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Abstract 
Introduction: Although proximal humerus fractures are not very common in the current population, there is a 

tendency for this type of fracture to increase in the future due to longer lifespan. Most of these fractures are associated 

with osteoporosis and because of the aging population it is expected that proximal humerus fractures in the future will 

become a more and more common problem for surgeons and it will receive more attention in the academic community. 

At this moment there is no sufficient data for publishing guidelines and surgeons don’t agree on the same management 

options. This topic is quite controversial. In this literature review we discussed and concluded indications for surgical 

and conservative treatment, most common surgical management options, including benefits and drawbacks for each 

of the methods. 

Aim: To review and analyze scientific publications, including indications and different surgical management options 

for proximal humerus fractures. 

Methods: A search of scientific articles was performed in PubMed, ClinicalKey databases. The literature review 

includes more than 30 scientific publications including indications and surgical management options for proximal 

humerus fractures. 

Results: After analysis of the literature detailed indications and different surgical manegement options are presented 

in this review. 
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Santrauka 
 Įvadas: Nors proksimaliniai žastikaulio lūžiai ir nėra itin dažni, kiekvienais metais jų daugėja dėl vis senėjančios 

populiacijos. Pažymint tai, jog šie lūžiai būdingiausi vyresniems žmonėms, dažniausiai jie siejami su osteoporoze. 

Tikėtina, jog dėl populiacijos senėjimo bei ilgėjančios gyvenimo trukmės ateityje osteoporozinių lūžių tik daugės, 

įskaitant ir proksimalinius žastikaulio lūžius, todėl ši problema taps vis aktualesne ir sulauks daugiau dėmesio 

literatūroje. Šiuo metu mokslininkų bendruomenėje nėra prieita vieningos nuomonės dėl gydymo būdų taikymo bei 

nėra patikimų įrodymų vieningų rekomendacijų formavimui. Šioje literatūros apžvalgoje yra aptartos ir 

apibendrintos indikacijos proksimalinių žastikaulio lūžių chirurginiam gydymui, bei dažniausiai taikomi operaciniai 

gydymo būdai, jų pranašumai bei trūkumai. 

Tikslas: apžvelgti ir išanalizuoti mokslines publikacijas, kuriose aprašomos proksimalinių žastikaulio lūžių 

indikacijos chirurginiam gydymui ir galimos operavimo metodikos. 

Metodai: mokslinių straipsnių paieška vykdyta PubMed, ClinicalKey duomenų bazėse. Į literatūros apžvalgą 

įtraukta daugiau nei 30 mokslinių publikacijų, kuriose aprašomi proksimaliniai žastikaulio lūžiai su indikacijomis 

bei metodikomis chirurginiam gydymui 

Rezultatai: atlikus literatūros analizę pateiktos išsamios indikacijos chirurginiam gydymui ir skirtingos operacinės 

technikos gydant proksimalinius žastikaulio lūžius. 

Raktiniai žodžiai: proksimaliniai žastikaulio lūžiai, operacinis gydymas,  konservatyvus gydymas, intramedulinė 

vinis. 
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Pristatymas 

 
Proksimaliniai žastikaulio lūžiai (PŽL) vakarų 

pasaulyje užima 6% visų lūžių, iš kurių 85% nutinka 

vyresniems nei 50 metų asmenims. Šio tipo lūžiai yra 

dvigubai dažnesni moterims nei vyrams [1]. Toks 

pasiskirstymas tarp vyrų ir moterų sietinas su 

osteoporoze. PŽL dažnėja vyresniems asmenims, virš 

65 metų amžiaus užima 10% visų lūžių [2,3]. Ir tai yra 

trečia pagal dažnį osteoporozinių lūžių lokalizacija 

[4]. Apie Apie pusę lūžių yra dislokuoti ir 77% jų yra 

per chirurginį žastikaulio kaklą.  Lūžio gydymo 

sprendimas priklauso nuo lūžio tipo ir paciento 

amžiaus, funkcinių poreikių bei sąmoningumo lygio. 

