
Περίληψη

Η συγγενής ψευδάρθρωση της κλείδας αποτελεί μια σπάνια 
μορφή συγγενούς διαμαρτίας.

Παρουσιάζουμε δύο θήλεις ασθενείς, που προσήλθαν σε ηλικία 
τριών και πέντε ετών, αντίστοιχα. Είχαν πλήρεις και ευχερείς δρα-
στηριότητες. Υπήρχε χαρακτηριστική προπέτεια στη μεσότητα της 
κλείδας, που έμοιαζε με εικόνα παρεκτοπισμένου κατάγματος. Σε 
επιμελή παρατήρηση διακρινόταν βράχυνση της κλείδας. 

Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε την ύπαρξη ανωμαλίας της με-
σότητος της κλείδας δεξιά, με παρεκτόπιση, γωνίωση των τμημά-
των και υποπλασία σε σχέση με την αριστερά κλείδα. Ο έλεγχος με 
αξονική τομογραφία έδειξε με ακρίβεια την εικόνα της συγγενούς 
ψευδάρθρωσης.

Η αντιμετώπιση έγινε κύρια για λόγους αισθητικούς. Έγινε ανοι-
κτή ανάταξη, διάνοιξη του σκληρού αυλού, οστεοσύνθεση με πλά-
κα και βίδες και χρήση λαγονίων μοσχευμάτων, με αποτέλεσμα 
σταθερή οστεοσύνθεση. Η πώρωση επιτεύχθηκε, χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα στη μετεγχειρητική τους πορεία Τα μεταλλικά υλι-
κά αφαιρέθηκαν ένα έτος μετά την επέμβαση. Η παρακολούθησή 
τους, τρία και τέσσερα έτη μετά, δείχνει φυσιολογική εξέλιξη. 

Η συγγενής ψευδάρθρωση της κλείδας θεωρείται ιδιαίτερα 
σπάνια διαμαρτία. Δημιουργείται μόνον δεξιά, πιθανώς από τον 
διαχωρισμό των δύο πυρήνων οστέωσης από την υποκλείδιο αρ-
τηρία. Επιτυγχάνεται πώρωση, σε αντίθεση με τις συγγενείς ψευ-
δαρθρώσεις στα μακρά αυλοειδή οστά, πιθανώς λόγω της ενδο-
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μεμβρανώδους προέλευσης της κλείδας. Η χρήση 
μεταλλικής πλάκας διευκολύνει τη σταθερότητα 
των τμημάτων της κλείδας.

Εισαγωγή

Η συγγενής ψευδάρθρωση κλείδας είναι μία 
ιδιαίτερα σπάνια διαμαρτία. Έχουν περιγραφεί πε-
ρίπου 200 περιπτώσεις στη βιβλιογραφία.

Η κλείδα σχηματίζεται από δύο πυρήνες οστέ-
ωσης, στο έσω και έξω τμήμα της. Αδυναμία συ-
νένωσης των δύο πυρήνων, οδηγεί σε συγγενή 
ψευδάρθρωση. Τα δύο τμήματα της κλείδας δημι-
ουργούν προπέτεια στη μεσότητα της κλείδας, με 
διαφορά στο σχήμα του σώματος εκατέρωθεν της 
αυχενικής χώρας. Δεν υπάρχει ιστορικό τραυματι-
σμού (Gomez et al 2004).

Οι συγγενείς ψευδαρθρώσεις στα μακρά οστά 
είναι σπάνιες, με συνηθέστερη εντόπιση στην 
κνήμη, την κερκίδα και την ωλένη. Όταν υπάρ-
χει συγγενής ψευδάρθρωση πρέπει να ερευνούμε 
για την πιθανότητα ύπαρξης νευρινωμάτωσης. Η 
αντιμετώπισή τους είναι ιδιαίτερα δυσχερής με 
εξαίρεση όπως περιγράφουμε, τη συγγενή ψευ-
δάρθρωση της κλείδας.

Παρουσιάζουμε δύο ασθενείς με ψευδάρθρωση 
κλείδας. Αναφερόμαστε στην εικόνα τους, στη δι-
άγνωση και στην αντιμετώπισή τους.

