
HUMERUS FRAKTUUR 
 
Oorsig: 
 
Die humerus is die langbeen van die bo-arm wat die skouer en die elmboog met mekaar 
verbind. Frakture van die skouer in die omgewing van die humerus word proksimale humerus 
frakture genoem en kan die humerus kop, anatomiese of chirurgiese nek en die areas tussenin 
behels. Proksimale humerus frakture is van die meer algemene frakture wat voorkom in die  
liggaam.  
 
Oorsake: 
 
Frakture van die humerus kop is gewoonlik meer algemeen in ouer persone. Verswakking as 
gevolg van osteoporose verhoog die waarskynlikheid van frakture van die proksimale humerus 
gedurende 'n val, veral wanneer daar op 'n uitgestrekte arm te lande gekom word.  Ander 
humerus frakture ontstaan deur direkte impak oor die area tydens botsings soos in 'n 
motorvoertuigongeluk.  
 
Simptome:   
 
Proksimale humerus frakture is gewoonlik erg pynlik en behels erge swelling en kneusing van 
die skouer. In sommige gevalle kan ontwrigting van die kop plaasvind met 'n duidelike 
deformiteit wat sigbaar is. Beweging is gewoonlik erg ingeperk as gevolg van pyn.  
 
Klassifikasie: 
 
Verskeie klassifikasies is reeds beskryf. In die algemeen word dit geklassifiseer volgens waar 
die fraktuur ontstaan, of dit verplaas is en of daar 'n moontlikheid is van afsny van 
bloedvoorsiening na die verplaasde fragmente. Dit hang ook af van of die humerus kop ontwrig 
is of nie en in hoeveel gedeeltes die been gefragmenteer is.  
 
Behandeling: 
 
Proksimale humerus frakture se behandeling berus hoofsaaklik op waar die fraktuur 
plaasgevind het, of dit verplaas is en of die rotatorkraag aanhegtingspunte betrek is by die 
fraktuur.  Meeste frakture is nie noemenswaardig verplaas nie en kan behandel word met 'n 
sling met vroeë omvang van beweging oefeninge terwyl die been genees.  Erge verplaasde 
frakture mag chirurgie benodig waar die fragmente versigtig aan mekaar gefikseer word met 
instrumentasie. Somtyds moet 'n gedeelte van die been ook verwyder word wanneer dit 
vervang word met 'n prostese. Die aanhegtingspunte van die rotatorkraag is baie belangrik en 
daar moet gewoonlik aandag gegee word aan die sorgvuldige fiksasie van hierdie gedeeltes om 
goeie skouerbeweging uiteindelik tot gevolg te hê. 


