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Ο αςκενισ, ετών 50, προςκομίηεται ςτα ΤΕΠ με κακώςεισ ςτα άκρα αναφζροντασ
παράςυρςθ από όχθμα.
Ο αρχικόσ ακτινολογικόσ ζλεγχοσ διαπιςτώνει κατάγματα ςτο γόνατο και το άκρο πόδι
αριςτερά. Η ακτινογραφία κώρακοσ που ακολουκεί:

Εικ. 1

χαρακτθρίηεται:
1. Πακολογικι εμφανίηοντασ κάκωςθ ςτισ πλευρζσ
2. Πακολογικι, εμφανίηοντασ κάκωςθ ςτον αριςτερό ώμο
3. Πακολογικι εμφανίηοντασ πνευμονικι βλάβθ
4. Όλα τα παραπάνω
5. Φυςιολογικι
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Εικ.2

Στθν προςκιοπίςκια ακτινογραφία αριςτεροφ ώμου που ακολουκεί, διαπιςτώνεται:
1. Η κεφαλι του βραχιονίου βρίςκεται εντόσ τθσ ωμογλινθσ και ςυμπίπτει ςε
μεγάλο τμιμα τθσ.
2. Η κεφαλι του βραχιονίου απομακρφνεται από τθν ωμογλινθ.
3. Ελάττωςθ του αρκρικοφ διαςτιματοσ τθσ κατϋ ϊμο άρκρωςθσ
4. Αλλαγι του ςχιματοσ τθσ κεφαλισ του βραχιονίου που λαμβάνει τοςχιμα
«θλεκτρικοφ λαμπτιρα»
5. Το 1 και το 3 είναι λάκοσ
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Στθν αξονικι τομογραφία που ακολοφκθςε για τον ζλεγχο τθσ αριςτεράσ κατ΄ ώμο
άρκρωςθσ, ςτισ ΜPR αναςυνκζςεισ απεικονίςτθκε:

Εικ. 3

Εικ.4

Εικ.5

1. Οπίςκια μετατόπιςθ τθσ κεφαλισ του βραχιονίου
2. Εμπιεςτικό ςφθνοειδζσ κάταγμα, με ζμπαρςθ του φλοιοφ ςτον ανατομικό
αυχζνα του βραχιονίου.
3. Μικρά αποςπαςτικά οςτικά τεμάχια ςτον ενδαρκρικό χϊρο
4. Όλα τα παραπάνω
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ απεικονιςτικισ διερεφνθςθσ τζκθκε θ διάγνωςθ του
οπίςκιου εξαρκριματοσ ςυνοδευόμενου από:

