ετερόπλευρου άκρου και να δεθεί στο τραπέζι, βοηθώντας έτσι την έλξη του.

ΒΟΗΘΟΣ

Όχι απαραίτητος, αλλά χρήσιμος. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σταθεροί διαστολείς τραυμάτων, διαστολείς Hohmann, κατάλληλο σετ για μεταλλικές πλάκες και κοχλίες, 
ενδομυελικοί ήλοι (αν επιλεγεί οστεοσύνθεση με συνδυασμό πλάκας και ήλου), χειροκίνητος εισαγωγέας 
ήλων, δράπανο, οστεολαβίδες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Προσπέλαση
Με αυτή την προσπέλαση επιτυγχάνεται η αποκάλυψη της έξω πλευράς του περιφερικού τμήματος του 
βραχιονίου (π.χ. για κατάγματα υπερκονδύλια ή κονδύλων). Η τομή που γίνεται στο δέρμα διέρχεται λίγο 
πίσω από τον έξω επικόνδυλο. Περιφερικά εκτείνεται ως το ύψος του κεντρικού τμήματος της ωλένης. Κε-
ντρικότερα, η τομή εκτείνεται ως το μέσο της διάφυσης του βραχιονίου, εφόσον απαιτείται, ανάλογα με 
την εντόπιση του κατάγματος. Η έξω κεφαλή του τρικεφάλου μυός αποκαλύπτεται και η εν τω βάθει περι-
τονία τέμνεται κατά μήκος του πρόσθιου ορίου του τρικεφάλου, με την τομή να εκτείνεται πιο περιφερι-
κά πάνω από τους εκτείνοντες μύες (Εικόνα 20.27α). Πρόσθια έλξη της περιτονίας και οπίσθια του τρικε-
φάλου μυός αποκαλύπτει την περιοχή του έξω κονδύλου (Εικόνα 20.27β). Το κερκιδικό νεύρο προβάλλει 
ανάμεσα από την έξω κεφαλή του τρικεφάλου και τον πρόσθιο βραχιόνιο μυ και οδεύει περιφερικά μαζί με 
τον τελευταίο. Η αποκάλυψη του περιφερικότερου τμήματος του βραχιονίου σε περίπτωση κατάγματος 
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του ενός ή και των δύο κονδύλων, διευκολύνεται από 
την ανύψωση του κερκιδικού εκτείνοντα τον καρπό μυ 
από την επικονδύλια ακρολοφία, αποκαλύπτοντας έτσι 
τόσο το οστό όσο και τον υποκείμενο αρθρικό θύλα-
κο. Μπορεί να γίνει τομή στον αρθρικό θύλακο ώστε να 
φανεί ο βραχιόνιος κόνδυλος. Προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η τοποθέτηση πλάκας στην περιοχή αυτή, η προ-
σπέλαση μπορεί να επεκταθεί κεντρικότερα, όπως πε-
ριγράφεται στη Χειρουργική επέμβαση 20.5. Πρόσθια 
έλξη του πρόσθιου βραχιονίου μυός και του κερκιδικού 
νεύρου και οπίσθια έλξη του τρικεφάλου μυός αποκα-
λύπτουν την έξω πλάγια πλευρά της διάφυσης του βρα-
χιονίου. 

Σύγκλειση του τραύματος
Ο αρθρικός θύλακος συρράπτεται κατά τα γνωστά. Αν εί-
ναι δυνατό, ο κερκιδικός καμπτήρας του καρπού μυς συρ-
ράπτεται στο περιφερικό βραχιόνιο ή στην περιτονία που 
καλύπτει τον αγκωνιαίο μυ. Ακολουθεί η σύγκλειση της πε-
ριτονίας και της υπόλοιπης τομής με τον κλασικό τρόπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Το εύρος που αποκαλύπτεται το κερκιδικό νεύρο 
και γίνεται ορατό εξαρτάται από την εντόπιση του 
κατάγματος. Σε κάταγμα ενός κονδύλου, το κερκιδικό 
νεύρο συχνά δεν αποκαλύπτεται, όμως όταν χρειάζεται 
επέκταση της τομής κεντρικότερα, για παράδειγμα για 
παράλληλη τοποθέτηση μεταλλικής πλάκας, πρέπει 
να δοθεί προσοχή ώστε να παρασκευαστεί και να 
προστατευτεί το νεύρο, τόσο κατά την προσπέλαση 
όσο και κατά τη μετακίνησή του.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 20.7

Κατάγματα του έξω κονδύλου

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

Όπως στη Χειρουργική επέμβαση 20.6.

ΒΟΗΘΟΣ

Όχι απαραίτητος.

(α)

20.27 Προσπέλαση για την αποκάλυψη των 
καταγμάτων του έξω κονδύλου του βραχιονίου. 

(β)
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βελόνες Kirschner και ο σχετικός εξοπλισμός για την εφαρμογή τους, δράπανο, σταθεροί διαστολείς Gelpi, 
λαβίδες ανάταξης καταγμάτων με αιχμηρά άκρα, λαβίδα vulsellum, κατάλληλου μεγέθους κοχλίας και κατάλ-
ληλο σετ για μεταλλικές πλάκες και κοχλίες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Προσπέλαση
Όπως στη Χειρουργική επέμβαση 20.6. Είναι σημαντικό να γίνει ανύψωση των μυών (τόσο του κερκιδικού 
εκτείνοντα τον καρπό όσο και των αγκωνιαίων μυών) από το κάταγμα της έξω επικονδύλιας ακρολοφίας, 
καθώς η ακριβής αναγνώριση του κατάγματος είναι επιτακτική. Μόλις αποκαλυφθεί ο έξω κόνδυλος, αφή-
νεται να αιωρείται συνδεδεμένος με τον έξω πλάγιο σύνδεσμό του που οδεύει περιφερικά, ώστε να αποκα-
λυφθεί η καταγματική επιφάνεια στη μεσοκονδύλια χώρα (Εικόνα 20.28α) και να απομακρυνθεί τυχόν αιμά-
τωμα. Έχοντας τον έξω κόνδυλο σε αυτή τη θέση, μπορεί να ελεγχθούν οι αρθρικές επιφάνειες της κερκίδας 
και της ωλένης. Περιστασιακά μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα μικρό κάταγμα της έσω κορωνοειδούς από-
φυσης και σε αυτό το χρονικό σημείο μπορεί να αφαιρεθεί. 

Ανάταξη και σταθεροποίηση
Ανεξάρτητα από τη μέθοδο της διακον-
δύλιας συμπιεστικής κοχλίωσης, είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι μπορεί 
αρχικά να επιτευχθεί ανατομική ανάτα-
ξη του κατάγματος. Η ανάταξη επιτυγ-
χάνεται με εφαρμογή δακτυλικής πίεσης 
στον έξω κόνδυλο με κατεύθυνση προς 
την κατάλληλη θέση.

