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Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο 
όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει ερ-
γασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυ-
ματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών 
βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελε-
τικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν 
απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, 
στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσι-
εύονται:

1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 
ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες 
σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογρα-
φία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 
μπορεί να είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλι-
νικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντο-
μη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της 
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των με-
θόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, 
συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο 
της εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου 
(key words) καθώς και περίληψη στην αγγλι-
κή γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του 
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 
δακτυλογραφημένες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 
παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες 
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή ανα-
πτύσσονται νεότερες απόψεις σχετικά με την 
παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου πε-
ριορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες και σε αυτές περιλαμβάνονται: μικρή 
περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περι-
πτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγρα-

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαι-
δικής και η έκταση τους περιορίζεσαι σε 5-6 
σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το 
περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά 
ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους 
Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 

1. Η κατηγορία της εργασίας.

1. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολό-
κληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό 
και

1. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 
συγγραφείς, οι οποίοι συνυπογράφουν την 
επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Εταιρείας και προωθούνται στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και τα 
σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περί-
πτωση από ειδικούς επί του θέματος. Οι εργασίες 
που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα 
και του περιοδικού. Αναδημοσίευση μερική ή ολική 
επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της 
συντακτικής επιτροπής.

Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται 
αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την 
πλευρά του περιοδικού.

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

Οδηγίες προς τους 
συγγραφείς
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πλό διάστημα μόνο σιη μία όψη του φύλλου και με 
περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας 
αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονό-
ματα των συγγραφέων, 2) το όνομα της Κλινικής ή 
του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. 
Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγρα-
φέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τα ονόματα των συγγραφέων και την προέλευση 
της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν οι λέξεις «και συν» ή “et al”. 

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: Vascular 
injuries associated with dislocation of the knee. J 
Bone Joint Surg 1977; 59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο¬μα 
του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και η 
χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα και αριθμούνται σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει 
να αποστέλλεται απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορ-
φή των συνηθισμένων σε χρήση κειμενογράφων 
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών. 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημο-
σίευση της εργασίας.

Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές ή 
συντακτικές διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά.

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, 
οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαι-
ώματα στην εκδοτική επιτροπή.

 Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής 
αποτελεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελ-
ληνικής Βιβλιογραφίας.
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The Orthopaedics welcomes articles that con-
tribute to orthopaedic knowledge from all sourc-
es in all countries. 

• Articles are accepted only for exclusive pub-
lication in the Orthopaedics

• Publication does not constitute official en-
dorsement of opinions presented in articles. 
Published articles and illustrations become 
the property of the journal.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

1. When you send an article, the following 
items must be submitted: 

2. The original manuscript and three duplicate 
manuscripts complete with illustrations. 
These four complete sets are necessary for 
reviewers. The editorial process cannot be-
gin unless they are received. Manuscripts of 
accepted articles will not be returned. 

3. A copy of the letter granting approval from 
the institutional review board or the animal 
utilisation study committee. 

4. Two cover sheets, to comply with our pol-
icy of blinded peer review. The first sheet 
must contain the title of the manuscript, 
the name and the address of each author; 
the second must include only the title of the 
manuscript. Page headers can include the 
title but not the authors’ names. The insti-
tution at which the study was done cannot 
be mentioned in the text. 

PREPARATION OF MANUSCRIPT

Manuscripts must be typewritten, double-
spaced with wide margins. In general, an article 
should consist of the following:

A structured abstract of no more than 200 to 
300 words, consisting of four paragraphs, with 
the headings Background (the hypothesis of the 

study must be clearly stated here), Methods, Re-
sults, and Conclusions. A fifth paragraph, headed 
Clinical Relevance, should be added for basic-sci-
ence articles. The abstract will precede the text 
of the published paper. An abstract is not needed 
for case reports. 

The body, which consists of:

1. Introduction: State the problem that led to 
the study, including a concise review of only 
the relevant literature. State your hypoth-
esis and the purpose of the study.

2. Materials and Methods: Describe the study 
design (prospective or retrospective, in-
clusion and exclusion criteria, duration of 
study) and the study population (demo-
graphics, length of follow-up). 

3. Results: Provide a detailed report on the 
data obtained during the study. All data in 
the text must be consistent throughout the 
manuscript, including any illustrations, leg-
ends, or tables. 

4. Discussion: Be succinct. What does your 
study show? Is your hypothesis affirmed 
or refuted? Discuss the importance of this 
article with regard to the relevant world 
literature; a complete literature review is 
unnecessary. Analyse your data and discuss 
its strengths, its weaknesses and the limi-
tations of the study. 

Illustrations, which can be photographs or 
black-on-white drawings and which should be 
professionally drawn or photographed. Each il-
lustration should have a label on the back that 
indicates the number of the figure, the title of the 
article (but not the authors’ names or the name 
of the institution) and the top of the figure. Do 
not write directly on the back of a figure and do 
not scratch a figure by using paperclips. 

Colour illustrations will be considered. If colour 
is desired, you must pay their price of 100.000 
dr. If you are submitting illustrations electroni-
cally, files must be in PC format, not Macintosh, 

Instructions to Authors



V- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 1 - 2014

and submitted on a 3.5-inch floppy disk, standard 
100MB Zip disk, or CD-ROM or sent by e-mail. 
If submitting by e-mail, please use ZIP compres-
sion. Images must be in TIFF, EPS, or PSD format. 
Halftone images must have a minimum resolution 
of 300 ppi (pixels per inch) and line-art drawings 
must have a minimum resolution of 1200 ppi. 

Do not submit colour figures electronically; we 
cannot vouch for the quality of the colour repro-
duction. The journal discourages submission of 
illustrations that have been published elsewhere. 
When such illustrations are deemed essential, 
the author must include a letter, from the origi-
nal holder of the copyright, granting permission 
to reprint the illustration. Give full information 
about the previous publication, including the page 
on which the illustration appeared. 

Legends for all illustrations submitted, listed 
in order and typed double-spaced. Explain what 
each illustration shows.

a) A bibliography, double-spaced, of refer-
ences made in the text. All references must 
be cited in the text. The references should 
have the follow format, (look at the Greek 
instructions).

b) The numerator and denominator should 
be included for all percentages. Round off 
percentages when the denominator is less 
than 200. Percentages should not be used 
when the value of n is less than twenty. 

c) All measurements should be given in met-
ric or SI units, which are abbreviated.

d) No other abbreviations or acronyms should 
be used. 

AUTHORSHIP

The order of names reflects only the prefer-
ence of the authors. Each author must have par-
ticipated in the design of the study, in the collec-
tion of the data, in the writing of the manuscript 
and must also assume full responsibility for the 
content of the manuscript. No more than six au-
thors should be listed; individuals who have only 
contributed to one segment of the manuscript or 
have contributed to only cases should be credited 
in a footnote. If there are more than six authors, 
the letter of transmittal must detail why the au-
thors have taken exception to these recommen-
dations and should state how each author has 
contributed to the manuscript.

REVIEW OF MANUSCRIPTS

Manuscripts are evaluated by the editorial 
staff of the journal and are sent to outside re-
viewers. A manuscript that has been rejected is 
usually returned in approximately two months. It 
may take more time to make a decision regard-
ing a paper being considered for publication. 

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

The publishing board accepts the original 
articles in English form from countries besides 
Greece through e-mail in the electronic address: 
info@orthotemath.gr, bicojani@yahoo.gr

The above original articles should be in .doc or 
.txt format and the photo/pictures should be in 
jpeg format and high resolution.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ζούμε στις ημέρες μας την αποδόμηση ενός αε-
νάως εκτατού, πολλαπλώς αλληλεπικαλυπτόμενου 
καταναγκαστικώς και μη αλληλοδιαπλεκόμενου, 
υποχρεωτικώς δαπανηρού και μονίμως ανεπαρ-
κούντος συστήματος υγείας. Οι προσπάθειες περι-
στολής του, ύποπτες και αυτές, ενσωματώνουν στο 
περιεχόμενό τους και τον κάποτε διακηρυττόμενο 
στόχο και την υποψία της παραπέρα σαθρής επέ-
κτασης. 

Η δημοσιονομική αλλά κυρίως η ηθική κρίση 
που μαστίζει τη χώρα, έχει ήδη από μακρού κα-
ταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα με 
το χειρότερο δυνατό τρόπο. Σκιαγραφείται ένα 
σκηνικό για την επόμενη ημέρα πολλές φορές χει-
ρότερο από το εξοβελιστέο και ως εκ τούτου κα-
ταργούμενο ότι παρόν. Έτσι, μέσα στην παραζάλη 
της οικονομικής δυσπραγίας θεοποιείται η αξία 
των υλικών υποδομών ενώ συχνά περιφρονείται 

ως δευτερεύουσα η αξία της συμβολής του έμψυ-
χου δυναμικού. Αν σε αυτή προστεθεί και η ένοχη 
απάρνηση του τελευταίου από τα πλεονεκτήματα 
που προέκυψαν από τη συρρίκνωση του συστήμα-
τος δημιουργείται ένα εκρηκτικό μίγμα που θέτει 
σε δοκιμασία κοινές παραδοχές και οδηγεί σε ακό-
μη μεγαλύτερα αδιέξοδα. 

Είναι προφανές ότι η αποδοχή του δυσμενούς 
της οικονομικής συνθήκης δεν φθάνει για το ξε-
πέρασμά της. Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται ούτε 
με ευχολόγια, ηθικολογίες, εσχατολογικά αναμα-
σήματα αλλά και ύποπτες ξένες συνταγές. Απαιτεί 
κινητοποίηση δυνάμεων κυρίως ηθικών και πνευ-
ματικών και διαρκή εγρήγορση όσον αφορά στην 
αντίληψη των τεκταινομένων. Η εμβάθυνση στα 
ζητήματα αυτά είναι βέβαιο ότι θα αποδείξει την 
ηθική κυρίως βάση της.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης

Γράμμα από τον εκδότη
Πολύγυρος 14 Φεβρουαρίου 2014
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Περίληψη 
Στις περιπτώσεις των παρεκτοπισμένων ενδοαρθρικών καταγ-

μάτων του κεντρικού πέρατος του βραχιονίου, η αιμάτωση της 
κεφαλής του βραχιονίου τίθεται σε κίνδυνο, όταν εμπλέκεται ολό-
κληρη η μάζα του ανατομικού αυχένα. Επιπροσθέτως, η αποκατά-
σταση συντριπτικών πολυπολικών καταγμάτων στο επίπεδο αυτό 
αποτελεί μεγάλη θεραπευτική πρόκληση. Οι τεχνικές δυσκολίες 
που παρουσιάζονται μεγιστοποιούνται στους ηλικιωμένους ασθε-
νείς ως αποτέλεσμα της ενυπάρχουσας οστεοπόρωσης. Ανάμεσα 
στα άλλα που είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα είναι και 
το γεγονός ότι η περιοχή αυτή είναι επιρρεπής σε χαλάρωση των 
υλικών που εφαρμόζονται. Στο βαθμό που ο χειρουργός αποφεύ-
γει τις εκτεταμένες αποκολλήσεις των μαλακών μορίων και την 
υπερβολική χρήση υλικών, η συχνότητα της άσηπτης νέκρωσης 
δεν είναι μεγαλύτερη επί ανοικτών ανατάξεων. Η αναγκαιότητα 
όμως της άμεσης κινητοποίησης του ώμου μετεγχειρητικώς για 
την αντιμετώπιση της δυσκαμψίας που προκύπτει από την ανά-
πτυξη ουλών απαιτεί από τις οστεοσυνθετικές κατασκευές μεγά-
λη σταθερότητα όσον αφορά στον τρόπο αποκατάστασης των 
καταγματικών στοιχείων. Οι διαδερμικές τεχνικές απαιτούν χρήση 
τεχνικών απεικόνισης των καταγματικών στοιχείων στο χώρο και 
εμπειρία από την πλευρά του χειρουργού όσον αφορά στην θέση 
των καταγματικών γραμμών και την υπολειμματική παραμονή της 
πρόσφυσης των μαλακών μορίων στα καταγματικά στοιχεία. Στη 
τελευταία αυτή περίπτωση η γνώση του χειρουργού είναι απαραί-
τητη για την αξιοποίηση της μεθόδου της συνδεσμόταξης. ¨ένα 
από τα πλεονεκτήματα των διαδερμικών τεχνικών είναι ότι η με-
τεγχειρητική αντιμετώπιση είναι ανάλογη εκείνης των κλειστών 
μεθόδων κατά το ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα ανάπτυξης ιατρο-
γενών ουλών. Οι τύποι των καταγμάτων που είναι επιδεκτικοί κλει-
στής θεραπευτικής αντιμετώπισης περιλαμβάνουν τα κατάγματα 
δύο και τριών τεμαχίων και τα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα κα-

Η οστεοσύνθεση των 
ενδοαρθρικών 

  καταγμάτων του    
  κεντρικού βραχιονίου 

Α. Γιανναράκης, Α. Κουλούρης, Ι. Στ. Μπισχινιώτης
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τάγματα τεσσάρων τεμαχίων. Τα πολύ παρεκτοπισμένα κατάγματα 
τεσσάρων τεμαχίων και κατάγματα εξαρθρήματα τεσσάρων τεμα-
χίων όπως και τα διασχιστικά κατάγματα της βραχιονίου κεφαλής 
είναι λιγότερο επιδεκτικά διαδερμικής ανάταξης επειδή ακριβώς 
ελλείπουν οι εκ μαλακών μορίων προσφύσεις στα οστικά τεμάχια 
σε μεγάλο βαθμό. 

Osteosynthesis of intra-articular fractures of 
the proximal humerus

Giannarakis A, Koulouris A, Bischiniotis I. St. 

Abstract
In the case of displaced intra-articular fractures of the head 

of the humerus, vascularisation is always at risk when the whole 
of the anatomical neck is involved. In addition, reconstructing 
multiple segment fractures at this site is a challenging proce-
dure. The technical difficulties involved can be exacerbated in 
elderly patients as a result of osteoporosis. Among Other things, 
this can create problems of seating the implants with a conse-
quent risk of loosening. For this reason, prosthetic management 
may be the procedure of choice in older patients. In younger pa-
tients, however, such procedures will only be indicated in excep-
tional cases, in view of the limited life of the prostheses. Recon-
struction can be performed by open or percutaneous reduction. 
As long as the surgeon avoids damage to the soft tissues and 
makes sparing use of implants, necrosis rates are no higher for 
open reduction. However, the need for immediate postoperative 
exercise therapy to counteract scarring tendencies does require 
a high degree of stability of the repair. Percutaneous procedures 
demand powers of spatial imagination and experience on the 
part of the surgeon for both the fracture lines and the residu-
al soft tissue linking the various fragments. In the latter case, 
the surgeon’s knowledge is essential for exploiting the effects 
of ligamentotaxis. One advantage of percutaneous reduction is 
that postoperative management is similar to that for conserva-
tive methods, in that there is little risk of iatrogenic scarring 
The types of fracture that have proved particularly amenable 
to closed procedures include two and three-part fractures and 
valgus impacted four-part fractures. Severely displaced tour-
part fractures, four-part fracture dislocations and head-splitting 
fracture are less suited to percutaneous reduction, because soft 
tissue connections between the various fragments are largely 
absent.

Key words:

arm

proximal humerus fractures
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avascular necrosis

classification, open reduction
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Εισαγωγή 
Ο σκοπός κάθε συστήματος ταξινόμησης είναι 

να βοηθήσει στην περιγραφή του κατάγματος προ-
κειμένου να γίνει σύγκριση, να διευκολυνθούν οι 
θεραπευτικές επιλογές αλλά και για λόγους πρό-
γνωσης των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Στην 
κατά Neer ταξινόμηση, όλα τα παρεκτοπισμένα 
κατάγματα δηλαδή τα κατάγματα με περισσότερο 
από 1 cm παρεκτόπιση ή γωνίωση άνω των 45ο, 
έχουν πτωχή πρόγνωση όσον αφορά στο λειτουρ-
γικό αποτέλεσμα και για τον λόγο αυτόν απαιτείται 
η χειρουργική αντιμετώπισή τους (Neer 1970). Στις 
περιπτώσεις καταγμάτων τεσσάρων τεμαχίων και 
των καταγμάτων εξαρθρημάτων τεσσάρων τεμαχί-
ων, υπάρχει επιπρόσθετος λόγος βλάβης της αιμά-
τωσης της βραχιονίου κεφαλής. Ο κίνδυνος είναι 
ιδιαίτερα υψηλός στις περιπτώσεις καταγμάτων 
εξαρθρημάτων τεσσάρων τεμαχίων. Ο Neer στις 
περιπτώσεις αυτές συνιστά πρωτοπαθώς προσθε-
τική αντικατάσταση . Ο ορισμός του Neer σχετικός 
με το βαθμό της παρεκτόπισης είναι αυθαίρετος 
βασιζόμενη μόνο στην εμπειρία του ιδίου. 

Ένα συχνό κάταγμα που είναι το παρεκτοπι-
σμένα σε βλαισότητα κατάγματα της βραχιονίου 
κεφαλής δεν περιλαμβάνονται ως μια ξεχωριστή 
μορφή ακόμη και αν μπορούν να διακρίνονται από 
τα κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων πάνω στη βάση 
της συχνότητας εμφάνισης της άσηπτης νέκρωσης 
της κεφαλής και μόνο (Jacob et al 1989, Resch et 
al 1995). Στο Γαλλικό σύστημα ταξινόμησης που 
προτείνεται από τον Duparc, το οποίο συσχετί-
ζει πρωτογενών της βαρύτητα με την πιθανότητα 
άσηπτης νέκρωσης, γίνεται διάκριση μεταξύ ενδο-
αρθρικών και εξωαρθρικών καταγμάτων (Duparc 
1995). Παρά την πολύ μεγάλη συχνότητα νέκρω-
σης της βραχιονίου κεφαλής, οι συστάσεις για τη 
χειρουργική αντιμετώπιση των ενδοαρθρικών κα-
ταγμάτων όταν η καταγματική γραμμή κατά μήκος 
του ανατομικού αυχένα με τη χρησιμοποίησης τε-
χνικών ανάταξης και οστεοσύνθεσης προκειμένου 
περί νέων ασθενών και προσθετική αντικατάστα-
ση σε ηλικιωμένους ασθενείς (Huten και Duparc 
1993). Κατά την ταξινόμηση της AO/ASIF, γίνεται 
επίσης διάκριση μεταξύ των ενδοαρθρικών και 
εξωαρθρικών καταγμάτων. Τόσο η ταξινόμηση του 
Durparc όσο και της AO/ASIF αντιμετωπίζουν το 
παρεκτοπισμένο σε βλαισότητα κάταγμα ως ξεχω-
ριστή κατηγορία. 

Υπάρχει γενική αποδοχή ότι τα παρεκτοπισμένα 
κατάγματα που αντιμετωπίζονται χωρίς καμιά θε-
ραπεία εμφανίζουν πτωχά αποτελέσματα (Mills και 
Home 1985, Neer 1970, Siebenrock και Gerber 
1993, Svend- Hansen 1974). Αν και υπάρχει μεγά-
λος κίνδυνος από τις τεχνικές ανάταξης σε νεότε-
ρους ασθενείς με κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων 
και κατάγματα εξαρθρήματα τεσσάρων τεμαχίων 
είναι δυνατόν να αυξήσει τις πιθανότητες άσηπτης 
νέκρωσης της βραχιονίου κεφαλής, κεφαλαιώδους 
σημασίας είναι η ελάττωση του αριθμού των τεμα-
χίων. Ο κίνδυνος νέκρωσης αυξάνει από την πα-
ραπέρα έκθεση του κατάγματος με αποκολλήσεις 
προκειμένου να γίνει δυνατή η εισαγωγή υλικών 
οστεοσύνθεσης σε σχέση με αυτές τις τεχνικές που 
αρκούνται στην ελαχίστη διαδερμική συγκράτηση 
(Jaberg και Jacob 1987, Jaberg και Ganz 1981, 
Műnst και Kuner 1992). Η προσθετική αντικατά-
σταση της βραχιονίου κεφαλής στις περιπτώσεις 
καταγμάτων τεσσάρων τεμαχίων δεν επιλύει το 
πρόβλημα, τουλάχιστον σε νέους ασθενείς λόγω 
του περιορισμένου του προσδόκιμου επιβίωσης 
των προσθετικών υλικών (Jaberg και Jakob 1987, 
Jakob και, Ganz 1981) . Η ανοικτή ελαχίστη οστε-
οσύνθεση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής του-
λάχιστον όταν πρόκειται για νεότερα άτομα που 
φέρουν κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου. Για 
την αποφυγή του επιπλέον κινδύνου άσηπτης νέ-
κρωσης που επιβαρύνει την ανοικτή χειρουργική 
εν προκειμένω, η διαδερμική ανάταξη και ελαχίστη 
οστεοσύνθεση φαίνεται περισσότερο επιθυμητή. 

Προεγχειρητικός ακτινολογικός 
έλεγχος

Οι Siebenrock καιGerber περιέγραψαν μικρού 
βαθμού συμφωνίας μεταξύ των μελετητών αλλά 
και του ίδιου του παρατηρητή για την κατά Neer 
και κατά AO/ASIF ταξινόμηση των καταγμάτων 
(Sidor et al 1993). Τα ίδια αποτελέσματα αναφέ-
ρονται από τους ίδιους συγγραφείς όσον αφορά 
στην αποδοχή της κατά Neer ταξινόμησης (Stable-
forth 1985). Ως πιθανή αιτία επαναληψιμότητας 
των αποτελεσμάτων, οι συγγραφείς υπομιμνή-
σκουν την απουσία τυποποιημένων ακτινολογικών 
προβολών σε τουλάχιστον δύο επίπεδα. Η διενέρ-
γεια αξονικής τομογραφίας σε συνδυασμό με τρισ-
διάστατη ανασύνθεση της εικόνας θα πρέπει πάντα 
να τίθεται υπόψη αλλά δεν είναι πάντοτε εφικτή. 
Η απεικόνιση σε τουλάχιστον τρία επίπεδα όπως 
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συστάθηκε από τον ίδιο τον Neer δηλαδή προσθι-
οπίσθια,, αξονική και διαθωρακική (Neer 1970) 
φαίνεται να είναι εκ των ων ουκ άνευ προκειμένου 
να γίνει ορθή εκτίμηση του κατάγματος. 