Dažniausiai naudojami gydymo būdai: konservatyvus 

– imobilizacija įtvaru, chirurginis – lūžgalių fiksacija 

arba artroplastika. Esant nedislokuotiems lūžiams 

optimaliausias gydymas yra konservatyvus ir 

ortopedai traumatologai šiuo klausimu vieningai 

sutaria. Tuo tarpu dislokuotų lūžių gydymas yra 

kontraversiškas ir gali būti naudojami tiek 

konservatyvūs ar operaciniai būdai. 

 

Indikacijos chirurginiam gydymui 

 

Pasirinkimas gydyti lūžį konservatyviai ar chirurgiškai 

yra itin sunkus. Tai priklauso nuo paciento amžiaus, 

kaulų tankio, funkcinio ir socialinio aktyvumo, o 

svarbiausia – nuo lūžio tipo.  2012 metais atlikus  

sisteminę meta analizę apimančią 23 randomizuotus 

tyrimus [5], prieita prie išvados, jog nėra pakankamai 

patikimų įrodymų formuojant rekomendacijas, o tai 

apsunkina gydymo taktikos pasirinkimą. Paprastai 

dažniausiai esant minimaliai dislokuotiems 1, 2 ar 3 

dalių lūžiams pagal Neers klasifikaciją ar pacientams, 

kuriems kontraindikuotinas operacinis gydymas ar jų 

socialiniai ir funkciniai poreikiai yra nedideli, 

taikomas konservatyvus gydymas imobilizuojant 

ranką įtvaru ir pradedant ankstyvą reabilitaciją 10-14 

dieną nuo traumos [6]. Tokių minimaliai dislokuotų 

didžiojo gumburėlio ir/ar chirurginio kaklo lūžių, 

kuriems yra taikomas konservatyvus gydymas, yra 

apie 50% iš visų PŽL [7]. Konservatyvaus gydymo 

efektyvumas siekia apie 80-85%  imant visus PŽL 

atvejus. 

Absoliučios indikacijos operaciniam gydymui esant 

PŽL yra retos, jos gali būti esant daugybiniam 

fragmentų lūžiui su dislokacija, lūžiui einant per 

žastikaulio galvos sąnarinį paviršių, patologiniams, 

atviriems lūžiams ar esant neurovaskulinės sistemos 

pažaidai. Esant dviejų fragmenų lūžiui, randomizuotų 

tyrimų metu nerasta reikšmingo skirtumo tarp 

konservatyvaus ir chirurginio gydymo metodų 

rezultatų pacientams virš 60 metų, todėl nesant 

naudingumo šio šipo lūžiui autoriai siūlo atsisakyti 

operacinio gydymo [8]. Kitoje studijoje prieita 

panašios išvados, jog PŽL gydyme su dislokacija nėra 

reikšmingo skirtumo tarp chirurginio ir 

konservatyvaus gydymo vertinant paciento gyvenimo 

kokybę po dviejų metų nuo lūžio [9]. Kiti autoriai 

neįtraukia multifragmentinio PŽL į absoliučias 

indikacijas operacijai ir atlikę sisteminę apžvalgą 

nerado reikšmingo skirtumo tarp konservatyvaus 

gydymo būdo ir rakinamos plokštelės. Abiejose 

išskirtose pacientų grupėse nebuvo reikšmingo 

skirtumo tarp neįgalumo, gyvenimo kokybės ar 

skausmo įvertinimo [10]. Panašių išvadų prieita ir 

naujai atliktame randomizuotame tyrime, apėmusiame 

1250 pacientų iš kurių buvo atrinkti tik 250, kurie 

neturėjo absoliučių indikacijų operaciniam gydymui. 

Šio tyrimo metu prieita išvados, jog esant 2, 3 ar 4 

fragmentų PŽL, nėra statistiškai reikšmingo rezultatų 

skirtumo tarp operacinio ir konservatyvaus gydymo 5 

metų laikotarpyje [11]. Esant vyresniems pacientams 

(>65metų) pirmumas turėtų būti teikiamas 



Journal of Medical Sciences. Mar 18, 2022 - Volume 10 | Issue 1.  Electronic - ISSN: 2345-0592   
 

 28 

neoperaciniam gydymo būdui, kuris siejamas su 

žymiai mažesne rizika komplikacijoms ir revizinėms 

operacijoms [10,12]. 

