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Τ ο περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το 
επίσημο όργανο της Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης 
και δημοσιεύει εργασίες με αντικείμενο την Ορ-
θοπαιδική και Τραυματολογία ή μελέτες πάνω σε 
θέματα βασικών βιολογικών επιστημών, σχετικές 
με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επίσης 
να δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην ια-
τρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορθο-
παιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

ντα ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τίς 25 δακτυλογραφημένες σελίδες 
μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογραφία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενό τους 
είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστη-
ριακό. Έχουν συγκεκριμένη δομή και περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντομη ει-
σαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, 
περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευνας, 
έκθεση των αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα τε-
λικά συμπεράσματα, τίτλο της εργασίας, συγγρα-
φείς, key words και περίληψη στην αγγλική γλώσ-
σα και βιβλιογραφία. Η έκταση του κειμένου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημέ-
νες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case re ports): 
Παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες διαγνωστικές 
ή θεραπευτικές μέθοδοι ή αναπτύσσονται νεώτε-
ρες απόψεις σχετικά με την παθογένειά τους. Η 
έκταση του κειμένου περιορίζεται σε 2-4 δακτυ-
λογραφημένες σελίδες και σ’ αυτές περιλαμβάνο-
νται: μικρή περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των 
περιπτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλος, συγ-
γραφείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαιδικής 
και η έκτασή τους περιορίζεται 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 πε-
ριοδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοι-
νωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαι-
δικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό συ-
νοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 2. Ότι 
δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκληρη σε ελ-
ληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. Ότι έλαβαν 
γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγγραφείς, οι οποί-
οι και συνυπογράφουν την επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο και κρί-
νονται από τρεις ανεξάρτητους κριτές ειδικούς 
επί του θέματος.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό 
“ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” αποτελούν πνευματική ιδι-
οκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού. Α-
ναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μόνον 
ύστερα από έγγραφη άδεια της συντακτικής επι-
τροπής.

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-
πλό διάστημα μόνο στη μία όψη του φύλλου και 
με περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελί-
δας αναγράφονται: 1) ο τίτλος του άρθρου, 2) τα 
ονόματα των συγγραφέων, 3) το όνομα της Κλι-
νικής και του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται 
η εργασία. Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει 
παραπομπή με το όνομα και τη διεύθυνση του 
πρώτου συγγραφέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο, κάτω από τον τίτλο.

Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ί-
δια έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον 
τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και την προ-
έλευση.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, 
με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα, περιλαμ-
βάνουν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος 
δημοσίευσης σε παρένθεση και όχι αριθμητικές 
αναφορές. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι 
δύο, αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ 
αν είναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και 
ακολουθούν 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 εργασί-
ας, το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις 
που αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονο-
λογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που κατα-
λαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen Bl: 
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. Heppe n stall R.B. 
Fracture treatment and healing W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γυα-
λιστερό χαρτί, στο πίσω μέρος να σημειώνεται με 
μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός 
της εικόνας όπως είναι στο κείμενο.

Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτο-
γραφίας. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε 
χωριστή σελίδα 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 
ελληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από τό 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πά-
νω με ψηφία. Επἰσης ολογράφως γράφεται αριθ-
μός που βρίσκεται στην αρχή μιάς πρότασης. 

Η εργασία (κείμενα καί πίνακες) πρέπει να απο-
στέλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή 
(σε αρχείο Word, QuarkXpress ή In Design) απο-
θηκευμένη σε δισκέτα ή CD. Η δια δικασία αυτή 
διευκολύνει την ταχύτερη δημοσίευση της εργα-
σίας.

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

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευ-
ση, οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά 
δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση: και ελληνική βιβλιογραφία!



Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος...

Πολυχρόνης Τρανός (1925-1992)
Για πολλά χρόνια Διευθυντής της όχι πολύ νεαρής Ορθοπαιδικής Κλινικής της Νάουσας

 και το προσωπικό του τμήματός του. Το αθεράπευτο πλήρες εξάρθρημα της μιας ακρωμιοκλειδικής 
του δεν τον εμπόδιζε στην ορθοπαιδική καθημερινότητα.



Αγαπητοί συνάδελφοι

Με τη λήξη της θητείας μου ως Προέδρου της 
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας 
Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2009-2010, 
οφείλω απολογισμό του υπό την προεδρία μου Δι-
οικητικού Συμβουλίου.

Διοργανώσαμε τον Απρίλιο (7-10/4/2010) το 
29ο Ετήσιο Συνέδριό μας στην Αλεξανδρούπο-
λη, με 570 εγγραφές συνέδρων, που αξιολογήθη-
κε από 123 ειδικευμένους, 52 ειδικευόμενους, 15 
νοσηλευτές, εννέα φυσιοθεραπευτές και δύο φοι-
τητές ως εξής (με άριστα το 5): Γενική αξιολόγη-
ση 4,20 - Ομιλητές 4,07 - Εκπαιδευτική αξία 3,94 
- Κλινική χρησιμότητα 3,80 - Οργάνωση και υπο-
δομή 4,23 - Τήρηση του χρόνου 3,13. Στο πλαίσιο 
του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν: οκτώ στρογ-
γυλές τράπεζες, τέσσερα Mini Debates, 40 δια-
λέξεις, έξι Instructional Course Lectures, οκτώ 
“Ask the Experts”, έξι “How I Do It”, δύο Surgical 
Demonstrations, μία ζωντανή μετάδοση χειρουρ-
γικής επέμβασης, μία στρογγυλή τράπεζα διοικη-
τικών υγείας, μία στρογγυλή τράπεζα φυσιοθερα-
πευτών, μία στρογγυλή τράπεζα νοσηλευτών, 20 
προφορικές ανακοινώσεις, 88 e-ανακοινώσεις και 
44 e-περιπτώσεις.

Διοργανώσαμε (6/2/2010) κοινή ημερίδα με τη 
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία.

Διοργανώσαμε εκπαιδευτική ημερίδα αρθρο-
σκόπησης με πρακτική άσκηση (29/11/2009), εκ-
παιδευτική ημερίδα ενδομυελικών ηλώσεων με 
πρακτική άσκηση (7/2/2010) και εκπαιδευτική 
ημερίδα εσωτερικών οστεοσυνθέσεων με πρακτι-
κή άσκηση (7/3/2010).

Διοργανώσαμε διανοσοκομειακές συγκεντρώ-
σεις σε Νοσοκομεία της Μακεδονίας και Θράκης, 
Κιλκίς (σε συνεργασία με το Γ.Ν. Πολυγύρου), 
424 ΓΣΝΕ (σε συνεργασία με το Γ.Ν.Θ. «Γεννη-

Απολογισμός
      2009-2010

από τον απερχόμενο πρόεδρο
   κ. Στέργιο Παπαστεργίου



ματάς»), Γ.Ν. Κοζάνης, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» (σε 
συνεργασία με το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκης), 
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» και Γ.Ν.Θ. «Παπανικο-
λάου» (σε συνεργασία με το Γ.Ν.Θ.«Άγιος Παύ-
λος»)

Διοργανώσαμε επίδειξη προσπελάσεων σε 
πτωματικά παρασκευάσματα στο Ανατομείο 
για την Άκρα χείρα (12/11/2009) και το Ισχίο 
(16/12/2009)

Διοργανώσαμε τέσσερα τριήμερα Ορθοπαι-
δικής παίδων (με συμμετοχή πέντε ειδικευομέ-
νων ανά εκπαιδευτικό τριήμερο) στα Νοσοκομεία 
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» (Γ΄ Ορθοπαιδική ΑΠΘ 
και Ορθοπαιδική Κλινική), Γ.Ν.Θ. «Γεννηματάς» 
(Β΄ Ορθοπαιδική ΑΠΘ) και Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Ανακατασκευάσαμε την ιστοσελίδα της εται-
ρείας ώστε να γίνει πιο εύχρηστη και διαδραστική 
και είναι ήδη στη διάθεση των συναδέλφων

Προκηρύξαμε δύο υποτροφίες των 8.000 ευρώ 
εκάστη που έλαβαν οι συνάδελφοι κ.κ. Ε. Μπα-
λαμπανίδου και Δ. Παληόμπεης και ένα ερευνητι-
κό πρωτόκολλο έως 8.000 ευρώ που έλαβε, μετά 
πρόταση - αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής, η 
ομάδα του συναδέλφου κ. Α. Βρεττάκου από το 
Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκης

Από τη θέση αυτή οφείλω να ευχαριστήσω όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις άο-
κνες προσπάθειες που κατέβαλαν στη διάρκεια 
της θητείας τους για την ευόδωση των στόχων 
της Εταιρείας μας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του, υπό την 
προεδρεία του κ. Ε. Πανταζή, Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

Στέργιος Παπαστεργίου
Πρόεδρος ΟΤΕΜΑΘ 2009-2010



Περίληψη

Το ζολεδρονικό οξύ είναι ένα νέο διφωσφονικό που χορηγείται 
ενδοφλέβια μία φορά ετησίως. Σε μια μεγάλη, τυχαιοποιημένη, 
ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα, διπλή τυφλή κλινική μελέτη 
(HORIZON), o παράγοντας αυτός έδειξε την ικανότητα να προ-
λαμβάνει τα κατάγματα (σπονδυλικά, μη σπονδυλικά και κατάγ-
ματα ισχίου), να βελτιώνει την οστική πυκνότητα, να επαναφέρει 
στο φυσιολογικό το μεταβολισμό των οστών και να μειώνει την 
ανικανότητα, συγκρινόμενος με το εικονικό σκεύασμα για μία πε-
ρίοδο τριών ετών.

Το ζολεδρονικό οξύ ήταν γενικώς καλά ανεκτό και οι πιο συνη-
θισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κάποια παροδικά συμπτώ-
ματα μετά τη χορήγηση. Ειδικές εξετάσεις ασφαλείας έδειξαν ότι 
το ζολεδρονικό οξύ δεν χειροτέρευσε την ποιότητα του οστού ούτε 
αύξησε την επίπτωση της οστεονέκρωσης της γνάθου κατά την 
τριετία. 

Ο σχεδιασμός της έγχυσης μία φορά ετησίως του ζολεδρονικού 
οξέος παρέχει μία ρεαλιστική λύση απέναντι στα χαμηλά ποσοστά 
συμμόρφωσης και επιμονής που παρατηρούνται για τους καθη-
μερινώς, εβδομαδιαίως και μηνιαίως χορηγούμενους αντιοστεοπο-
ρωτικούς παράγοντες.

Ζολεδρονικό οξύ
και μετεμμηνοπαυσιακή
οστεοπόρωση

Χ. Ζήδρου
Α. Κυριακίδης

Β' Ορθοπαιδική Κλινική
Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Λέξεις ευρετηρίου:  ζολεδρονικό οξύ, οστεοπόρωση, ασφάλεια, αποτε-
λεσματικότητα



Εισαγωγή

Το πιο πρόσφατα εγκεκριμένο διφωσφονικό για 
τη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπό-
ρωσης είναι η δόση 5mg ζολεδρονικού οξέος, που 
χορηγείται με τη μορφή έγχυσης μια φορά ετη-
σίως. Υπάρχει μια σημαντική κλινική εμπειρία με 
το ζολεδρονικό οξύ σε δοσολογία 4mg (Zometa) 
για τη σχετιζόμενη με τον καρκίνο οστική απώ-
λεια και με το ζολεδρονικό οξύ για τη θεραπεία 
της οστικής νόσου του Paget. 

Προκλινικές και κλινικές μελέτες υποστηρί-
ζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 
αυτού του παράγοντα στις γυναίκες με μετεμμη-
νοπαυσιακή οστεοπόρωση και τα ευρήματα αυτά, 
μαζί με το μοναδικό χρονοδιάγραμμα χορήγησής 
του υποδεικνύουν τη δυνατότητα του ζολεδρο-
νικού οξέος να έχει σημαντικό ρόλο στον έλεγ-
χο της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Επι-
πλέον μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για να εξε-
τασθεί η δυνατότητα θεραπείας της επαγόμενης 
από κορτικοστεροειδή οστεοπόρωσης, της αν-
δρικής οστεοπόρωσης και της απώλειας οστού 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπε-
νία (Reid et al, 2009).

1.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΖΟΛΕΔΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δράσουν τα δι-
φωσφονικά είναι να συνδεθούν στις οστικές κοι-
λότητες της οστικής ανακατασκευής και να εμπο-
δίσουν σταδιακά με συγκεκριμένους μηχανισμούς 
την αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα. 

Το ζολεδρονικό οξύ (Aclasta) είναι ένα διφω-
σφονικό που περιέχει άζωτο και δρα σαν ισχυρός 
αναστολέας της οστικής απορρόφησης. Όπως και 
άλλα φάρμακα αυτής της κατηγορίας, το ζολε-
δρονικό οξύ αρχικά προσδένεται στον υδροξυα-
πατίτη των αλάτων του οστού. Η οστική απορ-
ρόφηση που προκαλείται από τους οστεοκλάστες 
απελευθερώνει τα διφωσφονικά από τον υδρο-
ξυαπατίτη, οπότε οι οστεοκλάστες τα ενδοκυτώ-
νουν και εκεί ασκούν την ανασταλτική τους δρά-
ση επί της οστικής απορρόφησης (Green, 2004). 

Σε μια μελέτη της συγγένειας πρόσδεσης των δι-
φωσφονικών στον υδροξυαπατίτη, το ζολεδρονι-
κό οξύ βρέθηκε να έχει την υψηλότερη συγγένεια, 
ακολουθούμενο κατά σειρά από την αλενδρονά-
τη, την ιβανδρονάτη, τη ριζεδρονάτη και την ετι-
δρονάτη. 

Επίσης, το ζολεδρονικό οξύ μετάβαλλε τις ιδι-
ότητες της επιφάνειας των αλάτων του οστού, 
κατά τρόπο που επίτρεπε την καλύτερη προσρό-
φησή του. Οι ιδιότητες αυτές πιστεύεται ότι συ-
νεισφέρουν στην παρατεταμένη διάρκεια δράσης 
του ζολεδρονικού οξέος (Nancollas et al, 2006).

Όσον αφορά στο μοριακό μηχανισμό, το ένζυ-
μο κλειδί είναι η συνθετάση του διφωσφονικού 
φαρνεσυλίου, που είναι υπεύθυνη για τη μετα-
μεταφραστική τροποποίηση (πρενυλίωση) ορι-
σμένων πρωτεϊνών και είναι σήμερα γνωστό ότι 
εδώ δρουν τα νέα διφωσφονικά, με αποτέλεσμα, 
εμποδίζοντας το ένζυμο αυτό να συσσωρεύο-
νται κάποιες πρωτεΐνες, οι οποίες εμποδίζουν την 
οστεοκλαστική δραστηριότητα.

 Οι πρωτεΐνες αυτές είναι τελείως απαραίτητες 
και για την επιβίωση των οστεοβλαστών. Επομέ-
νως, μια δράση των αμινοδιφωσφονικών είναι, 
μέσω αυτής της μεταβολικής οδού, να εμποδίζει 
τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών αφενός, 
προάγοντας την απόπτωσή τους αφετέρου (Τρο-
βάς, 2008).

Τελευταία, υπάρχει η δυνατότητα με τη μέθοδο 
της κρυσταλλογραφίας να βρεθεί η δομή του εν-
ζύμου της συνθετάσης του διφωσφονικού φαρνε-
συλίου και η ακριβής θέση πάνω στο ένζυμο που 
πηγαίνει το ζολεδρονικό οξύ και δεσμεύει τη δρά-
ση του. Σε μια εργαστηριακή ανάλυση της ανα-
στολής της συνθετάσης του φωσφορικού φαρ-
νεσυλίου, το ζολεδρονικό οξύ ήταν το ισχυρότε-
ρο από τα διφωσφονικά που ελέγχθηκαν, ακο-
λουθούμενα κατά σειρά από τη ριζεδρονάτη, την 
ιβανδρονάτη και  την αλενδρονάτη (Dunford et 
al, 2001). 

Η ικανότητα των διαφόρων διφωσφονικών να 
αναστέλλουν τη συνθετάση του φωσφορικού 
φαρνεσυλίου συσχετίζεται καλά με την ικανότη-
τά τους να περιορίζουν την οστική απορρόφη-
ση στον οργανισμό (Dunford et al, 2001, Green 
2004).
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2.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ HORIZON 
ΓΙΑ ΤΟ ΖΟΛΕΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Η μελέτη HORIZON είναι μια πολυκεντρική, 
τυχαιοποιημένη, τριετής, διπλή-τυφλή ελεγχόμε-
νη με εικονικό φάρμακο μελέτη, η οποία έγινε για 
να αξιολογήσει την ετήσια ενδοφλέβια χορήγηση 
5mg ζολεδρονικού οξέος στη μετεμμηνοπαυσια-
κή οστεοπόρωση (Black et al, 2007).

Στη μελέτη HORIZON συμμετείχαν 7.700 γυ-
ναίκες από 239 κέντρα και 27 χώρες οι οποίες 
έλαβαν ετήσια χορήγηση μίας δόσης 5mg ζολε-
δρονικού οξέος ή εικονικού φαρμάκου. Και οι δύο 
ομάδες έλαβαν ασβέστιο και βιταμίνη D. Η πα-
ρακολούθηση έγινε για 36 μήνες με τηλεφωνι-
κές συνεντεύξεις κάθε τρεις μήνες και εξετάσεις 
κάθε 6μηνο. Ο πληθυσμός περιλάμβανε γυναίκες 
65 έως 89 ετών, με οστεοπόρωση, που εμφάνι-
ζαν Τ-score <-2,5SD στον αυχένα του μηριαίου ή 
Τ-score<-1,5 και με ακτινολογικά ευρήματα του-
λάχιστον δύο ήπιων σπονδυλικών καταγμάτων ή 
εναλλακτικά ενός μέτριου σπονδυλικού κατάγ-
ματος. Αποκλείσθηκαν ασθενείς που είχαν λάβει 
αναβολικά, δηλαδή παραθορμόνη, φθοριούχο νά-
τριο, ρανελικό στρόντιο, αναβολικά στεροειδή ή 
αυξητική ορμόνη τους τελευταίους έξι μήνες πριν 
την υπαγωγή στη μελέτη και η συστηματική χρή-
ση κορτικοστεροειδών είτε από του στόματος είτε 
ενδοφλεβίως τους τελευταίους 12 μήνες. Στα κρι-
τήρια αποκλεισμού ανήκαν ασθενείς που είχαν 
λάβει διφωσφονικά στο παρελθόν χωρίς να έχουν 
υποσθεί μία περίοδο έκπλυσης η οποία είναι απα-
ραίτητο να είναι διπλάσια του χρόνου χρήσης. Η 
έκπλυση αυτή είναι ποσοτική, δεδομένου ότι είναι 
γνωστό ότι το φάρμακο θα παραμείνει στον ορ-
γανισμό για 10-12 χρόνια, λόγω του χρόνου ημί-
σειας ζωής του. Ασθενείς με επίπεδα ασβεστίου 
στον ορό άνω των 2,75mmol/L ή κάτω των 2,00 
mmol/L και αυτές με ενδείξεις νεφρικής δυσλει-
τουργίας (κάθαρση κρεατινίνης<30mL/λεπτό ή 
πρωτεϊνουρία χωρίς στοιχεία μόλυνσης ή βακτη-
ριακής λοίμωξης) εξαιρούνται από τη μελέτη.

Ο πληθυσμός χωρίσθηκε σε δύο ομάδες, ανά-
λογα από το εάν έπαιρναν ή όχι θεραπεία για 
την οστεοπόρωση κατά την έναρξη. Κατηγορία 
Ι-χωρίς συνοδευτική αγωγή και Κατηγορία ΙΙ-με 

συνοδευτική αγωγή (ορμονοθεραπεία υποκατά-
στασης, ραλοξιφένη, καλσιτονίνη, τιμπολόνη, τα-
μοξιφένη, ιπριφλαβόνη ή προγεστερόνη).

Τα πρωτεύοντα κλινικά σημεία αποτελεσματι-
κότητας ήταν τα σπονδυλικά κατάγματα και τα 
κατάγματα ισχίου. Τα δευτερεύοντα κλινικά ση-
μεία αποτελεσματικότητας ήταν η μείωση των 
κλινικών σπονδυλικών καταγμάτων, δεδομένου 
ότι τα σιωπηλά, σπονδυλικά κατάγματα είναι 
σαφώς πολύ περισσότερα των κλινικών καταγ-
μάτων, μείωση των μη σπονδυλικών καταγμάτων 
και μείωση όλων γενικά των καταγμάτων (Black 
et al, 2007).

Στη συνέχεια η μελέτη κάνει διάκριση στις δύο 
ομάδες, τη μία που έλαβε μόνο ζολεδρονικό οξύ 
και αυτή που έλαβε εικονικό φάρμακο, βάζοντας 
παραμέτρους όπως αξιολόγηση της οστικής πυ-
κνότητας (BMD), μεταβολή της BMD στους έξι 
μήνες και αξιολόγηση των βιοχημικών δεικτών.

Μια άλλη παράμετρος, η οποία έχει ενταχθεί 
σε αυτές τις μελέτες από το 1996, είναι η μεταβο-
λή ύψους του σώματος και η μείωση των ημερών 
ανικανότητας λόγω κατάγματος ή ραχιαλγίας. Η 
παρακολούθηση των ασθενών διάρκεσε από το 
2002 έως το 2006, με μέση παρακολούθηση 2,8 
χρόνια. Η διατήρηση στη μελέτη ήταν μια άλλη 
σημαντική παράμετρος σχετική με την αξιοπιστία 
της μελέτης, η οποία έφθασε το 84%, σε αντίθεση 
με άλλες μελέτες στα πλαίσια των οποίων μόνο 
το 50%-55% ολοκλήρωσε, λόγω μειωμένης απο-
τελεσματικότητας και ανεπιθύμητων ενεργειών. 
Το 84% είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που 
μπορούν να ισχύσουν για έναν πραγματικό πλη-
θυσμό σε 3ετή παρακολούθηση. Ο ρυθμός από-
συρσης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών είναι πολύ 
σημαντικός σε τέτοιες μελέτες, ήταν 2,1 για το ζο-
λεδρονικό οξύ και 1,8 για το εικονικό φάρμακο.

Τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών είναι 
επίσης πολύ σημαντικά γιατί δείχνουν την αξιο-
πιστία της μελέτης. Υπάρχει μια διαστρωμάτωση 
της ηλικίας η οποία είναι χρήσιμη, γιατί αν ανα-
φερθεί κανείς σε κατάγματα του ισχίου, ο πληθυ-
σμός πρέπει να έχει ηλικία άνω των 70 ετών, για 
να αξιολογηθεί. Τα άτομα που συμμετείχαν ήταν 
διαφόρων εθνικοτήτων και αντιπροσώπευαν ένα 
ευρύ φάσμα γεωγραφικών περιοχών.
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3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΖΟΛΕ-
ΔΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Η αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου αξιολο-
γείται σε σύγκριση με τα ήδη υπάρχοντα σκευά-
σματα. Η θεραπεία με ζολεδρονικό οξύ οδήγησε 
σε στατιστικώς σημαντικές μειώσεις στις δύο 
πρωταρχικές παραμέτρους-στόχους σε ολόκληρο 
το διάστημα της τριετούς μελέτης, δηλαδή στα 
νέα μορφομετρικά σπονδυλικά κατάγματα και 
στα νέα κατάγματα ισχίου (Black et al, 2007).

Στα μορφομετρικά σπονδυλικά κατάγματα 
βγαίνουν ακτινογραφίες πριν από τη μελέτη και 
μετά από δύο χρόνια, ούτως ώστε να φανούν πι-
θανές αλλαγές στη μορφολογία των σπονδύλων, 
που ορίζονται σα μείωση του ύψους κατά τέσσε-
ρα χιλιοστά, σα μείωση κατά 20% του σωματικού 
ύψους ή με ένα σύνθετο μορφομετρικό σύστημα. 
Σε σύγκριση με το εικονικό σκεύασμα, το ζολε-
δρονικό οξύ μείωσε τον κίνδυνο νέων σπονδυλι-
κών καταγμάτων κατά 70% στην τριετία, 71% στη 
διετία και 60% τον 1ο χρόνο όσον αφορά στο σύ-
νολο του δείγματος. Οι αριθμοί αυτοί και τα πο-
σοστά που αφορούν στην ομάδα του ζολεδρονι-
κού οξέος έναντι του εικονικού φαρμάκου είναι 
από τους μεγαλύτερους που υπάρχουν στην κλι-
νική πράξη (Ηλιόπουλος, 2008).

Τα κατάγματα του ισχίου είναι το μεγάλο ζητού-
μενο, δεδομένου ότι με την παράμετρο αυτή ξεχω-
ρίζουν τα φάρμακα στην οστεοπόρωση. Ορισμένα 
φάρμακα όπως τα διφωσφονικά και η παραθορ-
μόνη, έχουν επιδείξει δραστηριότητα στο ισχίο, 
ενώ άλλα όπως η καλσιτονίνη, δεν μπόρεσαν να 
δείξουν δράση στη μείωση των καταγμάτων του 
ισχίου. Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, το 
ζολεδρονικό οξύ μείωσε τον κίνδυνο νέων καταγ-
μάτων ισχίου στην τριετία κατά 41%, ένα ποσο-
στό που είναι ίσως το μεγαλύτερο συγκριτικά με 
άλλες μελέτες αντίστοιχων φαρμάκων.

Οσον αφορά στα κλινικά σπονδυλικά κατάγμα-
τα, δηλαδή αυτά που έγιναν αντιληπτά και αποτε-
λούν κλάσμα των συνολικών, η μείωση είναι 77%. 
Στα μη σπονδυλικά κατάγματα η μείωση είναι μι-
κρή, 25%. Τα μη σπονδυλικά κατάγματα είναι συ-
νήθως κατάγματα αυξημένης βίας, όπως κατάγμα-
τα του βραχιονίου, του αντιβραχίου, των πλευρών, 

που δεν είναι τόσο τυπικά οστεοπορωτικά κατάγ-
ματα όπως είναι τα πρωτοπαθή των σπονδύλων.

Η μεταβολή της οστικής πυκνότητας είναι έξι 
μονάδες για το ισχίο, το οποίο πάντα δείχνει μι-
κρότερη μεταβολή της οστικής πυκνότητας από 
τους σπονδύλους, για τη σπονδυλική στήλη 
6,71% με ανιούσα πορεία από το πρώτο εξάμηνο 
2,31, τον πρώτο χρόνο 3,66, το δεύτερο χρόνο 5,9 
και τον τρίτο χρόνο 6,7. Η μεταβολή της οστικής 
πυκνότητας στον αυχένα του μηριαίου στα τρία 
έτη αποτελεί σημαντικό δείκτη. 

Οι βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολι-
σμού, όταν χρησιμοποιούνται διφωσφονικά, πέ-
φτουν. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η παρακολού-
θηση της δραστηριότητάς τους. Πρέπει να επι-
τευχθεί μια επιθυμητή μείωση του οστικού μετα-
βολισμού, η οποία εκφράζεται με τους οστικούς 
αυτούς δείκτες, και πρέπει να είναι γύρω στο 
60-70%. Όχι λιγότερο αλλά όχι και περισσότε-
ρο, για να μην «παγώσει» το οστούν. Η μεταβολή 
του καρβοξυτελικού τελοπεπτίδιου του κολλαγό-
νου τύπου Ι του ορού (CTX), που δείχνει οστική 
απορρόφηση, συγκριτικά με το εικονικό φάρμα-
κο, είναι στο εύρος του -51%. Η τιμή του οστικού 
κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης επίσης 
μειώνεται σε ποσοστό 30% και του αμινοτελικού 
προπεπτιδίου του κολλαγόνου τύπου Ι (PINP) σε 
ποσοστό 56%. Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης οι 
τιμές των βιοχημικών δεικτών οστικής εναλλαγής 
ήταν χαμηλότερες έναντι της ομάδας του εικονι-
κού φαρμάκου, αλλά στην πλειοψηφία των ασθε-
νών παράμειναν εντός των «φυσιολογικών» προ-
εμμηνοπαυσιακών τιμών (Delmas et al, 2009).