Ενδείξεις χειρουργικής 
αντιμετώπισης προς διατήρηση της 
βραχιονίου κεφαλής

Ενδοαρθρικά κατάγματα, τριών και τεσσάρων 
τεμαχίων με παρεκτόπιση μεγαλύτερη από 3-5mm 
(τούτου εξαρτωμένου από την ηλικία του ασθε-
νούς). 

Κατάγματα-εξαρθρήματα

Ενδείξεις ανοικτής/διαδερμικής ανάταξης

Βασικώς, είναι πάντοτε δυνατό να γίνει μια 
προσπάθεια χρησιμοποίησης κλειστών μεθόδων. 
Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 
παρακάτω αλγόριθμος έχει αποδειχθεί ότι βοηθά 
πολύ για την προτεραιότητα των ενεργειών.

Ανοικτή ανάταξη 

• Πολύ παρεκτοπισμένα κατάγματα τεσσάρων 
τεμαχίων και κατάγματα εξαρθρήματα τεσ-
σάρων τεμαχίων στα οποία θεωρείται ότι δεν 
έχουν απομείνει περιοστικές προσφύσεις με-
ταξύ της διάφυσης και της κεφαλής. 

• Διασχιστικά κατάγματα της ίδιας της βραχιο-
νίου κεφαλής. 

Διαδερμική ανάταξη

• Κατάγματα δύο και τριών τεμαχίων 

• Κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων με παρεκτό-
πιση σε βλαισότητα 

• Κατάγματα με μέτρια παρεκτόπιση. 

Ενδείξεις για πρωτοπαθή 
προσθετική αντικατάσταση

Κατάγματα δύο τεμαχίων (του ανατομικού αυ-
χένα) αλλά και κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων και 
κατάγματα εξαρθρήματα τεσσάρων τεμαχίων σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπορωτικά οστά.

Τεχνικές ανοικτής χειρουργικής 
αποκατάστασης

Ενδοαρθρικά κατάγματα δύο τεμαχίων

Με πρόσθια προσπέλαση, η αποκάλυψη του κα-
τάγματος γίνεται διά της θωρακοδελτοειδούς αύ-
λακας. Εισάγεται με αμβλύ τρόπο αποκολλητήρας 
περιοστέου και προωθείται κάτω από το αρθρικό 
τεμάχιο, το οποίο φυσιολογικώς είναι παρεκτοπι-
σμένο επί τα εντός και περιφερικώς, στην περιοχή 
του μασχαλιαίου κολπώματος. Για να αποφευχθεί 
ο τραυματισμός του μασχαλιαίου νεύρου, ο απο-
κολλητήρας πρέπει να προωθηθεί κάτω από το 
τεμάχιο της κεφαλής επί τα εκτός και κοιλιακώς 
σε όσο το δυνατό πιο στενή επαφή με το οστούν. 
Το αρθρικό τεμάχιο ανασηκώνεται ενώ ασκείται 
έλξη επί του βραχίονα. Τελικώς, εφαρμόζεται έλξη 
στο τεμάχιο της βραχιόνιας κεφαλής με δύο βίδες 
σπογγώδους ουσίας μικρών τεμαχίων ή διαμέσου 
βελονών Kirschner. 

Κατάγματα τριών τεμαχίων

Γίνεται πρόσθια προσπέλαση προκειμένου να 
γίνει αποκάλυψη του κατάγματος διαμέσου της 
θωρακοδελτοειδούς αύλακας. Το υποκεφαλικό 
κάταγμα πάντοτε ανατάσσεται πρώτο. Στην περί-
πτωση που υπάρχει μεγάλη παρεκτόπιση του υπο-
κεφαλικού κατάγματος με απόσπαση του μείζονος 
βραχιονίου ογκώματος, η στροφή της κεφαλής 
του βραχιονίου, που προκαλείται από τη δράση 
του υποπλατίου μυός, θα πρέπει πρώτα να ουδε-
τεροποιηθεί και το υποκεφαλικό στοιχείο του κα-
τάγματος ακινητοποιείται με τη βοήθεια βελονών 
Kirschner. Το μείζον βραχιόνιο όγκωμα αποκαθί-
σταται με μια ή δύο βίδες. Στις περιπτώσεις που το 
οστούν είναι οστεοπορωτικό, το βραχιόνιο όγκωμα 
οστεοσυντίθεται προς τη διάφυση του βραχιονίου 
με τη βοήθεια βίδας ή συρμάτινης αγκύλης.

Κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων 

Η βραχιόνια κεφαλή αποκαλύπτεται διαμέσου 
μιας πρόσθιας προσπέλασης διά της θωρακοδελ-
τοειδούς αύλακας. Στη συνέχεια της καταγματικής 
γραμμής που διέρχεται διά των βραχιονίων ογκω-
μάτων γίνεται μια τομή μήκους 1 cm κεφαλικώς 
του μυοτενοντίου ελύτρου κατά μήκος των ινών 
του για αποκαλυφθεί το αρθρικό τεμάχιο. Με τη 
βοήθεια ενός αποκολλητήρα περιοστέου, το αρ-
θρικό τεμάχιο ανασηκώνεται αρκετά έτσι ώστε να 
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επιτρέψει την επί τα εκτός συμπλησίαση των βρα-
χιονίων ογκωμάτων. Για την προσωρινή συγκρά-
τηση του τεμαχίου της κεφαλής στη διάφυση του 
βραχιονίου, διεκβάλλονται δύο έως τρεις βελόνες 
Kirschner διαμέτρου 2 mm διαδερμικώς διά της 
μετάφυσης του βραχιονίου και προς την βραχιόνια 
κεφαλή. Τα βραχιόνια ογκώματα επανατοποθετού-
νται στην ανατομική τους θέση, διασφαλίζεται η 
μεταξύ τους σχέση και απόσταση και αγκυροβο-
λούνται στο κύριο περιφερικό τεμάχιο της βρα-
χιόνιας διάφυσης με πολλαπλές οστεορραφίες. 
Οι οπές από τις οστεορραφίες διανοίγονται όσο 
είναι δυνατό πιο κοντά στο καταγματικό χείλος. 
Κάθε ζεύγος οπών γίνεται μαζί με τις ραφές που 
διέρχονται από τη γραμμή του κατάγματος δίκην 
οκτώ για να αποφευχθεί η έσω ή η έξω στροφική 
παρεκτόπιση των οστικών τεμαχίων. Το κενό που 
παράγεται από από την ανύψωση των οστικών τε-
μαχίων της ενσφηνωμένης κεφαλής πληρούνται με 
αυτόλογα οστικά μοσχεύματα τα οποία εισάγονται 
κρανιακώς της περιοχής μεταξύ των βραχιονίων 
ογκωμάτων. Η τομή επί του μυοτενοντώδους ελύ-
τρου συρράπτεται (εικ. 1).

Εικόνα 1. - Αποκατάσταση του μυοτενοντώδους ελύτρου.

Τεχνικές διαδερμικής χειρουργικής 
αποκατάστασης

Απαιτούμενα εργαλεία: Η ανάταξη διενεργείται 
με τη βοήθεια μονόδοντου αγκίστρου, ενός απο-
κολλητήρα και μιας βελόνας Steinmann διαμέτρου 
4 mm. Η οστεοσύνθεση με βίδα διενεργείται με τη 
βοήθεια αυλοφόρου βίδας. ¨ένα σύστημα εισαγω-
γή αυλοφόρων βιδών που περιλαμβάνει αμβλύ ει-
σαγωγέα (trocar) είναι απαραίτητο προκειμένου νε 
ελαχιστοποιηθεί η βλάβη επί των μαλακών μορίων. 
Τοποθέτηση του ασθενούς: η επέμβαση διενεργεί-
ται με περιοχική αναισθησία. Ο ασθενής τοποθετεί-

ται σε ύπτια θέση με το άνω μέρος του σώματος 
σε γωνία περίπου 30ο. Ο βραχίονας ενδύεται πλή-
ρως προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα 
κατά τη διάρκεια των χειρισμών. Χρησιμοποιείται 
ακτινοσκοπικό μηχάνημα με ενισχυτή εικόνας η κε-
ντρική δέσμη του οποίου είναι υπό ορθή γωνία σε 
σχέση προς τη βραχιόνια κεφαλή. 

Ενδοαρθρικά κατάγματα δύο τεμαχίων 
(εικ. 2)

Εικόνα 2. - Ανάταξη και διαδερμική συγκράτηση με βελόνες 
Steinmann

Η τεχνική είναι βασικώς η ίδια όπως εκείνη που 
περιγράφηκε με ανοικτή προσπέλαση μόνο που γί-
νεται χωρίς τομή του δέρματος. Ο αποκολλητήρας 
εισάγεται διαδερμικώς μέσω μιας ελαχίστης τομής. 
Προσθίως της βραχιονίου κεφαλής και σε στερρά 
επαφή με το οστέινη φάση της κεφαλής οδηγείται 
προς τον ανατομικό αυχένα ο οποίος ωθείται προς 
τα άνω. Οι τάση που ασκείται επί της βραχιονίου 
κεφαλής από το μυοτενόντιο έλυτρο τείνουν να 
συμπλησιάσουν το μείζον βραχιόνιο όγκωμα προς 
την ανατομική του θέση. 

 Ενδοαρθρικά κατάγματα τριών τεμαχίων 
(εικ. 3)

Αυτά τα κατάγματα συνήθως συνεπάγονται έσω 
στροφική παρεκτόπιση της βραχιονίου κεφαλής 
και γωνίωση προς τα πρόσω όπως επίσης προς 
τα έσω. Κατά πρώτον ανατάσσεται το υποκεφα-
λικό στοιχείο του κατάγματος με το βραχιόνια σε 
προσαγωγή και εσωτερική στροφή. Ταυτοχρόνως 
ασκείται έλξη επί του βραχιονίου, ενώ ο χειρουρ-
γός με τον αντίχειρά του ασκεί οπίσθια εξωτερική 
πίεση στην περιοχή του κατάγματος. Ο βραχίονας 
στη συνέχεια με προσοχή στρέφεται σε ουδέτερη 
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θέση και το μείζον βραχιόνιο όγκωμα ανατάσσεται 
με τη βοήθεια ενός μονόδοντου αγκίστρου που ει-
σάγεται από την υπακρωμιακή περιοχή. Το μείζον 
βραχιόνιο όγκωμα προσαρμόζεται στην περιοχή 
της κατάφυσης του τένοντα του υπακανθίου μυός 
και κινητοποιείται σε κατεύθυνση προς τα άνω 
και κάτω μέχρι να πάρει την ανατομική του θέση. 
Μετά από μια προσωρινή συγκράτηση με βελόνες 
Kirschner, η ορθότητα της ανάταξης ελέγχεται σε 
μέγιστη εσωτερική και εξωτερική στροφή του βρα-
χίονα. Τελικώς, το μείζον βραχιόνιο όγκωμα στα-
θεροποιείται με τη βοήθεια δύο αυλοφόρων βιδών. 
Στις περιπτώσεις με υπερβολική στροφική παρε-
κτόπιση, εισάγεται ένα μονόδοντο άγκιστρο και το 
έλασσον βραχιόνιο όγκωμα συλλαμβάνεται και κα-
θηλώνεται στην περιοχή της πρόσφυσης του υπο-
πλατίου τέμνοντα προκειμένω να επιτευχθεί καθή-
λωση της κεφαλής. Όταν η βραχιόνια κεφαλή είναι 
παρεκτοπισμένη προς τα έσω και κάτω, εισάγεται 
αμβλύς αποκολλητήρας και προωθείται προς την 
βραχιόνια κεφαλή από τα πρόσω ακολουθώντας 
την πορεία του οστού μέχρι των ανατομικό αυχέ-
να και ανασηκώνεται το τεμάχιο της κεφαλής. Η 
ολισθητική αυτή διαδικασία κατά μήκος του οστού 
χωρίς να απολεσθεί η επαφή με αυτό διασφαλίζει 
την αποφυγή βλάβης νευροαγγειακών στοιχείων.

Κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων και 
κατάγματα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα

Οι αρχές της ανάταξης είναι οι ίδιες με αυτές 
της ανοικτής τεχνικής. Η αποκατάσταση περιλαμ-
βάνει ανύψωση του τεμαχίου της κεφαλής, με τον 
όρο ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος αποκατά-
στασης της θέσης και της σχέσης τω ν βραχιονίων 
ογκωμάτων. Ο βραχίονας του ασθενούς προσάγεται 
σε ουδέτερη θέση από τον βοηθό του χειρουργού. 
Γίνεται μια τομή στο όριο μεταξύ του άνω και του 
μέσου τριτημορίου της κεφαλής και υπό τον άμεσο 
ακτινοσκοπικό έλεγχο προωθείται ένας αποκολλη-
τήρας προς το ενσφηνωμένο περικεχονδρωμένο 
τμήμα της κεφαλής. Μετά το τεμάχιο αυτό ανορ-
θώνεται και επανατοποθετείται στην ανατομική 
του θέση όπως υποσημαίνεται από το μείζον βρα-
χιόνιο όγκωμα. Το αναταγμένο τμήμα της κεφαλής 
συγκρατείται με δύο ή τρεις βελόνες Kirschner, οι 
οποίες εισάγονται από κάτω διαμέσου του τεμα-
χίου της διάφυσης προς το τεμάχιο με το περικε-
χονδρωμένο τμήμα. Το μείζον βραχιόνιο όγκωμα, 
του οποίου η ενσφήνωση συνήθως προκαλεί επί τα 

εκτός κλίση ενώ η διαμήκης θέση του παραμένει σε 
γενικές γραμμές αμετάβλητη, αυτομάτως ανακτά 
την ορθή του θέση με την ανόρθωση του περικε-
χονδρωμένου τεμαχίου. Το τεμάχιο αυτό συγκρα-
τείται από κάτω από το εναπομένον περιόστεο και 
από επάνω από το μυοτενόντιο έλυτρο του ώμου. 
Ακολουθεί η διαδικασία εισαγωγή αυλοφόρου βί-
δας με την εισαγωγή του εισαγωγές (trocar) από 
το άνω τμήμα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος 
και η βίδα εισάγεται διαμέσου του ογκώματος στο 
άνω τμήμα του περικεχονδρωμένου οστικού τεμα-
χίου της κεφαλής. Μια επιπλέον βίδα διεκβάλλεται 
διά του κάτω τμήματος του μείζονος βραχιονίου 
ογκώματος προς το τεμάχιο της διάφυσης του 
βραχιονίου οστού, έτσι ώστε το μείζον βραχιόνιο 
όγκωμα να ανακτήσει τη φέρουσα λειτουργικότη-
τά του μεταξύ της διάφυσης του βραχιονίου και 
του αρθρικού τεμαχίου της κεφαλής. Τελικώς, πρέ-
πει να αναταχθεί το έλασσον βραχιόνιο όγκωμα, 
το οποίο κυρίως παρεκτοπίζεται επί τα εντός. Για 
το λόγο αυτό ο βραχίονας του ασθενούς φέρεται 
σε 70ο απαγωγή και το ακτινοσκοπικό μηχάνημα 
φέρεται έτσι ώστε να λαμβάνει αξονική προβολή. 
Γίνεται μια μικρή τομή και εισάγεται ένα μικρό μο-
νόδοντο άγκιστρο εισάγεται προς την κατεύθυνση 
του ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος, το οποίο 
προσαρμόζεται στην περιοχή της πρόσφυσης του 
υποπλατίου και έλκεται επί τα εκτός, μέχρι να απο-
κατασταθεί η αρθρική ομαλότητα, όπως φαίνεται 
από τα εντός. Διενεργείται προσωρινή συγκράτη-
ση με τη βοήθεια μιας βελόνας Kirschner και με 
οδηγό αυτήν εισάγεται μια αυλοφόρος βίδα 40 
mm από τα πρόσω. Τελικώς οι βελόνες Kirschner 
που εισήχθησαν στο αρθρικό τεμάχιο της κεφαλής 
αποκόπτονται και παραμένουν στη θέση τους και 
αφήνονται προς αφαίρεση κάτω από το δέρμα. 
Τέσσερις εβδομάδες μετά αφαιρούνται υπό τοπική 
αναισθησία. Όταν δεν υπάρχει επαφή μεταξύ του 
οστικού τεμαχίου της κεφαλής και της ωμογλήνης, 
είτε επειδή η ενσφήνωση είναι μεγάλη έτσι ώστε 
να είναι στραμμένο επί τα εκτός, είτε λόγω δεν εί-
ναι μόνο ενσφηνωμένο αλλά και παρεκτοπισμένο 
επί τα εκτός (γνήσιο κάταγμα τεσσάρων τεμαχίων), 
η ανάταξη είναι πιο δύσκολη. Αποφασιστικός και 
πάλι παράγοντας είναι η κινητοποίηση με τη βοή-
θεια χειρισμών του αρθρικού τεμαχίου, όπως ήδη 
περιγράφηκε και στη συνέχεια επανατοποθέτησή 
του με τη βοήθεια αποκολλητήρα. Σε κανένα από 
τα κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων δεν χρειάστη-
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κε η εισαγωγή σπογγωδών μοσχευμάτων μετά την 
ανύψωση του τεμαχίου της κεφαλής. 

Μετεγχειρητική πορεία

Ανοικτή ανάταξη

Ο βραχίονας ακινητοποιείται πάνω στον κορμό 
με ελαφρά επίδεση για 3-4 εβδομάδες (τούτου 
εξαρτωμένου από τον τύπο του κατάγματος και 
την ποιότητα του οστού). Η παθητική κινητοποίηση 
στο επίπεδο της ωμοπλάτης χωρίς άσκηση στρο-
φικής κινητικότητας αρχίζει από την πρώτη μετεγ-
χειρητική ημέρα. Μετά από την περίοδο αυτήν, επι-
τρέπονται ενεργητικές κινήσεις περιλαμβανομένων 
και των στροφικών. 

Διαδερμικές τεχνικές

Ο βραχίονας ακινητοποιείται και πάλι επί του 
κορμού με ελαφρά επίδεση επί τρεις εβδομάδες. 
Ανάλογα με το βαθμό σταθερότητας που επιτυγ-
χάνεται, αρχίζει παθητική κινητικότητα στο επίπε-
δο της ωμοπλάτης χωρίς άσκηση στροφικής κινη-
τικότητας αρχίζει και πάλι από την πρώτη ημέρα 
μετεγχειρητικώς. Μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων 
εβδομάδων ενθαρρύνονται στροφικές και ενεργη-
τικές κινήσεις.

Αποτελέσματα 

Ανοικτές τεχνικές 

Οι ανοικτές τεχνικές, όπως περιγράφηκαν ανω-
τέρω, εφαρμόστηκαν στο παρελθόν από περίπου 
το 1985 έως το 1991 προ της γενίκευση των δι-
αδερμικών τεχνικών. Οι περισσότερες από τις πε-
ριπτώσεις αφορούν σε κατάγματα με ενσφήνωση 
σε βλαισότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρο-
νικής περιόδου, ένα σύνολο 28 ασθενών που εμ-
φάνιζαν ενσφήνωση σε εξεσημασμένη βλαισότητα 
(μέση γωνίωση σε βλαισότητα της τάξης των 38ο) 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικώς. Η μέση ηλικία 
ήταν 52 έτη (κυμαινόταν από 26 - 65). Κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με διαδοχικές 
επανεξετάσεις (36 μήνες κατά μέσο όρο, 18 μήνες 
κατ΄ ελάχιστον), ένας ασθενής εμφάνισε απολυ-
ματοποίηση του αρθρικού τεμαχίου της κεφαλής 
και ένας άλλος παρουσίασε ασυμπτωματική μερική 
άσηπτη νέκρωση. Παρατηρήθηκαν ήπιες εκφυλι-
στικές αλλοιώσεις σε δύο ασθενείς, και σημαντικές 
αλλοιώσεις σε άλλον ένα. Όπου η ανατομική απο-

κατάσταση ήταν εφικτή, τα μακροπρόθεσμα απο-
τελέσματα ήταν σχεδόν ανάλογα με την αντίθετη 
πλευρά που δεν είχε υποστεί τραυματισμό.

Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση 
τη λειτουργική βαθμονόμηση των Constant και 
Murley (Constant και, Murley 1987), γνωστή ως 
Constant score (Cs). Ο μέσος όρος του Cs ήταν 
81, κυμαινόμενο μεταξύ 66 και 100 μονάδες. Η 
μέση λειτουργική τιμή σε σχέση με το αντίθετο μη 
τραυματισμένο ώμο ήταν 84% (72-108%). Στις πε-
ριπτώσεις ασθενών με τέλεια αποκατάσταση της 
ανατομικής της περιοχής, ο μέσος όρος ήταν 88% 
(77-108%). 

Εικόνα 3. - Ανάταξη και διαδερμική υβριδική εξωτερική 
οστεοσύνθεση.