Ασθενείς - Μέθοδος

Πρόκειται για δύο κορίτσια, ηλικίας τριών και 
πέντε ετών αντίστοιχα, που προσήλθαν για έλεγ-
χο της προπέτειας που υπήρχε στη μεσότητα της 
δεξιάς κλείδας. Είχαν και τα δύο πλήρεις καθημε-
ρινές δραστηριότητες, συμμετείχαν σε χορό και 
μπαλέτο. Η ανύψωση των χεριών άνωθεν της κε-
φαλής ήταν πλήρης. 

Βλέποντας τα παιδιά, υπήρχε εμφανής προπέ-
τεια στην περιοχή της κλείδας. 

Σε επιμελή παρατήρηση μπορούσε να γίνει εμ-
φανής η μικρή βράχυνση της κλείδας. Σε πίεση 
της προπέτειας, υπήρχε μικρή κινητικότητα των 
δύο άκρων. Στο ένα κορίτσι υπήρχε αίσθημα δυ-

σφορίας σε έντονη πίεση, αλλά όχι πόνος. Δεν 
υπήρχαν δερματικές κηλίδες στα κορίτσια. Ο υπό-
λοιπος έλεγχος του μυοσκελετικού συστήματος 
ήταν φυσιολογικός.

Το περιγεννητικό ιστορικό ήταν καισαρική τομή 
στο ένα κορίτσι και φυσιολογικός τοκετός, χωρίς 
ιδιαίτερη δυστοκία, στο άλλο. Η προπέτεια είχε 
αποδοθεί σε κάταγμα κλείδας κατά τον τοκετό, 
που θεωρήθηκε ότι διέλαθε κατά την άμεση εξέ-
ταση των νεογνών.

Ο έλεγχος των κοριτσιών περιλάμβανε ακτινο-
λογική εξέταση με απλές ακτινογραφίες και έλεγ-
χο με αξονική τομογραφία της περιοχής.

Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε παραμόρφωση 
της κλείδας, με αλλαγή του σχήματος συγκρινό-
μενο με το σχήμα της άλλης κλείδας. Υπήρχε ει-
κόνα ψευδάρθρωσης, με απουσία συνέχειας του 
φλοιού. Η κλείδα εμφάνιζε λεπτότερη υφή, ήταν 
βραχύτερη και ήταν εμφανής η παραμόρφωση 
του σχήματος. 

Ο έλεγχος με αξονική τομογραφία έδειξε την 
ύπαρξη ψευδάρθρωσης, με κλειστό τον αυλό στις 
δύο πλευρές. Απεικονίσθηκε και η παραμόρφω-
ση των δύο τμημάτων της κλείδας στον χώρο. Η 
τρισδιάστατη απεικόνιση της παραμόρφωσης βο-
ηθούσε σημαντικά στην κατανόηση της παθολο-
γίας της περιοχής. 

Αντιμετώπιση

Οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν εγχειρητικά. Η 
τεχνική περιλάμβανε επιμελή υποπεριοστική πα-
ρασκευή των δύο τμημάτων της κλείδας, αφαίρε-
ση του ινώδους ψευδαρθρωσικού ιστού, επιμελή 
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διάνοιξη του αυλού στα δύο τμήματα. Ήταν χα-
ρακτηριστική η πλήρης απόφραξη του αυλού με 
σκληρό οστίτη ιστό. Μετά την κινητοποίηση των 
δύο τμημάτων, που είχαν διαφορά στον προσα-
νατολισμό, γινόταν ο καλύτερος δυνατός ευθει-
ασμός, και συγκράτηση των δύο τμημάτων με 
χρήση μεταλλικής πλάκας και οστεοσύνθεσης με 
βίδες. Στην περιοχή της ψευδάρθρωσης τοποθε-
τήθηκε μόσχευμα από τη λαγόνιο ακρολοφία.

Η μετεγχειρητική πορεία εξελίχθηκε χωρίς ιδι-
αίτερες επιπλοκές. Χρησιμοποιήθηκε ανάρτηση 
του χεριού για τρεις εβδομάδες και ακολούθησε 
σταδιακή κινητοποίηση. Σε διάστημα τριών μηνών 
υπήρχε πλήρης κλινική και ακτινολογική πώρωση 
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της πρώτης ασθενούς.