Ιδανικά η ανάταξη διατηρείται με 
τη συγκράτηση των κονδύλων με λαβί-
δα ανάταξης καταγμάτων με αιχμηρά 
άκρα (βλέπε Εικόνα 20.28β). Στα νεαρά 
ζώα που το οστό είναι μαλακό, εναλλα-
κτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λαβί-
δα vulsellum. Επίσης, η ανάταξη μπορεί 
να διατηρηθεί με τοποθέτηση βελονών 
Kirschner, είτε διαμέσου της επικονδύ-
λιας ακρολοφίας, είτε του βραχιονίου 
κονδύλου (Εικόνα 20.28γ & δ). Έπειτα 
διενεργείται η διακονδύλια συμπιεστική 
κοχλίωση. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να 
πραγματοποιηθεί ο αγωγός με το οστεο-
τρύπανο για τον διακονδύλιο συμπιεστι-
κό κοχλία: από έξω προς τα έσω και από 
έσω προς τα έξω.

(α) (β)

(γ) (δ)

20.28 (α) Ο έξω βραχιόνιος κόνδυλος στρέφεται προς τα 
έξω πλάγια, συγκρατούμενος από τον έξω πλάγιο σύνδεσμο, 
για να επιτρέψει την επισκόπηση της καταγματικής εστίας και 
την αφαίρεση του αιματώματος του κατάγματος. (β-δ) Τρόποι 
διατήρησης της ανάταξης καταγμάτων του έξω κονδύλου κατά τη 
διάρκεια τοποθέτησης διακονδυλίου κοχλία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μετά την ανάταξη, η αρθρική επιφάνεια του βραχιονίου δεν είναι εύκολα ορατή. Η κεντρική-οπίσθια 
περιοχή της μπορεί να ελεγχθεί με κάμψη του αγκώνα και απομάκρυνση του αγκωνιαίου μυός, ώστε 
να εκτιμηθεί η ανάταξη του μεσοκονδύλιου κατάγματος. Τις περισσότερες φορές ικανοποιητική 
ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας του βραχιονίου είναι πιθανότερο να συμβεί αν και το κάταγμα της 
επικονδύλιας ακρολοφίας έχει επίσης αναταχθεί με ακρίβεια.

Μέθοδος από έξω προς τα έσω
Μετά την ανάταξη του κατάγματος, διανοίγεται αγωγός ολίσθησης με οστεοτρύπανο διαμέσου μόνο του έξω 
κονδύλου. Το σημείο εισόδου βρίσκεται μόλις προσθίως και περιφερικά από το πιο προεξέχον σημείο του 
έξω κονδύλου, τον έξω επικόνδυλο, και η κατεύθυνση είναι προς το αντίστοιχο σημείο του έσω κονδύλου, 
τον έσω επικόνδυλο (Εικόνα 20.29α). Το μήκος του αγωγού στο οστό καθορίζεται από μετρήσεις σε προεγ-
χειρητικά ακτινογραφήματα ή με μέτρηση του οστού κατά τη διάρκεια του χειρουργείου πριν από την ανά-
ταξη του κατάγματος. Στη συνέχεια τοποθετείται ένας οδηγός εισαγωγής οστεοτρύπανου (insert sleeve) στον 
αγωγό του έξω κονδύλου και διανοίγεται ο αγωγός σπειρώματος στον έσω κόνδυλο (Εικόνα 20.29β & γ).

Μέθοδος από έσω προς τα έξω
Μετά την αποκάλυψη της καταγματικής 
επιφάνειας του μεσοκονδύλιου κατάγμα-
τος, αλλά πριν από την ανάταξή του, ο ολι-
σθαίνων αγωγός διανοίγεται στον έξω κόν-
δυλο από την καταγματική επιφάνεια προς 
τα έξω (Εικόνα 20.30α), οπότε προκύπτει 
πιο ακριβής προσανατολισμός και τοποθέ-
τηση του διακονδυλίου κοχλία. Ακολουθεί 
η τοποθέτηση στον ολισθαίνοντα αγωγό 
κατάλληλης διαμέτρου οδηγού εισαγωγής 
τρυπανιού από την έξω πλευρά. Το κάταγ-
μα ανατάσσεται και η ανάταξη διατηρείται 
με τη βοήθεια κατάλληλης λαβίδας ανάτα-
ξης καταγμάτων με αιχμηρά άκρα ή με την 
τοποθέτηση βελόνας Kirschner στην επι-
κονδύλια ακρολοφία. Στη συνέχεια διανοί-
γεται ο αγωγός σπειρώματος στον έσω κόνδυλο (Εικόνα 20.30β).

Insert 
sleeve

(α) (β)

20.30 Τοποθέτηση διακονδυλίου συμπιεστικού κοχλία «από 
έσω προς τα έξω» (βλέπε κείμενο για λεπτομέρειες). Η βελόνα 
Kirschner πρέπει να διαπεράσει την υπερκονδύλια καταγματική 
γραμμή, αλλά να μην εισέρθει στο υπερτροχίλιο τρήμα.

Kirschner

20.29 Οστεοσύνθεση καταγμάτων του έξω κονδύλου με συμπιεστικό κοχλία (βλέπε κείμενο για λεπτομέρειες). Σε 
πολλές περιπτώσεις, το κάταγμα στην επικονδύλια ακρολοφία είναι πιο περιφερικά, οπότε είναι αναγκαία η τοποθέτηση 
βελόνας Kirschner με κατεύθυνση από περιφερικά-έξω πλάγια προς κεντρικά-έσω πλάγια.

(α) (γ)(β)
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Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα επιλεχθεί, μετά τη δημιουργία του διακονδυλίου αγωγού, γίνεται 
μέτρηση του βάθους του, δημιουργείται το σπείρωμά του με τον σπειροτόμο και τοποθετείται ο κοχλίας. 
Η συμπίεση επιτυγχάνεται καθώς σφίγγεται ο κοχλίας (βλέπε Εικόνα 20.29γ).

Εναλλακτικά, σε άνηβα ζώα διανοίγεται ένας διακονδύλιος αγωγός σπειρώματος στον βραχιόνιο κόνδυ-
λο είτε με τον ένα τρόπο (από έσω προς τα έξω) (Εικόνα 20.30), είτε με τον άλλο (από έξω προς τα έσω). Σε 
κάθε περίπτωση, το κάταγμα του βραχιονίου κονδύλου συμπιέζεται με τη βοήθεια λαβίδας ανάταξης κα-
ταγμάτων με οξύληκτα άκρα. Ακολουθεί η μέτρηση του βάθους και δημιουργία σπειρώματος στον διακον-
δύλιο αγωγό και τοποθετείται κοχλίας παράθεσης. Με την τεχνική αυτή βελτιστοποιείται η επαφή οστού 
και κοχλία και μειώνεται ο κίνδυνος χαλάρωσης του κοχλία. 