Διαδερμικές τεχνικές

Μεταξύ των ετών 1990 και 1994, 27 ασθε-
νείς με κατάγματα τριών και τεσσάρων τεμαχίων 
(9 με τριών τεμαχίων και 18 με κατάγματα τεσ-
σάρων τεμαχίων) αντιμετωπίστηκαν με χρήση δι-
αδερμικών τεχνικών προς ανάταξη και ελαχίστη 
εσωτερική συγκράτηση. Από τους 18 ασθενείς με 
κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων, οι 13 ήταν με κα-
τάγματα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα χωρίς σημα-
ντική πλάγια παρεκτόπιση του αρθρικού τεμαχίου, 
ενώ 5 εμφάνιζαν σημαντική παρεκτόπιση. Η καλή 
ανατομική αποκατάσταση επιτεύχθηκε σχεδόν σε 
όλους τους ασθενείς. Η μέση περίοδος διαδοχι-
κών κλινικών επανεξετάσεων ήταν 24 μήνες (18-
47 μήνες). Όλα τα κατάγματα των τριών τεμαχίων 
εμφάνισαν καλά λειτουργικά αποτελέσματα (μέσος 
όρος Cs 91% (84 - 100%) χωρίς σημεία άσηπτης 
νέκρωσης. Όπως και την περίπτωση ασθενών με 
κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων, καλά ακτινολογικά 
αποτελέσματα επιτεύχθηκαν στην περίπτωση των 
καταγμάτων με ενσφήνωση σε βλαισότητα με τη 
εξαίρεση ενός ασθενούς που εμφάνισε σημεία με-
ρικής άσηπτης νέκρωσης της βραχιονίου κεφαλής. 
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Αναφορικά με τα κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων 
με επί τα εκτός παρεκτόπιση του αρθρικού τεμα-
χίου, απαιτήθηκε επανορθωτική χειρουργική με 
την εισαγωγή προσθετικού εμφυτεύματος σε έναν 
ασθενή με άσηπτη νέκρωση, και σε έναν ασθενή 
λόγω παρεκτόπισης του κατάγματος. Η συνολική 
συχνότητα εμφάνισης άσηπτης νέκρωσης της κε-
φαλής του βραχιονίου σε ασθενείς με κατάγματα 
τεσσάρων τεμαχίων ήταν 11%. Το συνολικό Cs 
όλων των ασθενών με κατάγματα τεσσάρων τεμα-
χίων και διατήρηση της βραχιονίου κεφαλής ήταν 
87% (79-100). Μέχρι το πέρας του 1997 συνο-
λικώς 67 ασθενείς με κατάγματα τριών και τεσ-
σάρων τεμαχίων (οι περισσότεροι από αυτούς με 
παρεκτόπιση σε βλαισότητα) αντιμετωπίστηκαν με 
αυτήν την τεχνική, με επιβεβαιώνοντας τα αποτε-
λέσματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Συμπεράσματα 
Στις περιπτώσεις ασθενών με κατάγματα τεσ-

σάρων τεμαχίων η απόσπαση του μείζονος και 
του ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος παράγει 
μια κατάσταση, στην οποία η αιμάτωση στο περι-
κεχονδρωμένο στοιχείο της βραχιονίου κεφαλής 
διατηρείται μόνο διαμέσου του περιοστέου που 
υπαλείφει την έσω μοίρα του ανατομικού αυχένα 
(Neer 1970). Το περιόστεο πρέπει να διατηρηθεί 
καθ’ όλη την διάρκεια της επέμβασης. Η μικρή συ-
χνότητα άσηπτης νέκρωσης στα κατάγματα που 
έτυχαν ανοικτής ανάταξης αποδεικνύει ότι η χει-
ρουργική παρέμβαση δεν επιδεινώνει περαιτέρω 
την κυκλοφορία όταν διενεργούνται χειρισμοί μετά 
προσοχής και η χρήση προσθετικών υλικών τηρεί-
ται στο ελάχιστο. Η συχνότητα της άσηπτης νέκρω-
σης στα παρεκτοπισμένα σε βλαισότητα κατάγμα-
τα της κεφαλής είναι περίπου η ίδια με αυτήν που 
παρατηρείται όταν γίνεται εφαρμογή διαδερμικών 
τεχνικών. Η σύγκριση επί ασθενών με κατάγματα 
της κεφαλής τεσσάρων τεμαχίων παρεκτοπισμένα 
σε βλαισότητα  που αντιμετωπίστηκαν με ανοικτές 
και κλειστές τεχνικές δεικνύει ότι τα λειτουργικά 
αποτελέσματα είναι λίγο καλύτερα με τις διαδερ-
μικές τεχνικές. Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν 
με διαδερμικές τεχνικές ήταν σε θέση να επιστρέ-
ψουν στην εργασία τους σημαντικά νωρίτερα από 
εκείνους που υποβλήθηκαν σε ανοικτή χειρουργική 
αποκατάσταση (11 εβδομάδες κατά μέσο όρο σε 
σχέση με τις 14 εβδομάδες). Σημαντικά χαρακτηρι-
στικά όλων των διαδερμικών τεχνικών είναι:

• Ο κρίσιμος παράγοντας της ακεραιότητας 
των μαλακών μορίων που γεφυρώνουν τα 
διάφορα τεμάχια που είναι υπεύθυνος για 
την παραγωγή καλών λειτουργικών αποτε-
λεσμάτων. 

• Στις περιπτώσεις ασθενών με κατάγματα 
τριών τεμαχίων και με κατάγματα τεσσάρων 
τεμαχίων παρεκτοπισμένα σε βλαισότητα, οι 
διαδερμική ανάταξη συνήθως παράγει καλά 
και πολύ καλά αποτελέσματα. 

• Λόγω της μικρής διαθεσιμότητας ακεραίων 
γεφυροποιητικών μαλακών μορίων μετα-
ξύ των οστικών τεμαχίων, τα κατάγματα με 
παρεκτόπιση του αρθρικού τεμαχίου επί τα 
εκτός είναι σαφώς λιγότερο κατάλληλα από 
εκείνα τα οποία δεν δεικνύουν επί τα εκτός 
παρεκτόπιση. 

Οι συχνότητες άσηπτης νέκρωσης τουλάχιστον 
δεν αυξάνουν με χρήση διαδερμικών τεχνικών. 

Όταν αποφεύγεται η ανοικτή προσπέλαση του 
κατάγματος, οι συμφύσεις μεταξύ των διαφόρων 
ολισθαινουσών επιφανειών ελαττώνεται και μει-
ώνεται συνακόλουθα η περίοδος αποκατάστασης. 

Λόγω του ελαττωμένου ρυθμού ανάπτυξης 
συμφύσεων των ολισθαινουσών επιφανειών, δεν 
είναι απαραίτητη η επιθετική αρχική φυσικοθερα-
πεία κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εβδο-
μάδων. Στις περιπτώσεις ασθενών με κακή οστική 
ποιότητα, ο βραχίονας ακινητοποιείται τουλάχι-
στον επί τρεις εβδομάδες χωρίς κίνηση. Αυτό γίνε-
ται σε αντίθεση με την ανοικτή χειρουργική θερα-
πεία όπου κεφαλαιώδους σημασίας είναι η πρώιμη 
κινητοποίηση του ώμου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στις τραυματικές και παθολογικές βλάβες του νωτιαίου μυε-

λού, υπάρχουν διαφορές ως προς την εξέλιξη ή όχι της βλάβης, 
το προσδόκιμο επιβίωσης, την υπολειμματική κινητικότητα και 
λειτουργικότητα, την ικανότητα ορθοστάτησης και βάδισης, τη 
φαρμακευτική θεραπεία και τη σπαστικότητα που εμφανίζουν οι 
ασθενείς. Ο ρόλος που παίζουν παράγοντες που δεν τροποποιού-
νται, όπως η φυλή ή το φύλο των ασθενών δεν έχει ακόμα τεκμη-
ριωμένα διευκρινιστεί. Ειδικότερα, η οστεοπόρωση σε βλάβη του 
νωτιαίου μυελού είναι πολυπαραγοντική πάθηση τόσο στην οξεία 
όσο και στη χρόνια φάση.

Οι στόχοι της μετεγχειρητικής αποκατάστασης ασθενών μετά 
από κάταγμα ισχίου χαμηλής βίας είναι οι ακόλουθοι: ανακούφιση 
από το άλγος, πρόληψη καρδιοπνευμονικών επιπλοκών, προφύλα-
ξη από την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, επίτευξη του μέγιστου 
δυνατού εύρους κίνησης της άρθρωσης, επίτευξη και διατήρηση 
της ικανότητας σύσπασης και χάλασης των μυών του ισχίου, εν-
δυνάμωση των εξασθενημένων μυών, επίτευξη φυσιολογικής βά-
δισης, αύξηση της συνολικής δύναμης και αντοχής, βελτίωση της 
αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου. 

Ο επίμονος χρόνιος πόνος, η κυφωτική παραμόρφωση, η μειω-
μένη δραστηριότητα και πνευμονική λειτουργία και οι ψυχολογι-
κές διαταραχές είναι μερικές από τις άμεσες και απώτερες συνέ-
πειες των οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. 
Η σπονδυλοπλαστική και η κυφοπλαστική είναι δύο τεχνικές που 
εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής, αίροντας τον πόνο και 
βελτιώνοντας την κυφωτική παραμόρφωση. Απαιτείται όμως αυ-
στηρή τήρηση των ενδείξεων και των αρχών της τεχνικής.

Trauma Patient Rehabilitation
C. Zidrou, A. Kyriakidis

ABSTRACT
Osteoporosis is a known consequence of spinal cord injury 

(SCI). It manifests itself as an increase in the incidence of low-
er extremity fractures. Several factors appear to have a major 
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influence on bone mass in SCI individuals, such as the degree 
of the injury, muscle spasticity, age, sex and duration after in-
jury. The pathogenesis of osteoporosis after spinal cord injury 
remains complex and perplexing. Disuse may play an important 
role in the pathogenesis of osteoporosis, but neural factors also 
appear to be important.

Patients with hip fracture should be offered a coordinated a 
multidisciplinary rehabilitation program with the specific aim of 
regaining sufficient function to return to their pre-fracture liv-
ing arrangements. These programs involve health professionals 
from multiple disciplines (nurses, allied health professionals and 
medical practitioners) who work collaboratively, may operate in 
several settings, and routinely provide specific treatments that 
are supported by strong evidence of effectiveness

Osteoporotic vertebral fractures are associated with consid-
erable reduction of quality of life, morbidity, and mortality. The 
management of patients with vertebral fractures should include 
treatment for osteoporosis and measures to reduce pain and 
improve mobility. Vertebroplasty mainly involves the application 
of polymethylmethacrylate (PMMA) to the fracture and is con-
sidered to be very successful in the stabilization of fractured os-
teoporotic vertebral body and in pain relief. On the other hand in 
kyphoplasty a balloon is inserted to create space in the fractured 
vertebra, to restore its height and shape, before the balloon is 
removed and the cement is delivered to the resulting space. Per-
cutaneous kyphoplasty obtains early pain relief and improves 
the integrity of the osteoporotic vertebral body

Key words:

Osteoporosis

Paraplegia

Spinal cord injuries, hip 
fractures

rehabilitation, osteoporotic 
vertebral fractures

vertebroplasty

kyphoplasty 
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1.ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ 
ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

Σε βλάβη του νωτιαίου μυελού η σοβαρότητα 
του τραυματισμού κατηγοριοποιείται σύμφωνα με 
την κλίμακα της American Spinal Injury Associa-
tion ως εξής:

Α. Πλήρης (Complete); καμία αίσθηση ή κινητική 
λειτουργικότητα δεν διατηρείται στα ιερά τμήματα 
Ι4-Ι5.

Β. Ατελής (Incomplete); διατηρείται η αισθητι-
κότητα αλλά όχι η κινητική λειτουργία κάτω από 
το επίπεδο της βλάβης μέχρι και τα ιερά τμήματα 
Ι4-Ι5.

Γ. Ατελής (Incomplete); η κινητική λειτουρ-
γικότητα διατηρείται κάτω από το νευρολογικό 
επίπεδο, οι περισσότεροι μυς κλειδιά έχουν μυϊκή 
ισχύ>3/5 (δεν υπερνικούν τη βαρύτητα).

Δ. Ατελής (Incomplete); η κινητική λειτουργία 
διατηρείται κάτωθεν του νευρολογικού επιπέδου 
της βλάβης και οι περισσότεροι μυς κλειδιά έχουν 
μυϊκή ισχύ>3/5 (δύνανται να κινούνται ενάντια στη 
βαρύτητα και υπό την αντίσταση του εξετάζοντος).

Ε. Φυσιολογική κινητική και αισθητική λειτουρ-
γία (Διονυσιώτης Ι., 2009).

1Α.Παθοφυσιολογία

Η οστική απώλεια σε βλάβη του νωτιαίου μυ-
ελού μπορεί να ενισχύεται από την έλλειψη μυϊ-
κής τάσης-έλξης στα οστά ή άλλους νευρωνικούς 
παράγοντες που σχετίζονται με τη βλάβη. Η ενερ-
γοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος 
μετά από βλάβη του νωτιαίου μυελού προκαλεί 
το άνοιγμα αρτηριοφλεβικών οστικών παρακα-
μπτηρίων οδών, γεγονός που οδηγεί σε φλεβική 
και τριχοειδική αγγειακή στάση. Άλλοι επιπλέον 
μη-μηχανικοί παράγοντες που επιτείνουν την οστι-
κή απώλεια περιλαμβάνουν την φτωχή διατρο-
φική ανεπάρκεια, τροποποιήσεις στη λειτουργία 
των γονάδων και άλλες ενδοκρινικές διαταραχές 
(Maimoun L, et al, 2006).

Η υπερασβεστιουρία παρατηρείται στις 10 ημέ-
ρες μετά τη νευρολογική βλάβη και φτάνει στη 
μέγιστη τιμή της σε 1-6 μήνες και συνεχίζεται (εί-
ναι 2-4 φορές μεγαλύτερη της ασβεστιουρίας που 
παρατηρείται από το μακρόχρονο κλινοστατισμό) 

στους επόμενους 12 μήνες με άλλοτε άλλο βαθμό. 
Η απελευθέρωση του ασβεστίου καταστέλλει την 
παραθορμόνη πολλές εβδομάδες μετά από spinal 
cord injury. Η μειωμένη παραθορμόνη σχετίζεται 
με αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφόρου του ορού 
και μειωμένη σύνθεση 1,25 (ΟΗ)2 vit D. Σταδιακά 
σε χρονικό διάστημα 1-9 ετών αποκαθίσταται η 
λειτουργία των παραθυρεοειδών. Το αποτέλεσμα 
είναι μια αύξηση της οστικής απορρόφησης ή οστε-
οπόρωση που σχετίζεται με τη δυσλειτουργία των 
παραθυρεοειδών στη χρόνια φάση της βλάβης.

Η χρήση των βιοχημικών δεικτών αποκαλύπτει 
ότι η οστική απορρόφηση αυξάνει συνεχώς από τις 
πρώτες εβδομάδες μετά τη βλάβη και φθάνει τη 
μέγιστη τιμή της μεταξύ 10ης και 16ης εβδομάδας, 
με τιμές που υπερβαίνουν μέχρι και 10 φορές τα 
φυσιολογικά όρια. 

Στη βλάβη νωτιαίου μυελού υπάρχουν επιπλέον 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναφορικά με την οστική 
απώλεια: 

α/ Η οστική απώλεια είναι περιοχικά εξαρτώμενη 
ακόμη και στο ίδιο οστούν. Κατά τη διάρκεια των 
πρώτων μηνών μετά τη βλάβη, απομετάλλωση εμ-
φανίζεται αποκλειστικά στις περιοχές κάτω του επι-
πέδου της βλάβης και κυρίως στα σημεία φόρτισης 
του σκελετού, όπως το απώτερο άκρο του μηρού 
και το εγγύς της κνήμης, τα οποία είναι πλούσια σε 
σπογγώδες οστούν, ενώ η περιοχή της διάφυσης 
του μηριαίου και της κνήμης, τα οποία είναι περιο-
χές πλούσιες σε φλοιώδες, σχετικά διατηρούνται.

β/ Η απώλεια της οστικής πυκνότητας μεταξύ 
του σπογγώδους και φλοιώδους διαμερίσματος του 
οστού διαφέρει και στο μηχανισμό, δηλαδή στις επι-
φύσεις η οστική απώλεια οφείλεται στη μείωση 
του σπογγώδους ενώ στη διάφυση, η φλοιώδης 
οστική πυκνότητα διατηρείται και χάνεται οστούν 
μέσω ενδοφλοιώδους οστικής απορρόφησης.

1Β.Η νέα σταθερή κατάσταση

Μετά πάροδο 16-24 μηνών από τη βλάβη, η 
οστική μεταβολική διαδικασία τείνει προς μια νέα 
σταθερή κατάσταση αλλά η οστική πυκνότητα σε 
διαφορετικά σημεία μειώνεται με την αύξηση της 
ηλικίας και είναι αντιστρόφως συνδεδεμένη με το 
χρόνο από τη βλάβη, γεγονός που σημαίνει συνεχή 
απώλεια οστού πέραν των δύο πρώτων εβδομά-
δων από τη βλάβη (Jiang SD et al, 2006).
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1Γ.Παράγοντες κινδύνου για κατάγματα 
μετά από βλάβη νωτιαίου μυελού

-Φύλο: οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο σε 
σχέση με τους άνδρες

-Ηλικία και διάρκεια της βλάβης: αυξανομένης 
της ηλικίας και της διάρκειας της βλάβης αυξάνε-
ται ο καταγματικός κίνδυνος με στατιστικά σημα-
ντική αύξηση στα 10 έτη μετά τη βλάβη.

-Το είδος και ο τύπος της βλάβης, χαμηλός δεί-
κτης μάζας σώματος και χαμηλή οστική πυκνότητα 
στην κνήμη: ασθενείς με παραπληγία έχουν περισ-
σότερα κατάγματα και όσοι έχουν πλήρεις βλάβες 
έχουν μεγαλύτερη οστική απώλεια σε σχέση με τις 
ατελείς (Goemaere S et al, 1994).

Μελέτες αναφορικά με την οστική πυκνότητα 
γυναικών μετά από τραυματισμό του νωτιαίου μυ-
ελού έδειξαν ταχύτατη οστική απώλεια της τάξης 
του 25-50% στα κάτω άκρα, στα πρώτα χρόνια 
μετά τη βλάβη. (Διονυσιώτης Ι., 2010)

Σε χρόνιο ασθενή με ατελή βλάβη του νωτιαίου 
μυελού η διαγνωστική εκτίμηση για οστεοπόρωση 
πρέπει να αρχίζει στην πρώιμη φάση της βλάβης 
με επακόλουθη διαρκή παρακολούθηση και οφεί-
λει να περιλαμβάνει: α/ το ιστορικό του ασθενούς 
(συνοδές παθήσεις-επιπλοκές, χρήση φαρμάκων, 
αλκοόλ, κάπνισμα και πληροφορίες σχετικά με το 
επίπεδο της βλάβης, τη διάρκεια της βλάβης, την 
κινητοποίηση, τη χρήση βοηθημάτων) β/ανθρωπο-
μετρικές παραμέτρους (ηλικία, δείκτη μάζα σώμα-
τος) γ/κλινική εξέταση (εκτίμηση επιπέδου βλάβης 
και σπαστικότητας) δ/ απεικονιστικό έλεγχο (μέ-
τρηση οστικής πυκνότητας με DXA στο ισχίο και 
στη σπονδυλική στήλη, εφόσον είναι δυνατό ή/
και περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία στην 
κνήμη) (Dionyssiotis Y et al, 2007) ε/ ορμονολογι-
κό έλεγχο, βιοχημικό έλεγχο-δείκτες οστικής εναλ-
λαγής αίματος και ούρων (πιο συνηθισμένοι οστε-
οκαλσίνη, Ν-τελοπετπίδιο και υδροξυπρολίνη).

1Δ.Πρόγραμμα Αποκατάστασης

Το πρόγραμμα Αποκατάστασης έχει ως στόχο 
την αντιμετώπιση οστεοπόρωσης και την πρόληψη 
των επικείμενων καταγμάτων στα πληγέντα άκρα 
και δύναται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1/ Φαρμακευτική θεραπεία με διφωσφονικά 
από του στόματος που έχουν μελετηθεί σε ασθε-

νείς με βλάβες του νωτιαίου μυελού και είχαν 
θετικές επιδράσεις στις οστικές παραμέτρους. 
Παμινδρονάτη ενδοφλεβίως συνιστάται κυρίως 
στην οξεία φάση (η ευεργετική δράση χάνεται πι-
θανόν στη διάρκεια των μηνών της παράλυσης). 
2/ Χρησιμοποίηση συμπληρωμάτων ασβεστίου 
(υπό παρακολούθηση δεικτών νεφρικής λειτουργί-
ας και βιταμίνης D,

3/ Συμβουλευτική αναφορά με την πάθηση, τις 
ιδιαιτερότητες της σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού 
και την αναγνώριση καταγμάτων σε περιοχές με 
διαταραγμένη αισθητικότητα, 4/ Εκπαίδευση στην 
πρόληψη-αποφυγή των πτώσεων,5/ Πρόγραμμα 
κινησιοθεραπείας που να εμπεριέχει: α/ την αποφυ-
γή περιορισμού του εύρους των κινήσεων που θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμό της κινητικότη-
τας β/ φόρτιση του αξονικού σκελετού με σκοπό 
τη μείωση της οστικής απώλειας γ/ ενδυνάμωση 
δ/ επανεκπαίδευση ορθοστάτησης και θεραπευτική 
βάδιση με ορθώσεις, 6/ Διαιτητικές παρεμβάσεις 
με στόχο τη βελτίωση της διαιτητικής πρόσληψης 
ασβεστίου και των δεικτών θρέψης (Biering-So-
rensen et al, 2009).

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΒΙΑΣ

Κατάγματα ισχίου (ΚΙ) χαμηλής βίας εκτός από 
την οστεοπόρωση, πιθανό να προκαλέσει η παρου-
σία μεταστάσεων στην περιοχή από μια σειρά συ-
μπαγείς όγκους όπως του μαστού (στο 70% των 
γυναικών), του προστάτη (το συνηθέστερο στους 
άνδρες), του θυρεοειδούς, του τραχήλου της μή-
τρας, της ουροδόχου κύστεως, των πνευμόνων και 
των νεφρών (Edwards BJ et al, 2008).Είναι ανάγκη 
λοιπόν ανάλογα με την πληροφορία από το ιστο-
ρικό και την αντικειμενική εκτίμηση του ασθενούς, 
τον ακτινογραφικό έλεγχο και τα ευρήματα της χει-
ρουργικής παρέμβασης να απαιτηθεί έλεγχος για 
αποκλεισμό καταστάσεων όπως γενική αίματος, 
ΤΚΕ, ανοσοηλεκτροφόρηση λευκωμάτων, καρκι-
νικοί δείκτες, ακτινογραφία θώρακα, σπινθηρο-
γράφημα οστών, μαστογραφία, υπερηχογράφημα 
ουροδόχου κύστεως, νεφρών, προστάτη και έσω 
γεννητικών οργάνων (στη γυναίκα), κ.α.