Εικόνα B 1,2,3,4 CT Αξονική τομογραφία της κλεί-
δας με την ψευδάρθρωση της δεύτερης ασθενούς και 
τρισδιάστατη απεικόνιση βλέποντας την βλάβη από 

την πλάτη.
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της ψευδάρθρωσης. Σε διάστημα ενός έτους και 18 
μηνών αντίστοιχα, μετά την επέμβαση, έγινε και 
αφαίρεση της πλάκας και των βιδών.

Το κοσμητικό αποτέλεσμα από την τομή είναι 
πολύ καλό, ενώ η κινητικότητα αλλά κυρίως η αι-
σθητική αποκατάσταση των παιδιών είναι πλήρης. 

Συζήτηση

Η συγγενής ψευδάρθρωση της κλείδας αποτελεί 
ιδιαίτερα σπάνια διαμαρτία. Η αδυναμία συνένωσης 
των δύο πυρήνων οστέωσης της κλείδας θεωρείται 
ότι είναι η αιτία της ψευδάρθρωσης (Owen 1970, 
Wall 1970, Cadilhac 2004). Εμφανίζεται μόνο δεξιά 
και πιθανώς να οφείλεται στην πίεση της υποκλεί-
διας αρτηρίας που εμποδίζει τη συνένωση των δύο 
πυρήνων οστέωσης. Δεν υπάρχει όμως αντίστοιχα 

διαμαρτία των αγγείων ή της καρδιάς, τόσο στους 
δικούς μας ασθενείς όσο και στη βιβλιογραφία. Μία 
περίπτωση με μεμονωμένη εντόπιση της ψευδάρ-
θρωσης στην αριστερά κλείδα, ήταν περίπτωση δε-
ξιοκαρδίας. Αναφέρονται και δύο ασθενείς με αμ-
φοτερόπλευρη εντόπιση της ψευδάρθρωσης στις 
κλείδες τους (Herman 1973). 

Η ακτινολογική απεικόνιση είναι χαρακτηριστική 
της ύπαρξης ψευδάρθρωσης. Υπάρχει ασυνέχεια στο 
φλοιό και μικρή παραγωγή οστού πέριξ της ψευδάρ-
θρωσης.

Η διάγνωση βοηθείται σημαντικά με την αξονική 
τομογραφία και την τρισδιάστατη απεικόνιση, που 
δείχνει την παραμόρφωση στο χώρο. Διαγνωστι-
κά οι περιπτώσεις μας πληρούσαν τα κριτήρια που 
έθεσαν οι Cadilhac και συνεργάτες (2006) με την 
εμπειρία τους επί 25 περιπτώσεων. Η βλάβη αρχι-
κά αποδίδεται σε κάταγμα κατά τον τοκετό, αλλά 
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δεν υπάρχει νεογνικό κάταγμα κλείδας που να κα-
ταλήγει σε ψευδάρθρωση. Απουσιάζουν και τα κλι-
νικά σημεία της μετατραυματικής ψευδάρθρωσης, 
που είναι πόνος και κίνηση των οστικών τμημάτων 
(Sloan and Paton 2006).

Η εμφάνιση συγγενούς ψευδάρθρωσης στα μα-
κρά οστά είναι δυνατό να συνδέεται με νευρινω-
μάτωση. Στις περιπτώσεις αυτές η αντιμετώπιση 
είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό αφορά κύρια στην 
συγγενή ψευδάρθρωση της κνήμης και τη, σπανι-
ότερη, ψευδάρθρωση της κερκίδος ή της ωλένης.

Αντίθετα η αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης 
της κλείδας είναι ευχερέστερη. Η τεχνική δυσχέ-
ρεια είναι η καλύτερη δυνατή διαμόρφωση του 
σχήματος της κλείδας, λόγω της διαφοράς προ-
σανατολισμού και στροφής των δύο τμημάτων 
της κλείδας. Η χρήση της μεταλλικής πλάκας 
διευκολύνει σημαντικά την ανάταξη. Η διάνοιξη 
του αυλού αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της εγχει-
ρητικής αντιμετώπισης. Η περιοχή της ψευδάρ-
θρωσης είχε τυπικό ιστό ινικής, που χαρακτηρίζει 
την ψευδάρθρωση. Οι Gomez et al (2004), περι-
γράφουν την ιστοπαθολογική υφή του ιστού, που 
αφαιρέθηκε από συγγενή ψευδάρθρωση σε μελέ-
τη πέντε ασθενών. Βρέθηκε εικόνα ενδοχόνδριας 
οστεοποίησης, που κατά τους συγγραφείς επιβε-
βαιώνει τη θεωρία της αδυναμίας συνένωσης των 
δύο πυρήνων οστέωσης. 