Στη συνέχεια πρέπει να σταθεροποιηθεί το υπερκονδύλιο κάταγμα. Αν και μπορεί να τοποθετηθεί βε-
λόνα Kirschner ή κοχλίας διαμέσου της υπερκονδύλιας ακρολοφίας, τις περισσότερες φορές προτιμάται 
πλάκα με κοχλίες αφού προσφέρει πιο ισχυρή οστεοσύνθεση. Αν είχε χρησιμοποιηθεί βελόνα Kirschner 
για την ανάταξη, το άκρο της πρέπει να κοπεί κοντά στο οστό. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Αν υπάρχει υποψία ΜΡΚΒ, καθώς και σε όλα τα ενήλικα ζώα, συστήνεται ισχυρότερη υπερ-
κονδύλια οστεοσύνθεση με τη χρήση μεταλλικής πλάκας και κοχλιών (βλέπε Εικόνα 20.17)

Το μέγεθος της πλάκας εξαρτάται από το μέγεθος του σκελετού του ζώου. Ωστόσο, στους περισσότε-
ρους σκύλους της φυλής Springer Spaniel μπορεί να χρησιμοποιηθεί 2/2,7 mm κοπτόμενη πλάκα, 2,4/2,7 
mm ασφαλιζόμενη πλάκα συμπίεσης ή πλάκα δυναμικής συμπίεσης και 2,7 mm πλάκα δίκην κορδονιού 
από μαργαριτάρια. Συνήθως μια μεταλλική πλάκα με 5-6 οπές είναι κατάλληλη, με 2-3 κοχλίες να τοποθε-
τούνται σε κάθε πλευρά του κατάγματος. Η τοποθέτησή της γίνεται στην έξω πλάγια ή στην έξω πλάγια-ο-
πίσθια πλευρά της επικονδύλιας ακρολοφίας. 

Σύγκλειση του τραύματος
Όπως στη Χειρουργική επέμβαση 20.6.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Όταν ανοίγετε έναν αγωγό από έξω προς τα έσω, πρέπει να προσέχετε ώστε το οστεοτρύπανο να διέρχεται 
διαμέσου του κέντρου του βραχιονίου κονδύλου (παράλληλα προς τον άξονα των επικονδύλων). Για να το 
επιτύχετε, πρέπει να προσέχετε τη θέση του άκρου κατά τη δημιουργία του αγωγού.
Όταν δημιουργείτε τον αγωγό από έσω προς τα έξω, ο ολισθαίνων αγωγός πρέπει να γίνεται στο 
κέντρο της καταγματικής επιφάνειας του έξω πλάγιου κονδύλου. Κάνοντας πρώτα τον αγωγό με 
οστεοτρύπανο μικρότερης διαμέτρου από ότι απαιτείται, εξασφαλίζεται η δημιουργία του αγωγού 
με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το οστεοτρύπανο πρέπει να κατευθύνεται έτσι ώστε να εξέλθει προσθίως 
και περιφερικά του πιο προεξέχοντος σημείου του έξω επικόνδυλου. 
Στις προεγχειρητικές ακτινογραφίες, πρέπει να δοθεί προσοχή στην κατεύθυνση της καταγματικής 
γραμμής σε σχέση με τον επιμήκη άξονα του οστού (από κεντρικά προς περιφερικά), καθώς συχνά 
η καταγματική επιφάνεια δεν είναι κάθετη στον διακονδύλιο άξονα.
Στα άνηβα ζώα, σκόπιμο είναι να χρησιμοποιήσετε ροδέλα για να κατανείμετε την πίεση της 
κεφαλής του διακονδυλίου συμπιεστικού κοχλία, σε μεγαλύτερη επιφάνεια στο μαλακό οστό της 
πλάγιας πλευράς του έξω κονδύλου. Η ροδέλα μπορεί να μην ταιριάξει απόλυτα στην επιφάνεια το 
οστού, αλλά πρέπει να τοποθετηθεί σε επαφή με το οστό κάτω από τους τένοντες των εκτεινόντων 
μυών. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί κοχλίας παράθεσης, αφού πρώτα γίνει συμπίεση του 
κατάγματος με λαβίδα ανάταξης.
Αν χρησιμοποιηθεί κοχλίας παράθεσης για το κάταγμα στην επικονδύλια ακρολοφία, πρέπει να 
προηγηθεί φρεζάρισμα στο εγγύς άκρο του αγωγού (δημιουργία εσοχής στον φλοιό του οστού), 
ώστε η επαφή της κεφαλής του κοχλία και του οστού να είναι πιο ομοιόμορφη. Φρεζάρισμα δεν 
πρέπει να πραγματοποιηθεί για το μεσοκονδύλιο κάταγμα.



312     Αποκατάσταση των καταγμάτων σκύλου και γάτας – Εγχειρίδιο Bsava

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κατά την κρίση του χειρουργού, στο άκρο μπορεί να τοποθετηθεί επίδεση για 2-5 ημέρες μετεγχειρητικά, 
ώστε να περιοριστεί το οίδημα. Για τις πρώτες 4 μετεγχειρητικές εβδομάδες συστήνεται αυστηρός περιο-
ρισμός (εκτός από μικρές βόλτες για ούρηση και αφόδευση), ο οποίος ακολουθείται από προοδευτικά αυ-
ξανόμενη ελεγχόμενη δραστηριότητα με οδηγό, ως την επανεξέταση του ζώου περίπου στις 6 εβδομάδες. 
Ιδανικά, ο μετεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγχος πρέπει να γίνει κατά την επανεξέταση και πριν αυξηθεί 
περισσότερο η κινητική δραστηριότητα του ζώου. Αν και απαιτείται αυστηρός περιορισμός, είναι απαραί-
τητη η πρώιμη ελεγχόμενη κινητοποίηση του άκρου.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 20.8

Κατάγματα του έσω κονδύλου

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

Όπως στη Χειρουργική επέμβαση 20.3.

ΒΟΗΘΟΣ

Όχι απαραίτητος.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βελόνες Kirschner και ο σχετικός εξοπλισμός για την εφαρμογή τους, δράπανο, σταθεροί διαστολείς Gelpi, 
λαβίδες ανάταξης καταγμάτων με αιχμηρά άκρα, λαβίδα vulsellum, κατάλληλου μεγέθους κοχλίας και κα-
τάλληλο σετ για μεταλλικές πλάκες και κοχλίες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Προσπέλαση
Όπως στη Χειρουργική επέμβαση 20.4.

Ανάταξη και σταθεροποίηση
Η ανάταξη και η διατήρησή της επιτυγχάνεται όπως περιγράφηκε για το κάταγμα του έξω κονδύλου. Η 
σταθεροποίηση πραγματοποιείται με διακονδύλια συμπιεστική κοχλίωση, με τη μέθοδο από έσω προς τα 
έξω ή από έξω προς τα έσω. Καθώς είναι περισσότερο ακριβής, συστήνεται η μέθοδος από έσω προς 
τα έξω. Για τη μέθοδο από έξω προς τα έσω, ο αγωγός ξεκινά από σημείο αμέσως μπροστά του έσω επι-
κόνδυλου και περίπου στο μέσο της απόστασης μεταξύ του κεντρικού και περιφερικού ορίου της (Εικόνα 
20.31). Καθώς η έσω επικονδύλια ακρολοφία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ετερόπλευρη, είναι ευκο-
λότερο να σταθεροποιηθεί με συμπιεστική ή παράθεσης κοχλίωση, αν και μπορεί επίσης να χρησιμοποιη-
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θεί βελόνα Kirschner. Όπως με τα κατάγματα του έξω κονδύλου, όταν υπάρχει υποψία ΜΡΚΒ ή στους ενή-
λικους σκύλους, η σταθεροποίηση της υπερκονδύλιας περιοχής γίνεται με μεταλλική πλάκα. Οι πρακτικές 
συμβουλές που αναφέρθηκαν για τα κατάγματα του έξω κονδύλου (βλέπε Χειρουργική επέμβαση 20.7) εί-
ναι εξίσου εφαρμόσιμες και για τα κατάγματα του έσω κονδύλου.