Αναφορικά με τις κλινικές παραμέτρους, η με-
ταβολή των ημερών ανικανότητας λόγω οσφυ-
αλγίας-ραχιαλγίας ή κατάγματος σε σύγκριση με 
το εικονικό φάρμακο είναι, 61 έναντι 72 ημερών 
λόγω οσφυαλγίας-ραχιαλγίας και έξι έναντι δέκα 
ημερών λόγω κατάγματος.

Ο κλινοστατισμός λόγω οσφυαλγίας-ραχι-
αλγίας είναι 1,8 έναντι 1,92 ημέρες (ομάδα του 
ζολεδρονικού οξέος έναντι του εικονικού φαρμά-
κου), ενώ η μεταβολή ύψους σώματος στην ομά-
δα του ζολεδρονικού οξέος αφορούσε σε 4,2mm 
μείωση του ύψους στην τριετία έναντι 7mm του 
εικονικού φαρμάκου.
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Συμπερασματικά, το ζολεδρονικό οξύ διατή-
ρησε την αποτελεσματικότητά του  σε όλη τη δι-
άρκεια της τριετούς μελέτης χωρίς προοδευτικές 
μειώσεις του οστικού μεταβολισμού.

4.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΖΟΛΕΔΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Η κλινική μελέτη HORIZON-PFT έδειξε ότι το 
ζολεδρονικό οξύ είναι ασφαλές και γίνεται καλά 
ανεκτό. Η επίπτωση των ανεπιθύμητων ενεργειών 
συνολικά ήταν κατά 1,6% υψηλότερη στην ομάδα 
του ζολεδρονικού οξέος απ’ότι στην ομάδα του ει-
κονικού φαρμάκου (95,5% έναντι 93,9%), κυρίως 
λόγω άμεσων αντιδράσεων μετά τη χορήγηση. Οι 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν 1.126 για 
το ζολεδρονικό οξύ και 1.158 για το εικονικό φάρ-
μακο (29,2% έναντι 30,1% αντίστοιχα). Στις μελέ-
τες συμπεριλαμβάνεται καθετί που συνέβη στον 
ασθενή μέσα στην τριετία, ακόμη και ένα κρυολό-
γημα ή μια αμυγδαλίτιδα. Η διακοπή λόγω ανεπι-
θύμητων ενεργειών είναι η παράμετρος που αξι-
ολογείται και είναι 80 προς 70, 2,1% έναντι 1,8% 
στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέος και του εικο-
νικού φαρμάκου αντίστοιχα. Οι θάνατοι συνολικά 
ήταν 130 έναντι 112, 3,4% έναντι 2,9% αντίστοιχα 
στις δύο ομάδες (Black et al, 2007). 

Κατά τις τρεις πρώτες ημέρες μετά την έγχυση, 
τα άμεσα συμπτώματα λόγω της χορήγησης ήταν 
πυρετός, μυαλγία και γριπώδης συνδρομή, συνη-
θέστερα στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέος από 
εκείνη του εικονικού σκευάσματος. Η επίπτωση 
των άμεσων συμπτωμάτων ελαττωνόταν αξιοση-
μείωτα κατά τις επόμενες εγχύσεις. Συγκεκριμέ-
να, πυρετός εμφανιζόταν σε ποσοστό 15% στην 
πρώτη χορήγηση, 2% στη δεύτερη και 1% στην 
τρίτη χορήγηση, μυαλγία 8% στην πρώτη χορή-
γηση, 1% στη δεύτερη και την τρίτη χορήγηση, 
γριππώδες σύνδρομο 7%,2% και 1% αντίστοι-
χα, κεφαλαλγία και αρθραλγία. Αυτές οι ανεπι-
θύμητες ενέργειες δεν είναι τυχαίες, αλλά οφεί-
λονται στον ειδικό τρόπο δράσης των διφωσφο-
νικών. Αποτελούν καλοήθεις ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες που διαρκούν 24-48 ώρες μετά τη χορήγη-
ση και η φαρμακευτική αγωγή είναι παρακεταμό-
λη για δύο ημέρες.

Στις σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ανή-
κει η επίδραση στη νεφρική λειτουργία. Υπήρχε 
πάντα μια επιφύλαξη που αφορούσε στο κατά πό-
σον τα διφωσφονικά, και δη τα ενδοφλέβια, θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν νεφρική βλάβη. Σε 
αιμοληψία που πραγματοποιήθηκε 10 μέρες πε-
ρίπου μετά την έγχυση και στους 5.000 ασθε-
νείς βρέθηκε παροδική αύξηση της κρεατινίνης 
σε 1,8% των ασθενών, με επακόλουθη υποχώρη-
ση σε όλους μέσα στο μήνα. Κανένας ασθενής 
δεν έπαθε νεφρική βλάβη. Πάντως το ζολεδρονι-
κό οξύ δεν συνιστάται για ασθενείς με βαριά νε-
φρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <40ml/
λεπτό) λόγω περιορισμένης κλινικής εμπειρίας σε 
αυτόν τον υποπληθυσμό. Για ασθενείς με κάθαρ-
ση κρεατινίνης ίση ή μεγαλύτερη των 40ml/λεπτό 
δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας.

Άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η υπασβεσται-
μία. Σαράντα εννέα ασθενείς στην ομάδα του ζο-
λεδρονικού οξέος (2,3%) έναντι ενός στην ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου είχαν επίπεδα ασβεστί-
ου στον ορό κάτω των 2,075 mmol/L (κατώτερο 
όριο των τιμών αναφοράς) 9-11 ημέρες μετά την 
έγχυση. Για να μειωθεί ο κίνδυνος υπασβεστιαιμί-
ας, όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν ζολεδρονικό 
οξύ θα πρέπει να λαμβάνουν και επαρκή συμπλη-
ρώματα βιταμίνης D και ασβεστίου. 

Σχετικά με τα δεδομένα ασφαλείας όσον αφορά 
στην ποιότητα των οστών, σε μια υπο-ομάδα 152 
ασθενών πραγματοποιήθηκε διαλαγόνιος οστική 
βιοψία (Data on File, Novartis). Τα δείγματα από 
τους ασθενείς στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέ-
ος έδειξαν μεγαλύτερο όγκο σπογγώδους (δοκι-
δώδους) οστού, υψηλότερο αριθμό δοκίδων και 
μικρότερα κενά μεταξύ των δοκίδων σε σύγκριση 
με τα δείγματα από την ομάδα του εικονικού φαρ-
μάκου, υποδεικνύοντας ότι η δομή του σπογγώ-
δους οστού διατηρήθηκε και βελτιώθηκε στους 
ασθενείς που πήραν ζολεδρονικό οξύ. Επιπλέον 
κατά τη διάρκεια της τριετούς μελέτης δεν παρα-
τηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στην πώρωση 
των καταγμάτων. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι 
το ζολεδρονικό οξύ δεν προκαλεί υπερβολική μεί-
ωση της οστικής εναλλαγής.

Η οστεονέκρωση της γνάθου είναι μια σπάνια 
παρενέργεια που σχετίζεται κυρίως με τα ενδο-
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φλέβια διφωσφονικά, ιδιαίτερα σε καρκινοπαθείς 
που λαμβάνουν μεγάλες και συχνές δόσεις αυτών 
των παραγόντων (Sambrook et al, 2006). Μια γερ-
μανική αναδρομική μελέτη βρήκε τρεις περιπτώ-
σεις οστεονέκρωσης της γνάθου μεταξύ 780.000 
ασθενών που ελάμβαναν διφωσφονικά για οστε-
οπόρωση, που σημαίνει αναμενόμενο επιπολα-
σμό λιγότερο από έναν στους 100.000 ασθενείς 
(Felsenberg et al, 2006). Στη μελέτη HORIZON-
PFT βρέθηκαν μια περίπτωση οστεονέκρωσης της 
κάτω γνάθου στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέ-
ος και μία στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου οι 
οποίες υποχώρησαν μετά από αντιβιοτική αγωγή 
και χειρουργικό καθαρισμό (Black et al, 2007).

Οσον αφορά στην ασφάλεια από καρδιακό 
επεισόδιο (κολπική μαρμαρυγή), η σχέση είναι 50 
προς 20 (1,3% έναντι 0,6% στην ομάδα του ζολε-
δρονικού οξέος και του εικονικού φαρμάκου αντί-
στοιχα). Τέθηκε λοιπόν το ερώτημα αν το φάρμα-
κο προκαλεί σε ένα ποσοστό έστω 1% κολπική 
μαρμαρυγή, δεδομένου ότι σε αυτόν τον πληθυ-
σμό άνω των 65 ετών το ποσοστό 1% της κολ-
πικής μαρμαρυγής θεωρείται φυσιολογικό. Στα 
εγκεφαλικά επεισόδια δεν υπάρχει διαφορά. Τα 
εμφράγματα ήταν περισσότερα στην ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου και λιγότερα στην ομάδα 
του ζολεδρονικού οξέος. Ο θάνατος από καρδιαγ-
γειακά αίτια ήταν περίπου στο ίδιο ποσοστό (1% 
στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέος έναντι 0,9% 
στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου). Το μόνο 
ερώτημα που έμεινε ήταν το ερώτημα της κολπι-
κής μαρμαρυγής για την οποία το FDA υποστη-
ρίζει ότι είναι ασαφές το πώς μπορούν να ερμη-
νευθούν τα δεδομένα για την κολπική μαρμαρυ-
γή και δεν θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει η τακτική 
συνταγογράφησης.

5.  ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΖΟΛΕΔΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙ-
ΚΟΥ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Είναι γνωστό ότι ένας ασθενής με κάταγμα του 
άνω τριτημορίου του μηριαίου, για να επανέλ-
θει στα σωστά επίπεδα δραστηριότητας, χρειά-
ζεται χειρουργική αντιμετώπιση. Υπάρχουν όμως 

και άλλοι σημαντικοί παράγοντες για τη λειτουρ-
γική αποκατάσταση αυτών των ασθενών, όπως η 
προεγχειρητική λειτουργικότητα διαφόρων συ-
στημάτων, η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητι-
κών επιπλοκών, η οστεοπενία, ο μεταβολικός πα-
ράγοντας και ο άγνωστος παράγοντας, επειδή τα 
τελευταία χρόνια αλλάζουν πολλά δεδομένα στις 
βασικές επιστήμες και στη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση των μεταβολικών νοσημάτων (Καραχά-
λιος, 2008).

Ένα βασικό κλινικό θέμα βασίζεται στο ότι δεν 
είναι γνωστό αν ένα κάταγμα στο δεξιό ισχίο ενός 
ασθενούς προδιαθέτει σε ένα κάταγμα στο ίδιο 
μηριαίο. Είναι όμως γνωστό ότι σε ένα πολύ με-
γάλο ποσοστό, που φθάνει και μέχρι το 20% για 
το δεύτερο χρόνο μετά το κάταγμα και το χει-
ρουργείο, οι ασθενείς τείνουν να παρουσιάζουν 
κατάγματα σε άλλες περιοχές του σκελετού. Αυτό 
το 20% αφορά στο ετερόπλευρο ισχίο, γεγονός 
που παρουσιάζει άσχημη έκβαση και αυξάνει τη 
θνησιμότητα των ασθενών. Υπάρχουν στοιχεία 
που δείχνουν ότι οι ασθενείς αυτοί μπαίνουν σε 
μία φάση αυξημένης οστικής εναλλαγής και εί-
ναι αναγκαίο να προστατευθούν από έναν άρτιο 
οστεοβλαστικό παράγοντα (Lyritis, 1999).

Πιστεύεται ότι οι πρώτοι τρεις μήνες είναι ση-
μαντικοί και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα πρέ-
πει οι ασθενείς αυτοί να θεραπεύονται. Υπάρχουν 
πολλά προβλήματα, επειδή ο αριθμός των ασθε-
νών είναι μεγάλος, με τεράστιες κοινωνικές και 
οικογενειακές επιπτώσεις, δεδομένου ότι αυξάνε-
ται πολύ το κόστος νοσηλείας τους. Αν τους αφή-
σει κανείς αθεράπευτους, χωρίς την προστασία 
ενός αντι-οστεοκλαστικού παράγοντα, επιβεβαι-
ώνεται από τις μελέτες το 20% της εμφάνισης κα-
τάγματος στο ετερόπλευρο ισχίο (Lyritis, 1999). 
Ο χειρισμός τους είναι δύσκολος και το θέμα είναι 
αν θα τους δίνει κανείς ημερησίως, εβδομαδιαίως 
ή μηνιαίως τον αντι-οστεοκλαστικό παράγοντα ή 
αν θα μπορούσε η προστασία να επαναληφθεί με 
μία ενδοφλέβια χρήση διφωσφονικού, όπως είναι 
το ζολεδρονικό οξύ με παρόμοια αποτελέσματα. 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή μπορεί να αρ-
χίσει ο ασθενής τη θεραπεία, χωρίς να έχει προ-
βλήματα νοσηλείας, συνεργασίας και συμμόρφω-
σης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επι-
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πλοκές που αφορούν στην πώρωση του κατάγμα-
τος που έχει χειρουργηθεί.

Δεδομένου ότι τα αμινοδιφωσφονικά δεν είναι 
όλα τα ίδια, για το ζολεδρονικό οξύ υπάρχει μια 
παρατήρηση ότι το ποσοστό απόθεσης ιχνοστοι-
χείων (mineral apposition rate MAR) είναι διαφο-
ρετικό στους ασθενείς αυτούς και αποτελεί έναν 
έμμεσο δείκτη οστεοβλαστικής δραστηριότητας, 
που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτού του τύπου 
το διφωσφονικό δεν επιδρά στην πώρωση των 
καταγμάτων.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2007 στο New 
England Journal of Medicine (Horizon recurrent 
fracture trial, Lyles et al, 2007), αφορά σε ασθε-
νείς που υπέστησαν ένα κάταγμα άνω τριτημο-
ρίου του μηριαίου στους οποίους χορηγήθηκαν 
5mg ζολεδρονικού οξέος και ελέγχθηκαν διάφο-
ρες παράμετροι αργότερα.

Στη μελέτη ο πρωτογενής θεραπευτικός στόχος 
είναι η μείωση όλων των κλινικών καταγμάτων 
μετά από χειρουργική επέμβαση για κατάγματα 
ισχίου χαμηλής ενέργειας και δευτερογενείς θε-
ραπευτικοί στόχοι είναι να ξεχωρίσουν από το 
σύνολο των καταγμάτων τα κλινικά σπονδυλικά 
κατάγματα, τα κλινικά κατάγματα ισχίου και τα 
μη-σπονδυλικά και μη-ισχίου κατάγματα.

Ενας δεύτερος στόχος ήταν να ελεγχθούν οι με-
ταβολές της οστικής μάζας, οι συνολικές παράμε-
τροι του ισχίου και η οστική μάζα του αυχένα του 
μηριαίου στους ασθενείς αυτούς, στους 12 και 24 
μήνες.

Πρόκειται για μια διπλή, τυφλή, ελεγχόμενη 
με εικονικό φάρμακο μελέτη σε 2.127 ασθενείς, 
άνδρες και γυναίκες, από 23 χώρες, στους οποί-
ους χορηγήθηκε εφάπαξ δόση 5mg ζολεδρονικού 
οξέος. Οι ασθενείς αυτοί εξετάσθηκαν στους 6,12, 
24 και 36 μήνες και ενδιάμεσα υπήρξαν τηλεφωνι-
κές επικοινωνίες με τους ασθενείς με συγκεκριμέ-
νες ερωτήσεις. Τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη 
ήταν: ασθενείς άνδρες και γυναίκες, πάνω από 56 
ετών οι οποίοι δεν μπορούσαν να λάβουν διφω-
σφονικά, περιπατητικοί πριν από το κάταγμα και 
η τυχαιοποίηση έγινε μέχρι 90 ημέρες μετά από το 
συμβάν του κατάγματος. Δηλαδή η λήψη φαρμά-
κου μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτό 
το χρονικό διάστημα.

Στις μελέτες πάντα τίθεται το ερώτημα κατά 
πόσον οι ομάδες των ασθενών είναι συγκρίσιμες. 
Οσον αφορά στο φύλο, την ηλικία, τα δημογρα-
φικά στοιχεία των ασθενών, το δείκτη μάζα σώ-
ματος, την κατανομή τους σε ηλικιακές ομάδες 
και την οστική μάζα, οι δύο ομάδες των ασθενών 
ήταν συγκρίσιμες.

Παρατηρήθηκε μια μείωση στο 35% του κιν-
δύνου εμφάνισης νέων καταγμάτων και μείωση 
κατά 5,3% του απόλυτου κινδύνου να υποσθούν 
οι ασθενείς αυτά τα κατάγματα, που ήταν στατι-
στικά σημαντικό.

Στα κλινικά σπονδυλικά κατάγματα η μείωση 
ήταν 46% και η μείωση του απόλυτου κινδύνου 
στο επίπεδο του 2,1%, επίσης στατιστικά σημα-
ντικό. Στα μη σπονδυλικά κατάγματα η μείωση 
ήταν 27% και η μείωση του απόλυτου κινδύνου 
στο 3,1%, στατιστικά σημαντική διαφορά.

Οσον αφορά στο νέο ετερόπλευρο κάταγμα 
στην περιοχή του ισχίου, παρότι η μείωση ήταν 
στο 30%, δεν ήταν στατιστικά σημαντική η διαφο-
ρά. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μεταβολή στην 
ολική μάζα των ισχίων της τάξεως του 6,36%. Πα-
ράλληλα, εμφανίζεται μια μείωση του αριθμού 
των θανάτων κατά 28%. Αυτό είναι ενδιαφέρον 
επειδή οι ασθενείς αυτοί έχουν πολλά προβλήμα-
τα γενικής ιατρικής φύσεως, καταπονούνται πολύ 
από το πρώτο κάταγμα και όταν τους συμβεί ένα 
δεύτερο κάταγμα στο χρονικό πλαίσιο του 1-2 
ετών από το πρώτο, έχουν αυξημένο ποσοστό θα-
νάτων. Η προστασία λοιπόν από το δεύτερο κά-
ταγμα μειώνει και τον αριθμό των θανάτων κατά 
28%, στατιστικά σημαντική διαφορά και η μείωση 
του απόλυτου κινδύνου είναι στο 3,7%.

Οσον αφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες, είτε 
αφορά σε αυτές που οδηγούν σε διακοπή του 
φαρμάκου ή απόσυρση από τη μελέτη ή ακό-
μη και εργαστηριακές διαταραχές που οδηγούν 
σε απόσυρση, δεν υπήρχε καμμία διαφορά στους 
ασθενείς αυτούς. Από τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
η υπερπυρεξία, στα πλαίσια του γριππώδους συν-
δρόμου, εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά. Δεν εμφανίσθηκε καμμία διαφορά σε σοβαρές 
επιπλοκές όπως η κολπική μαρμαρυγή και οι δια-
ταραχές της νεφρικής λειτουργίας. Υπήρξε μια μι-
κρή μείωση του επιπέδου ασβεστίου στο αίμα χω-
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ρίς όμως αυτό να δημιουργεί προβλήματα. Δεν 
εμφανίσθηκε καμμία διαφορά μεταξύ των ομά-
δων όσον αφορά στην ψευδάρθρωση των καταγ-
μάτων ή την καθυστερημένη πώρωση.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το ζολεδρονικό οξύ είναι ένα νέο διφωσφονικό 
που μπορεί να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση 
μια φορά ετησίως. Σε μια μεγάλη, τυχαιοποιημέ-
νη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλή τυφλή 
κλινική μελέτη (HORIZON-PFT), ο παράγοντας 
αυτός έδειξε την ικανότητα να προλαμβάνει τα 
κατάγματα, να βελτιώνει την οστική πυκνότητα, 
να επαναφέρει στο φυσιολογικό το μεταβολισμό 
των οστών και να μειώνει την ανικανότητα, συ-
γκρινόμενος με το εικονικό σκεύασμα για μια πε-
ρίοδο τριών ετών. Το ζολεδρονικό οξύ μπορεί να 
εκπληρώσει μια σημαντική ανάγκη στη θεραπεία 
της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης.

Το ζολεδρονικό οξύ είναι γενικά ασφαλές και 
καλά ανεκτό. Οι πιο συνηθισμένες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες ήταν κάποια παροδικά συμπτώμα-
τα αμέσως μετά τη χορήγηση. Η ποιότητα του 
οστού βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης. 
Η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου ήταν σπάνια 
με παρόμοιες συχνότητες στις δύο ομάδες. Οι με-
ταβολές στα επίπεδα κρεατινίνης και ασβεστίου 
στον ορό ήταν ήπιες και παροδικές. Στην ομάδα 
του ζολεδρονικού οξέος, εμφανίσθηκαν περισσό-
τερες αρρυθμίες και σοβαρά περιστατικά κολπι-
κής μαρμαρυγής αλλά οι θάνατοι από καρδιαγ-
γειακά αίτια, τα σοβαρά περιστατικά αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου, οι θάνατοι λόγω εγκε-
φαλικού επεισοδίου και τα εμφράγματα του μυο-
καρδίου εμφανίσθηκαν σε παρόμοια ποσοστά και 
στις δύο ομάδες.

Η εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση ζολεδρονικού 
οξέος σε δόση 5mg στο πρώτο τρίμηνο μετά από 
κατάγματα ισχίου χαμηλής βίας, μειώνει το συνο-
λικό κίνδυνο εμφάνισης καταγμάτων κατά 35%, 
σπονδυλικών καταγμάτων κατά 46%, μη σπονδυ-
λικών καταγμάτων κατά 27% και τον αριθμό των 
θανάτων κατά 28% χωρίς να υπάρχει καμμία ιδι-
αίτερη ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη χρήση του 
(Lyles et al, 2007).

Συμπερασματικά, το ζολεδρονικό οξύ είναι 
αποδεδειγμένα πολύ αποτελεσματικό για την 
ενίσχυση των οστών και την προστασία από τα 
κατάγματα σε όλα τα σημεία-κλειδιά, συμπερι-
λαμβανομένων του ισχίου και της σπονδυλικής 
στήλης (Cooper, 1999). O σχεδιασμός της έγχυ-
σης μια φορά ετησίως του ζολεδρονικού οξέος 
παρέχει μία ρεαλιστική λύση στα χαμηλά ποσο-
στά συμμόρφωσης που παρατηρούνται για τους 
καθημερινούς, εβδομαδιαίους και μηνιαίως χορη-
γούμενους αντιοστεοπορωτικούς παράγοντες. Τα 
δεδομένα δείχνουν ότι άνω του 70% των ασθενών 
προτιμούν μια έγχυση ζολεδρονικού οξέος μία 
φορά το χρόνο παρά ένα εβδομαδιαίο χάπι (Saag 
et al, 2006, Mc Clung et al, 2006).

Abstract

Zoledronic acid and postmenopausal osteopo-
rosis

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis
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Papageorgiou Hos. Thessaloniki

A single infusion of intravenous zoledronic acid 
decreases bone turnover and improves bone den-
sity at 12 months in postmenopausal women with 
osteoporosis. In a double-blind, placebo-controlled 
trial (HORIZON study), a once-yearly infusion of 
zoledronic acid during a 3-year period was associ-
ated with a significant and sustained decrease in 
the risk of vertebral, hip and other fractures. In ad-
dition, the treatment had a favorable safety profile 
and was generally well tolerated.

The most frequent adverse events were pyrexia, 
myalgia, bone and musculoskeletal pain. A once-
yearly regimen with intravenous zoledronic acid 
does not appear to affect the frequency of osteone-
crosis of the jaw. An increased incidence of serious 
atrial fibrillation was observed in the zoledronic- 
acid group as compared with the placebo group. 

Given the relatively poor adherence to oral bisphos-
phonate therapy in clinical practice (the drug must 
be taken with a full glass of water when the patient 
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is fasting, and the patient must remain upright for at 
least 30 minutes after taking the medication), annual 
infusion of zoledronic acid may provide a promising 
approach to reducing fracture risk.

Key-words:  zoledronic-acid, osteoporosis, safety, 
efficacy.
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Περίληψη

Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης είναι η παρουσίαση 
βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή συστήματος 
ενδομυελικού ενδοασφαλιζόμενου ήλου με ελικοειδή αυχενικό ήλο 
και κυλινδρικό στέλεχος (PFNA) προς αντιμετώπιση καταγμάτων 
του εγγύς μηριαίου σε άτομα άνω των 65 ετών. Αναλύονται τα 
φαινόμενα που συνοδεύουν την πώρωση των καταγμάτων σε πα-
ρουσία αυτών των υλικών, παρουσιάζονται οι επιπλοκές και ανα-
ζητούνται τα αίτια που τις προκάλεσαν. 

Ασθενείς και μέθοδος. Από το Μάρτιο 2009 έως το Δεκέμβριο 
2009 αντιμετωπίσθηκαν 53 ασθενείς με ισάριθμα εξωαρθρικά κα-
τάγματα του εγγύς μηριαίου. Επρόκειτο για 32 γυναίκες και 21 
άνδρες ηλικίας από 65 έως 93 ετών. Τα κατάγματα αφορούσαν σε 
όλες της κατηγορίες εξωαρθρικών καταγμάτων και ταξινομήθη-
καν κατά ΑΟ (Muller και συν 1988) ως: 31A12 = 37, 31Α23 = 6 
και 31Α33 = 10 κατάγματα. Η αντιμετώπιση γινόταν κατά προτε-
ραιότητα εντός 24 έως 48 ωρών μετά τον τραυματισμό μετά τη δι-
ασφάλιση στοιχειωδών προαναισθητικών προϋποθέσεων. Διενερ-
γούνταν κλειστές ανατάξεις σε συμβατικό τραπέζι ήλωσης και η 
όλη διαδικασία της ήλωσης γινόταν με τεχνικές ελάχιστης εγχει-
ρητικής παρέμβασης υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Μετά βραχεία 
μετεγχειρητική περίοδο 3-5 ημερών οι ασθενείς εξέρχονταν και η 
παρακολούθηση συνεχιζόταν στα εξωτερικά ιατρεία. Χρόνος πα-
ρακολούθησης 2 έως 10 μήνες. 

Ενδομυελική ενδοασφαλιζόμε-
νη ήλωση του άνω άκρου του μη-
ριαίου με σύστημα ενδομυελικού 
ήλου και ελικοειδούς πτερυγω-
τού αυχενικού ήλου τιτανίου.
Πρώιμα αποτελέσματα.
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Αποτελέσματα. Δύο άρρενες από τους ασθενείς 
αυτής της σειράς κατάληξαν λόγω πολυοργανικής 
ανεπάρκειας με επιδείνωση της κατάστασής τους 
μετά νοσηλεία σε μονάδα αυξημένης φροντίδας 
(20 και 100 ημέρες αντιστοίχως). Παρά τον περιο-
ρισμό της νοσοκομειακής νοσηλείας και της από το 
κάταγμα νοσηρότητας των υπολοίπων ασθενών σε 
δύο παρατηρήθηκε διάσχιση του αυχένα (cut out) 
και ακολούθησε μετατροπή της ήλωσης σε διπολι-
κή ημιαρθροπλαστική ισχίου. 

