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Raktažodžiai: alkūnės sąnarys, pakartotinės operacijos.

Santrauka 
Alkūnės sąnario srities lūžiai yra labiausiai paplitę 
lūžiai vaikų amžiuje. Diagnozuojant alkūnės srities 
vaikų kaulų lūžius būtina kompleksiškai įvertinti vi-
sus galimus požymius: sąnario pertempimą, kaulų 
padėtį vienas kito atžvilgiu, osifikacijos židinius. 
Vaikų ligoninės traumatologijos skyriuje buvo gy-
dyti 486 ligoniai dėl alkūnės sąnario srities kaulų 
lūžių. Iš jų pakartotinai buvo operuoti 34 ligoniai. 
Vaikų alkūnės sąnario srities kaulų lūžiai, jų dia-
gnostika ir operacinis gydymas yra sudėtingi. Rei-
kia laiku ir tiksliai nustatyti diagnozę, kad nebūtų 
pakartotinių operacijų, nes rezultatai ne visuomet 
yra geri. 

ĮVADAS
Alkūnės sąnarys – sudėtingas sąnarys, kuris jungia 

žastikaulį, alkūnkaulį ir stipinkaulį. Alkūnės sąnarį sudaro 
žastikaulio skridinys (trochlae humeri), žastikaulio galvutė 
(capitulum humeri), vidinis ir išorinis žastikaulio antkrum-
pliai (epicondylus medialis et lateralis), stipinkaulio galva 
(caput radii) ir alkūnė (olecranon) [1]. Alkūnės sąnario sri-
ties lūžiai yra labiausiai paplitę lūžiai vaikų amžiuje [2]. 
84% alkūnės sąnario srities lūžių yra distalinėje žastikau-
lio dalyje. 75% iš jų sudaro suprakondiliniai lūžiai, 16% 
- lateralinio žastikaulio krumplio lūžiai, 12% - medialinio 
antkrumplio atitrūkimas, 1% - T formos lūžiai. Stipinkau-
lio kaklo lūžiai sudaro 5% alkūnės sąnario srities lūžių. 
Šie lūžiai dažniausiai pasitaiko 5 – 10 metų vaikams [3, 
4]. Rentgenologiškai įvertinti krumplio lūžius sunku, ka-
dangi didelė jo dalis yra kremzlinė ir rentgenogramoje jos 
nematyti. Diagnozuojant alkūnės srities vaikų kaulų lūžius 
būtina kompleksiškai įvertinti visus galimus požymius: są-
nario pertempimą, kaulų padėtį vienas kito atžvilgiu, osifi-
kacijos židinius. Alkūnės sąnario srityje yra 6 osifikacijos 
židiniai. Jie atsiranda tam tikrame amžiuje ir prikaulėja prie 
atitinkamo kaulo [2]. Svarbu žinoti osifikacijos židinių atsi-
radimo seką, nes jie atsiranda griežtai ta pačia tvarka: žas-
tikaulio galvutė – stipinkaulio galva – vidinis antkrumplis 
– skridinys – alkūnė – išorinis antkrumplis (siūloma mne-

moninė trumpinių schema: C-R-I-T-O-E – capitellum – ra-
dius – internal epicondyle – trochlea – olecranon – external 
epicondyle) (1 pav.). Didelė problema yra nediagnozuotas 
arba per vėlai diagnozuotas alkūnkaulio lūžis su stipinkau-
lio galvos išnirimu (Monteggia tipo lūžiai) (2 pav.) Laiku 
nenustačius diagnozės didėja sąnario skausmas, deformaci-
ja, vystosi sąnario kontraktūra ir ankilozė [2, 5]. Todėl labai 
svarbu atlikti 2 krypčių rentgenogramas apimant alkūnės ir 
riešo sąnarius.

Darbo tikslas – išanalizuoti traumatologijos skyriuje 
gydytų ligonių su alkūnės sąnario srities kaulų lūžiais pa-
kartotinai atliktas operacijas.
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1 pav. Mnemoninė trumpinių schema

2 pav. Stipinkaulio galvos akivaizdus išnirimas be matomo alkūnkau-
lio lūžio (kairėje) ir išnirimas su alkūnkaulio lūžiu (dešinėje)

Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu                                                          Adresas susirašinėti: Jolanta Labanauskienė, el. p. j.labanauskiene@yahoo.com

