
Trau ma tycz ne uszko dze nia nad garst ka

Przed sta wio ny na ry ci nie 123 prze krój po przecz ny wy ko na -
ny na po zio mie cen tral nie usy tu owa nej głów ki ko ści głów -
ko wa tej uwi dacz nia rów nież bocz nie po ło żo ną kość łó decz -
ko wa tą oraz zlo ka li zo wa ny przy środ ko wo bli ższy bie gun
ko ści ha czy ko wa tej, kość trój gra nia stą i gro cho wa tą. Wy raź -
nie za ry so wu je się przed nia wklę słość bli ższe go sze re gu,
któ ra wy ka zu je pew ną zmien ność, za le żnie od te go, czy
nad gar stek usta wio ny jest w pro na cji, czy w su pi na cji. Wklę -
słość ta jest głęb sza w su pi na cji, po nie waż skraj ne ko ści
zbli ża ją się wte dy do sie bie o 3 mm (z 47 mm do 44 mm),
otwar ty ku ty ło wi kąt po mię dzy ko ścią łó decz ko wa tą a głów -
ko wa tą zwięk sza się o 2°, a po dob ny kąt po mię dzy ko ścią ha -
czy ko wa tą i trój gra nia stą – o 7°.
Wspo mnia na wklę słość (ryc. 124) jest za cho wy wa na dzię ki
na pię ciu włó kien trocz ka zgi na czy oraz przed nich wię za deł
mię dzy kost nych. W trak cie chi rur gicz ne go le cze nia ze spo łu
cie śni nad garst ka (ryc. 125), tro czek, sta no wią cy naj moc niej -
szy w or ga ni zmie czło wie ka blo czek dla mięś ni zgi na czy,
zo sta je prze cię ty, a wklę słość roz chy la się na bo ki na od leg -
łość 3–5 mm. W ta kich wa run kach już tyl ko przed nie wię za -
dła mię dzy kost ne (ryc. 126, czar ne strzał ki) za po bie ga ją cał -
ko wi te mu spłasz cze niu bli ższe go sze re gu ko ści nad garst ka.
Z te go po wo du ko rzyst niej szym za bie giem jest wy dłu że nie
trocz ka zgi na czy, a nie pro ste prze cię cie go.
Nad gar stek jest naj bar dziej na ra żo ny na ura zy w po zy cji
wy pro stu i od wie dze nia, naj czę ściej pod czas upad ku i pod par -
cia rę ką. For sow ne od wo dze nie jest ogra ni cza ne przez dwa
czyn ni ki: opór wię za deł przy cze pia ją cych się do ko ści trój gra -
nia stej oraz wy ro stek ryl co wa ty ko ści pro mie nio wej. Za le żnie
od uło że nia ko ści łó decz ko wa tej w sto sun ku do pro mie nio wej

po wierzch ni sta wo wej, przy ura zie te go ty pu na stę pu je zła ma -
nie z prze miesz cze niem dal szej na sa dy ko ści pro mie nio wej
(ryc. 127) lub zła ma nie ko ści łó decz ko wa tej w jej środ ko wej
czę ści pod czas ude rze nia w wy ro stek ryl co wa ty (ryc. 128).
W in nych oko licz no ściach mo że po ja wić się odła ma nie
promie nio we go wy rost ka ryl co wa te go, któ re mu czę sto kroć
to wa rzy szy ro ze rwa nie wię za dła łó decz ko wa to -księ ży co -
watego (nie po ka za ne go), co przy bra ku do kład nych ba dań
mo że zostać nie zau wa żo ne. Nad mier ny wy prost po ja wia ją cy
się w trak cie ura zu mo że rów nież po wo do wać odła ma nie dal -
szej na sa dy ko ści pro mie nio wej z prze miesz cze niem w kie run -
ku grzbie to wym (ryc. 129, prze krój strzał ko wy). Ten typ
uszko dze nia czę sto wią że się tak że z odła ma niem tyl no -
-przy środ ko we go frag men tu na sa dy ko ści pro mie nio wej
(ryc. 130, prze krój po przecz ny), co za bu rza dzia ła nie dal sze -
go sta wu pro mie nio wo -łok cio we go.
W jesz cze in nym sce na riu szu for sow ny wy prost do pro wa dza
do ro ze rwa nia przy cze pu wię za deł na przed niej po wierzch ni
ko ści głów ko wa tej (ryc. 131), któ ra prze miesz cza się grzbie -
to wo za po zo sta ją cą na wła ści wym miej scu kość księ ży co wa -
tą (zwich nię cie oko łok się ży co wa te). W trak cie te go prze -
miesz cze nia (ryc. 132) tyl ny róg ko ści księ ży co wa tej mo że
ulec skru sze niu, a jej tyl ne wię za dła – ro ze rwa niu, pro wa dząc
do prze su nię cia ko ści ku przo do wi (ryc. 133). Na stęp nie kość
księ ży co wa ta ob ra ca się o 90°, a głów ka ko ści głów ko wa tej
zaj mu je jej po zy cję, wcho dząc w kon takt z dy stal ną po -
wierzch nią sta wo wą ko ści pro mie nio wej (zwich nię cie ko ści
księ ży co wa tej). Jest to czę sto kroć zwich nię cie trud ne do roz -
po zna nia ra dio lo gicz ne go i wi docz ne je dy nie w pro jek cjach
stric te bocz nej oraz, przede wszyst kim, sko śnej.
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