Συμπεράσματα. Τα μηχανικά και τα βιολογι-
κά πλεονεκτήματα των ενδομυελικών ηλώσεων 
σε συσχετισμό με τη μικρή εγχειρητική επιβάρυν-
ση έχουν αλλάξει δραστικά το τοπίο στη θεραπευ-
τική των εξωαρθρικών καταγμάτων του εγγύς μη-
ριαίου. Ο ρόλος των επιφανειακών οστεοσυνθέσε-
ων περιορίζεται σε όφελος των ενδομυελικών ηλώ-
σεων χωρίς όμως να απαλειφθεί η χρήση των πρώ-
των. 

Εισαγωγή

Η εισαγωγή ελικοειδών πτερυγωτών αυχενι-
κών ήλων στη θεραπευτική καταγμάτων του μη-
ριαίου με ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση 
μπορεί να θεωρηθεί φαινόμενο κυκλικής επανεμ-
φάνισης στην ορθοπαιδική (cycling orthopaedics) 
δεδομένου του ότι η πρώτη επιτυχημένη προσπά-
θεια ήλωσης καταγμάτων του ισχίου στηρίχθη-
κε σε πτερυγωτό ήλο (Smith – Petersen 1934) 
και τώρα η πρακτική αυτή τείνει να κυριαρχή-
σει και πάλι με αξιοσημείωτη ταυτότητα ακόμη 
και ως προς το χρησιμοποιούμενο τύπο κράμα-
τος (Titanium). Η εμφάνιση ενδομυελικών ήλων 
στην κλινική πράξη στο δεύτερο μισό της δεκαε-
τίας του 1980 και τα πρώτα αποτελέσματα οδήγη-
σαν σε σκεπτικισμό ως προς το μέλλον της μεθό-
δου (Calvert 1992). Ενώ, λοιπόν, οι πρώτες προ-
σπάθειες εφαρμογής ενδοασφαλιζόμενων ενδο-
μυελικών ήλων στηρίχθηκαν σε ολισθαίνοντες 
κοχλίες, ο σχεδιασμός των οποίων προερχόταν 
από τον ολισθαίνοντα συμπιεστικό ήλο του συ-
στήματος ήλου-πλάκας δυναμικής συμπίεσης που 
έχει τη δυνατότητα παλινδρόμησης, στη συνέχεια 
άλλες διατάξεις στηρίχθηκαν στη διεκβολή δύο ή 

και περισσότερων διαυχενικών ήλων (Hesse και 
Gachter 2004, Schipper και συν 2004) παραλλή-
λων ή/και συγκλινόντων. Τα προβλήματα που πα-
ρουσίασαν αυτές οι διατάξεις ήταν ο πιθανός λό-
γος της επιστροφής σε πτερυγοειδείς ήλους και 
πάλι χωρίς όμως να έχει κριθεί οριστικώς η σχέ-
ση αυτών με τα πιθανά μειονεκτήματα της μεθό-
δου δηλαδή το φαινόμενο της εξόδου του ήλου 
από τον κεφαλικό φλοιό του αυχένα και τα κα-
τάγματα κατά το περιφερικό πέρας του ενδομυ-
ελικού ήλου (Sommers και συν 2004, Suckel και 
συν 2007, Efstathopoulos και συν 2007). 

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί τη συνιστα-
μένη των πλεονεκτημάτων του πτερυγωτού ελι-
κοειδούς ήλου με κυλινδρικό περιφερικό στέλε-
χος σε τρόπο ώστε να διαφυλάσσει το μεγαλύ-
τερο μέρος της σπογγώδους ουσίας της κεφαλής 
αποτρέποντας έτσι την καταστροφική επίδραση 
της παραμονής της στροφικότητας ενώ επιτρέπει 
την περιφερική παλινδρόμηση του ήλου (Halder 
1992). 

Τα πλεονεκτήματα αυτά συνδυάζονται με όλα 
τα μηχανικά και βιολογικά επακόλουθα εφαρμο-
γής ενδομυελικού ήλου, του οποίου η εισαγωγή 
δεν προκαλεί εκτεταμένη καταστροφή του εν-
δοστέου στην περιοχή αυτή του μηριαίου, επειδή 
δεν απαιτεί προηγούμενη διεύρυνση του μυελώ-
δους αυλού, με εύκολη γενικώς περιφερική εσω-
τερική ασφάλιση, η οποία απέχει αρκετά από το 
περιφερικό πέρας του ήλου.

Έτσι, ο κοχλιωτός ήλος περιφερικής ασφάλι-
σης και η προσκείμενη μοίρα του ενδομυελικού 
ήλου δεν συναποτελούν περιοχή ενίσχυσης υπαρ-
χόντων φορτίων (stress risers) και συνακόλου-
θα πρόκλησης ιατρογενούς κατάγματος (Broos 
2007). Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης 
είναι η παρουσίαση βραχυπρόθεσμων αποτελε-
σμάτων από την εφαρμογή συστήματος ενδο-
μυελικού ενδοασφαλιζόμενου ήλου με ελικοειδή 
πτερυγωτό αυχενικό ήλο από τιτάνιο προς αντι-
μετώπιση εξωαρθρικών καταγμάτων του κεντρι-
κού μηριαίου. Αναλύονται φαινόμενα που συνο-
δεύουν την πώρωση των καταγμάτων σε παρου-
σία του υλικού, παρουσιάζονται οι επιπλοκές και 
αναζητούνται τα αίτια που μπορεί να τις προκά-
λεσαν. 
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Ασθενείς και μέθοδος. 

Από το Μάρτιο 2009 έως το Δεκέμβριο 2009 
αντιμετωπίσθηκαν 53 ασθενείς με ισάριθμα εξω-
αρθρικά κατάγματα του εγγύς μηριαίου. Στο σύ-
νολό τους ήταν ασταθή κατάγματα αλλά δεν πα-
ρουσίαζαν ειδικές δυσκολίες από παρεμβολή μα-
λακών μορίων ούτε παρουσίαζαν επιπλοκές από 
πιθανή ή/και βέβαιη παραμέληση αλλά και περι-
ορισμούς από προηγηθείσες χειρουργικές επεμ-
βάσεις στην περιοχή. Επρόκειτο για 32 γυναίκες 
και 21 άνδρες ηλικίας από 65 έως 93 ετών. Τα κα-
τάγματα αφορούσαν σε όλες της κατηγορίες εξω-
αρθρικών καταγμάτων και ταξινομήθηκαν κατά 
ΑΟ (Müller 1990) ως: 31A12 = 37, 31Α23 = 6 και 
31Α33 = 10 κατάγματα. Ανεξαρτήτως της αρχής 
και της αποδοχής της ταξινόμησης των καταγμά-
των της περιοχής στο υλικό αυτό περιλήφθηκαν 

περιπτώσεις ασθενών με περιτροχαντήρια κατάγ-
ματα με συμμετοχή και του ελάσσονα τροχαντή-
ρα.

Η αντιμετώπιση γινόταν κατά προτεραιότητα 
εντός 24 έως 48 ωρών μετά τον τραυματισμό μετά 
τη διασφάλιση στοιχειωδών προαναισθητικών 
προϋποθέσεων. Διενεργούνταν κλειστές ανατά-
ξεις σε συμβατικό τραπέζι ήλωσης καταγμάτων 
και η όλη διαδικασία γινόταν με τεχνικές ελάχι-
στης εγχειρητικής παρέμβασης υπό ακτινοσκοπι-
κό έλεγχο. Μέριμνα λαμβανόταν για τη χρησιμο-
ποίηση των μικρότερων δυνατών προσπελάσεων 
μετά καλό προεγχειρητικό σχεδιασμό υπό ακτι-
νοσκοπικό έλεγχο. Οι ασθενείς μετεγχειρητικώς 
ελάμβαναν τριπλή δι΄ αντιβιοτικών αγωγή για το 
χρόνο της διάρκειας της νοσοκομεικής νοσηλεί-
ας τους και αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνες χαμη-
λού μοριακού βάρους σε προφυλακτική δόση που 

Εικόνα 1.- Η έξοδος του ήλου από το κεφαλικό χείλος του αυχένα του μηριαίου, διάσχιση “cut out”
και η αντιμετώπισή της. 



διπλασιαζόταν όταν υπήρχαν τοπικώς φαινόμενα 
μετατραυματικής ή/και μετεγχειρητικής θρομβο-
φλεβίτιδας. Τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα γι-
νόταν αφαίρεση της παροχέτευσης κενού, όταν 
υπήρχε, και ακολουθούσε ακτινολογικός έλεγ-
χος με προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφή-
ματα ισχίου. Ακολουθούσε πρόγραμμα κινησι-
οθεραπείας τετρακεφάλων και γλουτιαίων απα-
γωγών και κινητοποίηση χωρίς φόρτιση για 6-8 
εβδομάδες με εκπαίδευση στη βάδιση και στήριξη 
με χρήση τραπεζοειδούς βακτηρίας. 

Οι ασθενείς μετά βραχεία μετεγχειρητική περίο-
δο 3-5 ημερών εξέρχονταν. Ακολουθούσε η αφαί-
ρεση των ραμμάτων επί απρόσκοπτης επούλωσης 
των τραυμάτων και η μετεγχειρητική παρακολού-
θηση συνεχιζόταν στα εξωτερικά ιατρεία με δια-
δοχικές επανεξετάσεις που περιλάμβαναν ακτινο-
λογικό επανέλεγχο. Φόρτιση επιτρεπόταν όταν ο 
ακτινολογικός επανέλεγχος καταδείκνυε εμφα-
νή περιοστική πώρωση και οστική ανακατασκευή 

του έσω φλοιού στην περιοχή του ελάσσονα τρο-
χαντήρα. Ο έλεγχος της αποτροπής της φόρτι-
σης ήταν ανάλογος του τρόπου που μπορούσε να 
ελεγχθεί αυτό σε ηλικιωμένα και υπό προστασία 
άτομα. Ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης κυ-
μάνθηκε από 2 έως 10 μήνες. 

Αποτελέσματα 

Ο χρόνος πώρωσης με την έννοια που ήδη ανα-
φέρθηκε κυμάνθηκε σε οκτώ έως 11 εβδομά-
δες για τις ανεπίπλεκτες περιπτώσεις ασθενών 
(εικ. 2). Σε δύο γυναίκες ασθενείς παρατηρήθη-
κε σχηματισμός αιματώματος περί την τροχαντή-
ρια προσπέλαση που αντιμετωπίσθηκε συντηρη-
τικώς με τοπικά μέσα αλλά επιμήκυνε, αν και όχι 
σημαντικά, την παραμονή των ασθενών στο νο-
σοκομείο. Δύο άρρενες από τους ασθενείς αυτής 
της σειράς κατάληξαν λόγω πολυοργανικής ανε-
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Εικόνα 2.- Απρόσκοπτη εξέλιξη της πώρωσης εντός 8 εβδομάδων. 



πάρκειας λόγω επιδείνωσης της γενικής κατάστα-
σής τους και μετά νοσηλεία σε μονάδα αυξημένης 
φροντίδας (20 και 100 ημερών αντιστοίχως).

Παρά το σημαντικό περιορισμό της νοσοκομει-
ακής νοσηλείας και της από το κάταγμα νοσηρό-
τητας των υπολοίπων ασθενών σε δύο παρατηρή-
θηκε διάσχιση του κεφαλικού αυχενικού φλοιού 
και έξοδος του ήλου (cut out). Ακολούθησε κατά 
προτεραιότητα μετατροπή της ήλωσης σε διπολι-
κή ημιαρθροπλαστική ισχίου με τσιμέντο με καλή, 
γενικώς μετά ταύτα, μετεγχειρητική πορεία (εικ. 
1). 

 
Συζήτηση

Οι πρώτες προσπάθειες ενδομυελικής ήλωσης 
καταγμάτων του άνω άκρου του μηριαίου ανάγο-
νται στη δεκαετία του 1960 και του 1970 μέχρι και 
τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν χρησιμο-
ποιήθηκαν κονδυλοκεφαλικά συστήματα ενδο-
μυελικής ήλωσης των καταγμάτων του ισχίου υπό 
τη μορφή των ήλων Enders και Harris (Jensen και 
συν 1980, Chapman και συν 1981, Harris 1983, 

Elabadien και συν 1984, Cobelli και συν 1985). Οι 
ήλοι αυτοί αν και θεωρητικώς παρουσίαζαν μη-
χανικά και βιολογικά πλεονεκτήματα λόγω κλει-
στής διεκβολής τους σε σχέση προς τα μέχρι τότε 
χρησιμοποιούμενα επιφανειακά συστήματα οστε-
οσύνθεσης των καταγμάτων του εγγύς μηριαί-
ου αποδείχθηκαν ασταθείς και σε πολλές μελέ-
τες που ακολούθησαν εμφανίσθηκαν μεγάλα πο-
σοστά βράχυνσης, περιφερικής εξόδου του ήλου 
από τον έσω ή έξω μηριαίο κόνδυλο αναλόγως 
της πύλης εισόδου, πώρωση σε εξωτερική στρο-
φή και υπερκονδύλια κατάγματα λόγω εξασθένη-
σης του μηριαίου οστού στην περιοχή της εισό-
δου του ήλου (Iwegbu και Patel 1981, Harper και 
Walsh 1985). Παρά τις προσπάθειες εσωτερικής 
ασφάλισης κονδυλοκεφαλικών κεντρομυελικών  
(De La Caffiniere και συν 1994), εύκαμπτων ή μη 
ήλων για την αντιμετώπιση καταγμάτων του μη-
ριαίου αλλά και άλλων μακρών οστών η πρακτι-
κή αυτή δεν κέρδισε έδαφος. Άκαμπτο σύστημα 
ενομυελικής ήλωσης καταγμάτων του εγγύς μη-
ριαίου αποτέλεσε ο ήλος Zickel που χρησιμοποιή-
θηκε για την αντιμετώπιση υποτροχαντηρίων κα-
ταγμάτων.    
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Εικόνα 3. – Σκαριφήματα των κυριότερων ενδομυελικών ήλων ισχίου. 
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Τα τροχαντήριας προσπέλασης συστήματα εν-
δοασφαλιζόμενης ενδομυελικής ήλωσης προς 
αντιμετώπιση καταγμάτων του εγγύς μηριαίου 
επιτρέπουν την ασφαλή συγκράτηση των περισ-
σότερων καταγμάτων τόσο διατροχαντηρίων και 
υποτροχαντηρίων όσο και καταγμάτων της κε-
ντρικής διάφυσης είτε συνδυάζονται με μια από 
τις παραπάνω κατηγορίες είτε όχι. Τα συστήμα-
τα αυτά παρέχουν επαρκή αντίσταση στις κατα-
πονήσεις ραιβοποίησης και στις στροφικές κα-
ταπονήσεις και αντιστροφική δράση επί του κεν-
τρικού τεμαχίου συγκρινόμενη προς εκείνη των 
ολισθαίνοντων συμπιεστικών ήλων συνδυαζόμε-
νων με πλευρική πλάκα με δυνατότητα παράλ-
ληλης επολίσθησης ή όχι (Leung και συν 1992, 
Radford και συν 1993, Baumgartner και συν 1998, 
Hesse και συν 2003). Παρά τα θεωρητικά μηχα-
νικά και βιολογικά πλεονεκτήματα των ενδομυε-
λικών ηλώσεων σε σχέση με τον από μακρού κυ-
ρίαρχο ρόλο τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
των καταγμάτων του άνω άκρου του μηριαίου, η 
θέση των τελευταίων δείχνει να κλονίζεται. Έτσι, 
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας το 1980 και τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1990 οι συγκριτικές μελέτες 
και οι συνακόλουθες μετα-αναλύσεις κατάληγαν 
στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα της εφαρ-
μογής ενδομυελικών ήλων, παρά τον περιορισμό 
των: εγχειρητικού χρόνου, συχνότητας εμφάνι-
σης λοιμώξεων, διεγχειρητικής απώλειας αίμα-
τος και χρόνου παραμονής σε νοσοκομείο, ήταν 
μεσοπροθέσμως και μακροπροθέσμως παραπλή-
σια (Boriani και συν 1991, Bridle συν 1991, Leung 
και συν 1992, Hardy 1998, Suckel και συν 2007). 
Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα κρίθηκαν ακό-
μη και καλύτερα σε πολλές περιπτώσεις ασθε-
νών από την πλευρά των συστημάτων ολισθαίνο-
ντος ήλου με συνακόλουθη απουσία των κακών 
επακόλουθων από την εφαρμογή των ενδομυελι-
κών ήλων, όπως τα κατάγματα της διάφυσης τα 
οφειλόμενα στην αποφόρτιση στο περιφερικό πέ-
ρας του ήλου και στα προβλήματα από τη θυσία 
σπογγώδους ουσίας από την κεφαλή του μηριαί-
ου μετά την εισαγωγή του ήλου (Lacroix και συν 
1995, Papadakis και συν 2008). Τα αποτελέσματα 
θεωρούνται ανώτερα και όσον αφορά στο φαινό-
μενο “cut out” δηλαδή την έξοδο του ήλου από το 

άνω χείλος του αυχένα (διάσχιση) αλλά και στις 
λοιπές παραμέτρους συγκράτησης (Sommers και 
συν 2004).

Τα πρώτα συστήματα ενδοασφαλιζόμενης εν-
δομυελικής ήλωσης καταγμάτων του άνω άκρου 
του μηριαίου στηρίχθηκαν στην ενσωμάτωση ολι-
σθαίνοντος ήλου ο σχεδιασμός του οποίου προ-
ερχόταν από τον ολισθαίνονται συμπιεστικό ήλο 
της φλοιώδους οστεοσύνθεσης και μάλιστα κα-
τασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Το μέ-
γεθος των υλικών αυτών ήταν ένα από τα προ-
βλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά την εφαρμο-
γή τους σε πολλές ομάδες πληθυσμών (Calvert 
1992). Ο μοναδικός αυχενικός ήλος κατέστη δί-
δυμος με/ή χωρίς παραλληλία μεταξύ των δύο 
ήλων (Mahar και συν 2007, Lavini και συν 2008). 
Η ιδέα του πτερυγωτού ήλου γνωστή από το πα-
ρελθόν υποκατέστησε την ιδέα σχεδιασμού ολι-
σθαινόντων συμπιεστικών ήλων σε αρκετά συ-
στήματα (Suckel και συν 2007). 

Από τότε πανσπερμία υλικών χρησιμοποιήθη-
καν και συγκρίθηκαν και κατά τη διάρκεια των 
τεσσάρων τελευταίων δεκαετιών με το σχετικώς 
λίγο εξελιχθέντα ολισθαίνοντα συμπιεστικό ήλο 
(εικ. 3). Ο ήλος αυτός συνδυαζόταν με άλλοτε 
άλλης δυνατότητας πλευρική πλάκα. Τα αποτελέ-
σματα από τις συγκρίσεις αυτές δεν ήταν στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ευνοϊκά για τη χρήση εν-
δομυελικών συστημάτων ακόμη και των πιο εξε-
λιγμένων σχεδιάσεων (Aros και συν 2008). Παρά 
αυτά οι ενδομυελικοί ήλοι εξελίσσονταν και διεκ-
δικούσαν μερίδιο στη θεραπευτική των καταγμά-
των του ισχίου. Ο συγκεκριμένος ήλος που μελε-
τούμε βασίζεται στην ιδέα του ελικοειδούς πτε-
ρυγωτού σχεδιασμού όσον αφορά στο κεντρι-
κό τμήμα και του κυλινδρικού στελέχους ικανού 
να επιτρέψει παλινδρόμησή του υποχωρούντος 
αυχένος και μπορεί να θεωρηθεί ενσωμάτωση 
στη λογική της ενδοασφαλιζόμενης ενδομυελι-
κής ήλωσης των καταγμάτων του εγγύς μηριαίου 
του ολισθαίνοντος ήλου Pugh (Richards και συν 
1990). Ο ήλος αυτός αν και χρησιμοποιήθηκε λίγο 
ως ολισθαίνον επιφανειακό (φλοιώδες) σύστημα 
οστεοσύνθεσης καταγμάτων του άνω άκρου του 
μηριαίου στην πατρίδα μας φαίνεται ότι είχε αρε-
τές που ενσωμάτωσε ο φορέας που επινόησε τον 
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κύριο ανταγωνιστή του στα συστήματα ενδομυε-
λικής ήλωσης που ακολούθησαν. 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός του ενδομυελι-
κού ήλου φαίνεται να έχει καταλήξει στο μικρό 
κυλινδρικό σχήμα και η αυξανόμενη διάμετρος 
ενώ το μήκος φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σχέ-
ση με την εφαρμογή σε ειδικές περιπτώσεις κα-
ταγμάτων όπως είναι τα παθολογικά (Maccauro 
και συν 2005, Jones και συν 2006, Jin-Song και 
συν 2009). Δεν παρουσιάζουμε καμιά περίπτωση 
ασθενούς με τουλάχιστον εμφανή παρουσία πα-
θολογικού κατάγματος. Το φαινόμενο της διάσχι-
σης σε δύο ασθενείς (ανά μία περίπτωση άνδρα 
και γυναίκας) συνδέθηκε περισσότερο με τη βρα-
χύτητα του αυχενικού τεμαχίου και λιγότερο με 
την τοποθέτηση του ήλου σε σχέση προς τον αυ-
χένα. 

Η δική μας σειρά ασθενών αν και μικρή και με 
το υπό εξέταση υλικό να μην αποτελεί λύση εκλο-
γής παρά μόνο για τα βατά και ανεπίπλεκτα κα-
τάγματα του άνω πέρατος του μηριαίου φαίνεται 
ότι εμφάνιζε για την ομάδα αυτή των ασθενών 
αρκετά πλεονεκτήματα. Η μικρή βραχυπόθεσμη 
συχνότητα επιπλοκών τον κάνουν ελκυστικό και 
επειδή εμφανίζει μικρή καμπύλη εκμάθησης μπο-
ρεί να θεωρηθεί επωφελής η εφαρμογή της χρή-
σης του (Gardner και συν 2005).     

Abstract

Medullary interlocking nailing of the proximal 
femur by means of a medullary nail combined 
with a cervical flanged titanium helical nail. 
Short term results. 

Goulas V, Chliapas St., Dracos A., Maliongas 
G., Bischiniotis I.

From the Orthopaedic Department of Kozani 
General Hospital – “Mamatseion”

Objective of this retrospective study is to pres-
ent our short term results from our experience of 
a medullary interlocking helical nail and cylindri-
cal nail stem system for proximal femoral fractures 

(PFNA) in patients older than 65 years of age. Cal-
lus formation phenomena are analyzed in the pres-
ence of this system and some of the compilcations 
are explained. 

Patients and methods. During the year 2009, 53 
patients suffering equal number of proximal femo-
ral fractures were admitted in our Institution. They 
were 32 female and 21 male patients usually after a 
minor fall and their fractured femora fell into one of 
the following classification groups after AO: 31A12 
= 37, 31 Α 23 = 6 και 31 Α 33 = 10 fractures. They 
were managed within the first 24 to 48 hours post-
injury after obtaining essential pre-operative pre-
requisites. Closed reduction was undertaken on a 
conventional fracture table and the whole operation 
proceeded by means of minimal invasive techniques 
under fluoroscopic control. In the majority of cases 
after a short post-operative period ranging from 3 – 
5 days they were discharged from the hospital and 
had follow-up examinations on out patient basis. 
Follow-up ranged from 2 to 10 months. 

Results. Two male patients died after a prolonged 
post-operative period in an intense nursing unit 
(20 and 100 days respectively). Despite reduction of 
hospital stay and fracture morbidity in two other 
patients cut-outs were noticed and a bipolar hemi-
arthroplasty followed.

Conclusions. Mechanical and biological advan-
tages of medullary nailing combined with minimal 
preoperative damage have changed the landscape 
of treatment options in managing extra-articular 
fractures of the proximal femur. There is a tendency 
of minimization in the role of cortical osteosynthesis 
in favor of medullary ones.

Key words:  extra articular fractures of the proxi-
mal femur, trochanteric femoral frac-
tures, medullary nailing 
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Περίληψη 

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι η μελέτη της πο-
ρείας μιας σχετικώς σπάνιας κάκωσης που συχνά διαφεύγει της 
κλινικής παρατήρησης όσον αφορά στην παρουσία αλλά και στη 
σημασία της για το μετατραυματικό επίπεδο λειτουργικότητας του 
άκρου. 

Ασθενείς και μέθοδος. Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντι-
μετωπίσαμε 13 ασθενείς με ισάριθμα μεμονωμένα κατάγματα σκα-
φοειδούς του ταρσού – εξαιρέθηκαν απαρεκτόπιστα, φλοιώδη ρα-
χιαίου χείλους και κατάγματα σε συνδυασμό με σύνθετες κακώ-
σεις. Επρόκειτο για εννέα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, 17 έως 
48 ετών. Οι 10 ασθενείς ήταν θύματα τροχαίων και τρεις εργα-
τικών ατυχημάτων. Τέσσερις ασθενείς, ανά δύο άνδρες/γυναίκες, 
έφεραν αποσπαστικές κακώσεις μαλακών μορίων και αποκολλή-
σεις χωρίς διαταραχή του ταρσού. Τα κατάγματα ήταν αποσπαστι-
κά ή συμπιεστικά με ενδοαρθρική συμμετοχή (2/13), πολλαπλώς 
ενδοαρθρικά (11/13) με ή χωρίς συνθήκες εξαρθρήματος και δύο 
τέλεια εξαρθρήματα. Οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικώς 
με κλειστή ανάταξη ακολουθούμενη από εσωτερική συγκράτηση 
με βελόνες Kirschner ή με ελεύθερες συμπιεστικές βίδες σε μεγάλα 
οστικά τεμάχια και γύψινο κνημοποδικό νάρθηκα για 4-5 εβδομά-
δες. Τα ελλείμματα των μαλακών μορίων αντιμετωπίζονταν κατά 
δεύτερο σκοπό με μεταφορά δερματικών μοσχευμάτων μερικού 
πάχους. 

Ασταθή κατάγματα και κατάγ-
ματα-εξαρθρήματα σκαφοειδούς 
του ταρσού.
Αναδρομική μελέτη εικοσαετίας. 

Ι. Στ. Μπισχινιώτης
Γ. Μαλιόγκας 
Β. Γούλας
Α. Δράκος
Στ. Χλιάπας 

Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού 
Νοσοκομείου Κοζάνης - «Μαμά-
τσειο»

Λέξεις ευρετηρίου:  Κατάγματα σκαφοειδούς του ταρσού, Κακώσεις 
ταρσού, Σύνθλιψη ποδιού, Διαμερισματικά σύνδρο-
μα στο πόδι 

Η εργασία υποβλήθηκε προς βράβευση στο 29ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ.



Αποτελέσματα. Οι ασθενείς παρακολουθήθη-
καν μέχρι την αποθεραπεία τους. Το αποτέλεσμα 
βαθμολογήθηκε με βάση το λειτουργικό αποτέλε-
σμα: υπολειμματικό άλγος, μεσοτάρσια κινητικό-
τητα, παραμόρφωση. Η συνύπαρξη αποσπαστικών 
κακώσεων μαλακών μορίων κυριάρχησε στα αίτια 
λειτουργικών φαινομένων κινητικότητας της μεσο-
τάρσιας άρθρωσης. Σε δύο ασθενείς παράμεινε μι-
κρή προπέτεια του φύματος του σκαφοειδούς και 
μετά την αφαίρεση των υλικών. 

Συμπεράσματα. Οι ασταθείς κακώσεις του σκα-
φοειδούς του ταρσού αν και σπάνιες ως μεμονωμέ-
νες αποτελούν πρόκληση διάγνωσης και θεραπεί-
ας. Τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι συνήθως 
ικανοποιητικά ακόμη και όταν υπάρχουν σημαντι-
κές συνοδές κακώσεις μαλακών μορίων. 