Η νόσος Alzheimer (ΝΑ) αποτελεί εκφυλιστική 
νόσο του εγκεφάλου που προσβάλλει συνήθως 
άτομα ηλικίας >65 ετών (έχουν αναφερθεί και πε-
ριπτώσεις ηλικίας 40-65 ετών), συχνότερα γυναί-
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κες (Α:Γ=1,5). Εκδηλώνεται πρώτιστα με σοβαρή 
διαταραχή της μνήμης σε συνδυασμό πιθανόν με 
διαταραχή της εκτέλεσης πράξεων (απραξίας), του 
λόγου, του συναισθήματος (πιθανόν κατάθλιψης) 
και της συμπεριφοράς (διέγερση, ανησυχία, επιθε-
τικότητα, ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις, κ.α.) (Γα-
λανόπουλος Ν. και Τζίκος Α., 2010)

Η νόσος το πιθανότερο μέσα από σοβαρή 
υποβιταμίνωση D σχετίζεται με απώλεια οστικής 
μάζας. Οι Sato και συν. σε 46 γυναίκες με νόσο 
Alzheimer εκτίμησαν το ποσοστό αποκάλυψης χα-
μηλών επιπέδων βιταμίνης D (<5ng/ml) στο 54% 
που σχετίζονταν με τη μη έκθεση στο ηλιακό φως 
και τη χαμηλή διατροφή σε βιταμίνη D), (Sato Y 
et al, 1998). Οι ίδιοι ερευνητές σε μελέτη τους 
σε 225 γυναίκες με νόσο Alzheimer που παρακο-
λούθησαν για 3 χρόνια (οι 29 εμφάνισαν κάταγμα 
ισχίου χαμηλής βίας) αναφέρουν σημαντική ελάτ-
τωση των επιπέδων της βιταμίνης D (<5ng/ml) που 
σχετίζονταν με το κάταγμα ισχίου χαμηλής βίας, τη 
χαμηλή οστική πυκνότητα και τα υψηλά επίπεδα 
οστεοκαλσίνης και καρβοξυτελικού τελοπεπτιδίου 
του κολλαγόνου τύπου Ι, βιοχημικού δείκτη παρα-
γωγής και απορρόφησης οστού, αντίστοιχα (Sato 
Y et al, 2004). 

2Α. Πρόγνωση καταγμάτων ισχίου

H πρόγνωση στα ηλικιωμένα άτομα μετά το κά-
ταγμα ισχίου δεν είναι δυστυχώς ευνοϊκή. Οι Berry 
και συν. παρακολουθώντας 481 ηλικιωμένα άτομα 
με κάταγμα ισχίου στα πλαίσια της Framingham 
Heart Study για μια μέση περίοδο 4,2 έτη εκτίμη-
σαν τη θνησιμότητα στο 15,5% το πρώτο και στο 
24,1% το δεύτερο έτος μετά το κάταγμα (Berry SD 
et al, 2007). Το ¼ έως ½ των ηλικιωμένων μετά 
από κάταγμα ισχίου πιθανόν να μην είναι σε κατά-
σταση να επανέλθει στο χώρο κατοικίας του και να 
αυτοεξυπηρετείται (Borgqvist L et al, 1990). Δυ-
σμενείς προγνωστικοί παράγοντες μπορεί να απο-
τελέσουν η προσβολή των γνωσιακών λειτουργιών, 
η πτώση της ικανότητας για καθημερινές δραστη-
ριότητες καθώς και η μη ικανοποιητική δίαιτα σχε-
τικά με τον αριθμό των θερμίδων, της ποσότητας 
των πρωτεϊνών κ.α.( Heruti RJ et al, 1999).

Την πρόγνωση μπορεί σημαντικά να βελ-
τιώσει:

1/ Η πρόληψη της ανάπτυξης κατακλίσεων 

που μπορούν να αναπτυχθούν στο 10-40% των 
ασθενών (Beaupre LA et al, 2005). 2/ H πρόλη-
ψη των αναπνευστικών λοιμώξεων με την πρώι-
μη κινητοποίηση και την κατάλληλη αναπνευστική 
φυσικοθεραπεία καθώς και των ουρολοιμώξεων 
με την αφαίρεση του ουροκαθετήρα την επομένη 
της επέμβασης και την τοποθέτησή του διαλειπό-
ντως όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (Michelson JD 
et al, 1988). 3/ Την πρόληψη θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων. Το American College of Chest Phy-
sician για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επει-
σοδίων συνιστά: α/ Προφύλαξη με τη χορήγηση 
Fondaparinux ή ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βά-
ρους β/ η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής πρέπει 
να παρατείνεται 10-35 ημέρες μετά την επέμβαση 
προκειμένου για ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για 
θρομβοεμβολικό επεισόδιο γ/ δε συνιστάται η χο-
ρήγηση ασπιρίνης (Geerts WH et al, 2004) 4/ Την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της εμφάνισης delirium 
(έντονη συγχυτική και διεγερτική κατάσταση που 
αναπτύσσεται οξέως), επιπλοκής συχνής μετά από 
χειρουργική επέμβαση (ιδιαίτερα στο ισχίο) σε ηλι-
κιωμένα άτομα. Παράγοντες κινδύνου για την εμ-
φάνισή του πιθανόν να αποτελέσουν η εφαρμογή 
γενικής αναισθησίας συγκριτικά με την εφαρμογή 
περιοχικής, η προηγούμενη προσβολή των γνωσι-
ακών λειτουργιών, ο χαμηλός δείκτης μάζας σώ-
ματος, η χορήγηση βενζοδιαζεπινών ή οπιούχων 
αναλγητικών, η απότομη διακοπή της χρήσης αλ-
κοόλ κ.α (Juliebo V et al, 2009). Αντιμετωπίζεται με 
την άμεση χορήγηση νευροληπτικών φαρμάκων με 
διακοπή τους όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την 
υποχώρησή του. Ίσως απαιτηθεί η χορήγηση χαμη-
λής δοσολογίας βενζοδιαζεπινών, οι οποίες καλό 
είναι να αποφεύγονται, 5/ Επαρκής διατροφή σχε-
τικά με τον αριθμό των θερμίδων, της ποσότητας 
των πρωτεϊνών φαίνεται ότι περιορίζει τη διάρκεια 
νοσηλείας (Tkatch L et al, 1992),6/Πρώιμη κινη-
τοποίηση από την 1η ή 2η μετεγχειρητική ημέρα και 
εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος αποκα-
τάστασης με ισομετρικές ασκήσεις του πάσχοντος 
άκρου, αναπνευστική γυμναστική κ.α. Η αμέσως 
μετά την επέμβαση εφαρμογή του κατάλληλου 
προγράμματος αποκατάστασης σε ειδικές μονά-
δες ή το σπίτι των ασθενών προσφέρει σημαντικά 
στην προοπτική να επανέλθουν αυτοί νωρίς στον 
προηγούμενο τρόπο ζωής τους (Huusko TM et al, 
2002).
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2Β. Οστική νόσος σε ασθενείς με κάταγμα 
ισχίου

Σχετικά με τη μελέτη της διαταραχής του οστι-
κού μεταβολισμού των ασθενών με νόσο Alzheim-
er από μελέτες των Sato και συν. σε 200 και 264 
ασθενείς αντίστοιχα (Sato Y et al, 2005) διαπι-
στώθηκε η παρουσία χαμηλών επιπέδων βιταμίνης 
D σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα ιονισμένου 
ασβεστίου ορού, αυξημένα επίπεδα οστεοκαλσίνης 
και παραθορμόνης που παραπέμπουν στην ανά-
πτυξη δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

Προκειμένου για τους ασθενείς με νόσο Al-
zheimer όπως διαπιστώθηκε σε ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας από τους Iwamoto και συν. (2009) 
σε 3 μελέτες χορήγησης αντιοστεοπορωτικής θε-
ραπείας, η έκθεση στο ηλιακό φως, η χορήγηση 
συμπληρώματος βιταμίνης D και ασβεστίου ή βι-
ταμίνης Κ καθώς και ριζενδρονάτης ελαττώνει τον 
κίνδυνο κατάγματος ισχίου (Iwamoto J et al, 2009).

2Γ. Αποκατάσταση ασθενούς με κάταγμα 
ισχίου

Στην αποκατάσταση μετά από κάταγμα ισχίου η 
ομάδα Αποκατάστασης πρέπει να αποτελείται από: 
φυσίατρο, νοσηλεύτρια, φυσικο-κινησιοθεραπευ-
τή, εργοθεραπευτή, κοινωνική λειτουργό, ψυχολό-
γο (Διονυσιώτης Ι., 2006). 

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον 
καθορισμό των θεραπευτικών στόχων και επηρε-
άζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι τα συνοδά 
νοσήματα, η ύπαρξη άνοιας, το φύλο, ο τύπος του 
κατάγματος και η καθυστέρηση του χειρουργείου 
(Roder F et al, 2003)

Τα οφέλη της πρώιμης κινητοποίησης είναι : 
(Parker MJ PG,1993): Η μείωση των πνευμονικών 
επιπλοκών, η μείωση του κινδύνου θρόμβωσης, η 
βελτίωση της νοητικής κατάστασης και η προφύ-
λαξη από τα έλκη κατάκλισης

Υπάρχουν πλεονεκτήματα από την ενδονοσοκο-
μειακή αποκατάσταση; (Harada ND et al, 2000) Οι 
μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς που ακολούθησαν 
εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης βελτίωσαν 
την κινητικότητά τους περισσότερο από αυτούς 
που έκαναν λιγότερες συνεδρίες, καθώς επίσης ότι 
οι ασθενείς που έκαναν κινησιοθεραπεία σε νοσο-
κομείο ή εξειδικευμένη νοσηλευτική μονάδα επέ-

στρεψαν στην κοινότητα με ευκολία, σε αντίθεση 
με αυτούς που δεν έκαναν κινησιοθεραπεία.

Αποκατάσταση και επιστροφή του καταγματία στο 
σπίτι (Melton LJ,1995) Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς 
με κάταγμα ισχίου αποτελούν μία από τις μεγαλύ-
τερες ομάδες χρονιών νοσηλευομένων για όλα τα 
νοσοκομεία. Η ικανότητα της επιστροφής του κα-
ταγματία στο σπίτι έχει μεγάλη σημασία για κοινω-
νικούς και οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, μόνο το 
50% των ασθενών επιστρέφουν στο σπίτι τους. 

Χρήση της κλίμακα FIM (functional independence 
measure- Grigsby J et al, 1994) H κλίμακα FIM συν-
δέεται με πολλές παραμέτρους που αφορούν στα 
κατάγματα του ισχίου. Η κινητικότητα του ασθε-
νούς και η ατομική φροντίδα καθαριότητας συσχε-
τίζονται, μέσω της FIM, με τη διάρκεια παραμονής 
του ασθενούς στο νοσοκομείο. Τα θέματα της ου-
ροδόχου κύστεως και οι μετακινήσεις συσχετίζο-
νται με τα έξοδα. Τα προβλήματα της κύστεως, το 
ντύσιμο και η διανοητική κατάσταση συσχετίζονται 
με τη λειτουργικότητα του ασθενούς κατά τη στιγ-
μή του εξιτηρίου.

Συμπερασματικά, η ενεργητική συμμετοχή του 
ασθενούς και της οικογένειας του και η συνεργα-
σία τους με όλα τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας 
είναι σημαντική για να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Οι σταδιακές λειτουργικές ασκή-
σεις και οι ασκήσεις αντίστασης είναι ασφαλείς και 
αποτελεσματικές σε γηριατρικούς πληθυσμούς με 
χειρουργηθέν κάταγμα του ισχίου. Η άσκηση πρέ-
πει να είναι μακροχρόνια.

3.ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Τα οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα στις 
γυναίκες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα 
της ζωής και η παρουσία τους συνδέεται με την 
καρδιοπνευμονική νοσηρότητα, την κατάθλιψη και 
το θάνατο (Dionyssiotis Y, 2010, Gold DT,2003). O 
πιο σημαντικός στόχος είναι η πρόληψη αυτών των 
καταγμάτων ή στην περίπτωση που ήδη υπάρχει 
ένα κάταγμα η εστίαση της θεραπείας μετατοπίζε-
ται προς την αποκατάσταση και την πρόληψη του 
επόμενου κατάγματος. Οι Lindsay και συν. επιβε-
βαίωσαν το εύρημα πως γυναίκες που υφίστανται 
ένα σπονδυλικό κάταγμα βρίσκονται σε αυξημένο 
κίνδυνο για πρόσθετα κατάγματα μέσα στα επόμε-



16- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 1 - 2014

να χρόνια (Lindsay R et al, 2001).

Ο μυοσκελετικός πόνος, συχνός σε ασθενείς με 
οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα, αποτελεί 
ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα για τα οποία 
ζητείται ιατρική βοήθεια. Η οστεοπόρωση αντι-
προσωπεύει μια από τις κυριότερες αιτίες του πό-
νου στην πλάτη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
(Gehlbach SH et al, 2000). Στις γυναίκες αυτές 
εκτός των οστεοπορωτικών παρατηρούνται συχνά 
και μη οστεοπορωτικές παραμορφώσεις (σπονδυ-
λοαρθροπάθειες). Η σπονδυλική παραμόρφωση 
θεωρείται συχνά ως οστεοπορωτικό αίτιο και να 
είναι επίσης μια κύρια αιτία του πόνου στην πλάτη. 
Σε γυναίκες ως 60 ετών η ραχιαλγία βρέθηκε να 
οφείλεται ως επί το πλείστον σε εκφυλιστικές δι-
αταραχές της σπονδυλικής στήλης (Molsberger A 
et al, 1989).

Τα κλινικά ή υποκλινικά σπονδυλικά κατάγμα-
τα είναι μια κοινή αιτία του πόνου στην πλάτη. Τα 
σπονδυλικά κατάγματα προκαλούν οξύ πόνο στην 
πλάτη κατά την οξεία φάση του κατάγματος αλλά 
και χρόνιους πόνους που προκύπτουν από τις σκε-
λετικές παραμορφώσεις, τη μυϊκή ανισορροπία 
και την επακόλουθη αυξημένη τάση στους μυς και 
τους τένοντες, που συνεπάγονται κινητικές δυσκο-
λίες και οδηγούν στην αναπηρία (Francis RM et al, 
2008).

3Α. Φαρμακοθεραπεία

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι περισσό-
τεροι από αυτούς τους ασθενείς δε λαμβάνουν 
την αντιοστεοπορωτική θεραπεία που προβλέπε-
ται για όσους έχουν υποστεί σπονδυλικό κάταγμα 
(Bouxsein ML et al, 2004). Σε αναδρομική μελέ-
τη μόνο το 15% των ασθενών με κάταγμα είχαν 
συνταγογραφηθεί αντιοστεοπορωτικά φάρμακα, 
εντός ενός έτους μετά την έξοδό τους από το νο-
σοκομείο (Panneman MJ et al, 2004, Lyritis GP 
and Trovas G, 2002). Η θεραπευτική επίδραση των 
διφωσφονικών σε ασθενείς με σπονδυλικά κατάγ-
ματα στη ραχιαλγία σπάνια αναφέρεται στη βιβλιο-
γραφία (Iwamoto J et al, 2003). Οι Nevitt και συν. 
ανέφεραν την αποτελεσματικότητα της μακροχρό-
νιας θεραπείας με αλενδρονάτη σε ηλικιωμένους 
οστεοπορωτικούς ασθενείς στη μείωση του περι-
ορισμού της λειτουργικότητας λόγω ραχιαλγίας 
(Nevitt MC et al, 2000). Οι Armingeat και συν. σε 
ελεγχόμενη μελέτη τους με ενδοφλέβια παμινδρο-

νάτη και εικονικό φάρμακο σύγκρισης αναφορικά 
με την ανακούφιση του πόνου σε πρόσφατα οστε-
οπορωτικά κατάγματα της σπονδυλικής συμπίεσης 
διαπίστωσαν μια ταχεία και διαρκή αναλγητική 
δράση της παμινδρονάτης στη μείωση της οξείας 
ραχιαλγίας λόγω των πρόσφατων οστεοπορωτι-
κών σπονδυλικών καταγμάτων, χωρίς σημαντικά 
προβλήματα ασφάλειας από το φάρμακο (Arm-
ingeat T el, 2006).

Σε ανασκόπηση αναφέρεται πως η θεραπεία 
ασθενών με αντιοστεοκλαστικούς και αναβολικούς 
παράγοντες μείωσε τον κίνδυνο και την εμφάνιση 
ή επιδείνωση του πόνου στην πλάτη, ιδιαίτερα η 
θεραπεία με τεριπαρατίδη (Ulivieri FM, 2007). Στο 
εύρημα αυτό κατέληξαν και οι Nevitt και συν. που 
πραγματοποίησαν μετα-ανάλυση, που κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η τεριπαρατίδη είχε μειωμένο 
κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης του πόνου στην 
πλάτη, σε σύγκριση με τους ασθενείς που τυχαιο-
ποιήθηκαν με εικονικό φάρμακο, θεραπεία ορμονι-
κής υποκατάστασης ή αλενδρονάτη (Nevitt MC et 
al, 2006). Οι θεραπευτικές επιλογές μπορούν να 
μειώσουν τον αριθμό νέων σπονδυλικών καταγ-
μάτων κατά 40-60% τα πρώτα έτη σε άτομα με 
κατάγματα (Lyritis GP et al, 1991).

Αναφορικά με την επίδραση στα σπονδυλικά 
κατάγματα (και στις παραμορφώσεις) από συγκε-
ντρωτικά στοιχεία δε βρέθηκε στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά μεταξύ της βιταμίνης D και του εικο-
νικού φαρμάκου καθώς και μεταξύ ατόμων που 
λάμβαναν βιταμίνη D και αυτών που δε λάμβαναν 
καμία αγωγή. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η βιταμί-
νη D μόνη της ήταν λιγότερο αποτελεσματική από 
ότι το ασβέστιο, για την πρόληψη σπονδυλικού κα-
τάγματος ή δυσμορφίας (Avenell A et al, 2009).

3Β. Άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις

Παλαιότερα η ραχιαλγία στην πλειονότητα των 
ασθενών αυτών θεραπευόταν με παρατεταμένο 
κλινοστατισμό, τοπική και συστηματική αναλγησία 
και «ναρθηκοποίηση» της πληγείσας περιοχής. Η 
σύγχρονη αντιμετώπιση του σπονδυλικού κατάγ-
ματος περιλαμβάνει ελεγχόμενη κινητοποίηση ακό-
μη και από την 1η ημέρα του κατάγματος (για λίγα 
λεπτά σε καθιστή θέση, εκπαίδευση στην πραγμα-
τοποίηση ισομετρικών ασκήσεων κ.λπ.) που ακο-
λουθείται από περιορισμένο κλινοστατισμό, ώστε 
να αποτραπούν οι επιπλοκές λόγω ακινητοποίη-
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σης, δηλαδή η αυξημένη οστική απώλεια, η εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση, η πνευμονία, τα έλκη και 
η κατάθλιψη κ.α. (Dionyssiotis Y et al, 2008, Ma-
zanec DJ et al, 2003). Άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή 
είναι ότι τα περισσότερα οστεοπορωτικά σπονδυ-
λικά κατάγματα συμβαίνουν σε ασθενείς με υψηλό 
ρυθμό οστικού μεταβολισμού όπου η ακινητοποίη-
ση είναι ένας πρόσθετος παράγοντας κινδύνου της 
αυξημένης οστικής απώλειας.