Σύγκλειση του τραύματος
Όπως στη Χειρουργική επέμβαση 20.4.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Όπως στη Χειρουργική επέμβαση 20.7.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 20.9

Μεσοκονδύλια - Υπερκονδύλια (ενδοκονδύλια, 
intracondylar) κατάγματα τύπου Υ-Τ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μεσοκονδύλια-υπερκονδύλια κατάγματα αποτελούν σημαντική χειρουργική 
πρόκληση, ακόμη και για τους πιο έμπειρους ορθοπαιδικούς, και ιδιαίτερα όταν στην 
υπερκονδύλια περιοχή υπάρχουν συντριπτικά κατάγματα. Γι’ αυτό, πρέπει να εκτιμάται 
το ενδεχόμενο παραπομπής τέτοιων καταγμάτων σε έμπειρους χειρουργούς.

(α) (β)

20.31 Τοποθέτηση διακονδυλίου κοχλία για την οστεοσύνθεση κατάγματος του έσω κονδύλου χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο «από έξω προς τα έσω». (α) Η πράσινη γραμμή αντιστοιχεί στην έσω επικονδύλια ακρολοφία. Το οστεοτρύπανο 
πρέπει να τοποθετηθεί παράλληλα ως προς τον άξονα των επικονδύλων. (β) Οι μαύρες κουκίδες αντιστοιχούν στο 
κεντρικό και το περιφερικό άκρο της έσω επικονδύλιας ακρολοφίας. Η κόκκινη κουκίδα δείχνει το σημείο εισαγωγής 
του οστεοτρύπανου. Το κατάλληλο σημείο βρίσκεται αμέσως μπροστά από την έσω επικονδύλια ακρολοφία και 
περίπου στο μέσο της απόστασης μεταξύ του κεντρικού και του περιφερικού άκρου της.
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ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

Ύπτια-έξω πλάγια κατάκλιση με το οπίσθιο μέρος του σώματος να υποστηρίζεται μέσα σε βάση στήριξης. 
Η κατάκλιση αυτή επιτρέπει την περιστροφή του ζώου και την τοποθέτηση του προσβεβλημένου άκρου 
με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η προσπέλαση τόσο στην έξω όσο και στην έσω επιφάνεια του περιφερικού 
βραχιονίου οστού. Το ετερόπλευρο άκρο ακινητοποιείται προς τα πίσω. 

ΒΟΗΘΟΣ

Εξαιρετικά χρήσιμος.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βελόνες Kirschner και ο σχετικός εξοπλισμός, δράπανο, σταθεροί διαστολείς Gelpi, λαβίδες ανάταξης κα-
ταγμάτων με οξύληκτα άκρα, κατάλληλου μεγέθους πλάκες και κοχλίες και σετ τοποθέτησής τους.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Προσπέλαση
Εφαρμόζονται οι προσπελάσεις τόσο για την έξω όσο και για την έσω πλάγια πλευρά του περιφερικού τμή-
ματος του βραχιονίου, όπως περιγράφηκαν στις Χειρουργικές επεμβάσεις 20.4 και 20.6. 

Ανάταξη και σταθεροποίηση
Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να γίνει η ανάταξη του κατάγματος. Η επιλογή βασίζεται κυρίως στην προτίμη-
ση του χειρουργού, αν και μπορεί να εξαρτηθεί και από το είδος του κατάγματος.

Ανακατασκευή και σταθεροποίηση του βραχιονίου κονδύλου, ο οποίος στη συνέχεια επα-
νασυνδέεται με τη διάφυση του βραχιονίου 
Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι δίνει προτεραιότητα στην ακριβή ανατομική ανακατασκευή 
των αρθρικών επιφανειών. Αν και ο βραχιόνιος κόνδυλος μπορεί να αποκαλυφθεί μέσω έσω πλάγιας, έξω 
πλάγιας ή συνδυασμένης προσπέλασης, προτιμάται η αρχική προσπέλαση να γίνεται από την έξω πλάγια 
επιφάνεια. Τα τμήματα του κονδύλου φέρονται προς τα έξω σε σχέση με τη διάφυση του οστού. Η περι-
στροφή του αντιβραχίου προς τα έξω διευκολύνει την αποκάλυψη του βραχιονίου κονδύλου. Αφού προ-
ηγηθεί προσεκτικός έλεγχος και απομάκρυνση του αιματώματος από την εστία του κατάγματος, ασκείται 
δακτυλική πίεση στον βραχιόνιο κόνδυλο ώστε να διευκολυνθεί η ανάταξή του. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην ακρίβεια της ανάταξης του υπερκονδύλιου τμήματος του έξω και του έσω κονδύλου, καθώς 
η ανατομική ανάταξη των σημείων αυτών εξασφαλίζει την ακριβή ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας, ειδι-
κά σε σχέση με την περιστροφή των καταγματικών τεμαχίων. Η ανάταξη διατηρείται με την τοποθέτηση 
λαβίδων ανάταξης καταγμάτων με οξύληκτα άκρα εγκαρσίως του κονδύλου (Εικόνα 20.32α & β). Μόλις 
εξασφαλιστεί ότι έχει αναταχθεί ανατομικά ο βραχιόνιος κόνδυλος, τοποθετείται διακονδύλιος συμπιεστι-
κός κοχλίας, χρησιμοποιώντας είτε την από έσω προς τα έξω είτε την από έξω προς τα έσω τεχνική (Εικό-
να 20.32γ). Συχνά είναι χρήσιμο να τοποθετούνται και άλλες λαβίδες ανάταξης καταγμάτων με οξύληκτα 
άκρα ή μια προσωρινή βελόνα Kirschner διαμέσου του υπερκονδύλιου τμήματος του έσω και του έξω κον-
δύλου, γιατί συχνά τα δύο τμήματα του κονδύλου περιστρέφονται λίγο το ένα γύρω από το άλλο κατά την 
τοποθέτηση του κοχλία, η οποία προκαλεί μικρή δυσευθυγράμμιση της υπερκονδύλιας περιοχής. 