Εισαγωγή

Τα ασταθή μεμονωμένα κατάγματα και κατάγ-
ματα-εξαρθρήματα του σκαφοειδούς του ταρσού 
είναι τα πιο συχνά κατάγματα του μέσου ποδιού 
(Eichenholtz και Levine 1964). Είναι αποτέλε-
σμα σύνθετων πολλαπλών κατευθύνσεων άσκη-
σης βίας καταπονήσεων του ποδιού (Myerson και 
συν 1986). Πολλά από τα κατάγματα του σκα-
φοειδούς του ταρσού είτε είναι ρωγμώδη, είτε εί-
ναι απαρεκτόπιστα και προκύπτουν ως αποτέλε-
σμα άσκησης άμεσης βίας στο πόδι (Sangeorzan 
και συν 1989). Η διαπίστωση ενός κατάγματος 
του σκαφοειδούς του ταρσού πρέπει να μας εμ-
βάλλει στην υποψία της πιθανότητας συνύπαρ-
ξης συνθετότερης βλάβης του ταρσού όπως είναι 
οι περιαστραγαλικές κακώσεις, οι ασταθείς κακώ-
σεις του οπισθίου ταρσού και της πτέρνας αλλά 
και διάφορες διαχωριστικές κακώσεις του ταρ-
σού (Main και Jowett 1998, Miller και συν 1998, 
Myerson 1999, Ip και Lui 2006). Παρόλα αυτά τα 
κατάγματα του σκαφοειδούς του ταρσού μπο-
ρεί να προκύπτουν και ως μεμονωμένες κακώ-
σεις, ως αποσπαστικά κατάγματα, ως ρωγμώδη 
συμπιεστικά κατάγματα εκ κοπώσεως (Torg και 
συν 1988) και μεμονωμένα εξαρθρήματα ή κατάγ-
ματα-εξαρθρήματα. Σκοπός της αναδρομικής αυ-
τής μελέτης άλλωστε, είναι η μελέτη των μεμο-

νωμένων καταγμάτων του οστού όσο μπορούν να 
θεωρηθούν από καθαρολογική άποψη υπαρκτά 
(Dhillon και Nagi 1999) και η παρουσίαση μακρο-
χρόνιων αποτελεσμάτων της θεραπείας. 

Ασθενείς και μέθοδος
 
Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντιμετωπί-

σθηκαν επί 13 ασθενών ισάριθμα μεμονωμένα κα-
τάγματα σκαφοειδούς του ταρσού. Εξαιρέθηκαν 
τα ρωγμώδη, τα ατελή, τα απαρεκτόπιστα. Δεν 
περιλήφθηκαν επίσης και κατάγματα του σκαφο-
ειδούς του ταρσού που συνυπήρχαν στο πλαίσιο 
άλλων πιο σύνθετων κακώσεων κυρίως περια-
στραγαλικών και υπαστραγαλικών εξαρθρημά-
των αλλά και καταγμάτων της πτέρνας. Επρόκει-
το για εννέα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, 17 έως 
48 ετών. Οι 10 από τους ασθενείς αυτής της σει-
ράς ήταν θύματα τροχαίων ατυχημάτων και τρεις 
ασθενείς ενεπλάκησαν σε ποικίλης βαρύτητας ερ-
γατικά ατυχήματα. Τέσσερις από τους ασθενείς 
της σειράς, δύο άνδρες και δύο γυναίκες έφε-
ραν αποσπαστικές κακώσεις μαλακών μορίων και 
αποκολλήσεις σε μεγάλη έκταση χωρίς παραπέρα 
διαταραχή της ανατομίας του ταρσού.

Η διερεύνηση των κακώσεων στηρίχθηκε στην 
κλινική και ακτινολογική εικόνα ενώ σε τρεις από 
τους ασθενείς απαιτήθηκε και CT για τον απο-
κλεισμό μεγάλης βαρύτητας συνοδών κακώσεων.  

Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά Sangeorzan 
(Sangeorzan και συν 1989, 1991, 1993) (εικ. 1) 
ως α) αποσπαστικά (δύο ασθενείς/δύο κατάγμα-
τα), β) κατάγματα του φύματος του σκαφοειδούς 
(ένας ασθενής/ένα κάταγμα), γ) κατάγματα του 
σώματος με δύο τεμάχια με ραχιαία και πελματι-
αία παρεκτόπιση ή αντίθετα με έσω και έξω πα-
ρεκτόπιση (πέντε ασθενείς/πέντε κατάγματα), δ) 
πολύ συντριπτικά κατάγματα του σώματος (ένας 
ασθενής/ ένα κάταγμα). 

Η αντιμετώπιση των κακώσεων ήταν άμεση και 
ακολούθησε τα μέτρα γενικής υποστήριξης και 
αντιμετώπισης των τραυματιών. Προηγούνταν οι 
απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
κακώσεων των μαλακών μορίων δηλαδή μηχανι-
κός και χειρουργικός καθαρισμός στις ανοικτές 
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Εικόνα 1. Ταξινόμηση των καταγμάτων του σκαφοειδούς του ταρσού κατά Sangeorzan.
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Τύπου D
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Τύπου C



κακώσεις και ακολουθούσε η αντιμετώπιση του 
κατάγματος. 

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων του σκαφο-
ειδούς του ταρσού ακολουθούσε τις γενικές αρ-
χές αντιμετώπισης των καταγμάτων. Απαραίτητη 
είναι η αποκατάσταση της ανάταξης των οστών 
του μέσου τμήματος του ταρσού με κατά το δυ-
νατό ανατομική ανάταξη και σταθεροποίηση (εικ. 
2). Η ανοικτή ανάταξη ήταν πολλές φορές απα-
ραίτητη για την αποκατάσταση της ακεραιότητας 
των αρθρικών επιφανειών και της καλής επαφής 
μεταξύ τους με μια ραχιαία κυρτή προσπέλαση με 
το κυρτό στραμμένο επί τα εκτός. Σε μερικές πε-
ριπτώσεις χρησιμοποιήθηκε εξωτερική οστεοσύν-
θεση προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτη-
τη διάταση για την επίτευξη και την αρχική δια-
τήρηση της ανάταξης. Η συγκράτηση των οστών 
του ταρσού γινόταν με βελόνες Kirschner συρμά-
τινες αγκύλες και βίδες σπογγώδους ουσίας. Ακο-
λουθούσε προστασία της ανάταξης με κνημοπο-

δικό γύψινο επίδεσμο σε ελαφρά πελματιαία κάμ-
ψη που κατά περίπτωση διατηρήθηκε για έξι έως 
οκτώ εβδομάδες. Ακολουθούσε πρόγραμμα κινη-
σιοθεραπείας και ασκήσεων στήριξης και βάδισης. 

Αποτελέσματα
 
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν μέχρι την απο-

θεραπεία τους. Το αποτέλεσμα βαθμολογήθηκε 
με βάση το λειτουργικό αποτέλεσμα: υπολειμμα-
τικό άλγος, μεσοτάρσια κινητικότητα, παραμόρ-
φωση. Η συνύπαρξη αποσπαστικών κακώσεων 
μαλακών μορίων κυριάρχησε στα αίτια λειτουργι-
κών φαινομένων κινητικότητας της μεσοτάρσιας 
άρθρωσης. Σε δύο ασθενείς παράμεινε μικρή προ-
πέτεια του φύματος του σκαφοειδούς και μετά την 
αφαίρεση των υλικών. Έτσι, παρατηρήσαμε υπο-
λειμματικό άλγος σε μια ασθενή με συντριπτικό 
κάταγμα του σκαφοειδούς και συνοδές αποσπα-
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Εικόνα 2. – Αποκατάσταση του μέσου ταρσού. 



στικές κακώσεις των μαλακών μορίων με εγκαύ-
ματα τριβής και εκτεταμένες ουλές κατά τη ράχη 
του ποδιού και το πέλμα. Τα αποσπαστικά κατάγ-
ματα αλλά και τα συντριπτικά με μεγάλη παρε-
κτόπιση (πέντε ασθενείς / πέντε κατάγματα είχαν 
καλό λειτουργικό αποτέλεσμα τόσον όσον αφο-
ρά στην κινητικότητα της μεσοτάρσιας άρθρωσης 
όσο και όσον αφορά στην απαλοιφή του υπολειμ-
ματικού άλγους ακόμη και στις περιπτώσεις των 
ασθενών με σημαντικές κακώσεις μαλακών μορί-
ων (εικ. 3). Σε μια νέα ασθενή με πολύ συντριπτι-
κό κάταγμα και εξαρθρηματική παρεκτόπιση των 
αρθρικών τεμαχίων επί τα εντός και επί τα εκτός 
τα αποτελέσματα ήταν πτωχά λόγω υπολειμματι-
κού άλγους κατά τη μεσοτάρσια άρθρωση.    

Συζήτηση

Τα οστά του ταρσού είναι στερρά προσαρμο-
σμένα μεταξύ τους και χωρίζονται σε τρεις στί-
χους: οπίσθιο (πτέρνα και αστράγαλος), μέσο 
(σκαφοειδές και κυβοειδές) και πρόσθιο (έσω, 

μέσο και έξω σφηνοειδές). Το σκαφοειδές του 
ταρσού διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μηχα-
νική του ταρσού αντίστοιχη με εκείνη του μηνο-
ειδούς του καρπού στο χέρι (DiGiovanni 2004). 
Αυτός είναι και ο λόγος που αμφισβητείται η με-
μονωμένη κάκωσή του από τους θεωρητικούς της 
μηχανικής των κακώσεων του ταρσού (Dhillon 
και Nagi 1999). Το σκαφοειδές του ταρσού είναι 
αποδέκτης άσκησης τόσο άμεσης όσο και έμμε-
σης βίας, πράγμα που είναι δυνατό να καταλήξει 
εύκολα σε ανεπάρκεια επιτέλεσης της ολίσθησής 
του πάνω στον αστράγαλο με αποτέλεσμα την 
βαριά διαταραχή της λειτουργίας του μέσου πο-
διού. Η άμεση βία προκαλεί συνήθως αποσπαστι-
κά κατάγματα κατά την περιφέρεια του οστού με 
άλλοτε άλλου βαθμού ενδοαρθρική συμμετοχή. 
Η έμμεση βία από βίαιο πρηνισμό στο επίπεδο του 
μέσου ποδιού προκαλεί κατάγματα του έσω φύ-
ματος του σκαφοειδούς που περιλαμβάνει και την 
πρόσφυση του οπισθίου κνημιαίου μυός. Η παρε-
κτόπιση είναι ελάχιστη και η κατάσταση αυτή θα 
πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από ύπαρξη επι-
κουρικού σκαφοειδούς (Wiley και Brown 1981). 
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Εικόνα 3. – Ανοικτό κάταγμα σκαφοειδούς του ταρσού με αποκολλήσεις μαλακών μορίων.
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Το ίδιο μπορεί να προκληθεί και από βαριά σύν-
θλιψη του ποδιού. Τέλος, έχουν περιγραφεί κα-
τάγματα του σκαφοειδούς του ταρσού από κόπω-
ση (Goergen και συν 1980, Torg και συν 1988). 

Στις δικές μας περιπτώσεις ασθενών στην πλει-
ονότητα επρόκειτο για ανοικτές κακώσεις με άλ-
λοτε άλλου βαθμού συμμετοχή των μαλακών μο-
ρίων. Σε όλες τις περιπτώσεις τίθετο η πιθανότη-
τα αγγειακής βλάβης τελικού αγγείου του ποδιού 
αν και ο φόβος αυτός δεν επιβεβαιώθηκε σε  κά-
ποιον από τους ασθενείς. Η αποκατάσταση των 
ελλειμμάτων που άφηναν οι χαίνουσες τραυματι-
κές επιφάνειες ακολουθούσε σε δεύτερο χρόνο με 
δερματικά μοσχεύματα. Τα περισσότερα προβλή-
ματα που προέκυψαν είχαν σχέση με τη βιολογι-
κή συμπεριφορά και την αστάθεια των ουλών που 
προσδιόρισαν και τα τελικό λειτουργικό αποτέλε-
σμα. 

Οι ασταθείς κακώσεις του σκαφοειδούς του 
ταρσού αν και σπάνιες ως μεμονωμένες αποτε-
λούν πρόκληση διάγνωσης και θεραπείας. Τα λει-

τουργικά αποτελέσματα είναι συνήθως ικανοποι-
ητικά ακόμη και όταν υπάρχουν σημαντικές συ-
νοδές κακώσεις μαλακών μορίων. 

Abstract

Unstable fractures of the tarsal navicular - 
Twenty-year retrospective study

Ioannis St. Bischiniotis, Georgios Maliongas, 
Vaios Goulas, Athanasios Dracos, Stylianos 
Chliapas.  
Orthopaedic Department – Kozani General 
Hospital – “Mamatseion” 

Objective of this study is to determine the course 
of the isolated unstable fractures and fracture-dis-
locations of the tarsal navicular, frequently missed 
on clinical observation and its significance on long 
term functional results. 

Εικόνα 4. – Αποτέλεσμα χειρουργικής θεραπείας κατάγματος σκαφοειδούς ταρσού. 
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Patients and methods. From 1987 to 2006 thir-
teen patients with isolated fractures and fracture-
dislocations of the tarsal navicular were managed 
in our Institution. Nondisplaced, flake and fractures 
in association with complex tarsal injuries were 
excluded. They were nine men / four women aged 
17 - 48 years. Ten patients were involved in traffic 
and three in occupational accidents. Four patients: 
by two men/women had major soft tissue damage 
without further tarsal distortion. The fractures were 
avulsion/compression with articular involvement 
(2/13), multiply articular (11/13) and two complete 
fracture-dislocations. The patients were managed 
operatively by non invasive reduction followed by 
Kirschner wire internal fixation or in case with a 
major bone fragment by lag screws and a back plas-
ter slab protection for 4-5 weeks. Soft tissue defects 
were managed later by split thickness skin grafts. 

Results. All patients were followed up to after 
treatment. Clinical evaluation was based on final 
functional result: residual foot pain, midtarsal mo-
bility and deformity. Soft tissue damage dominated 
in producing functional mobility deterioration. In 
two patients a protuberance of the scaphoid region 
of the foot persisted long after fixation implant re-
moval. 

Conclusions. Unstable fractures and fracture-
dislocations of the tarsal navicular despite their rar-
ity are challenging both in diagnosis and treatment. 
Functional results are generally satisfactory and 
they are mostly determined by soft tissue damage 
than bony disturbance. 

Key words:  Fractured tarsal navicular, Tarsal in-
juries, Foot crush injuries, Foot com-
partment syndromes
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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας 
στην αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου με ασφαλι-
ζόμενη ενδομυελική ήλωση. Από το 1999 εώς το 2007 αντιμετω-
πίσθηκαν 42 ασθενείς με ισάριθμα κατάγματα διάφυσης βραχιονί-
ου. Από αυτούς 25 ήταν άνδρες και 17 γυναίκες ενώ η ηλικία τους 
κυμάνθηκε από 19 μέχρι 65 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 42. 5 έτη. 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΑΟ 23 ήταν τύπου Α,13 τύπου 
Β και έξι τύπου C. Όλα τα κατάγματα αντιμετωπίσθηκαν με ορ-
θόδρομη ενδομυελική ήλωση με γλυφανισμό. Πώρωση επιτεύχθη-
κε σε 40 από τα 42 κατάγματα μεταξύ 2-5 μηνών. Είχαμε δύο ψευ-
δαρθρώσεις που αντιμετωπίσθηκαν με πλάκα βίδες και μοσχεύμα-
τα καθώς και δύο παρέσεις κερκιδικού νεύρου που επανήλθαν σε 
τέσσερις και έξι μήνες αντίστοιχα. 
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Εισαγωγή

Ως κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου 
ορίζονται αυτά που βρίσκονται τρία εκ περιφερικά 
του χειρουργικού αυχένα και τουλάχιστον πέντε 
εκ κεντρικά του ωλεκρανικού βόθρου (Chapman 
et al 2000). Είναι αρκετά συνήθη αποτελώντας το 
3-4% όλων των καταγμάτων ενώ συχνά συνδυά-
ζονται και με άλλες κακώσεις (Smejkal et al 2008, 
Stuby, Hontzsch 2009). Ο μηχανισμός κάκωσης 
είναι η άμεση άσκηση βίας ή πτώση πάνω στον 
αγκώνα με το άνω άκρο σε απαγωγή (Πουρνάρας 
2006). Μπορεί να είναι ανοικτά, εγκάρσια, λοξά ή 
σπειροειδή ή να επιπλέκονται με κάκωση αγγείου 
ή του κερκιδικού νεύρου (Blum, Rommens 1997). 
Κατά τη δράση στροφικών δυνάμεων το κάταγμα 
είναι σπειροειδές, στις καμπτικές εγκάρσιο, στο 
συνδυασμό αυτών λοξό ή με πεταλούδα ενώ όταν 
ασκούνται δυνάμεις συμπίεσης το κάταγμα εντο-
πίζεται στο κεντρικό ή στο περιφερικό άκρο του 
βραχιονίου (Wheeless 1996). 

 
Υλικό - Μέθοδος

Κατά το χρονικό διάστημα 1999 εώς το 2007 
αντιμετωπίσθηκαν 42 ασθενείς με ισάριθμα κα-
τάγματα διάφυσης βραχιονίου. Από αυτούς 25 
ήταν άνδρες και 17 γυναίκες ενώ η ηλικία τους 
κυμαίνονταν από 19 μέχρι 65 ετών με μέσο όρο 
ηλικίας τα 42. 5 έτη. Σύμφωνα με την ταξινόμηση 
της ΑΟ 23 ήταν τύπου Α,13 τύπου Β και έξι τύπου 
C. Όλα τα κατάγματα αντιμετωπίσθηκαν κλειστά 
με ορθόδρομη ενδομυελική ήλωση. Με τον ασθε-
νή σε ημικαθιστική θέση και τομή προσπέλασης 
πρόσθια έξω,γινόταν διίνιση του δελτοειδή μυ και 
εγκάρσια τομή του στροφικού πετάλου. Το ση-
μείο εισόδου του ήλου ήταν επί τα εντός του μεί-
ζονος βραχιόνιου ογκώματος. Κλειστή δίοδος του 
οδηγού επιτεύχθηκε σε 39 περιπτώσεις. Γλυφανι-
σμός γινόταν περιφερικά και κεντρικά της καταγ-
ματικής περιοχής για αποφυγή βλάβης του κερ-
κιδικού νεύρου. Η τοποθέτηση του ενδομυελικού 
ήλου γινόταν με την ελάχιστη δυνατή βία ενώ το 
άνω άκρο του ενταφιαζόταν κάτω από το στροφι-
κό πέταλο για αποφυγή συνδρόμου υπακρωμια-

κής προστριβής. Εν συνεχεία γινόταν τοποθέτη-
ση δύο κεντρικών βιδών με σκόπευτρο και μίας 
περιφερικής βίδας με free hand τεχνική με ιδιαίτε-
ρη προσοχή υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Στατική 
ήλωση διενεργήθηκε σε 37 ασθενείς ενώ δυναμι-
κή σε πέντε. Από τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέ-
ρα συστήθηκαν υποβοηθούμενες ήπιες ενεργητι-
κές κινήσεις του ώμου και του αγκώνα. Ο μέσος 
χρόνος παρακολούθησης ήταν 4. 5 χρόνια. Πώ-
ρωση επιτεύχθηκε σε 40 κατάγματα σε διάστημα 
2-5 μηνών με μέσο όρο 2. 5 μήνες (Εικ. 1). Είχαμε 
τρεις ασθενείς με άλγος στον ώμο από πρόσκρου-
ση των υλικών και δύο με νευροαπραξία του κερ-
κιδικού νεύρου (αδυναμία ενεργητικής έκτασης 
του καρπού και των δακτύλων) οι οποίες επανήλ-
θαν μετά το πέρας τεσσάρων και έξι μηνών αντί-
στοιχα (Εικ. 2). Επίσης παρουσιάσθηκαν δύο ψευ-
δαρθρώσεις που αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς με 
πλάκα βίδες και λαγόνια μοσχεύματα και ένα δι-
εγχειρητικό περιφερικό κάταγμα κατά το γλυφα-
νισμό λόγω στενού αυλού που πωρώθηκε επιτυ-
χώς (Εικ. 3,4). Θεωρούμε ότι η ασφαλιζόμενη εν-
δομυελική ήλωση με γλυφανισμό είναι μια αξιό-
πιστη και αποτελεσματική μέθοδος στην αντιμε-
τώπιση των καταγμάτων της διάφυσης του βρα-
χιονίου. 

Συζήτηση

Η συχνή κάκωση του κερκιδικού νεύρου στα 
κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου οφεί-
λεται στην ανατομική του θέση καθώς στρέφε-
ται γύρω από το περιφερικό τμήμα της διάφυ-
σης σε στενή επαφή με το οστούν (Cognet et al 
2002). Η βλάβη μπορεί να οφείλεται στην έλξη 
που ασκείται κατά την ανάταξη του κατάγματος, 
στην τρώση από παρασχίδα οστού ή στην πίεση 
του νεύρου (δημιουργία αιματώματος), στη διεγ-
χειρητική έλξη ή μετεγχειρητικά λόγω περίσφιξης 
του νεύρου από δημιουργία πώρου ή συνδετικού 
ιστού (Kwasny  et al 1992). Όταν το κάταγμα εί-
ναι σπειροειδές τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
εγκλωβισμού του νεύρου όπως επίσης και σε κα-
τάγματα με μεγάλη βλαισότητα (Rommens et al 
1989). Κίνδυνος βλάβης του νεύρου υπάρχει κατά 

42 Ορθοπαιδική, 23, 2, 2010



43Ορθοπαιδική, 23, 2, 2010

Εικόνα 1: α) Κάταγμα διάφυσης βραχιονίου. β)Αντιμετώπιση με στατική ενδομυελική ήλωση με γλυφανισμό. 
γ)Διακρίνεται πώρωση του κατάγματος επτά μήνες μετεγχειρητικά. 

Εικόνα 2: Διακρίνεται προβολή του κεντρικού άκρου του ήλου που προκάλεσε πόνο λόγω πρόσκρουσης. Ύφεση 
του πόνου μετά την αφαίρεση του ήλου δύο χρόνια μετεγχειρητικά.



την τοποθέτηση περιφερικών βιδών σε ήλο γι’αυ-
τό προτιμάται η προσθιοπίσθια περιφερική βίδα 
όπως επίσης και κατά την τοποθέτηση πλάκας 
λόγω αποκάλυψης του νεύρου και έτσι έχει προ-
ταθεί η πρόσθια μετάθεση του κερκιδικού νεύρου 
(El Ayoubi et al 2003). Επί υποψίας εγκλωβισμού 
του νεύρου ή ιατρογενούς βλάβης αυτού συνιστά-
ται η διερεύνηση αυτού (Lin 2002). Σε ασθενή με 
βλάβη του κερκιδικού νεύρου και συνοδό κάταγ-
μα διάφυσης βραχιονίου συνιστάται υπερηχογρα-
φική εκτίμηση του κερκιδικού νεύρου (Bodner et 
al 2001). Επίσης σε εγκατεστημένη παράλυση του 
κερκιδικού νεύρου χωρίς κλινικά και ηλεκτρο-
μυογραφικά σημεία αποκατάστασης του νεύρου 
μετά το πέρας 3-4 μηνών συνιστάται χειρουργική 
διερεύνηση και αντιμετώπιση της βλάβης (Verga 
et al 2007, Bumbasirevic et al 2009). Σε διατομή 
του νεύρου η πρωτογενής συρραφή φαίνεται να 
είναι καλύτερη από την τοποθέτηση μοσχεύμα-
τος διότι η επιτυχία του μοσχεύματος εξαρτάται 
από το μήκος του. Όταν υπάρχει συνέχεια τότε 
η νευρόλυση είναι μια αποδεκτή λύση ενώ και 
οι τενοντομεταθέσεις έχουν καλά αποτελέσματα 
(Alnot et al 2000). Συνήθως τα κατάγματα της δι-
άφυσης του βραχιονίου αντιμετωπίζονται συντη-
ρητικά με γύψινο νάρθηκα τύπου U και ο χρό-
νος πώρωσης είναι 8-10 εβδομάδες. Η χειρουρ-

γική αντιμετώπιση έχει απόλυτη ένδειξη σε περι-
πτώσεις ασταθών καταγμάτων όταν έχει αποτύ-
χει η κλειστή ανάταξη ή η διατήρησή της, σε ια-
τρογενή βλάβη του κερκιδικού νεύρου, σε αγγεια-
κή βλάβη, σε σύστοιχες κακώσεις του άνω άκρου, 
σε πολυτραυματίες, σε αμφοτερόπλευρο κάταγ-
μα βραχιονίου, σε παθολογικό κάταγμα, σε ανοι-
κτό κάταγμα και σε ψευδάρθρωση (Mulier et al 
1997, Osman et al 1998). Σε μεγάλα ελλείμματα 
μαλακών μορίων (Corain et al 2008), σε ανοικτά 
κατάγματα και σε πολυτραυματίες μέθοδος επι-
λογής είναι η μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύν-
θεση (Lenoble et al 1993, Chantelot et al 2002) ή 
και η Ilizarov (Keratosun V et al 2002) με αρκε-
τά καλά αποτελέσματα. Επί αποτυχίας προόδου 
της πώρωσης τοποθετείται μόσχευμα με διατήρη-
ση της εξωτερικής (Smith, Cooney 1990) ή αφαι-
ρείται το σύστημα της εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης και τοποθετείται πλάκα-βίδες με χρήση οστι-
κών μοσχευμάτων (Choong, Griffiths 1988). Άλ-
λες επιπλοκές της εξωτερικής οστεοσύνθεσης εί-
ναι η πώρωση σε πλημμελή θέση, η καθυστερημέ-
νη πώρωση, η λοίμωξη των βελονών και το δευτε-
ρογενές κάταγμα μετά την αφαίρεση της οστεο-
σύνθεσης (Mostafavi, Tornetta 3rd 1997). Δημοφι-
λής μέθοδος αντιμετώπισης είναι η ανοικτή ανά-
ταξη και η χρήση πλάκας συμπίεσης (Siebert et 
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Εικόνα 3: α) Απουσία δημιουργίας πώρου 2. 5 μήνες μετεγχειρητικά. β) Επιτυχής αναθεώρηση του ήλου με πλάκα 
βίδες και λαγόνια μοσχεύματα.



al 1996). Η προσπέλαση που προτιμάται για κα-
τάγματα του κεντρικού και μέσου τριτημορίου 
της διάφυσης είναι η πρόσθια έξω, ενώ σε κατάγ-
ματα του περιφερικού τριτημορίου προτιμάται η 
οπίσθια προσπέλαση (Blum, Rommens 1997). Η 
κλειστή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με 
κλειδούμενη πλάκα συμπίεσης μικρής παρεμβα-
τικότητας έχει υψηλό ποσοστό πώρωσης και χα-
μηλό ποσοστό επιπλοκών (Jiang et al 2007,Yang 
et al 2007, Zhiquan et al 2007). Η μέθοδος αυτή 
συνιστάται σε κατάγματα της διάφυσης αλλά και 
του περιφερικού τμήματος του βραχιονίου ακόμη 
και με συνοδό βλάβη του κερκιδικού νεύρου. Με 
δύο τομές στην πρόσθια επιφάνεια του κεντρι-
κού και περιφερικού άκρου του βραχιονίου, το-
ποθετείται η πλάκα κλειστά στη πρόσθια επιφά-
νεια του βραχιονίου, ενώ με σύγχρονη τομή στην 
έξω επιφάνεια του βραχιονίου στο σημείο του κα-
τάγματος δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης του 
κερκιδικού νεύρου (An et al 2008). Ο ενδομυελι-
κός ήλος προσφέρει σταθερή οστεοσύνθεση, άμε-
ση κινητοποίηση, έχει χαμηλό ποσοστό λοίμωξης 
και μειώνει το ποσοστό διεγχειρητικής ιατρογε-
νούς βλάβης του κερκιδικού νεύρου (γλυφανι-
σμός-έλξη)(Mauch et al 2000, Asencio et al 2001, 
Arpacioglou et al 2003). Έχει επίσης ένδειξη και σε 
παθολογικά κατάγματα, επί εδάφους οστεοπενί-