BIOMEDICINA

ISSN 1392-6373
SVEIKATOS MOKSLAI
2012, Volume 22, Number 6, p. 71-73 



72

MEDŽIAGA IR METODAI
Retrospektyviai analizavome vaikų, gydytų traumato-

logijos skyriuje 2001 – 2011 metais dėl alkūnės sąnario sri-
ties kaulų lūžių, medicininius dokumentus. Tyrimas buvo 
ištisinis. Analizavome diagnostikos ypatumus, gydymo 
taktiką ir jos pokyčius. 2001 – 2011 metais traumatologijos 
skyriuje buvo gydyti 486 ligoniai dėl alkūnės sąnario sri-
ties kaulų lūžių. Iš jų 329 berniukai ir 157 mergaitės. Iš jų 
pakartotinai buvo operuoti 34 (6,7%) ligoniai. Daugiausia 
pakartotinai operuota ligonių dėl nediagnozuoto ar per vė-
lai diagnozuoto stipinkaulio galvos išnirimo po Montedžio 
lūžio – 10 vaikų (3 pav.). 7 vaikai buvo operuoti dėl vidinio 
ar išorinio antkrumplio pseudoartrozės (5, 6 pav.), kuomet 
lūžiai buvo nediagnozuoti arba gydyti kaip alkūninio nervo 
neuropatija. 3 vaikai operuoti dėl išsivysčiusios žastikaulio 
galvutės pseudoartrozės. Dėl alkūnės sąnario deformacijų 
(cubitus varus/valgus) po kitų lūžių buvo operuota 10 vai-
kų. Septyniems vaikams atliktos koreguojančios osteoto-
mijos, devyniems vaikams atviros repozicijos ir osteosinte-
zės (4, 6 pav.), dešimčiai vaikų atlikta žiedinio raiščio (ligg. 
annulare) plastika ir aštuoniems vaikams – kitos alkūnės 
sąnario operacijos. 

REZULTATAI
31(91%) ligoniui po revizinės alkūnės sąnario operaci-

jos gydymo rezultatai buvo geri arba patenkinami. Vienam 
ligoniui alkūnės sąnario funkcijos pagerinti nepavyko. Vie-
nam ligoniui išsivystė alkūnės sąnario ankilozė (7, 8 pav.), 
o vienam pacientui pavyko pasiekti patenkinamą alkūnės 
sąnario funkciją po trečios operacijos.

APIBENDRINIMAS
Literatūroje duomenų yra nedaug apie revizines alkū-

nės sąnario srities operacijas [6]. Daugiausia diskutuojama 
apie alkūnės sąnario išlaisvinimo operacijas, susidarius al-
kūnės sąnario kontraktūroms po traumos. Daugelis autorių 
nurodo, kad gerų rezultatų galima tikėtis po chirurginio 
alkūnės sąnario gydymo [7]. Ypatingo dėmesio reikalauja 
tipiniai ir atipiniai Montedžio lūžiai, kuomet dėl apsunkin-
tos rentgenologinės diagnostikos yra uždelstas gydymas 

3 pav. Montedžio lūžis (stipinkaulio galvos išnirimas ir alkūnkaulio 
lūžis) 

4 pav. Stipinkaulio galvos atvira repozicija ir osteosintezė Kiršnerio 
strypais

 5 pav. Vidinio antkrumplio pseudoartrozė

6 pav. Vidinio antkrumplio sintezė sraigtu
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[8]. Vaikų ligoninės traumatologijos skyriuje daugiausia 
pakartotinai operuota vaikų dėl laiku nediagnozuoto Mon-
tedžio lūžio (29,4%). Ligoniai kreipėsi dėl sąnario skaus-
mo, deformacijos, bet dažniausiai dėl alkūnės sąnario kon-
traktūros - 27 ligoniai. Tarp autorių vyrauja nesutarimas, ar 
sąnario kontraktūrą gydyti taikant konservatyvų gydymą, 
ar reikalingas ankstyvas chirurginis gydymas. Literatūros 
duomenimis, geresni rezultatai gauti, atliekant anksty-
vą chirurginį gydymą [6]. Mūsų visiems ligoniams buvo 
taikytas reabilitacinis gydymas, tačiau negavus teigiamo 
rezultato – atliktos revizinės alkūnės sąnario operacijos. 
Revizinės operacijos priežastis lieka pilnos alkūnės sąnario 
funkcijos nebuvimas ar deformacija. Gauti rezultatai pa-
tvirtina, kad patyrusio ortopedo-traumatologo atliktos pa-
kartotinės alkūnės sąnario operacijos užtikrina pakankamai 

gerą rezultatą, tačiau, kad jų nebūtų reikia tikslai ir laiku 
nustatyti diagnozę ir taikyti reikalingą gydymą. 

IŠVADOS
1. Alkūnės sąnario srities lūžių pakartotinės operaci-

jos sudarė 6,7 proc. visų alkūnės sąnario srities kaulų lūžių 
gydytų traumatologijos skyriuje per 10 metų.

2. Pakartotinės operacijos turi būti atliekamos speci-
alizuotame vaikų ortopedijos traumatologijos skyriuje.

3. Vaikų alkūnės sąnario srities kaulų lūžiai, jų dia-
gnostika ir operacinis gydymas yra sudėtingi. Reikia laiku 
ir tiksliai nustatyti diagnozę, kad nebūtų pakartotinių ope-
racijų, nes rezultatai ne visuomet yra geri. 
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REPEATED OPERATIONS OF BONE FRACTURES 
IN THE AREA OF CHILD’S ELBOW-JOINT
Jolanta Labanauskienė, Jonas Vencius
Summary
Key words: elbow-joint, repeated operations.
Bone fractures in the area of elbow-joint are the most common frac-

tures among children. During diagnostics of bone fractures in the area of 
elbow-joint, it is essential to make a complex evaluation of all possible 
symptoms: overstrain of the elbow-joint, position of bones in respect of 
each other, focuses of ossification. There were 486 patients treated for 
bone fractures in the area of elbow-joint in the Accident and Emergency 
Department of Children’s Hospital. Of these 34 patients were operated re-
peatedly. Bone fractures in the area of child’s elbow-joint and their diag-
nostics and surgical treatment are complicated. It is important to make an 
accurate diagnosis on time in order to avoid repeated operations, because 
the results not always are good.
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7 pav. Stipinkaulio galvos išnirimas

8 pav. Sąnario ankilozė po stipinkaulio galvos išnirimo