Ο ακέραιος πλέον βραχιόνιος κόνδυλος συλλαμβάνεται με λαβίδα ανάταξης καταγμάτων με αιχμηρά 
άκρα και η περιφερική διάφυση με οστεολαβίδα. Η ανάταξη του υπερκονδύλιου κατάγματος επιτυγχάνε-
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ται με συνδυασμένους χειρισμούς έλξης και μεταβολής θέσης των καταγματικών τεμαχίων. Μετά την ανά-
ταξη, το κάταγμα ίσως μπορεί να σταθεροποιηθεί με βελόνα Kirschner (Εικόνα 20.32δ) ή με συμπιεστικό/
ους κοχλία/ες, γεγονός που διευκολύνει την τοποθέτηση του κατάλληλου μεγέθους πλάκας στην οπίσθι-
α-έξω πλάγια επιφάνεια του περιφερικού βραχιονίου. Στο περιφερικό τμήμα του οστού οι κοχλίες πρέπει 
να τοποθετούνται με κατεύθυνση πρόσθια-έσω πλάγια, ώστε να μην παρεμβαίνουν στην τοποθέτηση πλά-
κας στην έσω πλάγια επιφάνεια του οστού. Αν είναι δυνατό, οι πιο περιφερικοί κοχλίες κατευθύνονται προς 
τον βραχιόνιο κόνδυλο προκειμένου να συγκρατηθούν καλύτερα. Το ζώο περιστρέφεται ώστε να αλλά-
ξει κατάκλιση και να γίνει εφικτή η προσπέλαση στην έσω επιφάνεια του περιφερικού τμήματος του βρα-
χιονίου, αν δεν έχει ήδη γίνει, ώστε να τοποθετηθεί η πλάκα στην έσω ή μερικώς στην οπίσθια-έσω πλάγια 
επιφάνεια (Εικόνα 20.32ε). Οι κοχλίες στο κεντρικό τμήμα του βραχιονίου τοποθετούνται με πρόσθια-έξω 
πλάγια κατεύθυνση, ώστε να αποφευχθεί η παρεμβολή τους με την πλάκα που βρίσκεται στην έξω πλάγια 
επιφάνεια. Όπως αναφέρθηκε για την οστεοσύνθεση της έξω πλευράς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσο-
χή στην ενδεδειγμένη τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών.

Ανάταξη και σταθεροποίηση του έσω ή του έξω κονδύλου με τη διάφυση του βραχιονίου και 
ακολούθως αντιμετώπιση του κατάγματος του άλλου κονδύλου
Η τεχνική αυτή είναι πιθανώς προτιμότερη σε κατάγματα που αποτελούνται από ένα μεγάλο υπερκονδύλιο 
τμήμα. Αν επιλεγεί η οστεοσύνθεση του έσω ή του έξω κονδύλου, εξαρτάται από τον τύπο του κατάγμα-
τος και την προτίμηση του χειρουργού, ωστόσο, συχνότερα, σταθεροποιείται πρώτα ο έσω κόνδυλος. Το 
μειονέκτημα της μεθόδου αυτής ότι αν η υπερκονδύλια χώρα δεν ανακατασκευαστεί απόλυτα ανα-
τομικά, δεν είναι δυνατή η ανατομική ανακατασκευή του κατάγματος του άλλου κονδύλου, οπότε 
δεν θα προκύψει ανατομική ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας. Μέσω έσω πλάγιας προσπέλασης, το 
έσω τμήμα του περιφερικού τμήματος του βραχιονίου ανατάσσεται και σταθεροποιείται κατάλληλα, χρη-
σιμοποιώντας, συνηθέστερα, μεταλλική πλάκα και κοχλίες (Εικόνα 20.33α & β). Ανάλογα με τον τύπο του 
κατάγματος, μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμπιεστικοί κοχλίες, βελόνες Kirschner ή δακτυλιοειδές μεταλ-
λικό ράμμα για να σταθεροποιηθεί το κάταγμα πριν από την τοποθέτηση της πλάκας. Στη συνέχεια, το ζώο 
περιστρέφεται και αλλάζει κατάκλιση, ώστε να γίνει προσπέλαση στην έξω πλευρά του περιφερικού τμή-

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

20.32 Ανάταξη και οστεοσύνθεση καταγμάτων και των δύο τμημάτων του βραχιονίου κονδύλου, αρχικά με 
ανακατασκευή και σταθεροποίηση του βραχιονίου κονδύλου, και ακολούθως από τη σταθεροποίηση του ακέραιου 
πλέον κονδύλου στη διάφυση του βραχιονίου. (α-γ) Αφού διασφαλιστεί ότι ο βραχιόνιος κόνδυλος μπορεί να αναταχθεί, 
η οστεοσύνθεσή του γίνεται με διακονδύλιο συμπιεστικό κοχλία. (δ-ε) Στη συνέχεια, ανατάσσεται ο βραχιόνιος 
κόνδυλος και η διάφυση του βραχιονίου. Στο παράδειγμα αυτό, μία βελόνα Kirschner τοποθετήθηκε για να διατηρήσει 
την ανάταξη, ακολουθούμενη από την τοποθέτηση μεταλλικών πλακών στην έξω και έσω πλάγια πλευρά του 
περιφερικού βραχιονίου (βλέπε κείμενο για λεπτομέρειες).
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ματος του βραχιονίου. Ακολουθεί οστεοσύνθεση του έξω κονδύλου, όπως περιγράφεται στη Χειρουργική 
επέμβαση 20.7 (Εικόνα 20.33γ). Στις περισσότερες περιπτώσεις το κάταγμα της έξω επικονδύλιας ακρο-
λοφίας σταθεροποιείται με κατάλληλη μεταλλική πλάκα και κοχλίες. 

Σύγκλειση του τραύματος
Όπως στην Χειρουργική επέμβαση 20.4 και 20.6.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Το εύρος κίνησης της άρθρωσης του αγκώνα, τόσο στην κάμψη όσο και στην 
έκταση, πρέπει να ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.
Η χρήση μη ασφαλιζόμενων κοχλιών/τεχνικών επιτρέπει την ευελιξία στην 
επιλογή κατεύθυνσης των κοχλιών της πλάκας, κάτι που είναι επιθυμητό στα 
κατάγματα αυτά.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κατά την κρίση του χειρουργού, μπορεί να εφαρμοστεί επίδεση για 2-5 ημέρες μετεγχειρητικά, ώστε να 
περιοριστεί το οίδημα. Η έκταση του αγκώνα και η απαγωγή του άκρου επιτρέπει την τοποθέτηση της 
επίδεσης ως το ύψος του κεντρικού τμήματος του βραχιονίου. Συστήνεται αυστηρός περιορισμός της κι-
νητικότητας (εκτός από μικρές βόλτες με οδηγό για ούρηση και αφόδευση) για τις πρώτες 4 μετεγχειρητι-
κές εβδομάδες, που ακολουθείται από προοδευτικά αυξανόμενη ελεγχόμενη δραστηριότητα με οδηγό, 
ως την επανεξέταση του ζώου στις 6 εβδομάδες περίπου. Ιδανικά, ο μετεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγ-
χος πρέπει να γίνει κατά την επανεξέταση και πριν αυξηθεί περισσότερο η κινητική δραστηριότητα του 
ζώου. Αν και απαιτείται αυστηρός περιορισμός του ζώου, η πρώιμη ελεγχόμενη κινητοποίηση του άκρου 
είναι επιβεβλημένη.