1. Βλάβθ Bankart.
2. Βλάβθ Hill Sachs
3. Αντίςτροφθ βλάβθ Hill Sachs
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Οπίςκιο εξάρκρωμα τθσ κεφαλισ του βραχιονίου
Αντιπροςωπεφει το 5% περίπου των εξαρκρθμάτων του ϊμου, εμφανιηόμενο πολλζσ
φορζσ ςαν υπεξάρκρθμα. Γνωςτι είναι θ ευκολία με τθν οποία διαφεφγει τθ διάγνωςθ,
είτε διότι θ ακτινολογικι του εικόνα δεν είναι τυπικι, είτε διότι δεν το ςκζφτεται ο
κλινικόσ λόγω τθσ ςπανιότθτάσ του.1 Σθν διαφυγι από τθ διάγνωςθ επιβοθκοφν επίςθσ
θ ςυνφπαρξθ και άλλων καταγμάτων, θ ςυνφπαρξθ κατάγματοσ του βραχιονίου, το
κϊμα κοκ. Σο οπίςκιο εξάρκρθμα του ϊμου μπορεί να εμφανιςτεί και
αμφοτερόπλευρα.2
τθν προςκοπίςκια ακτινογραφία ϊμου εξαλείφεται θ ομαλι ελλειπτικι επικάλυψθ τθσ
κεφαλισ του βραχιονίου και του οπίςκιου χείλουσ τθσ ωμογλινθσ. Η ζςω ςτροφι του
μείηονοσ ογκϊματοσ, το απομακρφνει από τθ φυςιολογικι του κζςθ επί τα εκτόσ τθσ
κεφαλισ (Εικ. 1,2). Η μορφι αυτι αναφζρεται ςαν ςθμείο «θλεκτρικισ λάμπασ» (“light
bulb sign” ι “ice cream cone sign”), διότι θ κεφαλι του βραχιονίου απεικονίηεται
απόςτρογγυλεμζνθ επικακιμενθ ςτθν κορυφι κϊνου –τθσ διάφυςθσ του βραχιονίου(Εικ.2). Η ςτροφι επίςθσ αυξάνει το εφροσ του αρκρικοφ διαςτιματοσ. Μικρό αρκρικό
διάςτθμα λόγω επικάλυψθσ των ςκιϊν τθσ κεφαλισ και τθσ ωμογλινθσ παρατθρείται
επί ςυμπαραμαρτοφντοσ κατάγματοσ.3 Εάν το διαφοροδιαγνωςτικό πρόβλθμα
παραμζνει απαιτοφνται ειδικζσ προβολζσ του ϊμου όπωσ θ διαμαςχαλιαία ι θ
διωμοπλατιαία προβολι -Τ- ι γίνεται αξονικι τομογραφία.
Βλάβθ Bankart καλείται θ κάκωςθ του πρόςκιου (κάτω) χείλουσ τθσ ωμογλινθσ ζνεκα
των ςυνικωσ επαναλαμβανόμενων, πρόςκιων εξαρκρθμάτων τθσ κεφαλισ του
βραχιονίου. Προκαλείται απόςπαςθ του χείλουσ ςτθν περιοχι τθσ κατάφυςθσ του κάτω
γλθνοβραχιονίου ςυνδζςμου. υνικωσ θ βλάβθ ςυνοδεφεται από τθν βλάβθ Hill –
Sachs. τθν περίπτωςι μασ, που αφοροφςε οπίςκιο εξάρκρθμα θ βλάβθ του τφπου
αυτοφ αποκλείεται.
Η βλάβθ Hill–Sachs παρατθρείται ςτο 50% των περιπτϊςεων πρόςκιου εξαρκριματοσ
του βραχιονίου και απεικονίηεται ςαν εμπίεςμα τθσ εξωτερικισ - οπίςκιασ μοίρασ τθσ
κεφαλισ. Οφείλεται ςτθν ςυμπίεςθ τθσ βάςθσ τθσ κεφαλισ του μθριαίου επί του
πρόςκιου επιχείλιου χόνδρου.4 τθν προςκιοπίςκια ακτινογραφικι προβολι
απεικονίηεται ςαν μια κοίλθ γραμμι ςαν «γοφρνα» (“trough line”). Ομοίωσ ςτθν
παρουςιαηόμενθ περίπτωςθ δεν ιταν δυνατό να ςυμπαραμαρτεί θ βλάβθ αυτι.
υμπαραμαρτοφςα βλάβθ του οπίςκιου εξαρκριματοσ όμωσ, αποτελεί θ αντίςτροφθ
Hill-Sachs βλάβθ. Είναι ςυμπιεςτικό κάταγμα του πρόςκιου του ζςω τμιματοσ τθσ
κεφαλισ λόγω τθσ πίεςισ του από το χείλοσ τθσ ωμογλινθσ (Εικ. 3,4). Ζτςι το οπίςκιο
εξάρκρθμα ςυνδυάηεται με κατάγματα τθσ κεφαλισ του βραχιονίου αλλά ενίοτε και του
οπίςκιου χείλουσ τθσ ωμογλινθσ. Παρατθροφνται επίςθσ νευροαγγειακζσ επιπλοκζσ.
τθν τριςδιάςτατθ αξονικι τομογραφία που παρατίκεται, θ κεφαλι του βραχιονίου ζχει
παρεκτοπιςτεί ςτθν οπίςκια επιφάνεια τθσ ωμοπλάτθσ, κάτω από τθν ωμοπλατιαία
άκανκα. Η ωμογλινθ απεικονίηεται ακάλυπτθ από μεγάλο τμιμα τθσ κεφαλισ.
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Αποςπαςτικά τεμάχια δθμιουργικθκαν από κατάγματα του φλοιοφ του βραχιονίου (Εικ.
5,6). Σα τεμάχια αυτά ςτθ ςυνζχεια μπορεί να μεταπζςουν ςε ελεφκερα ςωμάτια εντόσ
τθσ άρκρωςθσ.

Εικ.6

Επιχειρικθκε με χειριςμοφσ θ κλειςτι ανάταξθ του εξαρκριματοσ, που οδιγθςε ςτθν
επαναφορά τθσ κεφαλισ εντόσ τθσ ωμογλινθσ αλλά και ςτθν παραμονι του
ςφθνοειδοφσ ςυμπιεςτικοφ κατάγματοσ
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