 

Uždara repozicija ir perkutaninė fiksacija 

 

Perkutaninė fiksacija prieš kitas metodikas pranaši 

tuo, kad minimaliai pažeidžiami audiniai, mažesnė 

avaskulinės nekrozės rizika bei mažiau pooperacinių 

randėjimo reiškinių. Vienos retrospektyvinės studijos 

metu, buvo lyginami konservatyvaus ir operacinio 

gydymo būdų (intramedulinės vinies, plokštelės, 

perkutaninės vielos) efektyvumai ir paskelbti 

rezultatai rodo, jog perkutaninė operacija naudojant 

kiršnerio vielas turėjo reikšmingai palankesnes išeitis 

negu konservatyvus gydymas, ypatingai vyresnio 

amžiaus pacientams ar esant dviejų fragmentų lūžiui 

[13].  Kito tyrimo metu gauta, jog išorinė fiksacija 

leidžia išsaugoti fragmentų kraujotaką, pasižymi 

ankstesne mobilizacija ir užtikrina saugų gijimą bei 

geras išeitis [14]. Uždara repozicija ir perkutaninės 

vielos yra taikomos, kuomet lūžiai yra dviejų dalių, 

trijų fragmentų , einantys per chirurginį kaklą arba po 

lūžio atsiradusiai keturių fragmentų žastikaulio galvos 

valgus dislokacijai. Šio metodo pirmumas suteikiamas 

jauniems pacientams, kurių kaulo struktūra nėra 

pažeista osteoporozės. Kiekviena kiršnerio vielų 

įvedimo metodika yra specifinė ir priklauso nuo 

fragmentų kiekio ir poslinkių. Pavyzdžiui esant 

žastikaulio chirurginio kaklo lūžiui, ties deltinio 

raumens prisitvirtinimo vieta įvedamos dvi vielos link 

žastikaulio galvos, po to, dar dvi vielos yra įvedamos 

nuo didžiojo gumburėlio žastikaulio diafizės link.  

Viena iš naujesnių perkutaninių metodikų yra 

naudojant žastikaulio bloką . Jo metu prie žastikaulio 

lateralinės žievės pritvirtinamas metalinis blokas į kurį 

vėliau užrakinamos kiršnerio vielos. Naudojant vedlį 

dvi kiršnerio vielos, tarpusavyje nukreiptos 25° kampu 

viena į kitą, vedamos 35° kampu link žastikaulio 

galvos. Atstačius fragmentus į norimą padėtį vielos 

užrakinamos bloke. Ši procedūra siejama su geromis 

klinikinėmis išeitimis, trumpesniu stacionarizavimo 

laikotarpiu, mažesnėmis išlaidomis ir mažesne 

avaskulinės nekrozės rizika [15]. 

 

Atvira repozicija ir vidinė fiksacija 

 