Η χρήση αυτόλογων οστικών μοσχευμάτων δι-
ευκολύνει την πώρωση της ψευδάρθρωσης. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιμετώπιση 
των ψευδαρθρώσεων της κλείδας στους ενήλικες 
(Feroussis et al 2003).

Οι Lorente et al (2001) αναφέρονται σε σειρά 
πέντε παιδιών εκ των οποίων το ένα είχε αμφοτε-
ρόπλευρη προσβολή. Αντιμετωπίσθηκαν εγχειρη-
τικά σε ηλικία από 18 μηνών έως τεσσάρων ετών, 
με χρήση αυτόλογων μοσχευμάτων και σταθερο-
ποίηση με βελόνη Kirschner. Όλα είχαν πώρωση 
της ψευδάρθρωσης. Εμείς θεωρούμε ότι η χρήση 
της μεταλλικής πλάκας υπερτερεί αυτής της βε-
λόνης τόσο στον καλύτερο ευθειασμό των παρα-
μορφωμένων τμημάτων της κλειδός όσο και στην 
ευχερή μετεγχειρητική κινητοποίηση λόγω της 
σταθερότητος. Το μειονέκτημα είναι ότι απαιτεί-
ται νέα επέμβαση για την αφαίρεση των υλικών.

Έχει περιγραφεί η αντιμετώπιση της ψευδάρ-
θρωσης με τη χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
(Beslikas et al 2007).

Η αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης των μα-
κρών οστών, κυρίως της κνήμης, αποτελεί ένα 
από τα δυσχερέστερα προβλήματα στην επίλυση, 
ιδίως σε περιπτώσεις νευρινωμάτωσης. Αντίθετα 
η αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης της κλείδας 
είναι σχεδόν πάντα επιτυχής με την επίτευξη πλή-
ρους πώρωσης. Πιθανή εξήγηση να είναι η ιστο-
λογική ανάπτυξη της κλειδός που είναι μεμβρανο-
γενές οστούν. Το φαινόμενο της μεμβρανογενούς 
οστεοποίησης παρατηρούμε στη διαδικασία της 
πώρωσης των καταγμάτων της κλείδας στα παι-
διά. Εμφανίζεται, σε γρήγορο χρονικό διάστημα, 
ικανός πώρος στην περιοχή του κατάγματος.

Αν και η συγγενής ψευδάρθρωση της κλείδας 
δεν δημιουργεί σημαντική λειτουργική διαταρα-
χή, η προπέτεια της περιοχής έχει άσχημη εικόνα 
αισθητικά. Η αποκατάσταση που επιτυγχάνεται 
μετά τη χειρουργική διόρθωση είναι πολύ καλή.

Συμπέρασμα

Παρουσιάζουμε τη συγγενή ψευδάρθρωση της 
κλείδας λόγω της σπανιότητος της διαμαρτίας. Η 
χειρουργική αποκατάσταση είναι η μέθοδος εκλο-
γής, με την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

Αbstract

Congenital Pseudartrosis of the clavicle

Laliotis Nickolaos, Ikonomidis Georgios, Ma-
karonas Stefanos

St Luke’s General Hospital  Thessaloniki Greece

Congenital pseudarthrosis of the clavicle is a rare 
bone dysplasia. Clavicle is formed from two ossifi-
cation centres, in the medial and lateral part. Fail-
ure of union of the two centres, leads to congenital 
pseudarthrosis. The two parts of the clavicle make a 
prominence in the lateral part of the neck, with an 
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asymmetry in the shape of the chest at the sides of 
the neck. There is no history of trauma.

Congenital pseudarthrosis of the long bones is 
rare, usually found in the tibia, radius or ulna. The 
presence of pseudarthrosis of long bones can be as-
sociated with neurofibromatosis. 

We report two children with pseudarthrosis of the 
clavicle. We present the clinical picture, the diagno-
sis and their treatment. Open reduction and osteo-
synthesis with plate and screws, leads to union of 
the pseudarthrosis, with an excellent clinical result.

key words: congenital, pseudarthrosis, clavicle.
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