ας και σε πολυτραυματίες (Ozturkmen et al 2002, 
Pretell et al 2009). Η ορθόδρομη τοποθέτηση 
του ήλου ενδείκνυται σε κατάγματα του κεντρι-
κού τμήματος και της μεσότητας της διάφυσης 
του βραχιονίου (Petsatodes et al 2004). Επιπλοκές 
που μπορεί να συμβούν είναι η ολίσθηση της κε-
ντρικής βίδας, η θραύση του ήλου, η παροδική με-
τεγχειρητική πάρεση του κερκιδικού νεύρου (Lin, 
Hou 1999), η πώρωση σε πλημμελή θέση, η λοί-
μωξη και η ψευδάρθρωση. Η προβολή του ήλου 
οδηγεί σε σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής 
και γι’αυτό πρέπει ο ήλος να ενταφιάζεται κάτω 
από το στροφικό πέταλο το οποίο συρράπτεται 
για αποφυγή του άλγους και της δυσλειτουργίας 
του ώμου (Demirel et al 2003, Li et al 2009). Η 
ανάστροφη τοποθέτηση του ήλου με σημείο εισό-
δου τον ωλεκρανικό βόθρο ή υπερκονδύλια συνι-
στάται σε κατάγματα της μεσότητας και του πε-
ριφερικού τμήματος της διάφυσης του βραχιο-
νίου (Lin et al 1997). Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 
διότι μπορεί να προκληθεί ιατρογενές κάταγμα 
στο σημείο εισόδου (Li et al 2009), άλγος αγκώ-
να με απώλεια λειτουργικότητάς του(Muller et al 
2007), ρωγμή στο σημείο εισόδου και δευτεροπα-
θής πάρεση του κερκιδικού νεύρου (Rommens et 
al 1998). Πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των δύο 
μεθόδων τοποθέτησης του ήλου δεν υπάρχει στα-
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Εικόνα 4: α)Διεγχειρητικό κάταγμα περιφερικά κατά το γλυφανισμό λόγω στενού αυλού. Λόγω ενσφήνωσης του 
ήλου δεν τοποθετήθηκε περιφερική βίδα. β) Πώρωση του κατάγματος δύο χρόνια μετεγχειρητικά. 
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τιστική διαφορά στο χειρουργικό χρόνο, στο πο-
σοστό επιπλοκών και στο χρονικό διάστημα πώ-
ρωσης του κατάγματος (Li et al 2009). Η ορθό-
δρομη είσοδος του ήλου έχει λιγότερη απώλεια 
αίματος και ενδείκνυται σε ασθενείς νέους ή με μι-
κρό ενδομυελικό αυλό και σε βαρειές περιπτώσεις 
λόγω μικρότερου χειρουργικού χρόνου. Σαν μει-
ονέκτημα αναφέρεται ο μεγαλύτερος χρόνος λει-
τουργικής αποκατάστασης του ώμου. Ο ανάστρο-
φος ήλος προτιμάται σε ασθενείς ηλικιωμένους 
και με ευρύ ενδομυελικό αυλό, και σε προυπάρ-
χουσα δυσλειτουργία του ώμου ενώ έχει μεγαλύ-
τερο χρόνο αποκατάστασης του αγκώνα (Chen, 
Lin 2008). Συνήθως η ήλωση βραχιονίου γίνεται 
με γλυφανισμό έχουν όμως αναφερθεί καλά απο-
τελέσματα και με ήλο χωρίς γλυφανισμό με ισο-
δύναμα ποσοστά πώρωσης και βλάβης του κερ-
κιδικού νεύρου (Blum et al 1997, Fric et al 2001). 
Σχετικά με τη χρήση περιφερικών βιδών προτι-
μάται η τοποθέτηση προσθιοπίσθιας περιφερικής 
βίδας για αποφυγή βλάβη του κερκιδικού νεύρου 
(Blyth et al 2003). Συγκριτικές μελέτες μεταξύ εν-
δομυελικού ήλου και πλάκας δείχνουν ότι μέθο-
δοι είναι ισάξιες όσον αφορά στο χρόνο πώρωσης 
του κατάγματος και τη λειτουργική αποκατάστα-
ση του άκρου. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν 
ότι η χρήση ήλου έχει μικρότερο χρόνο πώρωσης 
καθώς και μικρότερο χειρουργικό χρόνο αλλά 
υπάρχει κίνδυνος πώρωσης σε πλημμελή θέση 
(βλαισότητα, βράχυνση) και περιορισμού των κι-
νήσεων του ώμου εάν η τοποθέτησή του γίνει ορ-
θόδρομα. Η χρήση πλάκας αναφέρεται ότι αυξά-
νει το ποσοστό λοίμωξης και ιδίως της εν τω βά-
θει, της διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής πάρε-
σης του κερκιδικού νεύρου λόγω της αποκάλυψης 
του νεύρου και τον κίνδυνο χαλάρωσης του υλι-
κού, με αποτέλεσμα ψευδάρθρωση και επανεγχεί-
ρηση (Lin 1998, Kesemenli et al 2003, Bhandari  et 
al 2006, Changulani et al 2007, Huerta Lanzcarro, 
Luna Pizarro 2008, Putti et al 2009). 
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Treatment of humeral shaft fractures with in-
tramedullary nailing. 
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We present our experience in the treatment of 
humeral shaft fractures with intramedullary nail. 
From 1999 to 2007 42 patients with equal number 
of fractures were treated with reamed intramedul-
lary nailing. Μales were 25 of them and 17 females. 
Mean age was 42. 5 years (19-65). According to AO 
classification 23 fractures were type A,13 were type 
B and six type C. All fractures were treated with 
reamed antegrade intramedullary nailing. Union 
was achieved in 40 out of 42 fractures. We had two 
pseudarthroses treated with plate-screws and iliac 
grafts and two radial nerve palsies recovered in four 
and six months respectively. 

Key words: humeral shaft fractures, intramedul-
lary nailing
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Περίληψη

Το παραπληρωματικό νεύρο, που είναι ένα κυρίως κινητι-
κό νεύρο, νευρώνει το στερνοκλειδομαστοειδή μυ και τον τρα-
πεζοειδή μυ. Οι βλάβες των εγγύς περιοχών του μπορεί να αφο-
ρούν ενδοκρανιακά στη βάση του κρανίου ή στις θέσεις ακρι-
βώς εκτός του σφαγιτιδικού τρήματος, προκαλώντας ομόπλευ-
ρη αδυναμία του τραπεζοειδούς και του στερνοκλειδομαστοει-
δούς. Σε άπω θέσεις, οι βλάβες αφορούν στο οπίσθιο τραχηλικό 
τρίγωνο, προκαλώντας αδυναμία μόνο του τραπεζοειδούς μυός. 
Παρουσιάζεται η περίπτωση  ενός άρρενος ασθενούς ο οποίος, 
μετά από ελάσσονα χειρουργική επέμβαση στην τραχηλική χώρα 
υπέστει τραυματική βλάβη του Παραπληρωματικού Νεύρου. Η δι-
άγνωση τέθηκε πέντε έτη μετά την κάκωση, με τον ασθενή καθ’ 
όλο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να   αντιμετωπίζεται με 
την κλασσική θεραπεία της περιαρθρίτιδος του ώμου. 

Η χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης, αφού τέθηκε η ορι-
στική διάγνωση κρίθηκε ανέφικτη. Έτσι, ο ασθενής αντιμετωπί-
σθηκε συντηρητικά με ιδιαίτερη έμφαση στη Φυσικοθεραπεία. Η 
αναφορά αντίστοιχων περιπτώσεων στη διεθνή βιβλιογραφία είναι 
σποραδική, ενώ δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι σχετικό στην Ελ-
ληνική βιβλιογραφία.

Ιατρογενής πάρεση του 
παραπληρωματικού νεύρου σε 
άνδρα 58 ετών – παρουσίαση 
περίπτωσης
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Εισαγωγή 

Το παραπληρωματικό νεύρο, που είναι 
ένα κυρίως κινητικό νεύρο, νευρώνει δύο μείζο-
νες μύες, το στερνοκλειδομαστοειδή και τον τρα-
πεζοειδή, στον τράχηλο και στη ράχη. Τα κυττα-
ρικά σώματα από τους κάτω κινητικούς νευρώ-
νες εντοπίζονται εντός της κεφαλικής πλευράς 
του νωτιαίου μυελού. Ο πυρήνας του παραπλη-
ρωματικού νεύρου είναι μια στήλη κυττάρων που 
εντοπίζονται στην πρόσθια-πλάγια φαιά ουσία 
των ανώτερων τμημάτων του αυχενικού νωτιαίου 
μυελού, τα οποία ανατομικά συσχετίζονται με τη 
θέση του μεικτού πυρήνα του πνευμονογαστρι-
κού νεύρου προς τα άνω και το ραχιαίο-πλάγιο 
τμήμα των κοιλιακού κέρατος του νωτιαίου μυε-
λού προς τα κάτω. Μετά από την έξοδό τους από 
τον πυρήνα του παραπληρωματικού νεύρου, οι 
εξερχόμενες ίνες αναδύονται από το νωτιαίο μυε-
λό και ενώνονται ώστε να σχηματίσουν την κρα-
νιακή συζυγία ΧΙ, γνωστή ως παραπληρωματι-
κό νεύρο, η οποία περνά μέσω του ινιακού τρή-
ματος και πάλι εντός του οπίσθιου κρανιακού βό-
θρου, όπου μαζί με τις κατώτερες ίνες του πνευμο-
νογαστρικού νεύρου (κρανιακή συζυγία Χ) εξέρ-
χεται εκ νέου από το κρανίο μέσω του σφαγιτιδι-
κού τρήματος. 

Καθώς το παραπληρωματικό νεύρο κα-
τέρχεται σε στενή γειτνίαση με την έσω καρωτί-
δα και τη σφαγίτιδα φλέβα, δέχεται ίνες από την 
τρίτη και την τέταρτη αυχενική κοιλιακή ρίζα, που 
νευρώνουν το ουραίο μέσο και το κάτω τμήμα 
του τραπεζοειδούς. Το άνω τμήμα του τραπεζο-
ειδούς και ο στερνοκλειδομαστοειδής νευρώνο-
νται αποκλειστικά από το παραπληρωματικό νεύ-
ρο. Καθώς το νεύρο αυτό αναδύεται μέσα από το 
οπίσθιο όριο του στερνοκλειδομαστοειδούς και 
στη μεσότητα αυτού, διασχίζει το οπίσθιο τραχη-
λικό τρίγωνο, πορευόμενο επιπολής ως προς τον 
ανελκτήρα της ωμοπλάτης και σχετίζεται στενά 
με τους επιπολής αυχενικούς λεμφαδένες. Ακόμη 
πιο πίσω, περνά πάνω από την κλείδα και το άνω 
όριο του τραπεζοειδούς, τον οποίο και νευρώνει 
(Σχ. 1). Το προσαγωγό σκέλος του παραπληρω-
ματικού νεύρου πιθανότατα έχει ιδιοαισθητηρια-
κή λειτουργία αναφερόμενη σε αυτούς τους δύο 

μύς. Το παραπληρωματικό νεύρο έχει μια μακρά 
εξωκράνια πορεία, η οποία είναι σχετικά επιφα-
νειακή και επομένως βρίσκεται σε κίνδυνο βλα-
βών λόγω τραυματισμών ή λόγω χειρουργικών 
επεμβάσεων στον αυχένα ή στα λεμφογάγγλια. 
(Brodal 1981, Massey, 2009).                                 

Οι μεμονωμένες κακώσεις του παραπλη-
ρωματικού νεύρου είναι σπάνιες, με μία από αυ-
τές την ιατρογενή βλάβη μετά από χειρουργική 
επέμβαση στην περιοχή του τραχήλου. Το παρα-
πληρωματικό νεύρο διασχίζει το οπίσθιο αυχενι-
κό τρίγωνο, επί του ανελκτήρα μυ της ωμοπλάτης 
περιοχή στην οποία είναι πιθανός ο τραυματισμός 
του κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων 
στην περιοχή, όπως για παράδειγμα βιοψία λεμ-
φαδένα ( Olarte and Adams, 1977). 

Οι εγγύς ή ενδοκράνιες βλάβες προκα-
λούν αδυναμία του στερνοκλειδομαστοειδούς 
και του τραπεζοειδούς μυός. Όταν ο στερνοκλει-
δομαστοειδής παρουσιάζει αδυναμία, ο ασθενής 
εμφανίζει δυσκολία κατά τη στροφή της κεφα-
λής στην αντίθετη κατεύθυνση ή κατά την κάμ-
ψη της κεφαλής. Μπορεί επίσης να είναι εμφανής 
μια ατροφία του μυός. Μετά από βλάβη του νεύ-
ρου στο οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο, ο στερνο-
κλειδομαστοειδής δεν θα προσβληθεί, ενώ ο τρα-
πεζοειδής θα παρουσιάζει αδυναμία και μπορεί να 
παρουσιάζει και σημεία ατροφίας. Όταν ο τρα-
πεζοειδής παρουσιάζει αδυναμία, υπάρχει πτώση 
του ώμου κατά την ηρεμία και ελαφρά προπέτεια 
της ωμοπλάτης από το θωρακικό τοίχωμα, κατά 
την προσπάθεια ανύψωσης του ώμου και απα-
γωγής του βραχίονα πάνω από τις 90 μοίρες. Το 
φαινόμενο αυτό, γνωστό ως πτερυγοειδής ωμο-
πλάτη (scapular winging) είναι εμφανές με τους 
βραχίονες σε ηρεμία κατά μήκος του κορμού. 
Η αδυναμία άλλων μυών που προκαλούν το φαι-
νόμενο της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης μπορεί να 
διαφοροδιαγνωσθεί μέσω της κλινικής εξέτασης. 
Η αδυναμία του ρομβοειδούς μυός, που επίσης 
προκαλεί το φαινόμενο της πτερυγοειδούς ωμο-
πλάτης, σημειώνεται όταν ο ασθενής τοποθετεί 
το χέρι του στην οσφυοϊερά περιοχή και εφαρ-
μόζει πίεση έναντι αντίστασης προς τα πίσω. Με 
τους βραχίονες εκτεταμένους προς τα εμπρός και 
σε ανύψωση πάνω από τις 90 μοίρες, ένα εκσε-
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σημασμένο φαινόμενο πτερυγοειδούς ωμοπλά-
της οφείλεται συνήθως σε αδυναμία του πρόσθι-
ου οδοντωτού μυός, όπως αυτή εμφανίζεται στα 
πλαίσια πάρεσης του μακρού θωρακικού νεύρου.

Το ηλεκτρομυογράφημα του τραπεζοει-
δούς και του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός εί-
ναι θεμελιώδους σημασίας κατά τη διερεύνη-
ση μιας βλάβης του παραπληρωματικού νεύρου. 
Η εμφάνιση παθολογικών ευρημάτων σε αυτούς 
τους μύς χωρίς μεταβολές στους παρακείμενους, 
που νευρώνονται από άλλες κρανιακές συζυγί-
ες, εντοπίζει τη διάγνωση στο παραπληρωματικό 
νεύρο. Η μελέτη των ταχυτήτων αγωγής του νεύ-
ρου σπάνια προσθέτει περαιτέρω πληροφορίες. 
Όταν υπάρχει κλινική υποψία βλαβών του κρα-
νίου, μπορεί να βοηθήσουν οι ακτινογραφίες στη 
βάση του κρανίου, αν και πολύ συνηθέστερα σε 
αυτή την αξιολόγηση χρησιμοποιείται πλέον η 
υπολογιστική τομογραφία (CT). Ωστόσο, η μα-
γνητική τομογραφία (MRI), με χρήση γαδολινίου 
ως σκιαστικού μέσου, αποτελεί την εξέταση επι-
λογής (Massey, 2009).

Περιγραφή περίπτωσης

Ο ασθενής της περίπτωσής μας ήταν άνδρας 
58 ετών, αγρότης με άριστη φυσική κατάσταση 
και έντονη σωματική δραστηριότητα, ο οποίος 
κατά τα τελευταία πέντε έτη ανάφερε σταδιακή 
επιδείνωση της λειτουργικότητας του αριστερού 
του ώμου. Η θεραπεία που είχε λάβει ήταν μη στε-
ρινοειδή αντιφλεγμονώδη και οδηγίες για κινη-
σιοθεραπεία την οποία πραγματοποιούσε μόνος 
κατ’ οίκον. Μία έγχυση κορτικοστεροειδών στον 
υπακρωμιακό ορογόνο θύλακο δεν είχε ουσια-
στικό αποτέλεσμα, ενώ σύμφωνα με την αναφο-
ρά του ο απλός ακτινολογικός έλεγχος δεν έδειξε 
κάποια σαφή παθολογική εικόνα.

Κατά την πρόσθια επισκόπηση, ο αριστερός 
ώμος ήταν χαμηλότερα από το δεξιό κατά περί-
που δύο εκ., ενώ κατά την οπίσθια επισκόπηση το 
έσω χείλος της αριστερής (πάσχουσας) ωμοπλά-
της απείχε περίπου 12 εκ. από τη σπονδυλική στή-
λη, ενώ της δεξιάς ωμοπλάτης περίπου πέντε εκ. 
Διαπιστώθηκε σαφής ατροφία τόσο του τραπε-

Σχημ. 1: Η πορεία του Παραπληρωματικού νεύρου στο οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο.
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Εικ. 1, 2: Η κλινική εικόνα του ασθενούς – Εμφανής η ατροφία του στερνοκλειδομαστοειδούς
 και ιδιαίτερα του τραπεζοειδούς μυός.



ζοειδούς, όσο και του στερνοκλειδομαστοειδούς 
μυός (Εικ. 1,2). Οι παθητικές κινήσεις ήταν ελεύ-
θερες με πλήρες εύρος κίνησης της άρθρωσης του 
ώμου. Κατά την ενεργητική απαγωγή του ώμου η 
ωμοπλάτη γινόταν πτερυγοειδής και στρέφονταν, 
έτσι ώστε η κάτω γωνία να πλησιάζει τη σπον-
δυλική στήλη ενώ η έξω γωνία απομακρύνονταν. 
Τελικά η απαγωγή περιοριζόταν σε λιγότερο από 
90º (Εικ. 3). Η πρόσθια κάμψη του ώμου γινόταν 
με σχετική άνεση, μέχρι 60° πάνω από το οριζό-
ντιο επίπεδο, ενώ κατά την υπό αντίσταση πρό-
σθια ώθηση (δοκιμασία ειδική για την πάρεση του 
μακρού θωρακικού νεύρου) η ωμοπλάτη γινόταν 
πτερυγοειδής πάλι, αλλά σε μικρό βαθμό (Εικ. 4).

 Από το ιστορικό δεν αναφέρθηκε οποια-
δήποτε κάκωση ή τραύμα της περιοχής. Κρίθη-
κε απαραίτητο, προκειμένου να τεθεί η διάγνω-
ση να πραγματοποιηθεί Μαγνητική Τομογραφία 
και Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Η Μαγνητι-
κή Τομογραφία ήταν αρνητική για σαφή παθο-

λογία της περιοχής του ώμου. Ο ηλεκτροφυσιο-
λογικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε με αρκετή 
δυσκολία, καθώς τα αρχικά ευρήματα δεν ήταν 
σαφή, εντούτοις, τελικά απόδειξε ότι υπήρχε βα-
ριά ενεργός βλάβη του Παραπληρωματικού Νεύ-
ρου (11η Εγκεφαλική συζυγία) με προσβολή τόσο 
της άνω όσο και της κάτω μοίρας του τραπεζο-
ειδούς μυός. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό δι-
άστημα και αφού πλέον είχε τεθεί η τελική διά-
γνωση, ο ασθενής ανακάλεσε από τη μνήμη του 
ότι λίγους μήνες πριν την έναρξη της συμπτωμα-
τολογίας, είχε υποβληθεί, υπό τοπική αναισθησία, 
σε χειρουργική επέμβαση βιοψίας λεμφαδένα της 
σύστοιχης τραχηλικής χώρας – επέμβαση η οποία 
θεωρούμε ότι ήταν το αίτιο της βλάβης του Παρα-
πληρωματικού Νεύρου.

Λόγο του μεγάλου χρονικού διαστήματος 
(πλέον των πέντε ετών) από την κάκωση κρίθη-
κε ότι α ασθενής θα έπρεπε να ακολουθήσει συ-
ντηρητική θεραπεία. Ξεκίνησε λοιπόν ένα συστη-
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Εικ. 3. Αδυναμία ενεργητικής απαγωγής άνω των 90°.
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ματικό πρόγραμμα αποκατάστασης στο οποίο πε-
ριλαμβάνονταν ηλεκτροθεραπεία, υπέρηχοι, δια-
θερμία και shock-wave κατά περίπτωση, μυοπε-
ριτοναϊκή μάλαξη και κινησιοθεραπεία για χαλά-
ρωση του εγκατεστημένου μυϊκού σπασμού και 
ενίσχυση των μυϊκών ομάδων της περιοχής. Μετά 
από συστηματικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσά-
ρων μηνών ο ασθενής  παρουσίασε ικανοποιητική 
βελτίωση της απαγωγής, πρόσθιας κάμψης, έξω 
και έσω στροφής, αλλά κυρίως της λειτουργικό-
τητας της άρθρωσης του ώμου.

Συζήτηση

 Η κύρια (νωτιαία ) μοίρα του παραπλη-
ρωματικού νεύρου νευρώνει το στερνοκλειδομα-
στοειδή και τον τραπεζοειδή μυ. Ο στερνοκλει-
δομαστοειδής μυς προκαλεί στροφή της κεφα-
λής μακριά από τον μυ που συσπάται, κάμψη της 
κεφαλής προς την πλευρά του μυός που συσπά-

ται και κάμψη του αυχένα (ταυτόχρονη σύσπαση 
και των μυών και των δύο πλευρών). Ο τραπεζο-
ειδής μυς είναι ένας από τους σημαντικούς σταθε-
ροποιητές μύες της ωμοπλάτης.  Προκαλεί απα-
γωγή του άνω άκρου και έκταση του αυχένα, ενώ 
συμβάλει στον ωμοπλατιαίο – θωρακικό ρυθμό,  
με την ανάσπαση, στροφή αλλά και κάθελξη της 
ωμοπλάτης. (Walker et al, 1998, Wiater & Bigliani 
1999). 
 Μεμονωμένη βλάβη του παραπληρωμα-
τικού νεύρου είναι σπάνια, με μια από τις αιτίες 
την ιατρογενή βλάβη. Το παραπληρωματικό νεύ-
ρο διασχίζει το οπίσθιο τρίγωνο του αυχένα, πο-
ρευόμενο επί του ανελκτήρος μυός της ωμοπλά-
της (Σχ. 1),  και είναι στο σημείο αυτό σχετικά ευ-
άλωτο κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσε-
ων και ανοικτών βιοψιών. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις η βλάβη μπορεί να εμφανισθεί αρκετά μετά 
τη χειρουργική επέμβαση οφειλόμενη σε πίεση 
του νεύρου από ουλώδη ιστό. Άλλες αιτίες βλά-
βης είναι τυφλό τραύμα στον τράχηλο ή παρατε-

Εικ. 4. Πτερυγοειδής Ωμοπλάτη
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ταμένη πίεση. Έχει  περιγραφεί περίπτωση ιδιοπα-
θούς μονονευροπάθειας με άλγος κατά μήκος του 
οπίσθιου χείλους του στερνοκλειδομαστοειδούς 
και ατροφία του τραπεζοειδούς μυός (Newsom-
Davis et al, 1984). Ανάλογη βλάβη μπορεί να προ-
κληθεί και μετά από ακτινοβολία της περιοχής με 
ή και χωρίς βλάβες άλλων νευρών. Έχουν ανα-
φερθεί, τέλος και ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, 
όπως κάκωση του νεύρου σε απόπειρα απαγχονι-
σμού, αλλά και μετά από δαγκωματιά στον τρά-
χηλο (Walker et al, 1998).
 Το πρώτο σύμπτωμα της βλάβης είναι άλ-
γος στην περιοχή του ώμου, που συνήθως διαγι-
γνώσκεται ως προερχόμενη από το μυοτενόντιο 
πέταλο (όπως άλλωστε και στον ασθενή της πε-
ρίπτωσής μας). Εάν καθυστερήσει η διάγνωση 
θα εμφανισθούν τα δευτεροπαθή σημεία πτώσης 
του σύστοιχου ώμου, ασυμμετρίας του αυχένα κα-
θώς και η πτερυγοειδής ωμοπλάτη, η οποία γίνε-
ται εντονότερη κατά την απαγωγή ύπερθεν των 
90°, δεν είναι όμως τόσο έντονη όσο μετά από 
βλάβη του Μακρού Θωρακικού νεύρου του Bell 
(Gentchos 1999).
 Η σημαντικότερη επιπλοκή της συγκε-
κριμένης κάκωσης αποτελεί ακριβώς το γεγο-
νός ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων κα-
θυστερεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η διάγνω-
ση με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η άμεση 
χειρουργική επιδιόρθωση της βλάβης (London et 
al, 1996). Σύμφωνα με τους Khan & Birch (2001), 
οι οποία ανάλυσαν μία μεγάλη σειρά ιατρογενών 
κακώσεων περιφερικών νεύρων, ένα μικρό μόνο 
ποσοστό (62/291: 21%) των κακώσεων διαγνώ-
σθηκε την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, με τον 
μέσο όρο της καθυστέρησης στη διάγνωση να 
είναι οι 10 μήνες - αναφέρονται όμως και περι-
πτώσεις καθυστέρησης άνω των 40 μηνών. Όσον 
αφορά στο Παραπληρωματικό νεύρο, η διεθνής 
βιβλιογραφία αναφέρει μέσο όρο καθυστέρησης 
στη διάγνωση περί τους 14 μήνες (Hudson 1993). 
 Καθώς η κλινική διάγνωση της βλάβης 
είναι δύσκολη, ο ηλεκτροφυσιολογικός  έλεγχος 
είναι απαραίτητος. Σε περιπτώσεις κλειστής κά-
κωσης συνιστάται συντηρητική αντιμετώπιση. 

