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ABSTRACT 
 
Radioulnar synostosis is a rare complication of forearm fractures, that causes a formation of a bony bridge 
between radius and ulna, limiting the pronosupination. The aetiology of posttraumatic synostosis is unknown. It 
seems that the incidence are higher in patients who have suffered a high energy trauma. Specifics of surgical 
treatment seem to be another possible factor. The aim of surgical treatment is to remove the bony bridge and 
restore complete range of movement, thus preventing recurrence. The location of posttraumatic radioulnar 
synostosis determines the type of operation. Successful results are reported in 86.6% cases [9]. Literature does 
not indicate a preferred type of surgical procedure for this pathology. However it has been shown that surgical 
interposition of inert material reduces the formation rate of recurrent bony bridge [6,7,8,9]. Literature reports 
that proximal radial resection is a safe and acceptable procedure to restore the pronosupination of the upper limb 
and application of bone wax at the resection site is a safe alternative to synostosis resection in patients with 
proximal radioulnar synostosis, that is too extensive to allow a safe and discrete resection, involves the articular 
surface and is associated with an anatomic deformity [8]. We describe a clinical case when a child with 
posttraumatic radioulnar synostosis was successfully treated by performing a proximal resection of radius and 
applying bone wax at the resection site. The rotation of 180 degrees was restored during the operation active 
rotation on the first postoperative day was gained up to 110-120 degrees. Early and intensive postoperative 
rehabilitation prevents the recurrence of synostosis. It is evident that there was no soft tissue contracture 
developed even over a 6 year period. Early postoperative exercises prevent the body bridge formation. There 
was no recurrence of synostosis after one year.  
Keywords: Proximal radioulnar joint, synostosis, pronosupination, proximal radial resection  
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SANTRAUKA 
 
 Radioulnarinė sinostozė (RUS) – tai reta dilbio kaulų lūžių komplikacija, pasireiškianti kaulinio ar 
fibrozinio tiltelio susiformavimu tarp dilbio kaulų, kuris sąlygoja pronosupinacijos bloką. Nors potrauminės 
RUS etiologija nėra galutinai aiški, manoma, kad jos atsiradimą sąlygoja lydinčios traumos pobūdis, ji dažniau 
pasireiškia tiems pacientams, kurie kartu patyrė neurologinį ar terminį sužalojimą, masyvų minkštųjų audinių 
pažeidimą (t.y. patyrė didelės energijos traumą), o taip pat ir gydymo ypatumai. Gydymo tikslas – pašalinti 
kaulinį tiltelį ir atstatyti pilnos apimties rankos rotaciją, užkertant kelią RUS recidyvams. Pažeidimo ir 
sinostozės lokalizacija lemia chirurginio metodo pasirinkimą. Literatūroje rašoma, kad stipinkaulio rezekcija yra 
saugi ir priimtina procedūra, atkurianti dilbio rotaciją. Geri rezultatai gaunami 86,6% atvejų [9]. Nesutariama 
dėl vienintelio šios patologijos gydymo metodo, tačiau neretai pabrėžiama, kad inertinės medžiagos 
interpozicija (įterpimas) sinostozės vietoje sumažina kaulinio tiltelio recidyvų galimybę. Kamineni et al. 
pabrėžia, kad vienintelis techninis faktorius, kuris turi įtakos teigiamiems rezultatams – tai kaulinio vaško 
panaudojimas rezekcijos vietoje. Ši paprasta procedūra idealiai tinka proksimalinei RUS, kuomet sinostozė per 
daug išplitusi, ir /ar apima sąnarinį tarpą, kad būtų galima saugiai rezekuoti [8]. Literatūroje teigiama, kad 
ankstyva ir intensyvi pooperacinė reabilitacija – ypač svarbi RUS recidyvų profilaktikos priemonė [1,3,9,10].   
Aprašome klinikinį atvejį, kuomet vaikui potrauminė RUS buvo sėkmingai pagydyta, atlikus proksimalinę 
stipinkaulio rezekciją, bei operacijos metu panaudojant kaulinį vašką. Jau operacijos metu pasyvios rotacijos 
apimtis siekė 180 laipsnių, o pirmąją pooperacinę parą ir po 3 sav. aktyvi rotacija siekė 110-120 laipsnių.  
Akivaizdu, kad minkštųjų audinių kontraktūra neišsivystė net per ilgą laiką (6 m.), o ankstyva pooperacinė 
mankšta apsaugo nuo recidyvo. 
Reikšminiai žodžiai: proksimalinis radioulnarinis sąnarys, sinostozė, pronosupinacija, proksimalinė 
stipinkaulio rezekcija.  
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ĮVADAS  
 Radioulnarinė sinostozė (RUS) 
diagnozuojama esant pilnam aktyvios ir pasyvios 
pronosupinacijos blokui, praėjus keliems 
mėnesiams po dilbio kaulų lūžimo [3]. Potrauminės 
RUS tiltelio formavimasis – reta, bet rimta 
komplikacija, įvairių autorių duomenimis 
pasitaikanti 0-9,4%, vidutiniškai 2%  atvejų [2-4]. 
Minėtos patologijos riziką didina faktoriai, kurie 
yra susiję su traumos pobūdžiu bei/arba chirurginio 
gydymo ypatumais.  
Su traumos pobūdžiu susiję rizikos veiksniai yra: 
didelės energijos trauma, Montedžio tipo lūžimas, 
abiejų dilbio kaulų lūžimas viename lygyje, ypač 
kartu esant minkštųjų audinių kompresijai,  ir /ar 
tarpkaulinės membranos pažeidimui lūžgalių 
fragmentais. 
 Chirurginio gydymo ypatumai, 
lemiantys RUS atsiradimą yra pavėluotas 
chirurginis gydymas, per ilgi osteosintezei 
naudojami varžtai, pažeidžiantys užpakalinį 
kortikalinį sluoksnį, per ilga imobilizacija, 
pavėluota reabilitacija [2-4]. 
 RUS pasireiškia sutrikusia aktyvia ir 
pasyvia pronosupinacija, kuri dažniausiai 
beskausmė, kartais yra judesių apimties 
sumažėjimas radiokarpaliniame sąnaryje [1,3,6]. 
Tiesinėje ir šoninėje rentgenogramose matomi 
vienas ar keli kauliniai tilteliai. Kompiuterinės 
tomografijos tyrimas patvirtina RUS diagnozę ir 
rodo sinostozės subrendimo bei aktyvumo laipsnį 
[4]. 
 Yra kelios RUS klasifikacijos. 
Dažniausiai naudojama Vince&Miller [1,3] 
klasifikacija paremta pažeidimo anatominiu tipu ir 
sinostozės lokalizacija. Tai lemia ir chirurginio 
metodo pasirinkimą:  