(α) (β) (γ)

20.33 Ανάταξη και οστεοσύνθεση καταγμάτων και των δύο τμημάτων του βραχιονίου κονδύλου, αρχικά με ανάταξη 
και σταθεροποίηση του έσω ή του έξω κονδύλου στη διάφυση του βραχιονίου και στη συνέχεια οστεοσύνθεση 
του κατάγματος του άλλου κονδύλου. (α-β) Το κάταγμα του έσω βραχιονίου κονδύλου ανατάχθηκε ανατομικά και 
σταθεροποιήθηκε με μεταλλική πλάκα. (γ) Ακολούθως, το κάταγμα του έξω βραχιονίου κονδύλου αντιμετωπίστηκε με 
τη χρήση διακονδυλίου συμπιεστικού κοχλία και μεταλλικής πλάκας (βλέπε κείμενο για λεπτομέρειες).
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 20.10

Ενδομυελική ήλωση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΜ ήλωση χρησιμοποιείται συχνά σε κατάγματα τό-
σο της διάφυσης όσο και του περιφερικού τριτημορί-
ου του βραχιονίου οστού. Η αδυναμία ενός ΕΜ ήλου 
να αποτρέψει τις περιστροφικές κινήσεις στην κα-
ταγματική εστία σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησι-
μοποιείται ως μόνη μέθοδος οστεοσύνθεσης, αλλά 
απαιτείται και επιπρόσθετη μέθοδος. Σε σπάνιες πε-
ριπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί με μεταλλικό ράμμα 
(Εικόνα 20.34), αλλά συχνότερα συνδυάζεται με ΕΞΟ 
(βλέπε Εικόνα 20.8) ή με μεταλλική πλάκα και κοχλίες 
(βλέπε Εικόνα 20.5). Η τοποθέτηση του ήλου μπορεί να 
γίνει είτε ανάστροφα, από την καταγματική εστία προς 
το κεντρικό ή το περιφερικό τμήμα, είτε ορθόδρομα, 
από το κεντρικό ή το περιφερικό άκρο του οστού. 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Λήψη ακτινογραφημάτων τόσο του προσβε-
βλημένου όσο και του ετερόπλευρου υγιούς 
βραχιονίου βοηθούν στον χειρουργικό σχεδια-
σμό. Η κατάλληλη διάμετρος και το μήκος του 
ΕΜ ήλου εξαρτώνται από το μέγεθος του οστού, 
την ανατομική εντόπιση του κατάγματος και τη 
μέθοδο οστεοσύνθεσης που θα χρησιμοποιη-
θεί. Συνηθίζεται, όταν τοποθετείται ΕΜ ήλος ως 
η μόνη μέθοδος οστεοσύνθεσης ή σε συνδυ-
ασμό με δακτυλιοειδή μεταλλικά ράμματα για 
τη σταθεροποίηση διαφυσιακών καταγμάτων, 
να επιλέγεται ο ήλος με τη μεγαλύτερη δυνατή 
διάμετρο που καταλαμβάνει τον μυελικό αυλό 
όσο πιο σφικτά γίνεται. Αν πρόκειται να χρησι-
μοποιηθεί και ΕΞΟ ή συνδυασμός ήλου-πλάκας, 
η διάμετρος του ΕΜ ήλου πρέπει να μειωθεί στο 
35-50% της διαμέτρου του αυλού. Μείωση της 
διαμέτρου του ΕΜ ήλου απαιτείται και στα πιο 
περιφερικά κατάγματα του βραχιονίου, καθώς 
πρέπει να διέλθει από τον μυελικό αυλό της 
έσω επικονδύλιας ακρολοφίας και να ενσφηνω-
θεί στον έσω επικόνδυλο (βλέπε Εικόνες 20.8 & 
20.35α). Σε αυτή την περίπτωση, ο ΕΜ ήλος που 

20.34 Ένα μακρύ λοξό 
κάταγμα της διάφυσης 
του βραχιονίου σε ένα 
γατάκι ηλικίας 4 μηνών 
σταθεροποιήθηκε με ΕΜ 
ήλο και δακτυλιοειδή 
μεταλλικά ράμματα. 
Παρατηρήστε ότι ο ΕΜ 
ήλος καταλαμβάνει πλήρως 
το πιο στενό τμήμα του 
μυελικού αυλού. Όταν 
χρησιμοποιείται ήλος 
αυτού του μεγέθους, πρέπει 
να καθηλώνεται κεντρικά 
του υπερπαρατροχίλιου 
τρήματος στη γάτα 
και κεντρικά του 
υπερτροχίλιου τρήματος 
στον σκύλο.

20.35 ΕΜ ήλωση 
καταγμάτων 
βραχιονίου. (α) Για 
τα πιο περιφερικά 
κατάγματα, 
προτιμάται ένας 
λεπτότερος ήλος 
που ενσφηνώνεται 
στον έσω 
επικόνδυλο. (β) 
Για τα πιο κεντρικά 
κατάγματα, 
χρησιμοποιείται 
ήλος μεγαλύτερης 
διαμέτρου που 
ενσφηνώνεται 
περιφερικά αμέσως 
κεντρικότερα του 
υπερτροχίλιου 
τρήματος.

(α)

(β)
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θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει και πάλι να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο τον μυελικό αυλό 
της έσω επικονδύλιας ακρολοφίας. Ένας ΕΜ ήλος διαμέτρου περίπου 35% της πρόσθιο-οπίσθιας διαμέ-
τρου του μυελικού αυλού του περιφερικού βραχιονίου, καταλαμβάνει πλήρως τον μυελικό αυλό της έσω 
επικονδύλιας ακρολοφίας (Milgram et al., 2012). Στη γάτα, η απουσία του υπερτροχίλιου τρήματος και, συ-
χνά, η απουσία μυελικού αυλού στο περιφερικό βραχιόνιο μπορεί να εμποδίσει ή να αποτρέψει την τοπο-
θέτηση ΕΜ ήλου στον έσω επικόνδυλο. Όταν η τοποθέτησή του είναι εφικτή, μόνο ήλοι διαμέτρου έως 1,6 
mm μπορεί να τοποθετηθούν με ασφάλεια διαμέσου της έσω επικονδύλιας ακρολοφίας (Langley-Hobbs 
and Straw, 2005). Αντίθετα, και στα δύο είδη ζώων, όταν το κάταγμα εντοπίζεται κεντρικότερα, μπορεί να 
επιλεγεί μεγαλύτερης διαμέτρου ΕΜ ήλος, ο οποίος ενσφηνώνεται περιφερικά, αμέσως κεντρικά του υπερ-
τροχίλιου τρήματος (βλέπε Εικόνες 20.34 & 20.35β). Στη περίπτωση αυτή, στη γάτα, η διάμετρος του ήλου 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,4 mm (Langley-Hobbs and Straw, 2005). 