Στις ανοιχτές όμως κακώσεις, θα χρειασθεί χει-
ρουργική διερεύνηση του τραύματος, νευρόλυ-
ση, νευρορραφή ή και χρήση μοσχεύματος (Post 
& Mayer 1987). Η χειρουργική αποκατάσταση με 
μικροχειρουργικές τεχνικές συνιστάται εάν η δι-
άγνωση τεθεί μέσα στους πρώτους 12 μήνες. Σε 
μεγαλύτερη καθυστέρηση της διάγνωσης ακο-
λουθείται συντηρητική θεραπεία με έμφαση στη 
σταθεροποίηση του ώμου, την επανενεργοποίη-
ση και ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων της πε-
ριοχής καθώς και στη διατήρηση και αύξηση του 
εύρους κίνησης της άρθρωσης του ώμου. Σε υγι-
είς ενεργητικούς ασθενείς, οι οποίοι μετά από ένα 
έτος συντηρητικής θεραπείας δεν είναι ικανο-
ποιημένοι από τα αποτελέσματα, μία από τις χει-
ρουργικές επιλογές είναι η επέμβαση Eden Lange, 
κατά την οποία πραγματοποιείται τενοντομετά-
θεση του ανελκτήρος μυός της ωμοπλάτης, του 
μείζονος και του ελάσσονος ρομβοειδούς μυός. 
Με την επέμβαση αυτή ελαττώνεται ο πόνος, δι-
ορθώνεται η ασυμμετρία του ώμου αλλά επιπλέ-
ον βελτιώνεται η λειτουργικότητα της άρθρωσης 
του ασθενούς. (Wiater & Bigliani 1999, Laska & 
Hanning 2001).
 Ο ασθενής της περίπτωσής μας, μετά από 
τέσσερις μήνες συστηματικής συντηρητικής αντι-
μετώπισης ανάφερε σημαντική ικανοποίηση τόσο 
όσον αφορά στον πόνο όσο και στην λειτουργι-
κότητα. Κατά την έξοδό του από το πρόγραμμα 
αποκατάστασης του δόθηκαν σαφείς οδηγίες με 
απλές ασκήσεις ώστε να μπορεί να συνεχίσει και 
από μόνος του ένα συστηματικό πρόγραμμα απο-
θεραπείας. Σε αυτή την φάση (περίπου 14 μήνες 
μετά τη διάγνωση) δε σκέφτεται τη χειρουργική 
αντιμετώπιση.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι σε 
γνώση του χειρουργού η συγκεκριμένη κατάστα-
ση, έτσι ώστε να μπορεί να προληφθεί, αλλά και 
να διαγνωσθεί έγκαιρα. Η διαγνωστική εξαίρεση 
των τραχηλικών λεμφαδένων θα πρέπει να γίνε-
ται με μεγάλη προσοχή, από  κατάλληλα εξειδι-
κευμένο χειρουργό με άριστη γνώση της ανατο-
μίας της περιοχής αλλά και της πιθανότητας της 
συγκεκριμένης επιπλοκής.     
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Abstract

Iatrogenic Accessory Nerve Palsy on a male, 58 
years old. A case report.

D. Tsintzas 1, P. Flegas 2,  G. Gernas 1, P. Plyta 1.

1: Amfilochia Rehabilitation Center
2:  Orthopaedic Department, General Hospital 

Kilkis

A case of Iatrogenic Accessory Nerve palsy 
on a 58 years old male patient is presented. The pa-
tient underwent a minor neck operation five years 
before his presentation to the Clinic, after which 
symptoms of accessory nerve palsy gradually oc-
curred. After the actual diagnosis was done by that 
time, he was treated conservatively, with emphasis 
to the Rehabilitation program. We tried, finally, a 
review to the current literature regarding this condi-
tion. 

 
Κey words: Accessory Nerve, Palsy, Iatrogenic.
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Περίληψη

 Παρουσιάζεται ασθενής 35 ετών με αμφοτερόπλευρο κά-
ταγμα αστραγάλου έπειτα από αναφερόμενη πτώση με εντονότα-
το άλγος, παραμόρφωση και οίδημα και των δύο άκρων ποδών. 
Ο ασθενής έφερε συντριπτικό κάταγμα του σώματος του δεξιού 
αστραγάλου που αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά με ανοικτή ανά-
ταξη και τοποθέτηση τριών βελονών Steinmann και ανοικτό κά-
ταγμα του αυχένα του αριστερού αστραγάλου τύπου ΙΙΙ κατά 
Hawkins που αντιμετωπίσθηκε με ανάταξη διαμέσου του τραύ-
ματος και τοποθέτηση κνημοποδικού γύψινου επιδέσμου για τρεις 
μήνες. Έναρξη φόρτισης συστήθηκε μετά τον τρίτο μήνα ενώ πλή-
ρης μετά τον πέμπτο μήνα. Ο ακτινολογικός έλεγχος και η μαγνη-
τική τομογραφία κατά την τελευταία παρακολούθηση, πέντε χρό-
νια μετεγχειρητικά, έδειξαν αρθρίτιδα της δεξιάς ποδοκνημικής με 
μέτριο περιορισμό των κινήσεων και ψευδάρθρωση αυχένα με πε-
ριορισμένη συνοδό νέκρωση σώματος αριστερά χωρίς ιδιαίτερο πε-
ριορισμό των κινήσεων.

Aμφοτερόπλευρο κάταγμα 
αστραγάλου. Αναφορά μίας 
περίπτωσης
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Εισαγωγή

 Ο αστράγαλος είναι το βασικό οστούν 
του άκρου πόδα λόγω της θέσης του συμμετέχο-
ντας σε δύο κύριες αρθρώσεις, την ποδοκνημι-
κή και την υπαστραγαλική, και επιτρέποντας στο 
πόδι να κινείται χρησιμοποιώντας έναν αξιοθαύ-
μαστο μηχανισμό που περιλαμβάνει τους συνδέ-
σμους και τους τένοντες. Ο αστράγαλος διαβιβά-
ζει έτσι τις δυνάμεις μέσω δύο σημαντικών αρ-
θρώσεων χωρίς άμεσο μυϊκό περιορισμό. Τα κα-
τάγματα του αστραγάλου είναι σπάνια, όντας 
το 0.15 - 0.32% όλων των κακώσεων του άκρου 
ποδός. Ακόμα πιο σπάνια είναι τα αμφοτερό-
πλευρα κατάγματα του αστραγάλου (White et 
al 1999, Saudan et al 2002). Διαιρούνται στα κα-
τάγματα του σώματος (20%), τα κατάγματα του 
αυχένα (50-70%) και τα κατάγματα της κεφα-
λής (10%) (Coltart 1952, Pennal 1963, Hawkins 
1970, Sneepen and Buhl 1974). Σπάνια βλέπου-
με κατάγματα αστραγάλου από καταπόνηση, κυ-
ρίως στους αθλητές και σε στρατιώτες (Rossi and 
Dragoni 2005, Sormaala et al 2006, Sormaala et al 
2006b). Τα κατάγματα του σώματος του αστρα-
γάλου οφείλονται στην συμπίεση της κνήμης 
στον αστράγαλο κατά την πτώση από ύψος. Τα 
αποσπαστικά κατάγματα του σώματος προκα-
λούνται συνήθως από τάση των συνδέσμων γύρω 
από την άρθρωση όπως από χιονοσανίδα ενώ τα 
κατάγματα του αυχένα του αστραγάλου είναι συ-
νήθως το αποτέλεσμα υπερέκτασης του ποδιού 
κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος με μοτοσυκλέ-
τα. Τα κατάγματα του αστραγάλου αν και σπά-
νια είναι δύσκολα στην αντιμετώπιση. Η έκβα-
ση της αντιμετώπισής τους είναι σε πολλές περι-
πτώσεις αμφισβητήσιμη και μπορεί να υπάρξουν 
σοβαρές επιπλοκές όπως η επιπολής ή εν τω βά-
θει λοίμωξη, η νέκρωση του δέρματος, η πώρωση 
σε πλημμελή θέση, η ψευδάρθρωση, η νέκρωση 
του αστραγάλου και η μετατραυματική αρθρίτιδα 
της ποδοκνημικής και της υπαστραγαλικής άρ-
θρωσης (Kelly and Sullivan 1963, Mulfinger and 
Trueta 1970, Migues et al 1996, Schwarzenbach et 
al 1997). Αυτά τα προβλήματα οφείλονται στην 
ιδιαίτερη αιμάτωση του αστραγάλου καθώς και 
στην εκτεταμένη αρθρική επιφάνεια αυτού.

Υλικό - μέθοδος

 Ο ασθενής που παρουσιάζεται είναι ένας 
άνδρας ηλικίας 35 ετών που διακομίσθηκε στα ια-
τρεία επειγόντων έπειτα από αναφερόμενη πτώ-
ση από ύψος. Κλινικά ο ασθενής παρουσίαζε δε-
ξιά αιμάτωμα και παραμόρφωση του άκρου πόδα 
ενώ αριστερά λύση της συνέχειας του δέρματος 
στην έσω επιφάνεια του άκρου πόδα με παραμόρ-
φωση οίδημα και προβολή του αστραγάλου. Κατά 
την κλινική εξέταση δεν διαπιστώθηκε βλάβη του 
αγγειονευρώδους δεματίου. Ελήφθησαν καλλιέρ-
γειες από την περιοχή του τραύματος. Κατά τον 
ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε συντριπτικό 
κάταγμα του σώματος του αστραγάλου δεξιά και 
ανοικτό κάταγμα του αυχένα με εξάρθρημα του 
αστραγάλου τύπου ΙΙΙ κατά Hawkins αριστερά. 
Οι ακτινογραφίες της οσφυϊκής μοίρας δεν έδει-
ξαν εικόνα κατάγματος. Το οβελιαίο κάταγμα του 
σώματος του δεξιού αστραγάλου αντιμετωπίσθη-
κε χειρουργικά με ανοικτή ανάταξη μέσω έξω λο-
ξής πλάγιας προσπέλασης, συγκράτηση με τρεις 
βελόνες Steinmann και τοποθέτηση κνημοποδι-
κού γύψινου επιδέσμου. Μετεγχειρητικά παρου-
σιάσθηκε νέκρωση δέρματος στην περιοχή εισό-
δου του προσθιοπίσθιου Steinmann η οποία αντι-
μετωπίσθηκε επιτυχώς με αντιμικροβιακή κάλυ-
ψη και συχνές αλλαγές (εικ. 1). Αριστερά προ-
χωρήσαμε σε επιμελή μηχανικό και χειρουργι-
κό καθαρισμό, ανάταξη του αστραγάλου διά του 
τραύματος και τοποθέτηση κνημοποδικού γύψι-
νου επιδέσμου (εικ. 2). Ο ασθενής παράμεινε με 
τον κνημοποδικό γύψινο επίδεσμο για τρεις μή-
νες ενώ συστήθηκε έναρξη μερικής φόρτισης 
μετά τον τρίτο μήνα και πλήρης μετά τον πέμπτο. 
Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο με ακτινογραφίες 
και μαγνητική τομογραφία έξι μήνες μετεγχειρη-
τικά δεξιά διαπιστώθηκε διαταραχή της αρθρικής 
επιφάνειας του θόλου του αστραγάλου με αρχό-
μενες οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις ενώ αριστερά 
ψευδάρθρωση του αυχένα του αστραγάλου χωρίς 
την εμφάνιση νέκρωσης. Ο απεικονιστικός έλεγ-
χος με απλές ακτινογραφίες και μαγνητική τομο-
γραφία πέντε χρόνια μετά την κάκωση έδειξε με-
τατραυματική αρθρίτιδα δεξιάς ποδοκνημικής με 
μέτριο περιορισμό κινήσεων ενώ αριστερά ψευ-
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Εικ.1: α) Προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια ακτινογραφία δεξιάς ποδοκνημικής. Παρατηρείται συντριπτικό κάταγμα 
σώματος αστραγάλου. β) Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες. Ανοικτή ανάταξη και συγκράτηση με τρία Steinmann. γ) 

Νέκρωση δέρματος που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με επιμελή καθαρισμό και αλλαγές με υπέρτονα διαλύματα.

Εικ.2: α) Προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια ακτινογραφία. Ανοικτό κάταγμα αυχένος αριστερού αστραγάλου 
Hawkins III. β) Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες. Ανοικτή ανάταξη διαμέσου του τραύματος και συγκράτηση με 

γύψο. γ) Σύγκλειση του τραύματος και επούλωση χωρίς πρόβλημα.



δάρθρωση και νέκρωση μικρής έκτασης χωρίς 
πόνο και ιδιαίτερο περιορισμό της κίνησης (εικ. 3, 
4).  

Συζήτηση
 
 Τα κατάγματα του σώματος του αστρα-
γάλου περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα τραυμα-
τισμών που ποικίλλουν από τα ρωγμώδη κατάγ-
ματα έως τα σοβαρά συντριπτικά κατάγματα του 
σώματος. Οι τύποι του κατάγματος περιλαμβά-
νουν τα οστεοχόνδρινα κατάγματα, τα εγκάρσια, 

τα κάθετα τα οβελιαία και τα συντριπτικά κατάγ-
ματα του σώματος, τα κατάγματα της έξω απόφυ-
σης και του οπισθίου φύματος. Ο ακτινολογικός 
έλεγχος και η αξονική τομογραφία είναι πολύ χρή-
σιμα στη διαγνωστική προσέγγιση. Τα κατάγμα-
τα οπισθίου φύματος είναι πολύ σπάνια και συχνά 
διαλάθουν της διάγνωσης, έτσι η εξέταση με CT 
είναι πολύ χρήσιμη. Εάν το τεμάχιο είναι μικρό το 
αφαιρούμε αλλά εάν είναι μεγάλο μπορεί να συ-
γκρατηθεί είτε με ένα Κ-wire είτε με απορροφήσι-
μη βελόνα (Zelent and Neese 2006) Σε περίπτω-
ση παρεκτοπισμένου ή μη πωρωθέντος κάταγμα-
τος η αφαίρεση του τεμαχίου εξαφανίζει τον πόνο 
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Εικ.3: α) Προσθιοπίσθια ακτινογραφία και β) μετωπιαία τομή μαγνητικής τομογραφίας δεξιάς ποδοκνημικής πέντε 
χρόνια μετεγχειρητικά. Παρατηρείται πώρωση σε πλημμελή θέση και ήπια οστεοαρθρίτιδα. γ) Πλαγιοπλάγια ακτι-
νογραφία και δ) οβελιαία τομή μαγνητικής τομογραφίας δεξιάς ποδοκνημικής πέντε χρόνια μετεγχειρητικά. Ήπια 

οστεοαρθρίτιδα και νέκρωση σώματος με μέτριο περιορισμό κινήσεων.
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(Veazey et al 1992, Kim et al 2003)  Τα κατάγμα-
τα του έξω φύματος (snowboarder κάταγμα) είναι 
σπάνια και επίσης συχνά διαλάθουν της διάγνω-
σης. Τα αποτελέσματα των απλών ακτινογραφι-
ών είναι αρνητικά στο 40% όλων των περιπτώσε-
ων και επομένως μια εξέταση με CT είναι επιβε-
βλημένη. Η αντιμετώπιση των καταγμάτων περι-
λαμβάνει την ακινητοποίηση και αποφυγή φόρ-
τισης για έξι εβδομάδες στα απαρεκτόπιστα κα-
τάγματα και την ανοικτή ανάταξη και εσωτερική 
οστεοσύνθεση στα παρεκτοπισμένα κατάγματα 
(Chan and Yoshida 2003, Valderrabano et al 2005, 
Berkowitz and Kim 2005) Τα κάθετα, εγκάρσια 
και οβελιαία κατάγματα μπορούν να αντιμετωπι-
σθούν είτε συντηρητικά είτε χειρουργικά σύμφω-
να με το βαθμό της παρεκτόπισης του κατάγμα-
τος. Τα συντριπτικά κατάγματα του σώματος πρέ-
πει να αντιμετωπισθούν χειρουργικά προκειμένου 
να αποκατασταθεί η αλληλουχία των παρακείμε-
νων αρθρώσεων. Παρουσιάζουν φτωχή έκβαση 
λόγω του υψηλού ποσοστού των επιπλοκών όπως 
η ψευδάρθρωση, η οστεοαρθρίτιδα του αστραγά-
λου ή της υπαστραγαλικής άρθρωσης, και η νέ-

κρωση του σώματος του αστραγάλου (Vallier et 
al 2004) Όταν έχουμε μεγάλη συντριβή ή ανοι-
κτό τύπου ΙΙΙ κάταγμα κατά Gustilo μπορούμε να 
προχωρήσουμε σε αρθρόδεση ποδοκνημικής σε 
πρώτο χρόνο (Ptaszek 1999, Hantira et al 2003). 
Αναφέρεται η άμεση αρθρόδεση της υπαστραγα-
λικής άρθρωσης σε ασθενή με αμφοτερόπλευρο 
κάταγμα του αυχένα του αστραγάλου (White et 
al 1999). Τα κατάγματα του αυχένα του αστραγά-
λου ταξινομούνται σε IV τύπους κατά Hawkins. 
Για τον τύπο Ι η συντηρητική αντιμετώπιση είναι 
ενδεδειγμένη ενώ η ανοικτή ανάταξη και σταθε-
ροποίηση με την τοποθέτηση μοσχευμάτων επί 
συντριβής συνιστάται στους τύπους ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 
Σταθεροποίηση μπορεί να επιτευχθεί με βίδες με-
ρικού σπειράματος (αυλοφόρες ή κανονικές), με 
βελόνες Kirchner, με πλάκες η και με απορροφή-
σιμες βίδες (Kankare and Rakkanen 1998, Berlet 
et al 2001, Saudan et al 2002, Fleuriau et al 2002, 
Liu et al 2003). Στους ασθενείς με ανοικτά κατάγ-
ματα τύπου ΙΙΙ του αυχένα του αστραγάλου μπο-
ρούμε να προχωρήσουμε σε πρώτο χρόνο σε αρ-
θρόδεση του αστραγάλου, αφαίρεση αυτού ή κνη-

Εικ.4: α) Πλαγιοπλάγια ακτινογραφία και β) οβελιαία τομή μαγνητικής τομογραφίας αριστερής ποδοκνημικής πέ-
ντε χρόνια μετεγχειρητικά. Παρατηρείται ψευδάρθρωση του κατάγματος και μικρής έκτασης νέκρωση του αστρα-

γάλου χωρίς όμως, περιέργως, περιορισμό κινήσεων.
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μοπτερνική αρθρόδεση (Sanders et al 1992, Gunal 
et al 1993, Winter and Weller 1993, Shrivastava 
et al 2005) . Το ποσοστό επιπλοκών είναι υψηλό 
μετά από τα κατάγματα του αυχένα του αστρα-
γάλου και αυξάνεται σταδιακά από τον τύπο Ι 
στον τύπο IV. Οι κυριότερες επιπλοκές είναι η νέ-
κρωση του αστραγάλου και η αρθρίτιδα της υπα-
στραγαλικής άρθρωσης. Η νέκρωση του αστρα-
γάλου δεν σχετίζεται με το διάστημα που μεσο-
λαβεί μεταξύ του ατυχήματος και της αντιμετώ-
πισης, την ηλικία του ασθενή και τα άλλα συνοδά 
κατάγματα. Επηρεάζεται όμως από το βαθμό συ-
ντριβής και παρεκτόπισης των οστικών τεμαχίων 
καθώς και τη βλάβη των μαλακών ιστών (Schulze 
et al 2002,Vallier et al 2003, Lindvall et al 2004, 
Patel et al 2005). Το σημείο Hawkins (παρουσία 
υποχόνδριας ατροφίας) σε προσθιοπίσθιες ακτι-
νογραφίες 6-8 εβδομάδες μετά το κάταγμα, είναι 
ένα σχετικά αξιόπιστο σημάδι που υποδηλώνει βι-
ωσιμότητα του αστραγάλου. Η μαγνητική τομο-
γραφία μπορεί να είναι χρήσιμη στην έγκαιρη δι-
άγνωση της αρχόμενης νέκρωσης του αστραγά-
λου (Hendrich 1989). Η αντιμετώπιση της νέκρω-
σης όταν έχει οδηγήσει σε κατακερματισμό, καθί-
ζηση και οστεοαρθρίτιδα είναι η αρθρόδεση της 
ποδοκνημικής. Η οστεομυελίτιδα του αστραγά-
λου είναι σπάνια (συνήθως στα ανοικτά κατάγμα-
τα τύπου ΙΙΙ) και η θεραπεία εκλογής είναι η ολι-
κή αφαίρεση του αστραγάλου με ή χωρίς σε δεύ-
τερο χρόνο κνημοπτερνική αρθρόδεση (Rzesacz 
et al 1997, Kolker and Wilson 2004) . Η ψευδάρ-
θρωση ή η πώρωση σε πλημμελή θέση μπορεί να 
αντιμετωπισθεί με διορθωτική οστεοτομία ή με 
την αφαίρεση της ψευδάρθρωσης και εσωτερική 
οστεοσύνθεση με βίδες με ή χωρίς χρήση μοσχεύ-
ματων (Asencio et al 2000, Rammelt 2005).

Abstract

Bilateral talar fracture. A case report.

S. Paraschou, P. Flegas, H. Anastasopoulos, A. 
Karanikolas.
Α΄ Orthopaedic Department Kilkis General 
Hospital.

 We present a 35 years old patient with 
bilateral talar fracture after a fall from a height. 
Clinical examination revealed swelling and intense 
pain of the right ankle joint and an open fracture of 
the left talus. Radiographs showed a comminuted 
fracture of the right talar body and an open fracture 
of the left talar neck ( Hawkins III). The fracture 
of the body was managed with open reduction and 
internal fixation with three Steinmann and a brace 
whereas the left one with open reduction through 
the trauma and stabilization with a brace. The 
patient was advised to start partial weigh bearing 
three months after surgery and full weight bearing 
five months postoperatively. At the latest follow up 
five years after operation the X-rays and MRI re-
vealed osteoarthritis of the right ankle with moder-
ate movements restriction and nonunion of the left 
talar neck associated with limited avascular necro-
sis without restriction of ankle motion.

Keys words: Bilateral talar fracture.
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1. ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΝΗΜΗΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δ. Αλασεϊρλής1, Α. Κορομπίλιας2, Α. Μπερής2, Π.Ν. Σουκάκος3

1. Ορθοπαιδική Κλινική Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών
2. Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3. Αʼ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός: Η περιγραφή της αντιμετώπισης και των αποτελεσμάτων σε ασθενείς με συγγενή υποπλασία του μη-
ριαίου ή και της κνήμης.
Υλικό & Μέθοδος: 13 ασθενείς προσήλθαν σε ηλικία 10.2 ετών κ.μ.ο (4-20) παρουσιάζοντας συγγενή υποπλα-
σία μηριαίου (τρεις ασθενείς), κνήμης (τρεις ασθενείς) ή και των δύο οστών (επτά ασθενείς) στο σύστοιχο σκέ-
λος. Πέντε ασθενείς εμφάνιζαν επιπλέον συγγενείς διαφοροποιήσεις από το σύστοιχο κάτω άκρο. Οι δώδεκα
από τους δεκατρείς ασθενείς παρουσίαζαν ανισοσκελία 4.75 cm (2-12). Πέντε ασθενείς με ανεκτή ανισοσκε-
λία και ένας που δεν δέχθηκε χειρουργική αντιμετώπιση αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά με αντισταθμιστικό
υπόδημα. Έξι ασθενείς με αρχική ανισοσκελία 5 cm κ.μ.ο. (2.8-7) υποβλήθηκαν σε επιμήκυνση μηριαίου (πέντε
ασθενείς) και σε επιμήκυνση κνήμης (δύο ασθενείς) με την μέθοδο της διατατικής οστεογένεσης.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με επιμήκυνση παρουσίασαν ελάττωση της ανισοσκελίας
από 5.2 cm κ.μ.ο. (3.2 - 7) σε 1.3 cm κ.μ.ο. (0-2.5) κατά την τελευταία επανεξέταση [8.8 έτη κ.μ.ο. (1-17)]. Πα-
ρουσίασαν βελτίωση του λειτουργικού score LEFS από 83.8% κ.μ.ο. σε 92.2% κ.μ.ο. Οι ασθενείς που αντιμε-
τωπίσθηκαν συντηρητικά παρουσίασαν βελτίωση του LEFS από 72.67 % κ.μ.ο. σε 92.67 % κ.μ.ο. Επιπλοκές
εμφανίσθηκαν σε τρεις ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με επιμήκυνση και σε δύο ασθενείς που αντιμετωπί-
σθηκαν συντηρητικά, οι οποίοι παρουσίαζαν σοβαρές συνοδές συγγενείς διαφοροποιήσεις και σημαντική ανι-
σοσκελία.
Συμπεράσματα: Οι επεμβάσεις επιμήκυνσης σε συγγενή υποπλασία του μηριαίου ή και της κνήμης, παρου-
σίασαν ικανοποιητικά αποτελέσματα αν και παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό επιπλοκών. Η συντηρητική θε-
ραπεία θα πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς με μικρή ανισοσκελία ενώ η συνύπαρξη επιπλέον συγγενών
διαφοροποιήσεων επηρεάζει αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα.

2. ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Δ. Αλασεϊρλής1, Α. Κορομπίλιας2, Α. Μπερής2, Π.Ν. Σουκάκος3

1. Ορθοπαιδική Κλινική Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών
2. Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3. Αʼ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός: Η περιγραφή των ευρημάτων και της αντιμετώπισης σε 14 ασθενείς με αποτυχία σχηματισμού των
ακτίνων του ποδιού. Η αξιολόγηση της κλινικής σημασίας της συγγενούς αυτής διαφοροποίησης.
Υλικό & Μέθοδος: 14 ασθενείς (10 άρρενες, 4 θήλεις) προσήλθαν σε ηλικία 4.4 ετών κ.μ.ο. (0-17) και παρου-
σίαζαν αποτυχίες σχηματισμού των ακτίνων του ποδιού: απλασία ολόκληρων ακτίνων (12), απλασία μεταταρ-
σίων (1), απλασία κεφαλών μεταταρσίων (1) και απλασία φαλάγγων (1). Οι 12 από τους 14 ασθενείς παρουσίαζαν
περισσότερες από μία συνοδές συγγενείς διαφοροποιήσεις. Σε 10 ασθενείς συνυπήρχαν συγγενείς διαφο-
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ροποιήσεις επιμερισμού στο σύστοιχο πόδι, με πιο συχνές διαταραχές αυτές της συνδακτυλίας και της βλαισ-
σοπλατυποδίας. Δεν διαπιστώθηκε υπαγωγή σε σύνδρομο σε κανένα ασθενή. Εννέα ασθενείς αντιμετωπί-
σθηκαν εξʼολοκλήρου συντηρητικά: απλή παρακολούθηση (έξι ασθενείς), εφαρμογή τροποποιημένων
υποδημάτων (δύο ασθενείς), εφαρμογή πρόθεσης (ασθενής με φωκομέλια). Πέντε ασθενείς αντιμετωπίσθη-
καν χειρουργικά είτε για διόρθωση δευτεροπαθών παραμορφώσεων, είτε για διόρθωση άλλης κύριας συγ-
γενούς διαφοροποίησης: εκτομή του προσαγωγού του μεγάλου δακτύλου (ένας ασθενής), διορθωτική
οστεοτομία του ταρσού (δύο ασθενείς), επιμήκυνση κνήμης (δύο ασθενείς). 
Αποτελέσματα: Σε κανέναν ασθενή δεν τέθηκε ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης του μήκους μη σχη-
ματισθέντων ακτίνων του ποδιού. Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν πολύ ικανοποιητικό λειτουργικό score (LEFS)
μετά από follow-up 5.4 ετών κ.μ.ο. με εξαίρεση έναν ασθενή με υπολειμματικό πόδι ο οποίος δεν δέχθηκε
ακρωτηριασμό και εφαρμόσθηκε πρόθεση (LEFS: 23%). 
Συμπεράσματα: Η έλλειψη ακτίνων του ποδιού ως μεμονωμένη διαταραχή δεν διαπιστώθηκε να συνιστά από
μόνη της ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε να περιορίζει σημαντικά την λειτουργικότητα. Σε ορισμένες ωστόσο πε-
ριπτώσεις η διατήρηση ενός σοβαρά υπολειμματικού  ποδιού μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά λειτουργικά
προβλήματα.

3. ΣΥΓΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΟ-
ΠΛΑΣΙΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Δ. Αλασεϊρλής, Ν. Ζήσης, Α.Παναγιώτου, Ν. Αϊλαμάκης, Β. Παπαϊωάννου
Ορθοπαιδική Κλινική Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών
Σκοπός: Η παρουσίαση του προβλήματος της σύγκαμψης και του υπεξαρθρήματος του γόνατος κατά την επι-
μήκυνση του μηριαίου με συγγενή υποπλασία. Η παρουσίαση σχετικής ενδιαφέρουσας περίπτωσης.
Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής 6 ετών παρουσίαζε συγγενή ανεπάρκεια του εγγύς μηριαίου (PFFD, τύπος Α κατά
Aitken). Παρουσίασε ραιβότητα του περιφερικού μηριαίου και επανεμφάνιση ανισοσκελίας 7.5 cm τρία έτη
μετά από επιτυχή επέμβαση επιμήκυνσης. Υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση επιμήκυνσης του μηριαίου και
διόρθωση της ραιβότητας με χρησιμοποίηση συσκευής διατατικής οστεογένεσης τύπου Ilizarov. Προεγχει-
ρητικά η ασθενής παρουσίαζε πλήρες εύρος κίνησης του γόνατος. Επιτεύχθηκε επιμήκυνση 6.5 cm με συνο-
λικό χρόνο διατήρησης της συσκευής 12 μήνες (healing index: 1.85). Τον 12ο μήνα παρουσίαζε οπίσθιο
υπεξάρθρημα και σοβαρή σύγκαμψη του γόνατος σε γωνία 45º±10º . Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εκτεταμένες
επεμβάσεις μαλακών μορίων, σε οπίσθια θυλακοτομή και τοποθετήθηκε νέα συσκευή Ilizarov για σταδιακή
έκταση του γόνατος και ανάταξη του εξαρθρήματος, που επιτεύχθηκαν εντός τεσσάρων εβδομάδων. Η συ-
σκευή διατηρήθηκε για έξι εβδομάδες μετά την διόρθωση, ενώ εφαρμόσθηκε κηδεμόνας εκτάσεως για τους
επόμενους δύο μήνες.
Αποτελέσματα: Η έκταση και ανάταξη του γόνατος έχουν διατηρηθεί 5 μήνες μετά την αφαίρεση του κηδε-
μόνα, ενώ έχει επιτευχθεί κάμψη 100º. Ο ασθενής επιπλέον παρουσιάζει μικρή ανισοσκελία 1.5 cm.
Συμπεράσματα: H συγγενής συνδεσμική ανεπάρκεια του γόνατος συνοδεύει συχνά τις συγγενείς υποπλα-
σίες του μηριαίου και μπορεί να οδηγήσει σε υπεξάρθρημα  και σύγκαμψη του γόνατος σε σχετικές επεμβά-
σεις επιμήκυνσης. Απαιτείται προεγχειρητική ε αγρύπνιση. Η πρώιμη χειρουργική λύση του προβλήματος
φάνηκε να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα ενώ πιθανώς εμποδίζει την ανάπτυξη ακόμη πιο σοβαρών επιπλοκών. 
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4. Η ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΠΛΕΓΜΕΝΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΚΡΩΝ (ΠΕΙΡΑΜ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ)
 Σμαρόπουλος Ε., 
 Παιδοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο».

Εισαγωγή και σκοπός: Τα επιπεπλεγμένα τραύματα των άκρων στην παιδική ηλικία έχουν αυξηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω της πληθώρας των τροχαίων ατυχημάτων και κατά συνέπεια ποικίλες κακώσεις υφίσταται
μεταξύ των άλλων συστημάτων και το λεμφαγγειακό. Η εγγενής αδυναμία χειρουργικής αντιμετώπισης των
περισσότερων από αυτές τις κακώσεις καθιστά επιτακτική την έρευνα σχετικά με τη σωστή αποκατάσταση και
λειτουργία του λεμφικού συστήματος. Σκοπός της παρούσας πειραματικής μελέτης είναι να μελετηθεί σε
πειραματόζωο (σκύλο), που η φυσιολογία του προσομοιάζει σε εκείνη του παιδιού, η αντίδραση και η πορεία
ποικιλίας επιπεπλεγμένων χειρουργικών τραυμάτων σχετικά με την εξέλιξη του λεμφοιδήματος και την απο-
κατάσταση του λεμφαγγειακού δέντρου.
Υλικό και μέθοδος: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν από 19 σκύλους, 10 αρσενικού και 9 θηλυκού γέ-
νους, ακαθόριστης φυλής, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια της μελέτης διέμεναν σε κλουβιά κάτω από τις ίδιες
συνθήκες διαβίωσης. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 0.5 έως 1.5 έτος (μ.ο.1 έτος), το δε βάρος τους από 6
έως 15 χιλιόγραμμα (μ.ο. 10.5 Kgr). Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Οι δύο πρώτες αποτελούνταν
από 8 πειραματόζωα ενώ η τελευταία από 3. Σε όλα τα ζώα πραγματοποιήθηκαν προεγχειρητικά καταγραφές
των περιμέτρων των υπό εξέταση οπισθίων άκρων συγκριτικά με τα αντίστοιχα οπίσθια άκρα σε τρία επίπεδα:
του κατώτερου τριτημορίου του μεταταρσίου, του ταρσού και της μεσότητας του μηρού. Όλοι οι σκύλοι υπο-
βλήθηκαν προεγχειρητικά σε έμμεση λεμφαγγειογραφία. Τα ζώα κάθε ομάδας υποβλήθηκαν σε εκλεκτικό
χειρουργικό ακρωτηριασμό και επανασυγκόλληση στο ύψος της μεσότητας του μηρού, με κάποιες παραλλα-
γές: ομάδα 1 - ομάδα με μυϊκή διατομή και κάταγμα του μηριαίου, ομάδα 2 – ομάδα με μυϊκή διατομή και νευ-
ρική διατομή του ισχιακού και κάταγμα του μηριαίου και ομάδα 3 – ομάδα με μυϊκή διατομή και ιατρογενή
μόλυνση του χειρουργικού τραύματος. Ακολούθησε έμμεσος λεμφαγγειογραφικός μετεγχειρητικός έλεγχος
ώστε να απεικονιστεί και να βεβαιωθεί η ασυνέχεια του λεμφαγγειακού δέντρου και στη συνέχεια ανά διή-
μερο, μέχρι τη διαπίστωση της διόδου του σκιαγραφικού μέσου από το επίπεδο της επανασυγκόλλησης. Πα-
ράλληλα πραγματοποιούνταν έλεγχος του μετατραυματικού οιδήματος με μετρήσεις των χειρουργηθέντων
άκρων στα 3 επίπεδα που προανεφέρθησαν. Λήψεις ιστοτεμαχίων από το επίπεδο της επανασυγκόλλησης γί-
νονταν την 21η μετεγχειρητική ημέρα από όλα τα πειραματόζωα ώστε να επιβεβαιωθεί η λεμφαγγειακή ανα-
γέννηση και μεταξύ 7ης έως 9ης μετεγχειρητικής ημέρας για ένα πειραματόζωο από κάθε ομάδα ώστε να
διαπιστωθεί η έναρξη της λεμφαγγειακής αναγέννησης.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν τα πειραματόζωα που επέζησαν τουλάχιστο μέχρι την 7η μετεγχειρητική ημέρα.
Η λεμφαγγειακή αναγέννηση μετά την επανασυγκόλληση του χειρουργηθέντος άκρου παρατηρήθηκε με-
ταξύ 7ης και 12ης μετεγχειρητικής ημέρας, με τη χρήση έμμεσης λεμφαγγειογραφίας και την κλινική εκτί-
μηση του μετατραυματικού λεμφοιδήματος των χειρουργηθέντων άκρων. Η ιστολογική επιβεβαίωση
αφορούσε όλα τα ζώα των ομάδων 1 και 2. Το νεόπλαστο λεμφοτριχοειδικό δίκτυο που παρατηρήθηκε στο επί-
πεδο επανασυγκόλλησης δε συνοδεύεται από κύριο λεμφικό στέλεχος και δεν έχει σχέση με προϋπάρχον δί-
κτυο. Υπάρχει αρμονική συσχέτιση της αποδρομής του λεμφοιδήματος σε συνδυασμό με την απεικονιστική
επιβεβαίωση της βατότητας του λεμφαγγειακού δικτύου.
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Συμπεράσματα: Παρατηρείται λεμφαγγειακή αναγέννηση στην επανασυγκόλληση των άκρων, χωρίς την ανα-
στόμωση των λεμφαγγείων, με ακτινολογική και ιστολογική επιβεβαίωση. Για την επίτευξή της και κατά συ-
νέπεια την ανάκτηση της λειτουργικότητας του άκρου είναι απαραίτητη η εκτομή όλων των μη βιώσιμων
ιστών στην περιοχή της επανασυγκόλλησης. Οι τοπικές ή γενικευμένες φλεγμονές επιδρούν επιβαρυντικά στη
λεμφαγγειακή αναγέννηση. Η έμμεση λεμφαγγειογραφία όταν πραγματοποιείται στα άκρα, είναι μια αξιόπι-
στη, χωρίς επιπλοκές, εύκολη και επαναλήψιμη, απεικονιστική μέθοδος ελέγχου των τραυματικών καταστά-
σεων του λεμφικού συστήματος όπως επίσης και της μελέτης της λεμφαγγγειακής αναγέννησης. Η πρώιμη
κινητοποίηση του χειρουργημένου άκρου με τη διατήρηση του ισχιακού νεύρου συμβάλλει σε γρηγορότερη
αποδρομή του μετατραυματικού λεμφοιδήματος και κατά συνέπεια λεμφαγγειακή αναγέννηση.

5. ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Σ. Παράσχου, Π. Φλέγκας, Η. Αναστασόπουλος, Γ. Κουγιουμτζίδης, Χ. Παπαδόπουλος, Α. Καρανικόλας.
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Κιλκίς
Την τελευταία δεκαετία αντιμετωπίστηκαν 16 ασθενείς (18 ισχία) με νόσο Perthes. Η ηλικία κυμάνθηκε από 5-
10 έτη. 12 εξ αυτών ήταν αγόρια και 4 κορίτσια. Σε 14 περιπτώσεις η πάθηση αφορούσε το δεξιό ισχίο ενώ σε
4 το αριστερό. Σε όλους τους ασθενείς υπήρχε άλγος ισχίου και χωλότητα με αντανάκλαση του πόνου στο
γόνατο κατά μήκος του θυροειδούς νεύρου. Σε 2 ασθενείς κυριαρχούσε ο πόνος στο γόνατο. Η απλή εξέταση
έδειξε περιορισμό κινήσεων του ισχίου ιδίως στην απαγωγή και την έξω στροφή. Ακτινολογικά είχαμε στα
πρώτα στάδια αύξηση του μεσάρθριου διαστήματος, ελλάτωση του ύψους της επίφυσης ενώ στα προχωρη-
μένα στάδια πύκνωση της κεφαλής, στικτή ή ομοιογενής και αποπλάτυνση αυτής. Σε 5 ισχία είχαμε υπεξάρ-
θρημα κεφαλής και αρνητικά προγνωστικά σημεία κατά Catterall. Στην ακτινολογική ταξινόμηση κατά Catterall
είχαμε 4 ισχία τύπου Α, 5 τύπου Β, 5 τύπου Γ και 4 τύπου Δ Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε οστεοτομία στρο-
φής και ραιβότητας η οποία συγκρατήθηκε με πλάκα για καλύτερη επικέντρωση της κεφαλής στην κοτύλη,
επιτάχυνση του κύκλου της νόσου ώστε να έχουμε την μικρότερη δυνατόν υπολει ματική βλάβη και επομέ-
νως καλή κινητικότητα και επιβράνδυση της εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας. Κατά την παρακολούθηση που διήρ-
κησε 4-10 έτη το αποτέλεσμα τόσο το κλινικό όσο και το ακτινολογικό κρίνεται ικανοποιητικό. 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ BLOUNT
Σ. Παράσχου, Π. Φλέγκας, Π Διονέλλης, Η. Αναστασόπουλος, Π. Σκουλαρίδης, Α. Καρανικόλας.
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Κιλκίς
Την τελευταία δεκαετία αντιμετωπίστηκαν 12 ασθενείς (13 γόνατα) με νόσο του Blount. Η ηλικία κυμάνθηκε
από 5-13 έτη. Εννέα ασθενείς ήταν αγόρια και 3 κορίτσια. Προσβολή του δεξιού γόνατος είχαμε σε 8 ασθε-
νείς, του αριστερού σε 3 ασθενείς ενώ σε ένα είχαμε αμφοτερόπλευρη προσβολή. Κλινικά υπήρχε ραιβότητα
γόνατος άλλοτε άλλου βαθμού ενώ οι κινήσεις του γόνατος ήταν ανώδυνες. Η ακτινολογική εικόνα έδειξε
ραιβότητα του άνω πέρατος της κνήμης με παραμόρφωση της επίφυσης και δημιουργία ρύγχους στην έσω
επιφάνεια αυτής. Η διαφορική διάγνωση έγινε από την φυσιολογική ραιβότητα, την βλάβη του χόνδρου από
τραυματικό ή σηπτικό αίτιο, την νόσο των πολλαπλών εξοστ σεων και την οστεομαλακία. Η θεραπεία ήταν χει-
ρουργική με διορθωτική οστεοτομία ανοικτής σφήνας στην έσω επιφάνεια της κνήμης και συγκράτηση με K-
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W και γύψο. Κατά την παρακολούθηση 3-10 έτη δεν είχαμε επιπλοκές ή υποτροπή της νόσου σε κανένα ασθενή
και το αποτέλεσμα ακτινολογικά και κλινικά κρίνεται ικανοποιητικό.

7. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΞΟΣΤΩ-
ΣΕΩΝ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Πέλλιος Στ., Κενανίδης Ε., Ποτούπνης Μ., Παπαβασιλείου Κ., Σάιεχ Φ., Κύρκος Ι., Καπετάνος Γ.
Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων χειρουργικής αφαίρεσης οστεοχονδρωμάτων (εξοστώσεων)
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.
ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Κατά τη χρονική περίοδο Ιουλ. 2004 – Ιουν. 2009 , διενεργήθηκαν στην κλινική μας 32 χει-
ρουργικές αφαιρέσεις εξοστώσεων σε 28 ασθενείς(16 αγόρια – 12 κορίτσια).Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 12,4
έτη(1 εώς 21 ετών) και η εντόπιση των εξοστώσεων ήταν 17 στο μηριαίο , 6 στην κνήμη, 5 στο λαγόνιο, 3 στο
βραχιόνιο 1 στην περόνη. Δύο ασθενείς είχαν τη νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων ενώ οι υπόλοιποι 26 ασθε-
νείς εμφάνιζαν μια μεμονωμένη οστική προεξοχή.Κλινική συμπτωματολογία εμφάνιζε το 46%(13 ασθενείς).
Όλοι τους αντιμετωπίστηκαν με χειρουργική αφαίρεση των οστικών προεξοχών(εξοστώσεων) και η διάγνωση
ετίθεντο μετά από ιστοπαθολογική εξέταση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 3,2 έτη(7 μήνες – 5,5 έτη).ʼΟλοι οι ασθενείς εκτι-
μήθηκαν μετεγχειρητικά με νέο κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο.Οι ασθενείς με τη νόσο των πολλαπλών εξο-
στώσεων υποβλήθηκαν σʼαυτό το χρονικό διάστημα σε 2 χειρουγικές επεμβάσεις(κορίτσι) και 3 χειρουργικές
επεμβάσεις(αγόρι) εκ των οποίων η μία ήταν υποτροπή ατελούς αφαίρεσης εξόστωσης μηριαίου.Από τους
υπόλοιπους ασθενείς υπήρξε άλλη μια υποτροπή μεμονωμένης οστικής προεξοχής μηριαίου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το οστεοχόνδρωμα είναι ο συχνότερος καλοήθης όγκος των οστών.Αν και το ποσοστό
εξαλλαγής σε χονδροσάρκωμα είναι μικρό(περίπου 1%) ,όταν πληρεί τις ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπι-
σης είναι προτιμότερο να αφαιρείται.Τα μακροχρόνια αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης κρί-
νονται ικανοποιητικά και τα χαμηλά ποσοστά υποτροπής οφείλονται κυρίως στην ολική εξαίρεση της βλάβης.

8. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙ-
ΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ

Χύτας Α., Χατζησφέτκος Α., Ξάνθου Ι., Τερζίδης Κ., Μπεσλίκας Θ., Γιγής Ι., Χριστοφορίδης Ι.
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ 
Εισαγωγή: Ως επιφυσιολίσθηση της άνω μηριαίας επίφυσης ορίζεται ο εγκλωβισμός της στην κοτύλη και η με-
τατόπιση της μετάφυσης προς τα εμπρός και άνω διαμέσου του συζευκτικού χόνδρου. Αφορά παιδιά προ-
εφηβικής ηλικίας και οφείλεται σε μηχανικούς, βιοχημικούς και γενετικούς παράγοντες.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της πρώιμης και της καθυστε-
ρημένης αντιμετώπισής της .
Μέθοδοι-Υλικό: Μελετήθηκαν 28 ασθενείς ηλικίας 9-16 ετών, 21 αγόρια και 7 κορίτσια, που νοσηλεύτηκαν
στην κλινική μας τα έτη 2001-2007. Όλοι οι ασθενείς είχαν την ίδια κλινική εικόνα: Χωλότητα, αδυναμία στο
άκρο, άλγος στη βουβωνική χώρα ή/και στο σύστοιχο γόνατο, περιορισμό  έσω στροφής, βράχυνση, απώλεια
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έξω στροφής, περιορισμό  απαγωγής, κάμψης, έσω στροφής. Η ταξινόμηση έγινε με βάση τη μετατόπιση:
1ου (<25%), 2ου (25%-50%), 3ου (50%-75%) και 4ου πλήρης μετατόπιση. Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δύο
ομάδες: Η πρώτη ομάδα 18 ασθενών παρουσίασε επιφυσιολίσθηση 1ου βαθμού. Η δεύτερη ομάδα 10 ασθε-
νών παρουσίασε επιφυσιολίσθηση 3ου και 4ου βαθμού. Η αντιμετώπιση έγινε με ήλωση in situ: Χρήση βελο-
νών steinmann ή χρήση αυλοφόρων κοχλιών.
Αποτελέσματα: Η σύγκριση έγινε με Iowa clinical score για το ποσοστό εμφάνισης ακτινολογικών επιπλοκών,
όπου διαπιστώθηκε ότι η ομάδα πρώιμης διάγνωσης είχε στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα
(p=0,006). Κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης (Μ.Ο. 3,3 έτη) παρουσιάστηκε ένα περι-
στατικό ισχαιμικής νέκρωσης κεφαλής στη δεύτερη ομάδα.
Συμπεράσματα: Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση και θεραπεία τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Η
έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία στο προολισθητικό στάδιο μας δίνει άριστα αποτελέσματα. Πρέπει να ελέγ-
χεται πάντα το παιδί μέχρι τη σύγκλειση του συζευκτικού χόνδρου και να ελέγχεται και το αντίστοιχο ισχίο.

9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΜΟΔΟΥΛΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΚΟ-
ΛΙΩΣΗ

Γουλτίδης Θ, Εφραιμίδου Σ, Ποτούπνης Μ, Μιχαλόπουλος-Φιλιππόπουλος Α, Πετρόπουλος Α, Καπετάνος Γ
Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Σκοπός: Η αξιολόγηση των επιπέδων της μελατονίνης ορού αίματος και της καλμοδουλίνης του πλάσματος
στην ιδιοπαθή σκολίωση. 
Υλικό-Μέθοδοι: Η εργασία βασίστηκε σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δύο ομάδες ασθενών με σκο-
λίωση. Η πρώτη περιελάμβανε 24 ασθενείς με ιδιοπαθή σκολίωση στους οποίους δεν εφαρμοζόταν καμία θε-
ραπεία (ομάδα Α) και η δεύτερη 20 ασθενείς με ιδιοπαθή σκολίωση, οι οποίοι υπόκεινται σε θεραπεία με
νάρθηκα τύπου Boston (ομάδα Β). Μια τρίτη ομάδα μαρτύρων περιελάμβανε 28 άτομα χωρίς σκολίωση (ομάδα
Γ). Η συγκέντρωση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε την περίοδο από 6/2008 ως 11/2009. Κάθε αιμοληψία
πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τις 08:00 πμ έως τις 09:30 πμ σε όλους τους ασθενείς, προκει-
μένου να περιοριστεί η επίδραση της κιρκάδιας διακύμανσης της μελατονίνης. Τα δείγματα καταψύχθηκαν
στους -20˚C και κατόπιν μετρήθηκαν οι προς μελέτη ουσίες με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA). 
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ηλικίας σε έτη της κάθε ομάδας ήταν για την ομαδα Α:12,1 (7,75-13,75) για την
ομάδα Β:12,5 (7,92-14) και για την ομάδα Γ:11,6 (6,92-14). Η μέση τιμή της μελατονίνης για κάθε ομάδα ήταν
20,9 pg/ml, 30 pg/ml και 24,16 pg/ml αντίστοιχα. Η μέση τιμή της καλμοδουλίνης ήταν 0,97 ng/ml, 2,57 ng/mlκαι
1,48 ng/ml αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: Τα επίπεδα της μελατονίνης ορού είναι χαμηλότερα σε άτομα με σκολίωση μικρότερη των 20
μοιρών (ομάδα Α) σε σχέση με την ομάδα μαρτύρων, ενώ είναι υψηλότερα σε ασθενείς με σκολίωση μεγα-
λύτερη των 20 μοιρών (ομάδα Β). Το ίδιο συμβαίνει με τα επίπεδα της καλμοδουλίνης του πλάσματος. Συζή-
τηση: Τα ευρήματα της εργασίας αυτής εν μέρει συμφωνούν με αυτά της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Ο
ρόλος των ουσιών αυτών, ιδιαίτερα στην πρόγνωση της ιδιοπαθούς σκολίωσης, θα προκύψει από τη συνέ-
χιση της παρακολούθησης της νόσου των ασθενών σε συνάρτηση με τα επίπεδα των ουσιών αυτών στο αίμα.
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10. Η MAZIKΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙKH ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥ-
ΣΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΔΑΡΑΣ Α , ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Δ., ΚΑΛΥΒΑΣ Λ, ΧΑΖΑΚΗ Χ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ Α.
Γ.Χ.Μ.Κ. «Λητώ» - Νοσ. Παίδων Αγ.Σοφία
Σκοπός: Αντικρουόμενες απόψεις παρουσιάζονται στο θέμα της μαζικής ή της επιλεκτικής υπερηχογραφικής
εξέτασης των νεογνικών ισχίων στη δι γνωστική της DDH. Πολλοί υποστηρίζουν τη μαζική εξέταση ως ασφα-
λέστερη μέθοδο πρώιμης διάγνωσης, ειδικά στις γερμανόφωνες περιοχές της Ευρώπης, ενώ στις ΗΠΑ κυρίως,
η υπερηχογραφική εξέταση ακολουθεί να πραγματοποιείται σε περιπτώσεις με παράγοντες υψηλού κινδύ-
νου. Η μαζική εξέταση που ακολουθούμε πιστεύουμε ότι προσφέρει ασφαλέστερη διαδικασία στην πρώιμη διά-
γνωση της ΑΔΙ.
Υλικό και μέθοδος: Την τελευταία πενταετία (2005-2009) εξετάστηκαν υπερηχογραφικά και κλινικά 6.396 νε-
ογνικά ισχία (3.468 νεογνά, 52% αγόρια και 48% κορίτσια) τις πρώτες μέρες της ζωής από ομάδα παιδιάτρων
και κατόπιν από ομάδα ορθοπαιδικών.  
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 488 παθολογικές περιπτώσεις (70‰) υπερηχογραφικά που ανάλογα με τη βα-
ρύτητα της δυσπλασίας κατατάχθηκαν σε τύπους (κατά Graf) : τύπος ΙΙα+ 334 (50‰), τύπος ΙΙc 60 (8,65‰),
τύπος D 38 (5,47‰), τύπος ΙΙΙ 40 (5,75‰) και τύπος ΙV 10 (1,50‰). Η ομάδα των παιδιάτρων ανίχνευσε κλινικά
το 10% των περιπτώσεων με τύπο ΙΙc, 12% με τύπο D, 5% με τύπο ΙΙΙ και 50% με τύπο IV. Τα αντίστοιχα ποσο-
στά της ομάδας των ορθοπαιδικών ήταν 40%, 60%, 70% και 100%. 
Συμπεράσματα: Η διαγνωστική αξιοπιστία της ομάδας των ορθοπαιδικών κρίνεται υψηλότερη, αλλά όμως
σαφώς διαφαίνεται ότι πολλές παθολογικές περιπτώσεις με τύπο IIc, D και ΙΙΙ (60%, 40% και 30% αντίστοιχα)
είναι δυνατό να διαφύγουν της πρώιμης διάγνωσης της DDH, χωρίς τη συμβολή της υπερηχογραφικής εξέ-
τασης που αναδεικνύει τις υποκλινικες περιπτώσεις.

11. ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΥΣ-
ΣΟΝΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ 

Τσουμπός Π., Μασούρος Π., Τρούσας Δ., Τάγαρης Γ., Χριστοδούλου Γ.
Ορθοπαιδική Κλινική Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών
Σκοπός: Η μελέτη αυτή παρουσιάζει την κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά ευρήματα της οστεομυελίτιδας των
οστών του άκρου ποδός μετά από τραυματισμούς από νύσσοντα όργανα και εκτιμά τα αποτελέσματα της θε-
ραπείας που εφαρμόσαμε. 
Μέθοδος: Μελετήσαμε 14 παιδιά με οστεομυελίτιδα του άκρου ποδός μετά από τραυματισμό από νύσσοντα
όργανα για χρονική διάρκεια 18 ετών. Τα 11 ήταν αγόρια και τα 3 κορίτσια . Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν
10 έτη. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 11 έτη. Σε 6 περιπτώσεις η οστεομυελίτιδα αφορούσε την
πτέρνα, 4 τα μετατάρσια, 2 τις φάλαγγες,1 το σκαφοειδές και 1 το κυβοειδές. Σε χειρουργική θεραπεία υπε-
βλήθησαν 13 παιδιά ενώ 1 περίπτωση αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Σε 11 περιπτώσεις το τραύμα προκλήθηκε
από μεταλλικό αντικείμενο (συνήθως πρόκα), ενώ σε τρείς περιπτώσεις ήταν ξύλινο αντικείμενο.
Όλοι οι ασθενείς φορούσαν παπούτσια και έλαβαν αρχικά αντιβίωση per os. Η προσέλευση των ασθενών κα-
θυστέρησε κατά μέσο όρο 14 ημέρες (4 ημέρες έως 2 μήνες).

α
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Αποτελέσματα: Τρείς ασθενείς εμφάνισαν πυρετό > 38ο . Τα τοπικά συμπτώματα ήταν ήπια και περιελάμβα-
ναν πόνο, ερυθρότητα και διόγκωση. Η ΤΚΕ ήταν αυξημένη σε όλα τα περιστατικά ενώ η CRP στο 50% και τα
Λευκά αιμοσφαίρια στο 28%. Καλλιέργειες πύου ήταν θετικές στο 80% με κύριο αιτιολογικό παράγοντα την
Ψευδομονάδα. Στον τελικό επανέλεγχο 3 ασθενείς είχαν ήπια ενοχλήματα αναντίστοιχα των ακτινολογικών
ευρημάτων. Υπολειμματικές ακτινολογικές αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν σε 3 περιπτώσεις οστεομυελίτιδας
πτέρνας με αποπλάτυνση, βράχυνση και πρώιμη σύγκλιση της επιφυσιακής πλάκας , σε 1 περίπτωση συνο-
στέωσης των μεταταρσίων και σε 1 περίπτωση αυτόματης αρθρόδεσης της πρώτης μεταταρσοφαλαγγικής
άρθρωσης . Οι υπολειμματικές ακτινολογικές αλλοιώσεις ήταν εντονότερες στα μικρότερα παιδιά και σε αυτά
με καθυστερημένη θεραπεία ( περισσότερο από 15 ημέρες από τον τραυματισμό)
Συμπεράσματα: Στις περισσότερες των περιπτώσεων η συμπτωματολογία της οστεομυελίτιδας μετά από τραυ-
ματισμούς από νύσσοντα όργανα στον άκρο πόδα είναι ήπια και αυτό οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση και
αντιμετώπιση. Η θεραπεία εκλογής είναι ο ευρύς χειρουργικός καθαρισμός με αφαίρεση φλεγμονωδών και
νεκρωτικών ιστών και η κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή. Κύριος αιτιολογικός παράγοντας είναι η Ψευδομο-
νάδα. Σε όλες τις περιπτώσεις τραυματισμών άκρου ποδός από νύσσοντα όργανα απαιτείται τακτική παρα-
κολούθηση και ενημέρωση της οικογένειας για τον κίνδυνο της οστεομυελίτιδας. 