Το σπονδυλικό συμπιεστικό κάταγμα και ο πό-
νος μπορεί να προκαλέσουν ανισορροπία μεταξύ 
των εκτεινόντων της ράχης (βασικών στηρικτικών 
μυών του κορμού) και των καμπτήρων μυών. Για να 
μειωθούν οι επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί των μυών 
της σπονδυλικής στήλης, θα πρέπει να μειωθεί η 
φόρτιση της πρόσθιας κολώνας της σπονδυλικής 
στήλης και των σπονδυλικών σωμάτων. Οι σπον-
δυλικές ορθώσεις χρησιμοποιούνται μετά από 
οξεία χειρουργική επέμβαση της ΣΣ, με στόχο την 
ανακούφιση του πόνου, ώστε να προωθείται η δι-
αδικασία της επούλωσης με τη σταθεροποίηση της 
ΣΣ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σταθεροποίηση 
μειώνει το φορτίο που εφαρμόζεται στη σπονδυλι-
κή στήλη περιορίζοντας κάθε προσπάθεια κάμψης 
προς τα εμπρός. Ακόμη και αν υπάρχει έλλειψη 
ειδικών κλινικών μελετών που συγκρίνουν τις δι-
αφορετικού τύπου ορθώσεις, είναι ευρέως αποδε-
κτό ότι όλες οι ορθώσεις της ΣΣ, είτε κατασκευάζο-
νται από ύφασμα, μέταλλο ή πλαστικό, άκαμπτο ή 
ευέλικτο, χρησιμοποιούν ένα σύστημα με τρία ση-
μεία πίεσης (Dionyssiotis Y et al, 2008, Mazanec 
DJ et al, 2003). Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες 
σπονδυλικές ορθώσεις είναι: α/ ο τύπος TLSO που 
παρέχει υποστήριξη στη θωρακοοσφυοϊερή μοίρα 
της ΣΣ, καθιστώντας την στην ανατομικά σωστή 
θέση (Knight-Taylor, Jewett, Boston), β/ ο τύπος 
υποστήριξης της στάσης (PTS), που είναι μια όρ-
θωση που έχει ιμάντες στους ώμους που ενώνο-
νται πάνω από τη μέση προς τα πίσω (Sinaki M et 
al, 2002), γ/ η όρθωση Spinomed, που αποτελεί τη 
νέα φιλοσοφία στις ορθώσεις, η οποία βασίζεται 
στη θεωρία της βιολογικής επανατροφοδότητσης 
(biofeedback) (Pfeifer M et al, 2004), δ/ η πολυ-
λειτουργική όρθωση Osteomed, που βασίζεται στη 
θεωρία της πύλης του πόνου (Vogt L et al, 2008)

Οι Kaplan και συν. επεσήμαναν ότι οι ορθώσεις 
της σπονδυλικής στήλης έχουν ως αποτέλεσμα τον 
κίνδυνο μείωσης της μυϊκής δύναμης. Σε περίοδο 

παρακολούθησης 4 εβδομάδων έδειξαν ότι ι ισχύς 
των εκτεινόντων μυών της ράχης μειώθηκε από 
την αρχική τιμή στο 40% των γυναικών ασθενών 
που φορούσαν ένα σταθερό ορθωτικό μηχάνημα 
(Kaplan RS et al, 1996). Αντίθετα με τα προαναφε-
ρόμενα, οι Dionyssiotis et al το 2009 δημοσίευσαν 
αποτελέσματα γυναικών με προχωρημένη οστεο-
πόρωση και κύφωση μεγαλύτερη από 55° που 
χρησιμοποίησαν στην καθημερινότητα το νάρθηκα 
Spinomed, για τουλάχιστον 2 ώρες/ημερησίως για 
6 μήνες, που δείχνουν ότι μειώθηκαν σημαντικά ο 
πόνος στην πλάτη, με αξιολόγηση που πραγματο-
ποιήθηκε με οπτική αναλογική κλίμακα στην αρχή 
και για 6 μήνες παρακολούθησης της εξέτασης, 
αλλά και ότι παρουσίασαν αύξηση στην προσωπική 
ισομετρική δύναμη των μυών του κορμού (Dionys-
siotis Y et al, 2009).

Οι Pfeifer και συν. σε μια πρωτοποριακή μελέτη 
σχετικά με τις ορθώσεις της ΣΣ ανέφεραν επίσης 
την αποτελεσματικότητα του Spinomed στη στα-
θεροποίηση των οστεοπορωτικών σπονδυλικών 
καταγμάτων. H χρήση του Spinomed συσχετίστη-
κε με σημαντική αύξηση της μυϊκής δύναμης του 
κορμού, πιθανότατα λόγω της αυξημένης μυϊκής 
δραστηριότητας φορώντας την όρθωση (Pfeifer M 
et al, 2004). Μετά το σπονδυλικό κάταγμα είναι 
αναγκαίο επιπλέον το πρόγραμμα κινησιοθεραπεί-
ας που βοηθά στην πρόληψη της παραμόρφωσης 
μέσω ενίσχυσης των μυών και της όρθιας στάσης 
του σώματος. 

3Γ. Σπονδυλοπλαστική και Κυφοπλαστική

Η σπονδυλοπλαστική κυρίως περιλαμβάνει την 
εφαρμογή οστικού ακρυλικού τσιμέντου (πολυ-
μεθυλμεθακρυλικού οξέως, PMMA) στο κάταγ-
μα. Θεωρείται ότι πολύ επιτυχής παρέμβαση για 
τη σταθεροποίηση και ανακούφιση από τον πόνο 
των οστεοπορωτικών καταγμάτων (Ahn DK et al, 
2009). Στην κυφοπλαστική πραγματοποιείται μέσω 
τομής εισαγωγή ενός ειδικού ορθοπαιδικού εργα-
λείου και μέσω αυτού εισέρχεται στο σπονδυλικό 
σώμα ένα ειδικό μπαλόνι που πραγματοποιεί την 
ανάταξη του σπονδυλικού σώματος με τη δημι-
ουργία χώρου στο σπονδυλικό κάταγμα, την οποία 
ακολουθεί η έγχυση οστικού τσιμέντου για να απο-
καταστήσει το ύψος και το σχήμα του σπονδύλου. 
Η διαδερμική σπονδυλοπλαστική έχει ως αποτέλε-
σμα πρώιμη ανακούφιση από τον πόνο και βελτιώ-
νει την ακεραιότητα των οστεοπορωτικών σπονδυ-
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λικών σωμάτων (Nakamo M et al, 2003). Από την 
άλλη πλευρά, η μίνι-χειρουργική επέμβαση μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε ασθενείς με 
πρόσφατα κατάγματα, όπως παραπληγία (Lee BJ 
et al, 2002), την εμφάνιση ενός νέου σπονδυλικού 
κατάγματος του σώματος και πιθανά καρδιοπνευ-
μονικά επεισόδια (Uppin AA et al, 2003). 

Δύο μελέτες που δημοσιεύτηκαν το 2009 μπο-
ρεί να αποτελέσουν μια διαφορετική προσέγγιση 
για αυτήν την διαδικασία. Στην πρώτη έρευνα 78 
ασθενείς με ένα ή δύο επώδυνα οστεοπορωτικά 
σπονδυλικά κατάγματα τυχαιοποιήθηκαν σε μια 
πολυκεντρική ελεγχόμενη με εικονική διαδικασία 
μελέτη (Kallmes DF et al, 2009). Οι συγγραφείς δε 
βρήκαν στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα για τη 
σπονδυλοπλαστική σε καμία χρονική στιγμή κατά 
τη διάρκεια της παρακολούθησης μεταξύ των ομά-
δων σε σχέση με τον πόνο τη νύχτα και σε ανάπαυ-
ση, τις λειτουργικές δραστηριότητες, την ποιότητα 
ζωής κ.α. Στη 2η μελέτη σε 131 ασθενείς, με ένα 
ως τρία επώδυνα οστεοπορωτικά σπονδυλικά κα-
τάγματα, που τυχαιοποιήθηκαν σε σπονδυλοπλα-
στική ή εικονική διαδικασία βρέθηκαν παρόμοια 
αποτελέσματα (Buchbinder R et al, 2009). Από την 
άλλη πλευρά μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με-
λέτη (FREE trial), που έλαβε χώρα σε 21 κέντρα, 
οκτώ χωρών και περιλάμβανε 149 ασθενείς έδειξε 
ότι σε ασθενείς με οξέα, επώδυνα, σπονδυλικά κα-
τάγματα, η κυφοπλαστική προσφέρει βελτιωμένη 
ποιότητα ζωής, λειτουργικότητας, κινητικότητας 
και καλύτερη διαχείριση του πόνου, ταχύτερα από 
ότι η μη χειρουργική θεραπεία με σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των δύο ομάδων από τον 1ο μήνα 
(Wardlaw D et al, 2009).

3Δ. Ανάπτυξη νέων οστεοπορωτικών 
σπονδυλικών καταγμάτων μετά 
από υποδόρια σπονδυλοπλαστική-
κυφοπλαστική

Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με οστεοπό-
ρωση αναπτύσσει νέα κατάγματα μετά από υπο-
δόρια σπονδυλοπλαστική -κυφοπλαστική. Τα 2/3 
των καταγμάτων συμβαίνουν σε σπονδύλους πα-
ρακείμενους σε αυτούς που υποβλήθηκαν προη-
γουμένως σε θεραπεία. Ο κίνδυνος νέου κατάγμα-
τος στους παρακείμενους σπονδύλους είναι 4,62 
φορές μεγαλύτερος από τους απομακρυσμένους 
σπονδύλους, ενώ τα κατάγματα συμβαίνουν εντός 

55 ημερών για τους παρακείμενους σπονδύλους 
και 127 ημερών για τους απομακρυσμένους κατά 
μέσο όρο (Αντύπας Γ., 2007). Οι πιο συχνά προ-
σβαλλόμενες περιοχές της ΣΣ είναι η μέση θωρα-
κική χώρα (Θ7-Θ8) και η θωρακοοσφυϊκή συμβολή 
(Θ12-Ο1). Στη μέση θωρακική χώρα η θωρακική 
κύφωση είναι πολύ έντονη και τα φορτία κατά την 
κάμψη αυξάνονται, ενώ στη θωρακοοσφυϊκή συμ-
βολή η σχετικά συμπαγής θωρακική στήλη μετα-
πίπτει στην πιο εύκαμπτη οσφυϊκή. Μετά το πρώ-
το συμπιεστικό σπονδυλικό κάταγμα (vertebral 
compression fracture, VCF), o κίνδυνος επόμενου 
συμπιεστικού σπονδυλικού κατάγματος αυξάνεται 
κατά 5 φορές μετά το πρώτο, 12 φορές μετά το 
δεύτερο ή περισσότερα κατάγματα και 75 φορές 
μετά το δεύτερο ή περισσότερα κατάγματα, στην 
περίπτωση που η οστική μάζα είναι χαμηλή. Η θω-
ρακοοσφυϊκή συμβολή, η γειτνίαση με το σπόνδυ-
λο που έχει υποστεί σπονδυλοπλαστική-κυφοπλα-
στική και η σε μεγαλύτερο βαθμό αποκατάσταση 
του ύψους του σπονδύλου, μπορούν να αυξήσουν 
τον καταγματικό κίνδυνο γειτονικών σπονδύλων 
μετά από σπονδυλοπλαστική-κυφοπλαστική (Kim 
SH et al, 2004).

Συνολικά οι επιπλοκές που σχετίζονται με την 
επέμβαση διακρίνονται σε σχετικές με το οστι-
κό τσιμέντο και σε σχετικές με την υπόλοιπη δια-
δικασία. Η διαρροή του τσιμέντου προς το δίσκο 
κατά τη διάρκεια της σπονδυλοπλαστικής-κυφο-
πλαστικής αυξάνει τον κίνδυνο νέου κατάγματος 
στα παρακείμενα σπονδυλικά σώματα. Έχει βρεθεί 
αύξηση των φορτίων στον παρακείμενο σπόνδυλο 
κατά 17%. Τα αυξημένα φορτία στον παρακείμε-
νο σπόνδυλο συσχετίζονται απόλυτα με αυξημένο 
κίνδυνο κατάγματος. Η αυξημένη πίεση του δίσκου 
προσπαθεί να εκτονωθεί αυξάνοντας τα φορτία 
στον παρακείμενο σπόνδυλο. Υπερβολική αύξηση 
του ύψους του σπονδύλου μπορεί να αυξήσει την 
πίεση στον παρακείμενο σπόνδυλο και κατά συνέ-
πεια να αυξήσει την πιθανότητα κατάγματος (Ba-
roud G et al, 2007). Ο μηχανισμός που προκαλεί 
κάταγμα σε παρακείμενους σπονδύλους δεν έχει 
διαλευκανθεί ακόμα αλλά μετά από πειραματικές 
μελέτες αναδεικνύεται ότι οφείλεται σε αλλαγή 
των μηχανικών φορτίων που προκύπτουν από την 
ενίσχυση του σπονδύλου. Το pillar effect (φαινό-
μενο του κίονα) που προέρχεται από την έγχυση 
του τσιμέντου θεωρείται ότι αυξάνει την προβολή 
της τελικής πλάκας του ενισχυμένου σπονδύλου 
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προκαλώντας αύξηση της πίεσης στον παρακείμε-
νο δίσκο του γειτνιάζοντος σπονδύλου. Εμβιομη-
χανικές in vitro μελέτες έδειξαν ότι η ανεπάρκεια 
της ισχύος των μη ενισχυμένων σπονδυλικών μο-
νάδων θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με καλύ-
τερο τρόπο, χρησιμοποιώντας τσιμέντο «χαμηλού 
συντελεστή» (low-modulus PMMA) σε σύγκριση 
με το κανονικό PMMA. Η αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης καταγμάτων αποτελεί ένα σοβαρό πρό-
βλημα μετά από σπονδυλοπλαστική-κυφοπλαστική 
(Boger A et al, 2003)

Οι παρακείμενοι προς τον ενισχυμένο με σπον-
δυλοπλαστική-κυφοπλαστική σπόνδυλο επηρεά-
ζονται πιο συχνά από τους απομακρυσμένους. Τα 
κατάγματα εμφανίζονται συνήθως σε χρονικό διά-

στημα 60 ημέρων από την επέμβαση. Ως αιτιολο-
γικοί παράγοντες των καταγμάτων θεωρούνται: η 
αυξημένη σκλήρυνση του ενισχυμένου σπονδύλου, 
οφειλόμενη στην έγχυση υπερβολικής ποσότητας 
τσιμέντου, η πλήρωση των ενδοοστικών ρωγμών 
και η διαρροή τσιμέντου στο χώρο των μεσοσπον-
δυλίων δίσκων (Pflugmacher R et al, 2006).

Μελέτες αποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος κατάγμα-
τος στους παρακείμενους σπονδύλους τις πρώτες 
30-60 ημέρες είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τη 
φυσιολογική πορεία της νόσου και οδηγούν τους 
χειρουργούς σπονδυλικής στήλης στη χρήση ορ-
θωτικών κηδεμόνων για το ανωτέρω διάστημα σε 
ασθενείς υψηλού κινδύνου (Komp et al, 2004).
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Περίληψη
Σκοπός: Να αναδειχθεί ο ρόλος της επικάλυψης με υδροξυ-

απατίτη των ολικών αρθροπλαστικών γόνατος στην οστεοενσω-
μάτωση των κνημιαίων φορέων των προθεμάτων κατά τη διε-
πιφάνεια οστού-υλικού, που μπορεί να οδηγήσει σε εφάμιλλα ή 
καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις αρθροπλαστικές με χρήση 
ακρυλικού τσιμέντου ή της αντίστοιχες υβριδικού τύπου.

Υλικό - Μέθοδος: Πρόκειται για προοπτικού μελέτη που βασί-
στηκε στην αξιολόγηση των πρώιμων ακτινολογικών και κλινικών 
αποτελεσμάτων. Μελετήθηκαν 45 ολικές αρθροπλαστικές γόνατος 
με κνημιαίο και μηριαίο στέλεχος με επικάλυψη από υδροξυαπα-
τίτη (HA) που διενεργήθηκαν σε 43 επιλεγμένους νέους ενεργούς 
ασθενείς μεταξύ 2005 και 2010. Η μέση ηλικία του ήταν 72,5 έτη 
(κυμαινόμενη από 54 έως 88 έτη). Οι ασθενείς αυτής της σειράς 
στη συντριπτική πλειοψηφία (42) τους έπασχαν από πρωτοπαθή 
εκφυλιστική αρθροπάθεια (ΟΑ) και μία γυναίκα έπασχε από ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Ήταν 37 γυναίκες και 6 άνδρες. Χρησιμοποι-
ήθηκε ολική αρθροπλαστική γόνατος τύπου BIOMET - Alpina με 
μηριαίο στέλεχος CoCr-HA και κνημιαίο TiAl6V-HA (κράμα τιτανί-
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ου στελέχη 35, 65, 120mm- 11mm / 65, 120mm/ 13, 15, 17mm). 
Σε δύο ασθενείς διενεργήθηκε αντικατάσταση της επιγονατίδας. 
Οι 10 ασθενείς υποβλήθηκαν σε εμφυτεύματα τύπου αντικατά-
στασης οπισθίου χιαστού. Σε 23 περιπτώσεις ασθενών ο κνημιαίος 
φορέας σταθεροποιήθηκε με βίδες. Οι ασθενείς αφέθηκαν χωρίς 
φόρτιση για 1 μήνα. Η αξιολόγηση έγινε κλινικά και ακτινολογικά

Αποτελέσματα: Κατέστη δυνατό να παρακολουθηθούν μέ-
χρι την αποθεραπεία τους οι 40 από τους ασθενείς. Μία γυναίκα 
ασθενής απεβίωσε προ του επανελέγχου. Σε 4 ασθενείς δεν κατέ-
στη δυνατή η επικοινωνία. Ο μέσος χρόνος διαδοχικών επανεξε-
τάσεων ήταν 27 μήνες (7 έως 60 μήνες), Το μέσο εύρος κίνησης 
0-112ο. Στην πρώτη ασθενή το εύρος κίνησης ήταν από 0-20ο, 
ενώ σε 2 άλλους η κίνηση ήταν από έως 80ο, 90ο κάμψη. Στους 
υπόλοιπους η κίνηση στο ίδιο χρονικό διάστημα ήταν από 100ο 
έως 140ο κάμψη. Με βάση τα παραπάνω τα αποτελέσματα αποτι-
μήθηκαν ως: άριστα σε 30, σε 6 μέτρια και σε 4 ασθενείς πτωχά. 
Ακτινολογικώς παρατηρήθηκε σε 2 ασθενείς ακτινοδιαύγαση στο 
έσω κνημιαίο διαμέρισμα, σε 5 οστεοπενία στο έσω ή έξω κνημι-
αίο διαμέρισμα και σε 1 ασθενή οστεοπενία στο μηριαίο πρόθεμα. 
Δεν παρατηρήθηκε μακρομετανάστευση υλικών. Δεν αντιμετωπί-
σαμε καμία λοίμωξη, ενώ αντιμετωπίστηκε μία μη θανατηφόρος 
πνευμονική εμβολή. Η συχνότητα επιβίωσης με τελικό σημείο την 
αναθεώρηση ήταν 97,4%. Το ποσοστό οστεόλυσης ήταν 2,6%. Το 
ποσοστό ακτιοδιαυγάσεων ήταν 5,2%.

Συμπεράσματα: Το χαμηλό ποσοστό οστεολύσεων και το μη-
δενικό ποσοστό αναθεωρήσεων για άσηπτη χαλάρωση αξιολο-
γούνται ως πολύ καλά. Απαιτείται μεσο-μακροπρόθεσμος επανέ-
λεγχος για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Φαίνεται να είναι 
ενθαρρυντική η χρήση ολικών αρθροπλαστικών γόνατος χωρίς 
τσιμέντο με επικάλυψη από υδροξυαπατίτη κυρίως για νεότερους 
ασθενείς.

Preliminary results of total knee replacement 
without cement with porous-coated 
hydroxyapatite (HA) femoral and tibial 
components

V. Goulas, G. Maliongas, St. Chliapas, S. Demourtsidis, 
K. Tsitas, V. Assantis, I. St. Bischiniotis 
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Abstract
Objective: To clarify the role of hydroxyapatite coated po-

rous stems of total knee replacements (TKR) in incorporation in 
the bone-material interface, leading possibly to better results 
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compared with cemented or hybrid type ones.

Material and Methods: In a prospective study based on ra-
diological and clinical preliminary results of total knee replace-
ments without cement in the femoral and tibial components were 
evaluated. Forty-five TKR with porous hydroxyapatite coated 
components were performed in 43 selected patients active pa-
tients aged 54 - 88 years (mean 72,5 years) were operated upon 
from 2005 to 2010. The vast majority of the patients of these 
series $2) suffered degenerative knee disease while one had di-
agnosed rheumatoid arthritis. They were 37 women and 6 men. 
Total knee arthroplasties of BIOMET - Alpina type with femo-
ral stem CoCr-HA and tibial TiAl6V-HA (titanium alloy, stems 35, 
65, 120mm- 11mm / 65, 120mm/ 13, 15, 17mm) were inserted. 
In two patients patellar replacement was undertaken too. In 10 
patients posterior stabilized implants were inserted. In 23 the 
tibial tray was fixed by the use of screws. All patients were kept 
without weight bearing. 

Results: We were able in following up to after treatment 40 
of the patients of these series>. One woman patient died before 
follow up. In 4 patients we were not able in communicating with. 
Mean time of follow up was 27 months (7 to 60 months). Mean 
range of motion was 0ο to 112o. In the first patient the range of 
motion was 0ο to 20o, while in another two the ROM was 80ο, 
90ο of flexion. Consequently the results were evaluated as excel-
lent in 30 patients, moderate in 6 and in 4 poor. In two patients 
a radiolucency zone in medial tibial compartment while in 5 os-
teopenia of the lateral and medial compartment and in one on 
the femoral one. No macromiggration of the components was 
noticed. We were not confronted any infection but with a non 
lethal pulmonary embolism. Survival rate with end point revision 
arthroplasty was 97,4%. Osteolysis rate was 2,6% and radiolu-
cency one 5,2%. 

Conclusions: Low Osteolysis frequency and null percentage 
of revision at this period of follow up for aseptic loosening are 
evaluated as very good. Mid- and long term reassessment is nec-
essary for coming to safe conclusions. It seems to be of benefit 
the use of total knee replacements with porous hydroxyapatite 
coated stems without cement especially in the younger patients. 