1  tipas – dilbio distalinis 1/3; atliekama 
Suave – Kapandji procedūra. 

2 tipas – dilbio vidurinis 1/3 pasitaiko 
dažniausiai. Šio tipo patologijos 
pasveikimo prognozė palankiausia.  
Koreguojama, atliekant sinostozės 
eksciziją su ar be inertinės medžiagos 
interpozicija. [4]. 
3 tipas – dilbio proksimalinis 1/3.  Šios 
lokalizacijos RUS kai kurių autorių 

(Jupiter&Ring klasifikacija) dar dalinama 
į pogrupius: 
 

3A: distaliau radioulnarinio 
sąnario (gydoma kaip 2 tipas) 

3B: radioulnarinio sąnario lygyje 
(atliekama stipinkaulio galvos 
ekscizija) 

3C: stipinkaulio – žastikaulio 
sąnario lygyje (atliekama 
artroplastika). [2,3,4,5]. 

 
Dar vieną RUS klasifikaciją sudarė Hastings ir 
Graham. [2]. 
 Gydymo tikslas – atstatyti dilbio 
pronosupinaciją (rotaciją), pašalinant kaulinį tiltelį 
tarp stipinkaulio ir alkūnkaulio, išvengti recidyvų. 
Tinkamai pasirinktas laikas operacijai – vienas 
svarbiausių recidyvo profilaktikos veiksnių, nes 
ankstyvas chirurginis gydymas gali provokuoti 
kaulinio tiltelio formavimąsi, jei sinostozė yra 
metaboliškai aktyvi. Tačiau pavėlavus operuoti, po 
3 m., galimos minkštųjų audinių kontraktūros. 
[2,3].  
 Operacijos tipas pasirenkamas pagal 
kaulinio tiltelio lokalizaciją [4].  Dažniausiai 
atliekama sinostozės  rezekcija su interponuotu 
intarpu ar be jo. Interpozicijai naudojami riebalinio 
audinio [3], vaskuliarizuoto m. anconeus  [7], 
fascia lata [6], arba sintetinė inertinė medžiaga: 
polietileno, silikono lakštas [2]. Kamineni et al. 
rekomenduoja stipinkaulio rezekcijos vietoje 
naudoti kaulinį vašką Gelform plus [8]. Kai kuriais 
atvejais atliekama proksimalinė stipinkaulio 
rezekcija [8].  

Adjuvantinė terapija NPP (indometacinas, 
diklofenakas) yra efektyvi egzostozių profilaktikai 
[1, 10]. Mažų dozių radioterapija galimai slopina 
heterotropinę osifikaciją [2], tačiau šių priemonių 
efektyvumas nėra įrodytas, todėl daugelio autorių 
netaikomas [2,3,4]. Pabrėžiama, kad reabilitacinis 
gydymas ypač svarbus. Jis turi būti ankstyvas ir 
intensyvus [3]. Recidyvų galimybė visiems RUS 
tipams iki 29 %, tačiau 2 tipo atveju 0 – 5 % [1,3].  
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KLINIKINIS ATVEJIS 

 
Pacientė B.R. 15 metų amžiaus. Pacientė 

patyrė traumą 9 metų amžiuje vaikų žaidimo 
aikštelėje, nukrito nuo laipiojimo sienelės.  