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

Πλάγια κατάκλιση με το προσβεβλημένο άκρο είτε από πάνω είτε από κάτω, ανάλογα με την προσπέλαση 
(έξω, έσω πλάγια) που πρόκειται να γίνει.

ΒΟΗΘΟΣ

Όχι απαραίτητος, αλλά ίσως χρήσιμος, ανάλογα με την τεχνική που θα πραγματοποιηθεί.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κατάλληλου μεγέθους ΕΜ ήλοι, κόφτες ήλων, χειροκίνητος εισαγωγέας ήλων, δράπανο, μεταλλικό ράμμα 
και ο κατάλληλος εξοπλισμός, σταθεροί διαστολείς Gelpi, οστεολαβίδες, κατάλληλου μεγέθους κοχλίες και 
σετ για πλάκες, σετ ΕΞΟ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Προσπέλαση
Θα εξαρτηθεί από τη συγκεκριμένη τεχνική και την επιπρόσθετη μέθοδο οστεοσύνθεσης που θα χρησι-
μοποιηθεί. 

Ανάστροφη ήλωση
Ο ΕΜ ήλος ασφαλίζεται στον κατάλληλο χειροκίνητο εισαγωγέα ήλων και προωθείται από την καταγματι-
κή εστία προς το κεντρικό καταγματικό τεμάχιο. Ο ώμος βρίσκεται σε κάμψη και ο ήλος κατευθύνεται κε-
ντρικά προς την έξω πλάγια πλευρά του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. Συγκρατώντας τα καταγματικά 
τμήματα των οστών με οστεολαβίδες διευκολύνεται η εισαγωγή του ήλου. Μόλις η άκρη του ήλου προβάλ-
λει στο κεντρικό βραχιόνιο, αφαιρείται ο εισαγωγέας από το περιφερικό άκρο του ήλου και ασφαλίζεται 
στο κεντρικό άκρο του όπου και τον έλκει ακόμη περισσότερο κεντρικά, έως ότου γίνει εφικτή η ανάταξη 
του κατάγματος. Στη συνέχεια, ο ΕΜ ήλος προωθείται στο περιφερικό καταγματικό τεμάχιο. Αν πρόκειται 
ο ήλος να ενσφηνωθεί περιφερικά του υπερτροχίλιου τρήματος, η ήπια προς τα έσω κλίση των καταγμα-
τικών άκρων μπορεί να βοηθήσει στο να οδηγηθεί ο ήλος εσωτερικά διαμέσου της υπερκονδύλιας ακρο-
λοφίας, στον έσω επικόνδυλο. Στα περιφερικά διαφυσιακά ή υπερκονδύλια κατάγματα, προτιμάται η ανά-
στροφη ήλωση του περιφερικού καταγματικού τμήματος, ώστε να εξασφαλιστεί η τοποθέτηση του ήλου 
στον έσω επικόνδυλο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωστόσο, σε ex vivo μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η ανάστρο-
φη ήλωση του περιφερικού καταγματικού τμήματος του βραχιονίου μπορεί να οδηγήσει σε εισχώρηση του 
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ήλου στην αρθρική επιφάνεια του κονδύλου ή τη διάτρηση περιαρθρικών ιστών, όπως του ωλένιου νεύ-
ρου (Cohen et al., Milgram et al., 2012). 

Ορθόδρομη ήλωση 
Ο ΕΜ ήλος μπορεί να εισαχθεί στο βραχιόνιο είτε από το κεντρικό, είτε από το περιφερικό άκρο του, αν και 
ο πρώτος τρόπος είναι ο συχνότερος. Το κεντρικό σημείο εισόδου βρίσκεται αμέσως εξωτερικά του μείζο-
νος βραχιονίου ογκώματος. Μόλις αποκαλυφθεί το κάταγμα, τοποθετείται οστεολαβίδα στο κεντρικό κα-
ταγματικό τμήμα, η οποία διευκολύνει την εισαγωγή του ήλου. Η τοποθέτηση και η ενσφήνωση του ήλου 
στο περιφερικό καταγματικό τμήμα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφτηκε στην ανάστροφη ήλωση. Η 
ορθρόδρομη τοποθέτηση του ήλου από το περιφερική πλευρά του έσω επικονδύλου στον σκύλο και τη 
γάτα εκμηδενίζει τις πιθανότητες εισόδου του στην αρθρική επιφάνεια του κονδύλου, οι οποίες υπάρχουν 
κατά την ανάστροφη ήλωση του περιφερικού καταγματικού τμήματος.

Περιφερικό σημείο εισόδου στον σκύλο – περιφερική πλευρά του οπίσθιου τμήματος του έσω 
επικονδύλου (Milgram et al., 2012) (Εικόνα 20.36α).
Περιφερικό σημείο εισόδου στη γάτα – αμέσως εσωτερικά του έσω κονδύλου και προσθίως του 
οπίσθιου φλοιού του έσω επικονδύλου (Cohen et al., 2012) (Εικόνα 20.36β). Στη γάτα η ακρίβεια 
εξασφαλίζεται πραγματοποιώντας περιορισμένη ανοικτή προσπέλαση. Πριν από την εισαγωγή 
του ήλου, συστήνεται η προηγούμενη διάνοιξη της αρχής του αγωγού του (οδηγός) με τη βοήθεια 
οστεοτρύπανου και με κατεύθυνση προς το κέντρο του μυελικού αυλού στην περιφερική διάφυση 
του βραχιονίου μέχρι να εισέλθει στον μυελικό αυλό. Συστήνεται ΕΜ ήλος διαμέτρου 1,5 mm, με 
κομμένη λοξά την άκρη του, ο οποίος προωθείται με χειροκίνητο εισαγωγέα ήλων. Εισάγοντας τον 
ΕΜ ήλο και κατευθύνοντας τη λοξά κομμένη άκρη του στον έξω φλοιό, αποτρέπεται η διάτρηση του 
περιφερικού έξω βραχιονίου φλοιού.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όταν τοποθετείται ΕΜ ήλος, ιδιαίτερα σε συντριπτικά κατάγματα, απαιτείται μεγάλη προσοχή για 
να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιδράσεις στην καταγματική εστία, με σκοπό τη μείωση των 
διαταραχών στη βιολογία του κατάγματος

20.36 (α) Απεικόνιση της περιφερικής πλευράς του βραχιονίου κονδύλου του σκύλου. Το περιφερικό 
σημείο εισόδου κατά την ορθόδρομη τοποθέτηση του ήλου βρίσκεται στην περιφερική πλευρά του 
οπισθίου τμήματος του έσω επικονδύλου (βέλος) (Milgram et al., 2012). (β) Απεικόνιση της περιφερικής 
πλευράς του βραχιονίου κονδύλου της γάτας. Η περιφερική οπή εισόδου προ-διανοίγεται με οστεοτρύπανο, 
ξεκινώντας αμέσως εσωτερικά του έσω κονδύλου και προσθίως του οπισθίου φλοιού του έσω επικονδύλου 
(βέλος) (Cohen et al., 2012).