Key words:

Total knee replacement 
without cement

Hydroxyapatite coated stems

Osteolysis – Radiolucency 

Stress shielding

Micromigration - 
Macromigration
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Εισαγωγή 
Είναι κοινή πεποίθηση μεταξύ των ειδικών στην 

προσθετική επανορθωτική χειρουργική των αρθρώ-
σεων ότι η χωρίς ακρυλικό τσιμέντο ολική αρθρο-
πλαστική του γόνατος είναι προτιμότερη σε νεότε-
ρα άτομα και μάλιστα εκείνα που είναι γύρω από 
την ηλικία των 60 ετών και κάτω (Door 2002). Οι 
νεότερη κατά την ηλικία και κατά συνθήκη πιο ενερ-
γοί ασθενείς είναι δυνατό να ασκούν μεγαλύτερες 
καταπονήσεις τόσο επί των προσθετικών υλικών 
όσο και κατά την ενσωμάτωσή της επί του οστού. 
Οι μεγαλύτερες αυτές καταπονήσεις είναι δυνατό 
να προκαλέσουν οστεόλυση και χαλάρωση, τούτου 
οφειλομένου κυρίως στα προϊόντα απoδόμησης 
των υλικών (debris), περιλαμβανομένων στα ανω-
τέρω και των προϊόντων αποδόμησης του ακρυλι-
κού τσιμέντου που συναθροίζονται με την πάροδο 
των ετών (Hoffmann et al. 2002). Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο χρόνος επιβίωσης μιας σύγχρονης 
ολικής αρθροπλαστικής γόνατος είναι 10-15 έτη, 
είναι προφανής η ανάγκη προς διαφύλαξη όσο το 
δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού οστού στα νεότερα 
άτομα. Η μη χρήση ακρυλικού τσιμέντου για τη συ-
γκράτηση των εμφυτευμάτων είναι δυνατό να το 
επιτρέψει. Σύγχρονης σχεδίασης υλικά είναι δυνατό 
να ικανοποιήσουν την παραπάνω συνθήκη με μο-
ναδικό μειονέκτημα βέβαια το υψηλό κόστος τους. 
Η επικάλυψη των προθέσεων με υδροξυαπατίτη 
(ΗΑ) αποτελεί επιπλέον λόγο αύξησης του κόστους 
σε ένα ούτως ή άλλως ακριβό υλικό. Ο υδροξυαπα-
τίτης προστίθεται τόσο σε πορώδεις όσο και σε μη 
πορώδεις επιφάνειες. Η επικάλυψη με υδροξυαπα-
τίτη έχει αποδειχθεί ότι έχει οστεοεπαγωγικές ιδιό-
τητες που σημαίνει ότι είναι δυνατό να ευνοεί την 
ενσωμάτωση των εμφυτευμάτων και την εισόρμη-
ση νεοπλάστου οστίτη ιστού εντός αυτού με απο-
τέλεσμα μια πιο σταθερή στήριξη διαχρονικά. Βα-
σικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι η επικάλυψη με 
υδροξυαπατίτη προάγει την εισόρμηση του οστού 
ακόμη και επί παρουσία χασμάτων κατά τη διεπι-
φάνεια ή ακόμη και μετά από μια αρχική αστάθεια 
(Dumbleton και Manley 2004). Τα εμφυτεύματα 
γόνατος που έχουν επικάλυψη με υδροξυαπατίτη 
δεικνύουν μικρότερη ακτινοδιαυγαστικότητα, λόγω 
της πλήρωση με νεόπλαστο οστούν των χασμά-
των γύρω από την πρόθεση (Epinette και Manley 
2004). Επιπλέον σε μια μελέτη μετά 12 έτη παρα-
μονής της πρόθεσης με επικάλυψη υδροξυαπατίτη, 
έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα σε νεότερους ασθενείς 

καλύτερα αποτελέσματα (Tai και Cross 2006). 
Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις είναι πιθανό ότι 
αποτελεί πλεονέκτημα η επικάλυψη των στελεχών 
της ενδοπρόθεσης με υδροξυαπατίτη κα ιδιαιτέ-
ρως εκείνου της κνήμης, όπου είναι μεγαλύτερη η 
πιθανότητα της χαλάρωσης και η συχνότητα των 
επιπλοκών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μελέτες που να 
καταδεικνύουν το ρόλο της υψηλότερης ποιότητας 
στην ολότητα του υλικού και μάλιστα σε προοπτι-
κού χαρακτήρα καλά τυχαιοποιημένες μελέτες. 

Σκοπός
Η μελέτη όλων των προσιτών σε μας από τη 

βιβλιογραφία τυχαιοποιημένων μελετών (επιπέδου 
1) στις οποίες γινόταν σύγκριση των αποτελεσμά-
των επί ασθενών με εκφυλιστική αρθροπάθεια που 
υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με 
στελέχη με επικάλυψη από υδροξυαπατίτη ή άλλα 
στελέχη για τα οποία προβλέπεται η εισαγωγή 
χωρίς τσιμέντο αλλά με πορώδη επικάλυψη, στε-
λέχη για τοποθέτηση με απλή ενσφήνωση και με 
στελέχη, των οποίων η εισαγωγή και συγκράτηση 
προβλέπεται να γίνει με τη χρήση ακρυλικού τσιμέ-
ντου με πορώδη επικάλυψη ή χωρίς προκειμένου 
να καθοριστεί αν τα κλινικά αποτελέσματα όσον 
αφορά στη διάρκεια, λειτουργικότητα και ανεπιθύ-
μητα αποτελέσματα (βραχυ- και μακροπρόθεσμα) 
σε σχέση με εκείνα που παράγουν τα κνημιαία στε-
λέχη που είναι επικαλυμμένα με υδροξυαπατίτη εί-
ναι ανώτερα ή όχι. 

Ελέγχθηκαν οι παρακάτω υποθέσεις: 

1. Αν τα κνημιαία στελέχη με επικάλυψη υδρο-
ξυαπατίτη ως μέρος μιας ολικής αρθροπλα-
στικής έχουν μεγαλύτερη διάρκεια επιβίωσης 
από ότι τα επικαλυμμένα με μέταλλο κνημι-
αία στελέχη (με πορώδη επικάλυψη χωρίς 
τσιμέντο, τα εισαγόμενα με απλή ενσφήνω-
ση ή και τα εισαγόμενα με χρήση τσιμέντου) 
ανεξαρτήτως του κατασκευαστή ή μοντέλου 
και της ηλικίας του ασθενούς με την πάροδο 
του χρόνου μετά από βραχύ χρονικό διάστη-
μα (2 έτη) ή μεγαλύτερο (>5 έτη). 

2. Αν τα κνημιαία στελέχη με επικάλυψη υδρο-
ξυαπατίτη ως μέρος μιας ολικής αρθροπλα-
στικής έχουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα σε 
σχέση με τα επικαλυμμένα με μέταλλο κνη-
μιαία στελέχη (με πορώδη επικάλυψη χωρίς 
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τσιμέντο, τα εισαγόμενα με απλή ενσφήνω-
ση ή και τα εισαγόμενα με χρήση τσιμέντου) 
ανεξαρτήτως του κατασκευαστή ή μοντέλου 
και της ηλικίας του ασθενούς με την πάροδο 
του χρόνου μετά από βραχύ χρονικό διάστη-
μα (2 έτη) ή μεγαλύτερο (>5 έτη). 

3. Αν τα κνημιαία στελέχη με επικάλυψη υδρο-
ξυαπατίτη ως μέρος μιας ολικής αρθροπλα-
στικής δεικνύουν μικρότερη συχνότητα ανε-
πιθύμητων αποτελεσμάτων και επιπλοκών 
από ότι τα αντίστοιχα με μεταλλική επικά-
λυψη ανεξαρτήτως του κατασκευαστή ή μο-
ντέλου και της ηλικίας του ασθενούς με την 
πάροδο του χρόνου μετά από βραχύ χρονικό 
διάστημα (2 έτη) ή μεγαλύτερο (>5 έτη).

Υλικό και μέθοδος 
Η παρούσα μελέτη μπορεί να χαρακτηριστεί 

προοπτικού χαρακτήρα δεδομένης της τυχαίας 
επιλογής των ασθενών με μόνο κριτήριο την ενερ-
γητικότητά τους κατά την προεγχειρητική περίοδο. 
Στηρίχθηκε κυρίως στα πρώιμα ακτινολογικά και 
κλινικά-λειτουργικά αποτελέσματα (εικ. 1). 

Εικόνα 1. - Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα εφαρμογής ατσί-
μεντου κνημιαίου φορέα

Επρόκειτο για 45 ολικές αρθροπλαστικές γόνα-
τος με κνημιαίο στέλεχος χωρίς τσιμέντο με επι-
κάλυψη με υδροξυαπατίτη (HA) σε 43 ασθενείς 
μεταξύ 2005 και 2010. Μέση ηλικία 72,5 έτη (από 
54 έως 88 έτη) ενώ όλοι ασθενείς ήταν ενεργοί 
κατά την προεγχειρητική περίοδο. Η επιλογή ήταν 
τυχαία με μόνη πρόνοια ως προς την επιλογή την 
καλή ποιότητα οστού. Οι συντριπτική πλειοψηφία 
των ασθενών (42 ασθενείς/44 επεμβάσεις) αυτής 
της σειράς έπασχε από εκφυλιστική αρθροπάθεια 
του γόνατος ενώ μία ασθενής έπασχε από ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα. 

Στους ασθενείς αυτής της σειράς κατ’ αποκλει-
στικότητα εισήχθη η ενδοπρόθεση της BIOMET 
- τύπουAlpina με μηριαίο στέλεχος CoCr-HA και 
κνημιαίο TiAl6V-HA (titanium alloy, stem 35, 65, 
120mm- 11mm / 65, 120mm/ 13, 15, 17mm. Σε 
2 ασθενείς η εγχείριση συμπληρώθηκε με αντικα-
τάσταση επιγονατίδας. Σε 10 ασθενείς χρησιμοποι-
ήθηκε ενδοπρόθεση τύπου αντικατάστασης οπισθί-
ου χιαστού (Posterior Stabilized). Σε 3 επεμβάσεις 
ο κνημιαίος φορές χρειάστηκε να σταθεροποιηθεί 
με βίδες.

Οι ασθενείς αφέθηκαν χωρίς φόρτιση για 1 
μήνα. Η αξιολόγηση έγινε κλινικώς με έλεγχο της 
κινητικότητας, της σταθερότητας και των συμπτω-
μάτων και ακτινολογικά με την ανίχνευση των πε-
ριοχών οστεόλυσης και των δεικτών κινδύνου χα-
λάρωσης. 

Κατέστη δυνατό να παρακολουθήσουμε με δια-
δοχικές επανεξετάσεις (Follow-up) 40 ασθενείς με 
την υπό συζήτηση ολική αρθροπλαστική γόνατος. 
Από τους ασθενής 1 απεβίωσε προ επανελέγχου, 
ενώ σε άλλους 4 δεν κατέστη δυνατή η επικοινω-
νία. Ο μέσος χρόνος διαδοχικής παρακολούθησης 
(follow-up) ήταν 27 μήνες (κυμαινόμενος από 7 
έως 60 μήνες). Κλινικώς το μέσο εύρος κίνη-
σης που σημειώσαμε ήταν από 0-112ο . Παρόλα 
αυτά στον πρώτο ασθενή της σειράς το αποτέλε-
σμα ήταν πτωχό με εύρος κίνησης από 0-20ο. Σε 
2 ασθενείς το εύρος κίνησης που παρατηρήθηκε 
ήταν έως 80ο , 90ο κάμψη, με 0ο έκταση. Στους 
υπόλοιπους ασθενείς η κάμψη έφθασε από 100ο 
έως 140ο. 
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Αποτελέσματα
Από τους ασθενείς, των οποίων η παρακολού-

θηση κατέστη δυνατή οι 30 εμφάνισαν άριστα 
κλινικά αποτελέσματα. Οι 6 ασθενείς μέτρια απο-
τελέσματα, ενώ σε 4 θεωρήθηκαν πτωχά. Ακτινο-
λογικώς σε 2 ασθενείς παρατηρήθηκε ζώνη ακτι-
νοδιαύγασης (radiolucent line) στο έσω κνημιαίο 
διαμέρισμα. Σε 5 ασθενείς παρατηρήθηκε οστεο-
πενία στο έσω ή έξω κνημιαίο διαμέρισμα, ενώ σε 
1 ασθενή παρατηρήθηκε οστεοπενία στο μηριαίο 
πρόθεμα (anterior flange) (εικ 2). 

Εικόνα 2. - Εμφάνιση ακτινοδιαυγαστικών ζωνών - έκθεση 
σε κίνδυνο χαλάρωσης

Δεν παρατηρήσαμε στους ασθενείς αυτής της 
σειράς μακρομετανάστευση των ενδοπροσθετικών 
υλικών (εικ 3).

Εικόνα 3. - Οστεοπενία μπορεί να είναι σημείο πιθανής 
χαλάρωσης

Επί της ασθενούς με διαγνωσμένη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα 13 μήνες μετεγχειρητικώς παρατηρήθη-
κε αστάθεια του έσω διαμερίσματος της ενδοπρό-
θεσης. Επιχειρήθηκε ενίσχυση (augmentation) με 

συντηρημένο αλλομόσχευμα αχιλλείου τένοντα. Η 
ενίσχυση αποδείχθηκε ανεπιτυχής. Μετά 2 μήνες 
μετά την ενίσχυση επιχειρήθηκε αλλαγή του liner 
με μεγαλύτερο μέγεθος. Η ασθενής απεβίωσε από 
λόγους άσχετους με την επέμβαση λίγους μήνες 
μετά (εικ. 4).

Εικόνα 4. - Πλάγιοπλάγια χαλάρωση συνδεσμοπλαστική - 
θάνατος από μη συνδεόμενα αίτια

Στους ασθενείς αυτής της σειράς δεν αντιμε-
τωπίσαμε καμία λοίμωξη. Σε μία ασθενή παρατη-
ρήθηκε μη θανατηφόρο επεισόδιο πνευμονικής 
εμβολής, το οποίο αντιμετωπίστηκε συντηρητικώς. 
Σε μία άλλη ασθενή προχωρήσαμε πρώιμα σε ανα-
θεώρηση λόγω αδιευκρίνιστου, επίμονου άλγους, 
αύξηση της TKE, CRP, αξονική τομογραφία, σπιν-
θηρογράφημα οστών, αιμοκαλλιέργειες χωρίς πα-
θολογικά ευρήματα, ενώ κατά τον ακτινολογικό 
έλεγχο δεν παρατηρήθηκαν ευρήματα άσηπτης 
χαλάρωσης. Η ασθενής παρέμεινε μόνιμα κατακε-
κλιμένη ασθενής σε σύγκαμψη και διάγνωση ενε-
λικτικής ψύχωσης (εικ 5).
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Εικόνα 5. -  Επανεγχείριση επί ανεξήγητου άλγους χωρίς να 
επιλυθεί το πρόβλημα

Η συχνότητα επιβίωσης (survivorship rate) των 
ενδοπροθέσεων με τελικό σημείο την αναθεώρηση 
για οποιοδήποτε λόγο έφθασε σε ποσοστό 97,4%. 
Το ποσοστό οστεόλυσης που παρατηρήθηκε κατά 
το χρονικό διάστημα διαδοχικών επανεξετάσεων 
ήταν 2,6%. Το ποσοστό ασυμπτωματικών ακτινο-
διαυγάσεων ήταν 5,2%. Η συχνότητα επιβίωσης 
(survivorship rate) με τελικό σημείο την αναθεώ-
ρηση για άσηπτη χαλάρωση ήταν 100%.

Συζήτηση
Οι ολικές αρθροπλαστικές γόνατος χωρίς τη 

χρήση οστικού τσιμέντου εισήχθησαν κατά τις δε-
καετίες του 1980 και 1990 ως αντιστάθμισμα των 
οστεολύσεων, αναθεωρήσεων των αρθροπλαστι-
κών με χρήση ακρυλικού τσιμέντου. Τα αποτελέ-
σματα από την εισαγωγή αυτών των ενδοπροθέσε-
ων ήταν κατώτερα και γρήγορα εγκαταλείφτηκαν. 
Το γόνατο του Insall (1982) (Scuderi et al 2001) 
που σήμανε της είσοδο στη σύγχρονη εποχή της 
αρθροπλαστικής και κυριάρχησε κατά τις δύο τε-
λευταίες δεκαετίες παρέμεινε με την υβριδική μορ-
φή στήριξης έως και σήμερα. Υπήρξαν, βεβαίως, 
επιμέρους βελτιώσεις, όσον αφορά στη σχεδίαση, 
τα υλικά τριβής και τα άλλα κατασκευαστικά χαρα-
κτηριστικά για τη διόρθωση των μηχανικών και βι-
ολογικών επιπλοκών. Βιονικές επιλογές με εισαγω-
γή τρίτου κονδύλου, κινούμενου υλικού τριβής και 
μεταβλητού άξονα περιστροφής υποχώρησαν μετά 
τον αρχικό ενθουσιασμό. Από τα αρχικά στάδια της 
εφαρμογής του γόνατος του Insall έγιναν απόπει-
ρες εφαρμογής των κνημιαίων και μηριαίων στελε-

χών χωρίς την παρεμβολή ακρυλικού τσιμέντου. Τα 
αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα (Carlsson 
et al 2005, Cloke et al 2008). Κυριάρχησε, έτσι, 
η λύση της εισαγωγής των προθέσεων με υλικό 
παρεμβολής το ακρυλικό τσιμέντο. Πιο ανεκτή ως 
προς τα μακροχρόνια αποτελέσματα ήταν οι υβρι-
δικοί τύποι με χρήση τσιμέντου για τη συγκράτηση 
του κνημιαίου φορέα και χωρίς τσιμέντο για τη συ-
γκράτηση του μηριαίου στελέχους.  

Τα πολύ καλά αποτελέσματα των αρθροπλαστι-
κών με χρήση τσιμέντου ως προς τη στήριξη του 
κνημιαίου φορέα κατέτεινε στο να αποτελούν τη 
χρυσή σταθερά (gold standard) στις ημέρες μας. Η 
παρεμβολή του ακρυλικού τσιμέντου παρουσιάζει 
αρκετά μειονεκτήματα που ανακεφαλαιώνονται ως 
εξής:

• παρουσία σωματιδίων αποδόμησης του τσι-
μέντου και πρόκληση τοπικώς αντίδρασης 
τσιμέντου (third body reaction).

• μεγαλύτερος χειρουργικός χρόνος κατά την 
εισαγωγή της ενδοπρόθεσης. 

• μεγαλύτερη απώλεια οστού τόσο κατά την 
πρωτοπαθή επέμβαση που καθιστά δυσχερέ-
στερες τις αναθεωρήσεις.

• αντίδραση στο τσιμέντο τόσο κατά την εισα-
γωγή και τον πολυμερισμό του 

• μη ευνοϊκός χειρισμός των περιπροθετικών 
καταγμάτων της περιοχής του γόνατος, λόγω 
της δευτερογενούς 

• συνεχής μεταβολική δραστηριότητα στη διε-
πιφάνεια οστού-τσιμέντου, συνεχής μικρομε-
τανάστευση, συνεχής οστεολυτική διεργασία 
(Akizuki et al 2003, Gallo et al 2013). 

Η εισαγωγή των ολικών αρθροπλαστικών γό-
νατος χωρίς τσιμέντο με επικάλυψη υδροξυα-
πατίτη (ΗΑ) κατά την τελευταία κυρίως δεκαετία 
(Door 2002, Hoffmann et al 2002, Dumbleton 
και Manley 2004, παρέσχε μια νέα θεώρηση των 
πραγμάτων, όσον αφορά στη δυνατότητα της στή-
ριξης του κνημιαίου φορέα χωρίς τσιμέντο. Εί-
χαν υπάρξει νωρίτερα και άλλες επιλογές όπως η 
χρήση βιδών, σφηνών, η σφηνοειδής διαμόρφω-
ση του κνημιαίου φορέα και άλλες (Kolisek et al 
2009, Stilling et al 2011, Tao Cheng et al 2011, 
Henricson et al 2013). 
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In-vitro η διεπιφάνεια ΗΑ-οστού δεν επιτρέπει 
τη δίοδο των μικροσωματίων από άσκηση τριβής 
(debris) (Regnér et al 2000, O’ Keefe et al 2010). 
O HA έχει οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες και αντι-
σταθμίζει ακόμη και το ελαττωματικό οστικό κόψι-
μο κατά τη φάση των αρχικών οστεοτομιών και τα 
μικροχάσματα (microgaps) σε επίπεδο 1-1,4mm.

Η μεσοπρόθεσμη συχνότητα επιβίωσης 
(survivorship rate) των λίγων σειρών ολικών χω-
ρίς τσιμέντο TKA HA-coated (98,5%) (Cossetto 
και Gouda 2010, 100% Holloway et al 2010, 
Australian Replacement Registry) είναι ενθαρρυ-
ντικό.

Στους 4 ασθενείς, επί των οποίων παρατηρήθη-
κε οστεοαραίωση στο έσω ή έξω διαμέρισμα η στα-
θεροποίηση του κνημιαίου φορέα (baseplate) έγινε 
με βίδες. Ανάλογη με την παρατήρηση αυτή είναι οι 
βιβλιογραφικές αναφορές που θεωρούν τη χρήση 
βιδών ως παράγοντες ενίσχυσης των καταπονητι-
κών φορτίων και τη ανάπτυξη οστεοπόρωσης από 
αποφόρτιση (Krugluger et al 1998, Epinette και 
Manley 2004, Wood et al 2009, Holloway et al 
2010, Edwards et al 2014). 

Σε κανέναν ασθενή από αυτούς όπου η στα-
θεροποίηση έγινε χωρίς βίδες δεν παρατηρήθηκε 
οστεοαραίωση (εικ. 6).

Εικόνα 6. - Ο ρόλος των βιδών στη βραχυπρόθεσμη ανάλυ-
ση των αποτελεσμάτων. Παρόλο που θεωρούνται ενισχυτές 
καταπονήσεων δεν εμφάνισαν οστεοπόρωση από αποφόρτι-

ση. 

Η χρήση βιδών δημιουργεί συνθήκες οστεοπό-
ρωσης από αποφόρτιση (stress shielding) αλλά 
και ως ενισχυτές καταπονήσεων προδιαθέτει σε 

εμφάνιση περιπροθετικών καταγμάτων κατά την 
άσκηση υπερβολικών φορτίων.

