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                        DSGL  
konservatyvaus gydymo indikacijos 

•DSGL be poslinkio 
 

•DSGL su minimaliu poslinkiu kai: 
 

1. Nugarinis poslinkis  <10  laipsnių 
2. Sąnarinis nelygumas <1 mm 
3. Alkūninis nuokrypis ne daugiau 3 mm 

Pacientams su prasta kaulo kokybe ir su 
sunkia gretutine patologija: 
 
1. Nugarinis poslinkis  <20  laipsnių 
2. Sąnarinis nelygumas <2 mm 
3. Alkūninis nuokrypis ne daugiau 5 mm 
 
 
 

 



Uždaros repozicijos principai 

• Visiems lūžiams su poslinkiu, įskaitant ir tuos 
kuriems numatoma osteosintezė, reikalinga 
repozicija. 
 

• Adekvatus nuskausminimas ir raumenų 
relaksacija būtini sėkmingai repozicijai 
 

• Atstatyti ilgį, koreguoti rotaciją, kampinį poslinkį 
 

• Imobilizuoti virš ir žemiau sąnario 
 
 



Nejautra uždarai repozicijai 

• Vietinė  

– Mažiau patikimas nei kiti metodai 

– Greitas ir paprastai atliekamas 

– Teoriškai uždaras lūžis tampa atviru, tačiau nėra 
duomenų, kad padidėtų infekcijos rizika 

 

 

 

• Intraveninė nejautra 
 

• Regioninė nejautra 



Konservatyvus DSGL gydymas 
DSGL SU POSLINKIU 

 



Uždaros repozicijos principai 

• Gipsinis tvarstis turi būti išmodeliuotas, kad 
pasipriešintų deformuojančioms jėgoms 

 

• “Straight casts lead to crooked bones” 

 

• “Crooked casts lead to straight bones” 
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Chapman’s Orthopaedic Surgery 3rd Ed.  

Gipsinio tvarsčio modeliavimas 
3 modeliavimo taškai  

Nugarinėje dalyje  

Stipinkaulio vidurinis 1/3 

 

•Delnakaulių sritis  

 

Delninėje pusėje 

Lūžio srityje 
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Colles tipo lūžiams 

rekomenduojama riešo padėtis: 

 

•Neutrali fleksija 

 

•20-30 laipsnių alkūninė deviacija 

 

Smith tipo lūžiams 

rekomenduojama: 

 

•Riešo imobilizacija ekstenzinėje 

padėtyje 

 

•Dilbis supinacijoje 45-60 laipsnių 

 kartu imobilizuojant alkūnę 
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• Metakarpofalanginiai sąnariai  

turi būti laisvi 

– Gipsinis tvarstis iki proksimalinės 
delno raukšlės 

 

• Nykštys turi būti laisvas nuo MP 
sąnario 

– Laisva nykščio opozicija prieš V 
pirštą 
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Pirštų mankšta 

rekomenduojama siekiant 

 

•Išvengti kontraktūrų 

 

•Sumažinti plaštakos edemą 

 

•Sumažinti raumenų atrofją 

 



Antrinio poslinkio rizikos veiksniai 

•Nugarinis kampinis poslinkis >20 laipsnių 
 

•Sąnarinis stipinkaulio distalinio galo lūžis 
 

•Alkūnkaulio lūžis 
 

•Kaulo nugarinio kortikalinio sluoksnio 
fragmentacija 
 

•Amžius >60 metų 

LaFontaine M, Hardy D, Delince PH: Stability assessment of distal radius fractures. Injury 1989;20:208–210 



Antrinio poslinkio rizikos veiksniai 

 

DSGL su pradiniu 24 laipsnių nugariniu poslinkiu, stipinkaulio 
sutrumpėjimu 5 mm. Po 1 sav. nuo repozicijos 50 % pacientų stebėta 
nugarinis poslinkis >10 laipsnių, sutrumpėjimas > 5 mm, po 5 sav., 29 % 
išliko priimtinoje padėtyje, 9 % pacientų padėtis nepakito. 
Earnshaw SA, Aladin A, Surendran S, Moran CG: Closed reduction of Colles fractures: comparison of manual manipulation and 
finger-trap traction. 
J Bone Joint Surg [Am] 2002;84:354–358. 
 

 

Esant pradiniam DSG poslinkiui <10 laipsnių, gydymo pabaigoje stebėta 
tik 9% pacientų, nepatenkinama DSG padėtis. 
Kreder HJ, Agel J, McKee MD, et al: A randomized controlled trial of distal radius fractures with metaphyseal displacement but 
without joint incongruity. 
J Orthop Trauma 2006;20:115–121. 
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Paciento apžiūra po 1 sav. 
 
1. Kontrolinėse 2 krypčių DSG rentgenogramose 

vertinti fragmentų padėtį 
 

2. Ar nėra gipso spaudimo reiškinių 
 

3. Ar pirštų judesiai yra pilnos amplitudės                 
(m.extensor pollicis longus sausgyslės  funkcija) 
 

4. Ar nėra įnervacijos sutrikimų  
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Privalumai 
 
•Išvengiama galimų operacinių komplikacijų 
 

•Rankos funkcija atsistatinėja nedelsiant  
 

Trūkumai 
 
•Riešo imobilizacija trunka 4-6sav 
 

•Imobilizacija apriboja kasdieninę veiklą 
 

•Negalima kontroliuoti ašinės stipinkaulio deformacijos 
 

•Esant ryškiam rankos patinimui reikalinga atidesnė kontrolė pirmas 2 sav 
 

• Nutukusiems pacientams sudėtinga taikyti efektyvią imobilizaciją   
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Išvados 

 

•Antrinio poslinkio tikimybė kai fragmentų poslinkis minimalus - nuo 9% iki 27% 
 

•Antrinio poslinkio tikimybė kai fragmentų poslinkis didelis - 60% 
 

•Neurologinė simptomatika pasireiškia nuo 6% iki 17% pacientų 
 

•Sausgyslių plyšimai rečiau nei 1% pacientų 
 

•Radiologiškai nustatoma artrozė išsivysto 25% pacientų, kai fragmentų poslinkis 
minimalus ir 60% pacientų po sąnarinio lūžio 
 

•Algodistrofija gali pasireikšti iki 25% pacientų 
 



Ačiū už dėmesį 