Diagnozuotas kairiojo alkūnkaulio  B tipo 
intrasąnarinis vainikinės ataugos lūžimas (21B3).  
 
 
 

 
 
Gydyta 1 mėn. gipso longete. Po reabilitacijos 
dilbio rotacija neatsistatė, susiformavo III B tipo 
RUS. Po 2 m. atliktoje kompiuterinėje 
tomogramoje (KT) konstatuota alkūnkaulio 
deformacija ir proksimalinė radioulnarinė sinostozė 
12,4 mm ilgyje 
 (1 pav.). 

 

 
 
Vaikų ligoninėje operuota sinostozė, vėl taikyta imobilizacija, vėliau mankšta, tačiau  rotacija 

neatsistatė. Po 4 m. pakartota KT – konsolidacija 19,3 mm (2 pav.). 

  
 

1 pav. KT 2 metai po traumos. Sinostozė 12.4 mm ilgyje 

2 pav. KT 4 metai po traumos. Sinostozė 19.3 mm ilgyje 
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Objektyviai: kairysis dilbis  sustingęs supinuotoje padėtyje, nebuvo nei aktyvios, nei pasyvios 
rotacijos.  Rentgenologiškai – sinostozė tarp dilbio kaulų 3 cm. Ilgyje. Diagnozuota kairiojo dilbio kaulų 
proksimalinė potrauminė sinostozė (3 pav.) 

 

 
  
Pacientė operuota, atlikta proksimalinė stipinkaulio rezekcija distaliau sinostozės, pašalinant  1 cm stipinkaulio 
segmentą ir panaudojant kaulinį vašką  rezekcijos vietoje (4,5,6 pav.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

4 pav. Operacijos metu atlikta proksimalinė stipinkaulio rezekcija 

3 pav. Prieš operaciją – pilnas aktyvios ir pasyvios rotacijos blokas 
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Jau operacijos metu atstatyta pasyvi dilbio rotacija 180 laipsnių (7 pav.). 
 

 
 

 
Per 6 m. neišsivystė minkštųjų audinių kontraktūros. Pirmą pooperacinę parą aktyvios rotacijos apimtis siekė 
110-120 laipsnių (8 pav.). 

7 pav. Operacijos metu atstatyta pasyvi dilbio rotacija 180 laipsnių 

6 pav. N. interosseous posterior vizualizacija operacijos metu leidžia 
išsaugoti jo vientisumą.  

  

5 pav. Rentgenologinis vaizdas po proksimalinės stipinkaulio rezekcijos 
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Po operacijos nuo pirmos paros taikytas reabilitacinis gydymas – mankšta, didinati aktyvių ir pasyvių rotacinių 
judesių apimtį. Po 3 sav.  aktyvi rotacija išliko 120 laipsnių, pasyvi – 180 laipsnių (9 pav.).  

 

 
    
 

Atokiu periodu, po pusės ir vienerių metų, recidyvo nebuvo (10,11,12 pav.).  
 

9 pav. Po 3 savaičių aktyvi rotacija išliko 120 laipsnių, pasyvi – 180 laipsnių. 

8 pav. Pirma pooperacinė para – aktyvi rotacija 110-120 laipsnių 
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10 pav. Po 6 mėnesių atsirado nedidelis stipinkaulio sutrumpėjimas 

11 pav. Rentgenograma po vienerių metų – recidyvo nėra 
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IŠVADOS 
 

1. Proksimalinė stipinkaulio rezekcija 
efektyvi procedūra, gydant ilgametę 
sinostozę.  

2. Minkštųjų audinių kontraktūra neišsivystė 
net per ilgą laiką.   

3. Ankstyva pooperacinė mankšta apsaugo 
nuo radioulnarinės sinostozės recidyvo. 

 
 
DISKUSIJA 

 
Dilbio kaulų lūžimai kai kuriais atvejais 
komplikuojasi visišku rankos pronosupnacijos 
sutrikimu. Šiuo metu vis dar nesutariama dėl 
gydymo  taktikos “auksinio standarto”: tiek dėl 
chirurginio gydymo laiko ir metodikos, tiek dėl 
adiuvantinės bei radio terapijos taikymo būtinybės, 
dozių ir laiko. Pašalinus RUS, rekomenduojama 
naudoti inertinę medžiagą recidyvų profilaktikai. 
Labai svarbi kuo ankstyvesnė pooperacinė 
mankšta. Mūsų atvejis tai puikiai patvirtina. 
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