Στη σειρά μας το χαμηλό ποσοστό οστεολύσεων, 
ακτινοδιαυγαστικών ζωνών και το μηδενικό ποσο-
στό αναθεωρήσεων για άσηπτη χαλάρωση αξιολο-
γούνται ως πολύ καλά. Δεν είναι δυνατό βέβαια να 
αξιολογηθεί η σύνδεση του φαινομένου της εμφά-
νισης ζωνών ακτινοδιαυγαστικότητα και ταχύτητας 
ως προς την επιτάχυνση της χαλάρωσης σε σχέση 
με τις αντίστοιχες αρθροπλαστικές χωρίς τσιμέντο. 
Είναι όμως λογική μια τέτοια σύνδεση, αν αναλο-
γισθεί κανείς ότι η σύνθεση σε μια αρθροπλαστική 
χωρίς τσιμέντο αναμένεται η οστεοενσωμάτωση 
της πρόθεσης, ενώ η παρεμβολή του τσιμέντου 
από τα πράγματα μπορεί να σημαίνει μια αρχική όχι 
πάντοτε καταστροφική οστική αραίωση (Kraemer 
et al 1995, O’ Keefe et al 2010). Τα υπάρχοντα 
μακροπρόθεσμα δεδομένα προέρχονται χωρίς αμ-
φιβολία από τεχνικές που σήμερα θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν ως παρωχημένες. Έτσι, και στο 
ζήτημα αυτό, όπως και όλα τα θέματα που έχουν 
να κάνουν με τη σχεδίαση και την επιβίωση των 
αρθροπλαστικών χρειάζεται ενιαίο σύστημα κατα-
γραφής και μεσο-μακροπρόθεσμος επανέλεγχος 
προς εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Πάντως φαίνεται να είναι ενθαρρυντική η χρή-
ση ολικών αρθροπλαστικών γόνατος χωρίς τσιμέ-
ντο με επικάλυψη από υδροξυαπατίτη (TKA - HA-
coated) κυρίως για νεότερους ασθενείς που μπορεί 
να έχουν μέλλον επανεγχειρίσεων. 
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Περίληψη
Η ατελής οστεογένεση είναι παθολογική κληρονομική διαταρα-

χή που χαρακτηρίζεται από ευθραυστότητα των οστών και μεγάλες 
παραμορφώσεις . Οφείλεται σε ποσοτική και ποιοτική διαταραχή 
σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι. Η νόσος εμφανίζεται κατά την 
παιδική ηλικία και υφίεται κατά την εφηβεία 

Παρουσιάζουμε ασθενή ηλικίας 27 ετών, που εμφάνισε τη νόσο κατά 
την παιδική ηλικία και γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Osteogenesis imperfecta
Its timeless physical history and review 

of the literature
Papageorgiou K, Papageorgiou I, Saridis A, Mattas V. 

Orthopaedic Department, Drama General Hospital 
Drama, Greece

Abstract
Osteogenesis imperfecta is a hereditary pathological disor-

der characterized by the osseous fragility, which causes increas-
ing severe deformities in patients. The basic defect is one of a 
quantitative and qualitative reduction of type I collagen. It af-
fects children and it regresses by puberty. We report a particular 
observation of 27 year old adolescent boy who presented first 
time the disease in childhood. A review of the literature was 
done.

Ατελής οστεογένεση.   
Η  διαχρονική  εξέλιξη του 

  συνδρόμου και ανασκόπηση
  της βιβλιογραφίας

Παπαγεωργίου Κοσμάς, Παπαγεωργίου Ιωάννης, Σαρίδης Άλκης, 
Μάττας Βασίλειος

Ορθοπαιδική Κλινική - Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
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Εισαγωγή 
Η ατελής οστεογένεση ανήκει σε ομάδα κληρο-

νομικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από πο-
σοτική και ποιοτική διαταραχή της σύνθεσης κολ-
λαγόνου τύπου Ι.  Η νόσος εκδηλώνεται κλινικά με 
ευθραυστότητα των οστών και παραμορφώσεις 
Κληρονομείται κατά τον επικρατούντα χαρακτήρα  
και κατά 90% οφείλεται σε μετάλλαξη των γονιδίων 
COL1A1,COL1A2 (Abraham et al 1961, Konstantini-
dou et al 2013). To σύνδρομο έχει συνδεθεί με τα 
ονόματα των ερευνητών και τους τύπους: Lobstein 
(τύπος Congenita), Vrolik (τύπος Tarda), Seedorf (τύ-
πος Gravis) (Βουτσινάς 1993). Ως προς την επιδημι-
ολογία είναι αρκετά σπάνια και εμφανίζεται μία στις 
20000-40000 γεννήσεις ζώντων νεογνών, σε όλες 
τις φυλές ανεξαρτήτως  φύλου (Marini 1988). Από 
την άποψη των κλινικών εκδηλώσεων ταξινομείται 
σε 8 τύπους κλιμακούμενης βαρύτητας, από Ι-VIII, με 
πιο συχνούς τους τρείς πρώτους τύπους (Beary και 
Chines 2009, King και  Bobechco 1971). Συνήθως 
εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία και υποχωρεί 
κατά την εφηβεία. Παρουσιάζουμε ασθενή ηλικίας 27 
ετών σε διαχρονική εξέλιξη του συνδρόμου από την 
ηλικία των 8 ετών, που τυχαία εντοπίστηκε..

Παρουσίαση του ασθενούς.
Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 27 ετών που πά-

σχει από ΑΟ, με πολλαπλές εγκατεστημένες  παρα-
μορφώσεις των άκρων, χαμηλό ανάστημα και συ-
νοδό βαριά κυφοσκολίωση. Ο ασθενής εξετάσθηκε 
τυχαία πριν από 19 χρόνια σε ηλικία 8 ετών, όταν 
προσκομίσθηκε για πολλαπλά κατάγματα των άνω 
και κάτω άκρων από ασήμαντη βία με μυς άτονους 
και πλαδαρούς {Εικόνα 1,2,3}. 

Εικόνα 1. - Ο ασθενής  σε  ηλικία  9  ετών Πολλαπλά  κατάγ-
ματα άνω και  κάτω  άκρων με  παραμορφώσεις χωρίς καμία 

ορθοπαιδική  παρέμβαση.

Εικόνα 2. - Ακτινολογική εικόνα πυέλου και κάτω άκρων σε 
ηλικία 9 ετών.

Εικόνα 3. - Ακτινολογική εικόνα του κορμού σε ηλικία 9 
ετών.

Το οικογενειακό περιβάλλον από την πρώτη τυ-
χαία εξέταση και 19 χρόνια μετά δεν δέχθηκε καμία 
ορθοπαιδική παρέμβαση - βοήθεια, για αυτό και 
τα κατάγματα πωρώθηκαν σε θέση μεγίστης πα-
ραμόρφωσης, υπό την ανταγωνιστική δράση των 
μυών και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι 
παραμορφώσεις είναι σήμερα εξεσημασμένες, τύ-
που ορθής γωνίας, με δερματικά  έλκη πίεσης και 
αποπεπλατυσμένα οστά {Εικόνα 4,5}.
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Εικόνα 4 - 19 χρόνια μετά ο ασθενής με εγκατεστημένες 
ριζομελικές παραμορφώσεις κλειστής γωνίας και αλλά και 

τοπικές.

Εικόνα 5. - 19 χρόνια μετά ο ασθενής με εγκατεστημένες 
ριζομελικές παραμορφώσεις κλειστής γωνίας και αλλά και 

τοπικές.

Οι μυς είναι ανεπτυγμένοι παρά τις παραμορ-
φώσεις και ο ασθενής έχει σχετική ευκινησία με τη 
χρήση των χεριών, καθώς οι αρθρώσεις λειτουρ-
γούν και εύκολα κινείται προς το κρεβάτι του από 
το αναπηρικό αμαξίδιο και το αντίστροφο. Από τον 
εργαστηριακό έλεγχο κατά την έξαρση της νόσου 
παρατηρείται αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης 
και του ασβεστίου. Οι παραμορφώσεις είναι έκδη-
λες ριζομελικές στα κάτω άκρα και τοξοειδείς στα 
άνω . Ακτινολογικά παρατηρείται αποπλάτυνση 
των επιφύσεων με κυστικές αλλοιώσεις με κατά 
τόπους ευμεγέθεις πώρους και διαταραχή της αρ-
χιτεκτονικής {6,7,8}.

Εικόνα 6, 7, 8. - παραμορφώσεις στα άνω άκρα τύπου S και 
καλή κίνηση των αρθρώσεων ορατό διπλό κάταγμα στο αρ. 

βραχιονίου.

Συνυπάρχει κλινικά και ακτινολογικά έκδηλη 
θωρακοοσφυϊκή σκολίωση, ενώ η λεκάνη παρου-
σιάζει παραμόρφωση δίκην «κούπας» τραπουλό-
χαρτου {9.10,11/12,13}. Ο ασθενής είναι καθηλω-
μένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν περπάτησε, δεν 
έπαιξε, φοίτησε σε κανονικό σχολείο, έχει φίλους, 
έχει εξόδους, γνωρίζει την πάθηση του μέσω δια-
δικτύου, ενώ κατά καιρούς είχε κάποια ψυχολογικά 
προβλήματα. Είναι απορίας άξιο πώς ένα ζεστό και 
φιλικό οικογενειακό περιβάλλον άφησε μια τόσο 
σοβαρή πάθηση να εξελιχθεί πάνω σε μια μοιρο-
λατρική βάση, χωρίς καμία βοήθεια, επηρεάζοντας 
αρνητικά την ποιότητα ζωής του παιδιού της.  Ο 
ενηλικιωμένος πλέον ασθενής, παρά το ότι έμαθε 
να ζει και συμβιβάσθηκε με τα δεδομένα της νόσου 
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και ότι αυτό συνεπάγεται, άρχισε να σκέφτεται κά-
ποιες στοχευόμενες παρεμβάσεις διόρθωσης των 
μεγάλων παραμορφώσεων του.

Εικόνα 9, 10, 11. - ακτινολογικά περιαρθρική οστεοπόρωση 
ζώνες του Looser και οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις γονάτων 

και ισχίων.

Εικόνα 12, 13. - βαρύτατη  κυφοσκολίωση  με  παραμόρ-
φωση  του θωρακικού  κλωβού και αυξημένο υπολειπόμενο 

αναπνευστικό όγκο

Συζήτηση
Από το 1678 που περιγράφηκε για πρώτη φορά 

από τον Malebrance, άνω των 40 συνώνυμα 
έχουν αναφερθεί, στοιχείο της πολυμορφίας των 
εκδηλώσεων της νόσου και της πολυσυστηματικής 
προσβολής. Από την άποψη της ιστοπαθολογίας η 
διαταραχή εντοπίζεται στο μεσόδερμα και χαρα-
κτηρίζεται από αδυναμία μετατροπής του προκολ-
λαγόνου σε κολλαγόνο τύπου Ι . Οι μεταλλάξεις 
(μετάλλαξη ένα χημικό λάθος), πιο ειδικά εντοπί-
ζονται στα χρωματοσώματα 7 και 17 (Kocher και 
Shapiro 1998, Strevel et al 2005). Οι κλινικές εκ-
δηλώσεις είναι πολυμορφικές και αφορούν γενι-
κευμένη οστεοπόρωση, κυανούς σκληρούς χιτώνες 
των οφθαλμών, χαλαρότητα των συνδέσμων, κώ-
φωση, διαταραχές οδοντοφυΐας και καρδιοπνευ-
μονικές διαταραχές (Shapiro et al 2005, Saeves 
et al 2009). Η οστεοπόρωση είναι υπεύθυνη για 
την ευθραυστότητα των οστών από ασήμαντη βία. 
Η πλαδαρότητα και η ατονία των μυών με την υπε-
ρεκτατικότητα και χαλαρότητα των συνδέσμων 
οδηγούν σε παραμορφώσεις με ευμεγέθεις πώ-
ρους. Από τις πλέον χρησιμοποιούμενες κατατάξεις 
είναι αυτή του Silence D O (1979), που αφορά σε 
τρείς κλινικές μορφές, τις ελαφρές που δεν διαγι-
γνώσκονται, τις μεσαίες που βελτιώνονται και τις 
βαριές που δεν επιζούν. Η διαφορική διάγνωση εί-
ναι ενδιαφέρουσα και θα γίνει από την συγγενή 
υποφωσφαταιμία, αχονδροπλασία, καμπτομελικό 
νανισμό κυστίνωση, πυκνοδυσόστωση και άλλες. Η 
θεραπευτική παρέμβαση περιλαμβάνει φαρμακευ-
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τική αγωγή με διφωσφονικά ενδοφλεβίως και από 
του στόματος, που φαίνεται να μειώνουν την οστι-
κή απώλεια και τον κίνδυνο καταγμάτων (Cundy 
et al 2007). Επί πλέον τα εύθραυστα οστά και οι 
παραμορφώσεις χρειάζονται ορθωτικά μηχανήμα-
τα – κηδεμόνες από ελαφρά και ισχυρά υλικά, με 
μακρόχρονη εφαρμογή και χρήση. Στα παραμορ-
φωμένα οστά χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση: 
γίνονται πολλαπλές οστεοτομίες και εσωτερική 
συγκράτηση με ενδομυελικούς ήλους σταθερούς 
η τηλεσκοπικούς. Οι σταθεροί ήλοι οφείλουν να 
αλλάζουν κάθε 2-4 χρόνια (Elmirini et al 2006, 
Cheung και Glorieux 2008). Όμως δεν πρέπει να 

ξεχνούμε ότι σ αυτά τα παιδιά οι επεμβάσεις αυτές 
είναι επικίνδυνες, λόγω συνυπάρχουσας κυφοσκο-
λίωσης με μειωμένες αναπνευστικές εφεδρείες. 
Ακόμη πρέπει να υπάρχει καλή προετοιμασία και 
σχεδιασμός, γιατί τα παιδιά αυτά αιμορραγούν 
ακατάσχετα και μπορεί να παρουσιάσουν κατά την 
αναισθησία κακοήθη υπερθερμία (Cooper 1989).  
Η ΑΟ είναι πολυσύνθετο ιατρο-κοινωνικό πρόβλη-
μα που για την αντιμετώπιση του χρειάζεται ομάδα 
ειδικών της υγείας, με συνοδό ψυχολογική υπο-
στήριξη, αλλά και εκπαίδευση  για πρόληψη και 
αποτροπή των καταγμάτων. 
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Περίληψη 
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς ανδρός ηλικίας 79 ετών 

με μηραλγία δεξιά ως αποτέλεσμα περιφερικής μετανάστευσης 
τριπτέρυγου ήλου Smith – Petersen που εισήχθη προ 60 ετών για 
την αντιμετώπιση κατάγματος του αυχένα του μηριαίου από στρα-
τιωτικό χειρουργό. Συζητείται η ιστορική πορεία της θεραπείας 
των  καταγμάτων του μηριαίου αυχένα κατά την τελευταία εκατο-
νταετία και η προ 60 ετών ταξινόμηση κατά Garden που επιβιώνει 
μέχρι τις ημέρες μας. 

Meralgia caused by distal migration of a 
triflanged Smith-Petersen nail  

Bischiniotis I. St, Koumis P, Kalaidopoulos P, Koulouris A. 
Khalkidhiki General Hospital, Polygyros, Greece

Abstract 
A case of a male patient aged 79 complaining with right mer-

algia symptoms mimicking degenerative spine disease symp-
toms is presented due to distal migration of an old Smith-Pe-
tersen nail introduced some 60 years ago for fixing a valgus 
impacted femoral neck fracture (Garden I) during his military 
service in an advanced Greek Military Hospital in the decade 
of fifties by a general military surgeon. Historic course of the 
treatment of femoral neck fractures during the last century is 
discussed and the sixty years old Garden classification which is 
surviving nowadays.

Μηραλγία δεξιά λόγω 
περιφερικής μετανάστευσης 

  τριπτέρυγου ήλου 
  Smith-Petersen 

Ι. Στ. Μπισχινιώτης, Π. Κουμής, Π. Καλαϊδόπουλος, Α. Κουλούρης
Γ. Ν. Χαλκιδικής

Όροι ευρετηρίου:

υποκεφαλικά κατάγματα 
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ταξινόμηση κατά Garden 

τριπτέρυγος ήλος Smith - 
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ήλος ισχίου Küntscher

Key words:

subcapital fracture of the 
femur
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Triflanged Smith – Petersen 
nail

Küntscher hip nail      
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Εισαγωγή 
Ο τριπτέρυγος ήλος Smith-Petersen επινοή-

θηκε από τον Αμερικανό Νορβηγικής καταγωγής 
Marius Nygaard Smith-Petersen to 1925 (Smith 
– Petersen et al 1931) και αποτέλεσε σταθμό για 
τη χειρουργική των καταγμάτων του ισχίου αλλά 
και εν γένει τη σύγχρονη αντίληψη για την αντιμε-
τώπιση των καταγμάτων (Graham 1968). Εμπλου-
τίστηκε με πλευρική πλάκα μεταβαλλόμενης γωνί-
ας το 1937 και αργότερα από τους Johansson και 
Thornton και τέλος από τον Bousquet. Για πολλές 
δεκαετίες αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της χει-
ρουργικής του ισχίου ακόμη και χωρίς την πλευρική 
πλάκα τόσο για κατάγματα του αυχένα όσο και για 
διατροχαντήρια αυξάνοντας τη γωνία εισαγωγής. 
Παρουσιάζεται περίπτωση περιφερικής μετανάστευ-
σης του ήλου με αποτέλεσμα πρόκληση μηραλγίας. 

Παρουσίαση ασθενούς
 Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς  άνδρα 

79 ετών που αντιμετωπιζόταν από το πρωτοβάθ-
μιο δίκτυο ως πάσχων από ισχιαλγία ή/και μηραλ-
γία δεξιά και αποδιδόταν σε εκφυλιστικές αλλοιώ-
σεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 
Η παραγγελία ακτινογραφίας λεκάνης και ισχίων 
σχετικώς καθυστέρησε με αποτέλεσμα να έχει 
υποβληθεί σε πολλές μορφές θεραπείας για την 
αντιμετώπισης της υπαρκτής εκφυλιστικής σπον-
δυλαρθροπαθείας. 

Ιστορικό 
 Από τη λήψη του ιστορικού αναφέρθηκε 

αντιμετώπιση κατάγματος στην περιοχή του δεξιού 
ισχίου προ 60 περίπου ετών και  κατά τη διάρκεια 
της στρατιωτικής του θητείας, η φύση του οποίου 
δεν εξακριβώθηκε πλήρως. Το κάταγμα ηλώθηκε 
από τον γενικό χειρουργό του στρατιωτικού νοσο-
κομείου και μετά κάποια περίοδο ανάρρωσης εξήλ-
θε και συνέχισε τη θητεία του. Για πολλές δεκαετίες 
δεν είχε ενοχλήματα. Τα τελευταία ενοχλήματα είχαν 
εγκατασταθεί από έτους περίπου και αποδιδόταν 
στην εκφυλιστική νόσο της σπονδυλικής στήλης. Η 
ακτινογραφία της λεκάνης και των ισχίων κατέδειξε 
περιφερική μετανάστευση  τριπτέρυγου ήλου Smith 
– Petersen. Ο ήλος εντοπιζόταν κάτω από τη πλα-
τεία περιτονία ερεθίζοντας με τη βάση του τα μα-
λακά μόρια της περιοχής (εικ. 1). 

Εικόνα 1. - Περιφερική μετανάστευση ήλου Smith Petersen

Ακτινολογικώς παρατηρείται εκτός από τη με-
τανάστευση του ήλου, τα ίχνη της διαδρομής του 
και κυστική αλλοίωση του άνω χείλους του αυχένα 
του μηριαίου πράγμα το οποίο μαζί με την παρα-
τηρούμενη βλαισότητα του αυχένα παραπέμπει σε 
αντιμετώπιση υποκεφαλικού κατάγματος μάλλον 
ενσφηνωμένου σε βλαισότητα Garden I (Garden 
1957) (εικ. 2). 

Εικόνα 2. - Η κατά Garden I και ΙΙ μορφολογία των υποκεφα-
λικών καταγμάτων του μηριαίου

Είναι πιθανό το κάταγμα να ηλώθηκε υπό χα-
μηλή γωνία, όπως ο ίδιος ο Garden υποδεικνύει 
στην κλασική μελέτη του 1961 με ήλο ισχίου τύ-
που Küntscher (εικ. 3). 



39- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 1 - 2014

Εικόνα 3. – Η προτεινόμενη κατά Garden ήλωση των εν-
σφηνωμένων σε βλαισότητα υποκεφαλικών καταγμάτων του 

μηριαίου. 

Προτάθηκε στον ασθενή η αφαίρεση του ήλου 
υπό τοπική αναισθησία. 

Εγχείριση 
Με τοπική αναισθησία τελείται μικρή τα τομή 

στην περιοχή της βάσης του ήλου Smith – Peters-
en, όπως προβάλλει κάτω από την πλατεία περιτο-
νία (εικ. 4). 

Εικόνα 4. - Η προβολή της βάσης του ήλου smith - Petersen 
από το χειρουργικό τραύμα

Ο ήλος αφαιρέθηκε ευχερώς (εικ. 5). Το τραύμα 
συγκλείσθηκε σε δύο στρώματα υπό ανοικτή πα-
ροχέτευση που αφαιρέθηκε μετά 48 ώρες. Η επού-
λωση του τραύματος ήταν απρόσκοπτη. Τα φαινό-
μενα υποχώρησαν πλήρως. 

Εικόνα 5. - Ο αφαιρεθείς τριπτέρυγος ήλος Smith- Petersen

Συζήτηση 
 Η ήλωση των ενσφηνωμένων σε βλαισό-

τητα ατελών καταγμάτων κατά Garden I στη δε-
καετία του 1950 και μάλιστα σε προκεχωρημένο 
στρατιωτικό νοσοκομείο της εποχής και μάλιστα 
από γενικό χειρουργό δείχνει το υψηλό επίπεδο 
της υγειονομικής κάλυψης του Ελληνικού Στρατού 
την εποχή εκείνη αλλά και διαχρονικά. Το ευμενές 
τελικό αποτέλεσμα και η μακρά πορεία ελεύθερη 
συμπτωμάτων δικαιώνει την επιλογή. Η σημερινή 
τελική ακτινολογική εικόνα έχει να διηγηθεί πολλά 
για τη φυσική εξέλιξη της πορείας του κατάγματος 
κάτω από συνθήκες ήλωσης και πώρωσης. 
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Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση νεαρού ανδρός πολυτραυματία με 

συντριπτικό κά- ταγμα διάφυσης δεξιού μηριαίου που αντιμετωπί-
στηκε επειγόντως στο πλαίσιο της αρχι- κής εισαγωγής του στο Νο-
σοκομείο. Παρά το ευνοϊκό δεδομένο της αποκατάστασης της ακε-
ραιότητας του έσω φλοιού και της διατήρησης της κινητικότητας 
των εκατέρωθεν αρ- θρώσεων, τα κλινικά φαινόμενα του άλγους 
και της αστάθειας δεν υποχώρησαν. Η επι- χειρηθείσα εισαγωγή 
αυτόλογων αυξητικών παραγόντων στην εστία δεν απέδωσε επί- 
σης. Διενεργήθηκε ανταλλαγή του ήλου με παχύτερο ενδοασφα-
λιζόμενο, αποκαταστά- θηκε η συμπλησίαση των οστικών περάτων 
και εισήχθησαν αλλομοσχεύματα με τελικό ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Femoral pseudarthrosis after a comminuted 
diaphyseal femoral fracture in a young 
polytrauma patient

Giazitzoglou K, Bischiniotis I S.
Orthopaedic Department - Kozani General Hospital, 

Kozani, Greece

Abstract
A case of a young male polytrauma patient with comminuted 

right femoral diaph- yseal fracture, which was medullary, fixed 
on emergency basis soon after his admission in our Institution. 
Despite the favorable restoration of the integrity of the medial 
cortex and conservation of the range of motion of ipsilateral hip 
and knee clinical phenomena of pain and instability not subsided. 
The attempted introduction of autologous growth factors in the 
outbreak did not work well. In remained thus to conduct a nail ex-
change with a thicker interlocking one, after open reduction. The 
resulting restoration of the proximity of the fracture ends and 
insertion of preserved allografts lead in pseudarthrosis union.