(α) (β)
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Όταν ο ΕΜ ήλος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ΕΞΟ, συνήθως εξέρχεται από το κεντρικό βραχιόνιο 
και «συνδέεται» με την ΕΞΟ (βλέπε Εικόνα 20.8). Αντίθετα, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταλ-
λικά ράμματα ή πλάκα, ο ήλος πρέπει να κόβεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην επιφάνεια του βραχιο-
νίου (βλέπε Εικόνα 20.34). Αν και αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κόφτες ήλων ή κατάλληλο πριόνι, 
το μήκος του ΕΜ ήλου μπορεί να υπολογιστεί προεγχειρητικά από ακτινογραφία του ετερόπλευρου βρα-
χιονίου και να κοπεί μερικώς με πριόνι στο προκαθορισμένο σημείο. Όταν εισέλθει στο οστό το προϋπο-
λογισμένο μήκος του ήλου, ο τελευταίος, με μια απλή κάμψη του, σπάει εύκολα στο ίδιο επίπεδο με το 
βραχιόνιο. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται μόνο κατά την ορθόδρομη ήλωση. Το σημείο του ήλου που κόπηκε 
μερικώς, προστατεύεται μέσα στον σφιγκτήρα του εισαγωγέα κατά την προώθησή του, μέχρι λίγο πριν από 
την τελική ενσφήνωσή του εντός του οστού, για να προληφθεί πρόωρη θραύση του ήλου στο σημείο αυτό.

Σύγκλειση του τραύματος.
Όπως στις Χειρουργικές επεμβάσεις 20.3-20.6.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θα εξαρτηθεί από την τελική τεχνική που θα εφαρμοστεί.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 20.11

Οστεοσύνθεση με συνδυασμό ήλου-πλάκας

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

Πλάγια κατάκλιση με το προσβεβλημένο άκρο προς τα άνω, αν πρόκειται να τοποθετηθεί πλάκα στην πρό-
σθια ή έξω πλάγια επιφάνεια.

ΒΟΗΘΟΣ

Όχι απαραίτητος, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμος ανάλογα με την τεχνική που θα πραγματοποιηθεί. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κατάλληλου μεγέθους ΕΜ ήλοι, κόφτες ήλων, χειροκίνητος εισαγωγέας ήλων, δράπανο, σταθεροί διαστο-
λείς Gelpi, οστεολαβίδες, κατάλληλου μεγέθους κοχλίες και σετ για πλάκες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Προσπέλαση
Όπως στη Χειρουργική επέμβαση 20.5.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Τα προεγχειρητικά ακτινογραφήματα του ετερόπλευρου βραχιονίου επιτρέπουν την εκτίμηση της 
διαμέτρου και του μήκους του κατάλληλου ΕΜ ήλου. Επιτρέπουν, επίσης, την επιλογή του μεγέθους και 
του μήκους της κατάλληλης πλάκας, της οποίας το σχήμα μπορεί να διαμορφωθεί προεγχειρητικά

Ανάταξη και σταθεροποίηση
Ιδανικά, όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός ήλου-πλάκας, ο ήλος πρέπει να εκτείνεται πιο περιφερικά 
από την πλάκα. Ο ήλος ενσφηνώνεται καλύτερα στον σπογγώδη οστίτη ιστό στο κεντρικό και περιφερικό 
άκρο του οστού. Όσο καλύτερη είναι η ενσφήνωση του ήλου στο οστό, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η 
οστεοσύνθεση. Αν και εξαρτάται από τον τύπο του κατάγματος, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό στο βρα-
χιόνιο, συνήθως χρειάζεται να κατευθυνθεί ο ήλος περιφερικά διαμέσου της έσω επικονδύλιας ακρολοφί-
ας στον έσω επικόνδυλο. Στη συνέχεια, η μεταλλική πλάκα τοποθετείται στην έξω πλάγια ή στην πρόσθια 
πλευρά του βραχιονίου.

Ο κατάλληλου μεγέθους ΕΜ ήλος τοποθετείται είτε ορθόδρομα είτε ανάστροφα, όπως έχει περιγραφεί 
στη Χειρουργική επέμβαση 20.10. Πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολικοί χειρισμοί στην καταγματική 
εστία. Ο ΕΜ ήλος θα βοηθήσει στην αξονική ευθυγράμμιση των κύριων καταγματικών τεμαχίων και στην 
αποκατάσταση του φυσιολογικού μήκους του οστού. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορεί να βοηθήσει η κοπή της αιχμηρής άκρης του ΕΜ ήλου, καθώς διέρχεται από την καταγματική 
εστία. Το αμβλύ πλέον άκρο του ήλου μπορεί να χρησιμεύσει στην απώθηση του περιφερικού (ή 
κεντρικού) καταγματικού τμήματος του οστού, επαναφέροντας το αρχικό μήκος του οστού και 
μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο διάτρησης του φλοιού του οστού από τον ήλο.

Στη συνέχεια τοποθετείται η μεταλλική πλάκα στην έξω πλάγια ή πρόσθια επιφάνεια του βραχιονί-
ου (βλέπε Εικόνα 20.5). Αν και ο ελάχιστος αριθμός κοχλιών που πρέπει να τοποθετηθούν σε πλάκα όταν 
συνδυάζεται με ήλο δεν είναι ξεκάθαρος, προτείνεται τουλάχιστον πέντε φλοιοί να ασφαλίζονται με κο-
χλία στο κεντρικό και στο περιφερικό καταγματικό τεμάχιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός μο-
νο-φλοιικών και δι-φλοιικών κοχλιών. Περιφερικά, είναι σημαντικό να υπάρχει η βεβαιότητα ότι κανένας 
από τους κοχλίες που τοποθετήθηκαν στην επικονδύλια ακρολοφία δεν παρεμποδίζει το ράμφος του ωλε-
κράνου, όταν εξέρχεται από τον άπω φλοιό και εισέρχεται στο υπερτροχίλιο τρήμα. Αφού ολοκληρωθεί η 
τοποθέτηση της πλάκας, ο ήλος κόβεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο βραχιόνιο ή κάμπτεται και σπά-
ει αν είχε προκαθοριστεί το μήκος του και είχε μερικώς κοπεί προεγχειρητικά.

Σύγκλειση του τραύματος
Όπως στη Χειρουργική επέμβαση 20.5.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Συστήνεται αυστηρός περιορισμός (εκτός από μικρές βόλτες για ούρηση και αφόδευση) για τις πρώτες 6 
μετεγχειρητικές εβδομάδες. Πρέπει να γίνει επανεξέταση και ακτινολογικός έλεγχος περίπου στις 6 εβδο-
μάδες μετεγχειρητικά, πριν αυξηθεί περισσότερο η κινητική δραστηριότητα του ζώου. Αν και απαιτείται 
αυστηρός περιορισμός, είναι απαραίτητη η πρώιμη κινητοποίηση του άκρου. Τα υλικά οστεοσύνθεσης δεν 
αφαιρούνται, εκτός αν προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα.