Rakinamos plokštelės dažniausiai naudojamos esant 

lūžiui per chirurginį kaklą, tačiau jos turi vieną didelį 

trūkumą – didelę pakartotinės operacijos tikimybę, 

kuri gali siekti net 30 proc. Dažniausia to priežastis yra 

sraigtų išklibimas  [16], kuris siejamas su 

osteoporozės pažeistu kaulu. Tobulinant vidinės 

žastikaulio fiksacijos būdus, šią problemą buvo 

bandoma spręsti su rakinamomis plokštelėmis, kurios 

sumažina trintį tarp kaulo ir plokštelės, suteikia 

rotacinį ir kampinį stabilumą bei didesnį atsparumą 

jėgų apkrovoms [17,18]. Siekiant geresnių rezultatų 

buvo tobulinamos užrakinimo technologijos, 

plokštelės pritaikomos tik konkrečiai vietai, buvo 

taikomos skirtingos proksimalinių sraigtų 

kombinacijos ir trajektorijos siekiant maksimaliai 

padidinti žastikaulio galvos fiksaciją. Plokštelės 

geriausiai tinka jauniems pacientams su tvirta kaulo 

struktūra ar esant dviejų fragmentų didžiojo 

gumburėlio lūžiui. Sėkmingas gydymas priklauso nuo 

kaulo kokybės, repozicijos tikslumo ir žastikaulio 

galvos kraujotakos [16,19,20]. Dedant plokštelę yra 

itin svarbu parinkti tinkamą jos ilgį siekiant išvengti 

išsikišimo ties žastikaulio galva, kuris abdukcijos 

metu gali remtis į gretimas struktūras ir riboti judesių 

amplitudę. Esant sudėtingiems lūžiams ar 

osteoporozės pažeistiems kaulams, gumburėliai gali 

būti fiksuojami siūlais, kauliniu cementu ar 
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panaudojus donorinį kaulinį audinį siekiant sumažinti 

komplikacijų skaičių [21]. Nepaisant visų pasiekimų 

tobulinant plokšteles, vis dar išlieka didelis 

komplikacijų dažnis. Po operacijos gali būti stebima 

sumažėjusi peties sąnario amplitudė, žastikaulio 

galvos avaskulinė nekrozė, plokštelės išklibimas, 

sąnarinių paviršių pažeidimas sraigtais ar žastikaulio 

galvos fiksacija varus padėtyje [22]. Pagrindinės 

komplikacijų priežastys yra osteoporoziniai kaulai, 

implanto rigidiškumas, nepakankama implanto vidinė 

atrama ir didelės stresinės jėgos kaulo implanto 

sandūroje [23–25]. 

Intramedulinė vinis 

Intramedulinės vinys (IMV) kai kurių autorių 

siūlomos kaip alternatyvos plokštelei ir 

sraigtams[26,27]. IMV taipogi dažniausiai 

naudojamos žastikaulio chirurginio kaklo lūžiams, 

esant jauniems pacientams su trijų ar keturių 

fragmentų žastikaulio lūžiais ar apimantčiais 

žastikaulio metafizę ir diafizę [28]. IMV įvedamos 

šiek tiek medialiau didžiojo gumburėlio ir rotatorių 

manžetės sausgyslių tvirtinimosi vietų. Ši technika 

laikoma mažiau invazyvia aplinkiniams audiniams, 

tačiau susirūpinimą kelia galimas rotatorių manžetės 

pažeidimas. Todėl reikalingas labai didelis atidumas 

atidalijant audinius bei parenkant IMV įvedimo vietą, 

svarbu kuo labiau sumažinti IMV išsikišimą iš kaulo 

siekiant sumažinti pooperacinio peties skausmo 

tikimybę [26,27]. Šiuo metu tiesios IMV yra dažniau 

naudojamos nei lenktos, kadangi pastarosios linkusios 

labiau pažeisti rotatorių manžetę ir turi didesnį 

revizinės operacijos dažnį nei tiesios IMV [29–31].  

 

Hemiartroplastika 

 

Peties sąnario hemiartroplastika yra dar vienas 

chirurginis būdas PŽL gydyme, pasitelkiamas kai 

negalima vidinė fiksacija IMV ar plokštele ar įtariama 

žastikaulio galvos destrukcija. Dažniausiai šis būdas 

naudojamas esant sudėtingam lūžiui senyvo amžiaus 

pacientams [32,33]. Jauniems pacientams 

hemiartroplastika taikoma tik tokiais atvejais, kai 

negalima fragmentų rekonstrukcija. Taip pat šis būdas 

indikuotinas kai yra įtarimų dėl žastikaulio galvos 

išemijos ar silpno kaulinio audinio, pažeisto 

osteoporozės. Protezas gali būti sustiprintas 

autotransplantu panaudojant nuosavą kaulą. Po 

autotransplantato pritaikymo, didysis ir mažasis 

gumburėliai pirmiausia yra prisiuvami prie implanto ir 

po to prie žastikaulio žievės. Operacijos technika yra 

sudėtinga ir reikalaujanti tinkamos gumburėlių 

repozicijos ir rotatorių manžetės išsaugojimo. Vis dėl 

to, rotatorių manžetės sausgyslės ir didysis bei mažasis 

gumburėliai yra dažnai pažeidžiami procedūros metu, 

todėl sunkiau gyja ir suauga nei atliekant atvirkštinę 

peties sąnario artroplastiką. Šios operacijos 

komplikacijos gali būti pooperacinis peties skausmas, 

rotatorių manžetės ar gumburėlių funkcijos 

sutrikimas, raumenų silpnumas, komponentų 

išklibimas, nestabulumas, glenoidinio paviršiaus 

erozijos. Visos šios komplikacijos gali būti indikacijos 

revizinei operacijai [34]. 