Ψευδάρθρωση επί      
συντριπτικού κατάγματος 

  διάφυσης μηριαίου σε 
  νεαρό ενήλικα πολυτραυματία
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Εισαγωγή
Η ψευδάρθρωση των καταγμάτων της διάφυ-

σης του μηριαίου παρά τις προόδους που έχουν 
υπάρξει στη μελέτη της μηχανικής και της βιολο-
γίας τους εξακολουθεί και απο- τελεί υπαρκτό δι-
αγνωστικό αλλά κυρίως θεραπευτικό πρόβλημα 
(Canadian Orthopaedic Trauma Society 2003, 
Winquist και συν 1984, Wolinsky και συν 1999). 
Η μηριαία διάφυση παρά την καλή αιμάτωση από 
το αυτόνομο τροφοφόρο σύστημα του οστού και 
την καλή κάλυψή από μαλακά μόρια ανεξάρτητα 
από τη μέθοδο οστεοσύνθεσης που επιλέγεται υ- 
πόκειται στον κίνδυνο της καθυστερημένης πώρω-
σης και ψευδάρθρωσης (Furlong και συν 1999). Τα 
ανωτέρω είναι ακόμη πιο έκδηλα όταν πρόκειται 
για επιλεγμένους πολυτραυμα- τίες στους οποί-
ους έχει επιλεγεί η ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελι-
κή ήλωση ως μέθοδος ορι- στικής θεραπείας και 
όπως είναι φυσικό ο σχεδιασμός της ενδομυελικής 
ήλωσης αλλά και η εκτέλεσή της είναι δυνατό να 
υστερεί από τεχνική άποψη (Hak και συν 2000).

Παρουσίαση ασθενούς
Ασθενής ηλικίας 24 ετών ενεπλάκη σε πλαγι-

ομετωπική σύγκρουση ως οδηγός οχή- ματος σε 
επαρχιακό δρόμο και υπέστη ΚΕΚ-εγκεφαλική δι-
άσειση, κλειστή θωρακοκοιλιακή κάκωση και κα-
τάγματα της διάφυσης του δεξιού μηριαίου και της 
αριστεράς επιγονατίδας. Η καλή γενική κατάσταση 
του ασθενούς και η δυνατότητα οργάνωσης επεί-
γοντος χειρουρ- γείου επέτρεψαν την ενδοασφα-
λιζόμενη ενδομυελική ήλωση του κατάγματος της 
μηριαίας διάφυσης και την οστεοσύνθεση του κα-
τάγματος της επιγονατίδας με τη βοήθεια βελονών 
Kirschner και συρμάτινης αγκύλης ελκυσμού.

Η μετατραυματική/μετεγχειρητική πορεία του 
ασθενούς ήταν απρόσκοπτη. Τα τραύματά του 
επουλώθηκαν ομαλώς κατά πρώτο σκοπό. Η πώ-
ρωση των καταγμάτων όμως παρουσίασε προβλή-
ματα που αναλύονται παρακάτω.

Παρουσιάστηκε χαλάρωση της συρμάτινης 
αγκύλης ελκυσμού του κατάγματος της επιγονατί-
δας και προβλήματα από πίεση επί του υπερκειμέ-
νου δέρματος. Η πρώιμη αφαί- ρεση των υλικών 
που ενοχλούσαν επέλυσε το πρόβλημα και επέτρε-
ψε την πώρωση του κατάγματος με καλή ομαλότη-
τα των αναταγμένων αρθρικών επιφανειών.

Το κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου παρά 
την εμφάνιση στοιχείων πώρωσης και της μερικής 
επαφής τμήματος του ακέραιου φλοιού εμφάνισε 
σημεία καθυστερημένης πώρωσης (εικ. 1).

Εικόνα 1. - Η πορεία της πώρωσης δύο μήνες μετά την 
ενδομυελική ήλωση. 

Αποφασίστηκε η αφαίρεση των κοχλιών περι-
φερικής ασφάλισης και δυναμοποίηση της ήλωσης 
(εικ. 2).

Εικόνα 2. - Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης της βίδας περιφε-
ρικής ασφάλισης

Προκρίνεται επίσης η ενίσχυση της πώρωσης 
με τη καθοδηγούμενη εισαγωγή αυξητικών παρα-
γόντων στην εστία της καθυστερημένης πώρωσης 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο (εικ. 2).

Μετά παρέλευση δύο μηνών η εντύπωση αυτή 
ενισχύεται ενώ έχει αποκατασταθεί πλήρως η κινη-
τικότητα του συστοίχου γόνατος (εικ. 3).
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Εικόνα 4. - Πλήρης αποκατάσταση της κινητικότητας του 
γόνατος.

Επιτρέπεται η προοδευτική φόρτιση. Παρά την 
εντύπωση που δίνεται από τον ακτι- νολογικό 
έλεγχο για την ευμενή πρόοδο της πώρωσης του 
κατάγματος του μηριαίου, ο α- σθενή έχει ενοχλή-
ματα στα οποία περιλαμβάνονται άλγος και αστά-
θεια κατά την φόρτιση. Αποφασίζεται η διάνοιξη 
της εστίας της ψευδάρθρωσης μετά παρέλευση δε-
καμήνου και πλέον από την αρχική επέμβαση. Διε-
νεργείται ανοικτή ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική 
ήλωση, κατά την οποία συγκρατούνται τα αφεστώ-
τα οστικά πέρατα με δύο συρμάτινες α- γκύλες και 
εισάγονται οστικά αλλομοσχεύματα. Μετά δίμηνο 
η ψευδάρθρωση φαίνεται ότι έχει πωρωθεί πλή-
ρως με αντίστοιχη απάλειψη των κλινικών ενοχλη-
μάτων (εικ. 5).

Εικόνα 6. - Τελικό ακτινολογικό αποτέλεσμα της αποκατά-
στασης της ψευδάρθρωσης

Συζήτηση
Η επίτευξη οστέινης πώρωσης χωρίς επιπλο-

κές είναι ο τελικός σκοπός της θεραπεί- ας κάθε 
κατάγματος της διάφυσης του μηριαίου, αλλά δεν 
είναι ο μόνος. Η διόρθωση του άξονα, η εκρίζω-
ση μιας πιθανής λοίμωξης, η βελτιστοποίηση της 
μυϊκής ισχύος και η απο- κατάσταση του ασθε-
νούς δεν είναι μικρότερης σημασίας. Όλοι αυτοί 
οι αντικειμενικοί στό- χοι πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρώς υπόψη κατά τη χάραξη της θεραπευτι-
κής στρατηγικής. Πέραν της κατάρτισης ενός καλά 
σχεδιασμένου και εκτελεσμένου θεραπευτικού 
προγράμ- ματος, εξετάζονται τα συνοδά προβλή-
ματα και η γενική κατάσταση του ασθενούς που 
πρέ- πει να βελτιστοποιηθούν για να αυξηθούν οι 
πιθανότητες επιτυχίας. Επιπροσθέτως, η χρή- ση 
καπνού και άλλα λαμβανόμενα φάρμακα, όπως εί-
ναι π. χ. κορτικοστεροειδή, μη στερο- ειδικά αντι-
φλεγμονώδη, κυτταροστατικά κλπ που μπορεί να 
επηρεάζουν αρνητικά την ο- στεογονία πρέπει να 
ελεγχθούν ή να τροποποιηθούν. Οι θεραπευτικές 
επιλογές περιλαμ- βάνουν τεχνικές δυναμοποίη-
σης του ήλου, ανταλλαγής ενδομυελικού ήλου με 
άλλον μηχα- νικώς και βιολογικώς επαρκέστερο, 
η οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες, η εξωτερική 
οστε- οσύνθεση ιδιαιτέρως, όταν πρόκειται για ση-
πτικές ψευδαρθρώσεις ή όταν υπάρχει ήδη εφαρ-
μοσμένη συσκευή και επιζητείται η άσκηση διαδο-
χικών κύκλων συμπίεσης-διάτασης (Μπισχινιώτης 
και συν 2010). Άλλα επικουρικά βοηθήματα είναι 
η ηλεκτρική διέγερση, η χρήση μοσχευμάτων και η 
εφαρμογή της αυξητικών παραγόντων.

Ο όρος δυναμοποίηση αναφέρεται στη μετατρο-
πή ενός στατικώς ενδοασφαλιζόμε- νου ήλου προς 
ένα δυναμικώς ασφαλιζόμενο ήλο. Αυτό επιτυγχά-
νεται με την αφαίρεση των κεντρικών ή/και των 
περιφερικών ήλων ασφάλισης, επιτρέποντας όταν 
είναι εξασφαλισμέ- νος ο έλεγχος της αξονικής 
σταθερότητας αναλόγως της κατασκευής του υλι-
κού οστεοσύν- θεσης. Θεωρητικώς, η δυναμοποί-
ηση επιτρέπει μεταφορά φορτίων στην εστία της 
ψευ- δάρθρωσης, με αποτέλεσμα την προαγωγή 
της οστεογονίας και την οστέινη πώρωση του κα-
τάγματος (Yokota και Tanaka 2005). Ο μηχανικός 
ερεθισμός με τη βοήθεια των ασκούμε- νων δυ-
νάμεων φόρτισης και διαλείπουσας άσκησης κατα-
πονήσεων στην εστία της πώρω- σης, στις οποίες 
μπορεί να μην ήταν προηγουμένως τόσο εκτεθει-
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μένη, τις πιο πολλές φορές αρκεί για την επίτευξη 
της πώρωσης (Wu και Shih 1992). Οι εναλλακτικές 
θεραπευτικές επιλο- γές είναι εύκολο να εφαρμο-
στούν και μπορεί να είναι επαρκείς, όταν υπάρχει 
αξονική σταθερότητα σε κακώσεις που αρχικώς 
αντιμετωπίστηκαν με στατική ενδοασφαλιζόμενη 
ήλωση (Wu 1997).

Η ανταλλαγή του ήλου αναφέρεται στη πρακτι-
κή της αφαίρεσης ενός εισηγμένου ήδη ενδομυε-
λικού ήλου, νέα διεύρυνση της μυελικής κοιλότη-
τας κατά μεγαλύτερη διάμετρο και εισαγωγή ενός 
φαρδύτερου ήλου. Η τεχνική αυτή προάγει την πώ-
ρωση τόσο μηχανικώς όσο και βιολογικώς. Η δια-
δοχική διεύρυνση μεγαλώνει το χώρο της μυελι-
κής κοιλότητας και διευκολύνει την εισαγωγή ενός 
ευρύτερου και πιο άκαμπτου ήλου. Επιπροσθέτως, 
η αλλαγή του ήλου προάγει τη σταθερότητα με 
την αύξηση του μήκους της ισθμικής μοίρας της 
μυε- λώδους αυλού, πράγμα το οποίο αυξάνει την 
επαφή μεταξύ του εμφυτεύματος και του ενδο- 
στέου. Οι βιολογικοί ερεθισμοί που ακολουθούν 
την ανταλλαγή του ήλου περιλαμβάνουν την ενα-
πόθεση αυτολόγων οστικών μοσχευμάτων, μέσω 
της διαδικασίας της διεύρυνσης του μυ- ελώδους 
αυλού. Το ακριβές ποσοστό της διεύρυνσης είναι 
άγνωστο αλλά είναι πιθανό το απαιτούμενο να εί-
ναι το ελάχιστο που προσδιορίζεται από την επάρ-
κεια του απομένοντος φλοιώδους οστού (Μπισχι-
νιώτης 1998).

Έχουν αναφερθεί ποικίλα ποσοστά επιτυχίας 
της πρωτογενούς θεραπείας της ψευ- δάρθρωσης 
της διάφυσης του μηριαίου (Hak και συν 2000, 
Kempf και συν 1986, Webb και συν 1986, Furlong 
και συν 1999). Οι Kempf και συν (Kempf και συν 
1986) αναφέρουν συχνό- τητα 93% οστέινης πώ-
ρωσης στη δική τους ανασκόπηση επί 27 ασθενών 
με ψευδάρθρωση που αντιμετωπίστηκαν με αλ-
λαγή του ήλου. Οι Webb και συν (Webb και συν 
1986) αναφέ- ρουν 97% συχνότητα πώρωσης. Στη 
δική τους σειρά, τα κατάγματα που δεν υπάκουσαν 
στη πρώτη αλλαγή υπάκουσαν σε μια επανάληψη 
της διαδικασίας. Πιο πρόσφατες μελέτες, αναφέρ-
θηκε υψηλότερη επίπτωση ψευδάρθρωσης μεταξύ 
καπνιστών αλλά οι συγγραφείς δεν κατάφεραν να 
αποδείξουν μια στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 
με άλλους παράγο- ντες, περιλαμβανομένων του 
τύπου της ψευδάρθρωσης τη χρήση ήλου στατικής 
ή δυναμι- κής συμπίεσης (Hak και συν 2000, Cove 

και συν 1997, Furlong και συν 1999). Σε μια ανα-
δρομική μελέτη επί 19 ασθενείς με ψευδαρθρώ-
σεις της διάφυσης του μηριαίου θεραπεύτηκαν με 
αλ- λαγή του ήλου. Οι Weresh και συν (Weresh και 
συν 2000) αναφέρουν συχνότητα επιμένου- σας 
ψευδάρθρωσης της τάξης του 53% σε 35 εβδομά-
δες, που προβάλλει τη μέθοδο της αλ- λαγής του 
ήλου ως πανάκεια για την αντιμετώπιση της ψευ-
δάρθρωσης του μηριαίου. Σε μια σειρά 47% των 
ασθενών χρειάστηκαν μια επιπρόσθετη θεραπευ-
τική ενέργεια, περιλαμβανο- μένων της ανοικτής 
εισαγωγής αυτολόγων μοσχευμάτων προκειμένου 
να επιτευχθεί πώρωση.

Μια προσπάθεια οφείλει να γίνει με στόχο την 
ανταλλαγή του υπάρχοντος υλικού με έναν ήλο που 
είναι μεγαλύτερο κατά διάμετρο (1 έως 2 χιλιοστά) 
και πιο άκαμπτο λόγω της αύξηση της διαμέτρου 
ή του πάχους των τοιχωμάτων του ή και των δύο. 
Ο μυελώδης αυλός διευρύνεται μέχρι ο παραγό-
μενος ήχος να έχει οστική απήχηση. Σκοπός αυτής 
της πρακτικής είναι η διεύρυνση του αυλού κατά 
1 έως 1,5 χιλιοστά πάνω από την υπάρχουσα για 
το προϋ- πάρχον υλικό. Σε καταγματικά πρότυπα 
με αξονική σταθερότητα θα πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα κατά τρόπο δυναμικής ασφάλισης με την 
αξιοποίηση των οπών εισαγωγής ήλων δυ- ναμικής 
ασφάλισης που υπάρχουν στους περισσότερους 
ήλους. Με την εξαίρεση της εμφά- νισης ατροφι-
κών αλλοιώσεων στα προεγχειρητικά ακτινογρα-
φήματα επικουρική εισαγωγή αυτολόγων οστικών 
μοσχευμάτων δε διενεργείται τουλάχιστον κατά την 
πρώτη προσπάθεια θεραπείας της ψευδάρθρωσης 
με αλλαγή του ήλου. Η ανοικτή εισαγωγή μοσχευ-
μάτων πα- ρόλα αυτά είναι αναγκαία σε επανα-
λαμβανόμενες προσπάθειες μετά την αποτυχία της 
πρώτης. Παρόλο που οι συχνότητες θεραπευτικής 
πώρωσης είναι μικρότερη από την ανα- φερόμενη 
αρχικώς, η αλλαγή του ενδομυελικού ήλου για την 
αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης μηριαίου επιτρέπει 
την γρήγορη φόρτιση και την απρόσκοπτη κινητικό-
τητα των προσκειμέ- νων αρθρώσεων, ενώ οι πα-
ραγόμενες συχνότητες πώρωσης είναι μεγαλύτερες 
από ότι εί- ναι με λιγότερο επιθετικές τεχνικές όπως 
είναι η δυναμοποίηση του ήλου.

Ήλοι που προαπαιτούν διεύρυνση του μυελώ-
δους αυλού μπορούν να χρησιμοποι- ηθούν ως 
σωστική διαδικασία κατά την αντιμετώπιση ψευ-
δαρθρώσεων μετά συμπιεστική οστεοσύνθεση 
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καταγμάτων της μηριαίας διάφυσης (Wu και συν 
1999). Μετά την αφαίρεση της πλάκας επιλέγεται 
ήλος ανάλογης διαμέτρου και εισάγεται στον μυε-
λώδη αυλό με τον συνηθισμένο τρόπο. Θα πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα για την ακεραιότητα του 
εκ μαλα- κών μορίων φακέλου που περιβάλλει το 
κάταγμα μετά την αφαίρεση των υλικών με τρόπο 
ώστε να επιτρέπεται η τοπική εναπόθεση των προ-
ϊόντων της διεύρυνσης.

Τα αυτόλογο οστούν, τα αλλομοσχεύματα, το 
αναρρόφημα οστικού μυελού, οι ο- στικές μορφο-
γενετικές πρωτεΐνες και συνακόλουθα οι συνδυ-
ασμοί αυτών μπορούν να ει- σαχθούν στην εστία 
της ψευδάρθρωσης ως μεμονωμένες διαδικασίες. 
Τα αποτελέσματα της άσηπτης ψευδάρθρωσης του 
μηριαίου που αντιμετωπίστηκαν με οστική μετα-
μόσχευ- ση ως περιστασιακή και ανοικτή επέμβα-
ση δεν έχει να επιδείξει καλύτερα αποτελέσματα 
από ότι η ανταλλαγή του ήλου αν και δεν υπάρχει 
εμπειρία από τη σύγκριση των δύο (Wu και Chen 
1997). Πιο συχνά χρησιμοποιούνται ως επικουρικά 
στοιχεία μαζί με την ανταλ- λαγή του ήλου και τις 
διάφορες τεχνικές της οστεοσύνθεσης με πλάκα. 
Επιλέγουμε ένα από τα επικουρικά αυτά βοηθήμα-
τα προκειμένου για ασθενείς με επανειλημμένες 
α- νταλλαγές ενδομυελικών ήλων ή όταν χρησιμο-
ποιείται η οστεοσύνθεση με πλάκα και δεν μπορεί 
να ασκηθεί επαρκής συμπίεση κατά την εστία της 
ψευδάρθρωσης.

Οι οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες (ΒMP) 

έχουν μελετηθεί επαρκώς σε πειρα- ματικά μο-
ντέλα επί ζώων σε προοπτικού χαρακτήρα καλής 
τυχαιοποίησης μελέτες ως μέ- θοδος εκλογής 
αντιμετώπισης της απομεταλλωτικής ψευδάρ-
θρωσης της κνημιαίας δι ά- φυσης (Einhorn 2003, 
Friedlaender και συν 2001). Στη μια από τις δύο με-
λέτες (Friedlaender και συν 2001), επί ασθενών με 
ψευδάρθρωση της κνήμης τα αποτελέσματα έχουν 
τυχαιο- ποιηθεί για την χρήση ανασυνδυασμένης 
ανθρώπινης μορφογενετικής πρωτεΐνης (rhBMP-2) 
(Canadian Orthopaedic Trauma Society 2003) 
σε σύγκριση με αυτογενή οστικά μοσχεύματα ως 
επικουρική θεραπεία με ενδομυελική ήλωση. Η 
επάρκεια της rhBMP-2 αποδείχθηκε ότι ήταν πα-
ραπλήσια με τα αυτογενή οστικά μοσχεύματα της 
μελέτης (81% πώρωση με την rhBMP-2 έναντι 
85% με μόσχευμα P = 0.524). Η FDΑ ενέκρινε μια 
ανθρωπι- στική μορφή εισαγωγής της rhBMP-2 
ως επικουρικής θεραπείας σε ψευδαρθρώσεις κνή- 
μης, όπου η χρήση αλλομοσχευμάτων δεν είναι δυ-
νατή ενώ οι άλλες εναλλακτικές μορφές επικουρι-
κής θεραπείας έχουν αποτύχει (Alt και συν 2007). 
Παρόλα αυτά η επάρκεια της θεραπείας δεν έχει 
επαρκώς μελετηθεί για το μηριαίο. Επιπλέον η εμ-
φάνιση ακατέργα- στου ογκώδους οστικού πώρου 
και τα δυναμικά επούλωσης που καταδείχθηκαν σε 
πειρα- ματικά μοντέλα επί ζώων δεν έχουν επί του 
παρόντος αποδειχθεί τόσο εντυπωσιακά όσο κατά 
την αξιολόγηση της πώρωσης των καταγμάτων 
των μακρών οστών επί των ανθρώπων (Einhorn 
2003, Friedlander και συν 2001).
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