 

Atvirkštinė peties sąnario artroplastika 

 

Vis didesnio dėmesio susilaukia atvirkštinė peties 

sąnario artroplastika, pasižyminti geresnėmis 

išeitimis, didesne sąnario judesio apmplitude ir 

paciento pasitenkinimu, lyginant su kitomis 

chirurginėmis operacijomis. Todėl vis dažniau ši 

operacija atliekama esant 3, 4 fragmentų PŽL ar esant 

skilusiai žastikaulio galvai vyresniems pacientams 

[35]. Atvirkštinė peties sąnario artroplastika 

nereikalauja sveikos rotatorių manžėtes ir jos 
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pažeidimą galima kompensuoti medializuojant 

rotacijos centrą ir atitolinant deltinio raumens 

tvirtinimo vietą. Šis privalumas naudingas esant PŽL 

ir rotatorių manžetės pažeidimams, būdingiems 

vyresniems pacientams. Neseniai atliktoje sisteminėje 

apžvalgoje, apėmusioje 22 studijas, prieita išvadų, kad 

lyginant su hemiartroplastika, atvirkštinė peties 

sąnario artroplastika pasižymi geresnėmis išeitimis, 

didesne fleksijos ir abdukcijos amplitude, net kai 

gumburėliai nepritvirtinti ar pilnai neprigiję. Esant 

mažai rotacijos amplitudei revizijos metu gali būti 

pritvirtinami gumburėliai. Nors komplikacijų dažnis 

atvirkštinės peties sąnario artroplastikos metu didesnis 

nei hemiartroplastikos, tačiau pakartotinės operacijos 

rizika yra panaši, o revizinių operacijų dažnis 

mažesnis [36]. Atvirkštinė sąnario artroplastika gali 

būti taikoma ne tik kaip pirminė operacija, bet kaip ir 

antrinė, po nesėkmingos hemiartroplastikos ar atviros 

repozicijos [36]. Tuo tarpu kitu randomizuotu aklu 

tyrimu nustatyta, jog revizinė operacija iš 

hemiartroplastikos į atvirkštinę peties sąnario 

artroplastiką nepagerina išeičių [37]. Atvirkštinės 

peties sąnario artroplastikos rezultatai yra labai daug 

žadantys, bet vis dar reikia nuodugnesnių ir didesnių 

apimčių tyrimų, kad būtų galima teikti 

rekomendacijas. 

 

Apibendrinimas 

 

Proksimaliniai žastikaulio lūžiai būdingiausi 

vyresniąjai populiacijai ir yra sietini su osteoporoze. 

Ilgėjant gyvenimo trukmei ateityje tokių lūžių 

sulauksime vis daugiau ir tai taps vis aktualesne 

problema ortopedijoje traumatologijoje. Gydymo 

būdai labai priklauso nuo paciento ir lūžio tipo. 

Dauguma minimaliai dislokuotų lūžių gali būti 

gydomi konservatyviai su ankstyva reabilitacija.  

Gydant lūžį su poslinkiu reikėtų įvertinti paciento 

savarankiškumo lygį, kaulo tvirtumą, chirurginius 

rizikos veiksnius. Chirurginiai gydymo metodai apima 

lūžgalių fiksaciją perkutaniškai, intramedulines vinis, 

rakinamas plokšteles ar artroplastiką. Vieni ar kiti 

būdai turi savas indikacijas ir kontraindikacijas, tačiau 

mokslinėje bendruomenėje dar nepakanka sistemingų 

duomenų rekomendacijoms formuoti. Taipogi, 

atsiranda vis daugiau duomenų už konservatyvaus 

gydymo pranašumą lyginant su chirurginiu esant net 

sudėtingiems lūžiams, todėl esant abejotinai situacijai, 

rekomenduojama rinktis konservatyvų metodą. 
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