12. ΑΛΓΟΣ ΑΓΚΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΕΞ ΟΝΥ-
ΧΩΝ ΓΑΛΗΣ

Γ. Κυριακόπουλος, Κ. Παπαβασιλείου, Δ. Καφόπουλος , Η. Κοσμίδης, Κ. Φιλιόπουλος, Δ. Δημητριάδης
Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων Πεντελής
Οι λοιμώξεις από Bartonella spp. είναι ανερχόμενες ζωονόσοι. Υπολογίζεται ότι ετησίως στις ΗΠΑ 25.000 άτομα
νοσούν από νόσο εξ ονύχων γαλής (ΝΟΓ). Η μέση ηλικία είναι 14 ετών και 52% γυναίκες. Η μετάδοση της
νόσου προκαλείται από γρατζούνισμα η δάγκωμα γάτας. Επιπρόσθετα πολλά κατοικίδια, άγρια ζώα η ακόμη
και αρθρόποδα εμπλέκονται στην μετάδοση της νόσου. Περιγράφονται 3 περιπτώσεις με ΝΟΓ.  
Περίπτωση Α: κορίτσι 10 ετών, παρουσίαζε άλγος παρατροχιλίου ΔΕ αγκώνα και ψηλαφητό ογκίδιο 2 εβδο-
μάδες μετά από νυγμό γαλής. Προσήλθε 30 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων και κλινικά είχε σύγ-
καμψη ΔΕ αγκώνα 15 μοιρών και σκληρία 1Χ2 cm στην παρατροχίλιο. Η ασθενής παρουσίαζε χαμηλό τίτλο
αντισωμάτων έναντι του τοξοπλάσματος ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος (CT, σπινθηρογράφημα οστών) ήταν
ελεύθερος παθολογικών ευρημάτων. Η βιοψία από την αφαίρεση λεμφαδένα έδωσε εικόνα συμβατή με ΝΟΓ.
Ο ορολογικός έλεγχος επιβεβαίωσε την διάγνωση. 
Περίπτωση Β: κορίτσι 8 ετών, δύο εβδομάδες μετά το σκαρίφιμα γαλής στη ΔΕ άκρα χείρα παρουσίαζε εμ-
πύρετο έως 39,5 οC για 4 ημέρες. Κατόπιν εμφανίστηκε διόγκωση ΔΕ παρατροχιλίου και άλγος στην ίδια πε-
ριοχή. Η ασθενής υπεβλήθη σε U/S και παρακέντηση της βλάβης. Η κυτταρολογική εξέταση και ο περαιτέρω
απεικονιστικός έλεγχος (MRI) ανέδειξε εικόνα φλεγμονώδους εξεργασίας συμβατή με ΝΟΓ. Η διάγνωση τέ-
θηκε με την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι B. henselae.
Περίπτωση Γ: αγόρι 14 ετών, προσήλθε με διόγκωση και ερυθρότητα ΔΕ αγκώνα καθώς και διόγκωση μα-
σχαλιαίων λεμφαδένων 10 ημέρες μετά από δήγμα σφηκός. Ο απεικονιστικός έλεγχος (Ro, U/S) και η καλ-
λιέργεια υλικού παρακέντησης δεν ανέδειξαν σημαντικά ευρήματα. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με ιστολογική
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εξέταση υλικού μασχαλιαίων λεμφαδένων.
Η έκβαση της νόσου ήταν καλή και για τις 3 περιπτώσεις.
Συμπέρασμα: Αν και σχετικά σπάνια ,η νόσος εξ ονύχων γαλής θα πρέπει να μπαίνει στη διαφορική διάγνωση
κάθε ατραυματικής αρθραλγίας στο άνω άκρο. Σημαντικό είναι η ενδελεχέστερη λήψη ιστορικού και η εφαρ-
μογή των κατάλληλων ορολογικών μεθόδων για την εξάλειψη επεμβατικών χειρουργικών διαγνωστικών δια-
δικασιών.

13. ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ GARRÉ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
Ν. Μαρκέας1, Π. Λύγδας1, Χ. Πατρικαρέας1, Θ. Θεολογής1, Σ. Τσεκούρα1, Ε. Μαρινάκη2, Α. Μιχαήλ3

1. Βʼ Ορθοπαιδική κλινική Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π.& Α. Κυριακού»
2. Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π.& Α. Κυριακού»
3. Παθολογοανατομικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π.& Α. Κυριακού»
ΣΚΟΠΟΣ: Η χρόνια σκληρυντική οστεομυελίτιδα τύπου Garré είναι μια νόσος που προσβάλλει παιδιά και νεα-
ρούς ενήλικες. Συχνότερες εντοπίσεις της περιγράφονται στις μεταφύσεις των μακρών οστών. Η κλινική της
εκδήλωση χαρακτηρίζεται από ήπια ενοχλήματα, ενώ τα απεικονιστικά της σημεία μπορούν να αποδοθούν σε
άλλες παθήσεις, όπως το οστεοειδές οστέωμα, το καλόηθες οστεοβλάστωμα, το ηωσινόφιλο κοκκίωμα, το
σάρκωμα Ewing κ.λπ. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να αναδειχθούν τα διαγνωστικά διλήμματα στα οποία
εμπλέκονται ο Παιδίατρος και ο Ορθοπαιδικός στην προσπάθειά τους να διαλευκάνουν άτυπες περιπτώσεις. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην κλινική μας, στην τριετία 2007-2009, νοσηλεύτηκαν δυο περιπτώσεις (ένα αγόρι 16
μηνών και ένα κορίτσι 11,2 ετών) με ανταλγική χωλότητα και ευαισθησία στην ψηλάφηση της δεξιάς κνήμης.
Οι βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις απέβησαν αρνητικές, πλην όμως οι απεικονιστικές διαγνωστικές
μέθοδοι έδειξαν αυξημένο μεταβολισμό στην περιοχή της βλάβης, περιοστική αντίδραση, σκλήρυνση του
φλοιού και αλλοιώσεις από τον οστικό μυελό. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η αρχική διαγνωστική υποψία μας (οστεοειδές οστέωμα για
την πρώτη περίπτωση, σάρκωμα Ewing για τη δεύτερη) διαψεύστηκε μετά τη χειρουργική επέμβαση και την
ιστολογική εξέταση.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρόνια σκληρυντική οστεομυελίτιδα τύπου Garré πρέπει να βρίσκεται στη
διαφορική μας διάγνωση κάθε φορά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε οστική αλλοίωση που συνοδεύεται με
πόνο, τοπική ευαισθησία και δυσλειτουργία του άκρου, ακόμα κι αν οι αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις
δεν συνηγορούν για φλεγμονώδη κατάσταση. Ο Ορθοπαιδικός Παίδων οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός
στη διαγνωστική προσπέλαση, την επιλογή των θεραπευτικών ενεργειών και τον τρόπο προσέγγισης και ενη-
μέρωσης των γονέων. 
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14. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΜΥΪΚΟΥ ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟΥ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ι. Φλίγγερ, Π. Λεπέτσος, Κ. Αντωνής, Ν. Κουτσελίνης, Π. Κολοβός, Π. Παπαδάκης, Ο. Λεωνίδου
Αʼ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»
Εισαγωγή: Το συγγενές μυογενές ραιβόκρανο αποτελεί την 3η συνηθέστερη συγγενή μυοσκελετική πάθηση.
Η παθογένειά του συσχετίζεται με ενδομήτριο ή περιγεννητικό τραυματισμό του στερνοκλειδομαστοειδούς
που οδηγεί σε βράχυνση του μυός και επιφέρει μείωση της κινητικότητας της ΑΜΣΣ και κρανιοπροσωπική
παραμόρφωση. Η θεραπεία είναι συντηρητική ή χειρουργική. Στη συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνονται
ενεργητική και παθητική διάταση του μυός, όπως και τροποποίηση του περιβάλλοντος του βρέφους. Στα
βρέφη που συνεχίζουν να έχουν μειωμένη κινητικότητα ΑΜΣΣ, σημαντική πλαγιοκεφαλία ή ασυμμετρία του
προσώπου, μετά από 6 – 12 μήνες συντηρητικής θεραπείας, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί πρώιμη χειρουργική
αντιμετώπιση. 
Σκοπός: Οι περιπτώσεις καθυστερημένης χειρουργικής αντιμετώπισης είναι πλέον σπάνιες και παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της
καθυστερημένης χειρουργικής αντιμετώπισης των παραμελημένων περιπτώσεων συγγενούς ραιβόκρανου
στα παιδιά.
Υλικό - Μέθοδος: Επανεκτιμήσαμε στην κλινική μας, 21 περιπτώσεις ασθενών μας που αντιμετωπίστηκαν κατά
την περίοδο 1990 – 2000 με μέσο όρο ηλικίας 9,5 έτη (7-12 έτη), όταν χειρουργήθηκαν. Από το σύνολο των
ασθενών, 19 αντιμετωπίσθηκαν με περιφερική απελευθέρωση του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός (ΣΚΜ) και
σε δύο μεγαλύτερα παιδιά χρειάστηκε επιπλέον απελευθέρωση από την μαστοειδή απόφυση. H προσπέλαση
που ακολουθείται για την περιφερική απελευθέρωση γίνεται με τομή δέρματος 2 cm ύπερθεν και παράλληλα
της κλείδας, απελευθέρωση του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός, αφαίρεση 2 - 3 cm ΣΚΜ μυός, ενδοδερμική
ραφή και υποδόριος παροχέτευση για ένα 24ωρο. Μετεγχειρητικά τοποθετήθηκε πωγωνοϊνιακή έλξη για 10
ημέρες με διατήρηση της κεφαλής σε θέση διορθώσεως και στη συνέχεια γύψος αυχένος/κορμού ή αυχενικό
κολάρο ανάλογα με τη βαρύτητα της παραμόρφωσης και την ηλικία. Το πoσοστό αγοριών προς κοριτσιών
ήταν 10:11. Ο δεξιός στερνοκλειδομαστοειδής ήταν συχνότερα προσβεβλημένος (δεξιά 11: αριστερά 10). 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με κλινικά κριτήρια σύμφωνα με τον Πίνακα Εκτίμησης των Cheng
& Tang, που περιλαμβάνει έλλειμμα της κινητικότητας του αυχένος, εκτίμηση της κρανιοπροσωπικής παρα-
μόρφωσης, αισθητικό αποτέλεσμα και υποκειμενική εκτίμηση του αποτελέσματος από τους ασθενείς. Ο μέσος
όρος παρακολούθησης ήταν 9,5 έτη  (4 έτη – 14 έτη). Τα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης έδει-
ξαν ότι όλοι οι ασθενείς βελτιώθηκαν από απόψεως λειτουργικότητας και αισθητικής και υποκειμενικά όλοι
οι ασθενείς έμειναν ευχαριστημένοι. 
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά φαίνεται ότι ακόμα και στις περιπτώσεις καθυστερημένης χειρουργικής αν-
τιμετώπισης, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα, όταν η χειρουργική απελευθέρωση είναι
επαρκής και μετεγχειρητικά ακολουθηθεί πρωτόκολλο υπερδιόρθωσης της παραμόρφωσης.
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15. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN
Άννης Π1, Σεκούρης Ν1, Δημητρίου Ε1, Πηλιχού Α1, Βλάχος Ε1, Φλούδα Λ2, Παυλοπούλου Α3, Ζαχαρίου Κ4, 
Τσαφαντάκης Ε4.
1 Παιδοορθοπαιδικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Κ.Α.Τ», Κηφισιά
2 Department of Anaesthesiology, Nuffield Orthopaedic Centre, UK
3 Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Κηφισιά
4 Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Κηφισιά.
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με σύνδρομο Marfan μπορούν να εμφανίσουν σκολίωση σε ποσοστό 60%. Η περιεγ-
χειρητική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των εκδηλώσεων του συνδρόμου
και κυρίως λόγω της αυξημένης πιθανότητας διαχωριστικού ανευρύσματος.
Σκοπός: Παρουσίαση μιας περίπτωσης σκολίωσης, στα πλαίσια συνδρόμου Marfan, και που αντιμετωπίσθηκε
χειρουργικά στην κλινική μας.
Υλικό-Μέθοδος: Γυναίκα 26 ετών με σύνδρομο Marfan και σκολίωση, με αριστερή οσφυϊκή καμπύλη 80° και
λοξότητα λεκάνης έπασχε από επίμονη δεξιά οσφυϊσχιαλγία. Προεγχειρητικά έγινε ενδελεχής έλεγχος του
καρδιαγγειακού συστήματος και οργανώθηκε η περιεγχειρητική φροντίδα της ασθενούς που επικεντρώθηκε
στην εξασφάλιση κλίνης στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, την προσεκτική τοποθέτηση της στη χειρουργική
κλίνη, την αποφυγή υπέρτασης διεγχειρητικά και την εξασφάλιση επαρκούς αναλγησίας με την υπαραχνοειδή
χορήγηση μείγματος μορφίνης- κλονιδίνης πριν τη χειρουργική τομή. Η ασθενής υπεβλήθηκε σε οπίσθια
σπονδυλοδεσία Θ8-Ο4, με χρήση υλικών. Η επέμβαση διήρκεσε 4 ώρες και η απώλεια αίματος ήταν περίπου
2 λίτρα. Άμεσα μετεγχειρητικά η συμπτωματολογία υποχώρησε και η ασθενής ανέφερε πόνο μόνο στο χει-
ρουργικό τραύμα. Χορηγήθηκε συστηματική αναλγησία τις επόμενες 4 ημέρες η οποία διακόπηκε σταδιακά
(sup paracetamol + codeine, ανά 6ωρο). Από την δεύτερη μ/χ ημέρα η ασθενής αισθάνθηκε πόνο στο δεξιό γό-
νατο (λόγω πιθανής ισχαιμίας της νευρικής ρίζας Ο4, που οφειλόταν στην ανάταξη της παραμόρφωσης), που
υποχώρησε σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες. Μετεγχειρητικά η οσφυϊκή καμπύλη μειώθηκε στις 18°,
αλλά η λοξότητα της λεκάνης επιδεινώθηκε. Αυτό προκάλεσε στην ασθενή δυσχέρεια βάδισης. Αντιμετωπί-
σθηκε αρχικά με ανύψωση υποδήματος η οποία μειώθηκε σταδιακά στους επόμενους μήνες με βελτίωση, τε-
λικά, της βάδισης.
Συζήτηση: Το σημεία κλειδιά στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθενούς συνοψίζονται στον καλό προ-
εγχειρητικό και ιδιαίτερα καρδιολογικό έλεγχο αυτής, τον προγραμματισμό της περιεγχειρητικής φροντίδας
και την συστηματική αναλγησία. Επισημαίνουμε την προσοχή στα παρακάτω σημεία λόγω των ιδιαιτεροτή-
των του συνδρόμου : 
(α) αποφυγή υπέρτασης για τη μείωση του κινδύνου ρήξης διαχωριστικού ανευρύσματος, που είναι η πιο σο-
βαρή επιπλοκή σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan, με τη χορήγηση μακράς διάρκειας υπαραχνοειδούς αναλ-
γησίας με οπιοειδές και προσθήκη κλονιδίνης και τη συστηματική χορήγηση αναλγητικών μετεγχειρητικά. 
(β)χημειοπροφύλαξη της ασθενούς σε περίπτωση πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδος, 
(γ) αυξημένος κίνδυνος για πνευμοθώρακα και απόφραξη τραχείας κατά την τοποθέτηση των ράβδων, 
(δ) αποφυγή υπεξαρθρήματος του αυχένα κατά την τοποθέτηση της ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι.
Εφόσον εξασφαλιστούν οι παραπάνω συνθήκες, η συντονισμένη συνεργασία της χειρουργικής ομάδος, με τον
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αναισθησιολόγο, τον καρδιολόγο και τη νοσηλευτική ομάδα, καθιστούν ασφαλή την χειρουργική αντιμετώ-
πιση της σκολίωσης, στα πλαίσια συνδρόμου Marfan. 

16. ΑΤΕΛΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ
Δ. Γεωργαντέλλης, Ι. Χατζηαντωνίου, Γ. Διάκος.
Γ.Ν. Μυτιλήνης, Ορθοπαιδική Κλινική
Πρόκειται για μια σπάνια κληρονομική νόσο που αφορά τον συνδετικό και ειδικότερα τον οστίτη ιστό με δια-
ταραχή του κολλαγόνου τύπου Ι και κατά συνέπεια της αρχιτεκτονικής του οστού. 
Χαρακτηρίζεται από ευθραυστότητα των οστών με κατάγματα, παραμορφώσεις των οστών, οστεοπόρωση και
κοντό ανάστημα. Υπάρχει επίσης διαταραχή οδοντογέννεσης. Η ακτινολογική εικόνα είναι χαρακτηριστική. 
Δεν υπάρχει αιτιολογική αποτελεσματική θεραπεία. Η αντιμετώπιση των καταγμάτων συνήθως είναι χει-
ρουργική. 

17. Η 12ΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ν. Μαρκέας, Χ. Πατρικαρέας, Π. Λύγδας, Θ. Θεολογής, Α. Κωνσταντοπούλου, Κ. Πιστεύος, Ι. Μιχελαράκης 
Βʼ Ορθοπαιδική κλινική Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π.& Α. Κυριακού»
ΣΚΟΠΟΣ: Οι ανευρυσματικές κύστεις είναι σπάνιες ογκόμορφες οστικές βλάβες με γνωστή ακτινολογική ει-
κόνα, αλλά με αμφίβολη παθογένεια. Σκοπός της εργασίας ήταν να ανασκοπηθούν οι ανευρυσματικές οστι-
κές κύστεις που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας στην τελευταία 12ετία. Ελέγχθηκαν τα κλινικά και
απεικονιστικά σημεία κάθε περίπτωσης, οι συνηθέστερες εντοπίσεις, οι διάφοροι τρόποι θεραπείας, οι πιθα-
νές επιπλοκές, τα άμεσα και απώτερα αποτελέσματα.  
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τον Αύγουστο 1998 έως τον Ιούνιο 2009, νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας 30 παιδιά (16
αγόρια, 14 κορίτσια) ηλικίας 10,7 ετών (εύρος 4-16 έτη) που έπασχαν από ανευρυσματική κύστη, με βάση τα
ακτινολογικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της ιστολογικής εξέτασης. Σε 9 ασθενείς η ανεύρεση της κύ-
στης ήταν τυχαία, ενώ στους υπόλοιπους ήταν αποτέλεσμα παθολογικού κατάγματος(11), χωλότητας (9), ή
απλού οιδήματος (1). Υπήρξε τοπική ευαισθησία σε 17 ασθενείς, οίδημα σε 10, δυσλειτουργικά προβλήματα
από τη γειτονική άρθρωση σε 6. Οι συνηθέστερες εντοπίσεις αφορούσαν το βραχιόνιο (7), την κνήμη (7), το
μηριαίο (4), την περόνη (4) και την πτέρνα (3).  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δέκα περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν με εγχύσεις κορτιζόνης μόνο, σε 8 τοποθετήθηκαν
οστικά μοσχεύματα, σε 4 έγιναν καθαρισμός της κύστης και απόξεση των τοιχωμάτων της, ενώ σε μια περί-
πτωση χρησιμοποιήθηκαν βλάστες μετά φυγοκέντρηση οστικού μυελού. Σε 7 περιπτώσεις περιοριστήκαμε
σε κλινική και ακτινολογική παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρατηρήθηκαν 2 παρέσεις πε-
ρονιαίου νεύρου ως μετεγχειρητικές επιπλοκές, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξαν υποτροπές. Σε μέσο
χρόνο παρακολούθησης 18 μηνών (από 6 μήνες έως 7 έτη), τα αποτελέσματα κρίθηκαν εξαιρετικά σε 11 πε-
ριπτώσεις, ικανοποιητικά σε 15 και πτωχά σε 4.  
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ανευρυσματικές οστικές κύστεις πρέπει να αντιμετωπίζονται αποφασιστικά,
δεδομένων των ενοχλημάτων τους και των συχνών παθολογικών καταγμάτων τα οποία προκαλούν. Η επι-
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λογή της θεραπευτικής μεθόδου που θα ακολουθηθεί στην κάθε περίπτωση επαφίεται στις γνώσεις και την
εμπειρία του Ορθοπαιδικού. Η κατάλληλη μέθοδος οφείλει να είναι ατραυματική, να μη ταλαιπωρεί τον ασθενή
με πολυήμερη νοσηλεία, να έχει ελάχιστες επιπλοκές και να μη συνοδεύεται από υποτροπές. 

18. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΡΑΙΒΟΙΠΠΟΠΟΔΙΑΣ. ΚΛΙΝΙΚΟ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Β. Σοράνογλου, Λ.T. Μοράσση, Ε. Σολιδάκη, Γ. Σχινάς, Χ. Ζαμπακίδης, Α. Γκιόκας.
Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η συγγενής ραιβοϊπποποδία είναι μια συχνή παραμόρφωση του άκρου ποδός στα παιδιά. Η αντι-
μετώπισή της ξεκινά πάντοτε συντηρητικά με εφαρμογή γύψων, συχνά όμως απαιτείται συμπληρωματική χει-
ρουργική διόρθωση. ΣΚΟΠΟΣ: Αναδρομική μελέτη ασθενών με ΣΡΙΠ που αντιμετωπίστηκαν από τον ίδιο
χειρουργό αρχικά συντηρητικά και στη συνέχεια χειρουργικά και αξιολόγηση κλινική και ακτινολογική της θε-
ραπευτικής παρέμβασης. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Από το Δεκέμβριο 2002 μέχρι και το Μάρτιο 2010 αντιμετω-
πίστηκαν 27 παιδιά (9 κορίτσια – 16 αγόρια) με ΣΡΙΠ. Σε 15 από αυτά η εντόπιση ήταν άμφω, σε 4 δεξιά και σε
8 αριστερά. Σε 21 παιδιά η αντιμετώπιση περιλάμβανε αρχικά διορθωτικούς μηροκνημοποδικούς γύψινους
επιδέσμους και στη συνέχεια χειρουργική επέμβαση με οπισθιοεσωτερική προσπέλαση κατά Turco και συγ-
κεκριμένες κατά περίπτωση τροποποιήσεις αυτής. 6 παιδιά παρουσιάστηκαν με υποτροπή χειρουργηθείσας
ΣΡΙΠ και αντιμετωπίστηκαν εξαρχής χειρουργικά. Η παρακολούθηση περιλάμβανε κλινική και ακτινολογική
αξιολόγηση. Μετρήθηκε η γωνία αστραγάλου-πτέρνης σε (P) προβολή προ- και μετεγχειρητικά ως αξιόπιστη
αντικειμενική παράμετρος εκτίμησης του χειρουργικού αποτελέσματος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύνολο 42 χει-
ρουργημένων κάτω άκρων μετά από ένα follow-up διάρκειας από 0.25-80 μήνες δεν παρουσιάστηκαν υποτρο-
πές ή επιπλοκές που να απαιτήσουν περαιτέρω αντιμετώπιση. Τα πόδια στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν
εύκαμπτα. Σε 3 περιπτώσεις παρουσιάστηκαν ελάσσονες επιπλοκές του χειρουργικού τραύματος (λοίμωξη-
επιπολής νέκρωση). Η γωνία αστραγάλου-πτέρνης βελτιώθηκε ακτινολογικά σε σημαντικό βαθμό με τη χει-
ρουργική επέμβαση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συντηρητική αντιμετώπιση της ΣΡΙΠ με διορθωτικούς
μηροκνημοποδικούς γύψινους επιδέσμους που ακολουθείται από κατάλληλη κατά περίπτωση χειρουργική
διόρθωση επιτυγχάνει ένα πολύ καλό και τεκμηριωμένο ακτινολογικά θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

19. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ MONTEGGIA ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Π. Λεπέτσος, Κ. Αντωνής, Ν. Κουτσελίνης, Ν. Λιαράκος, Π. Κολοβός, Π. Παπαδάκης, Ο. Λεωνίδου
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων « Αγία Σοφία».
Εισαγωγή: Τα κατάγματα-εξαρθήματα Monteggia στα παιδιά είναι σχετικά σπάνια και αποτελούν το 1% των
καταγμάτων της περιοχής του αγκώνα και του αντιβραχίου. 
Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν 41 ασθενείς με κάταγμα-εξάρθρημα Monteggia που διαγνώστηκαν στην κλι-
νική μας κατά την εικοσαετία 1989 – 2009. Η αναλογία αγοριών προς κοριτσιών ήταν 26 : 15. Ο μέσος όρος
ηλικίας ήταν 7,5 έτη (3 - 14 έτη). Διαγνώστηκαν 29 κατάγματα - εξαρθρήματα τύπου Ι κατά Bado, 3 τύπου ΙΙ, 8
τύπου ΙΙΙ και 1 τύπου IV. Από τους 41 ασθενείς, οι 32 αντιμετωπίσθηκαν με κλειστή ανάταξη και βραχιονοπη-
χεοκαρπικό γύψο, ενώ οι υπόλοιποι 9 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστε-
οσύνθεση της ωλένης.
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Αποτελέσματα: Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με βάση τα κριτήρια των Bruce, Harvey και Wilson (αξιολόγηση εύ-
ρους κίνησης, άλγους και παραμόρφωσης). Ο μέσος όρος παρακολούθησης είναι 3 έτη (6 μήνες - 8 έτη). Όλοι
οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά είχαν άριστα αποτελέσματα, ενώ για τους 9 ασθενείς που
υπεβλήθησαν σε χειρουργική αντιμετώπιση, τα αποτελέσματα ήταν καλά. Ένας ασθενής που προσήλθε με πα-
ραμελημένο κάταγμα – εξάρθρημα Monteggia από 3 εβδομάδων, αντιμετωπίστηκε με οστεοτομία και εσωτε-
ρική οστεοσύνθεση της ωλένης, με μέτρια αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά φαίνεται ότι η συντηρητική αντιμετώπιση των καταγμάτων – εξαρθρημάτων
Monteggia, όπου αυτή είναι δυνατή, έχει άριστα αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις αποτυχίας της κλειστής ανά-
ταξης, εφαρμόζεται ανοικτή ανάταξη με καλά αποτελέσματα.

20. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΩΛΕΚΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Νενόπουλος Α., Καπινάς Α., Χατζησφέτκος Α., Ξάνθου Ι., Γούλιος Β., Μπεσλίκας Θ., Χριστοφορίδης Ι.
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. 
Εισαγωγή: Τα κατάγματα της κεφαλής και του αυχένα της κερκίδας που συνοδεύονται από κατάγματα του
ωλεκράνου στα παιδιά είναι κακώσεις υψηλής βίας και υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις που αφορούν την
αντιμετώπισή τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων των δια-
φόρων μεθόδων αντιμετώπισής των.
Μέθοδος-Υλικό: Μελετήσαμε 55 παιδιά, 30 αγόρια και 25 κορίτσια, με συνδυασμένα κάταγμα αυχένος-κεφα-
λής κερκίδας και ωλεκράνου, τα οποία νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας από το 1994 έως το 2000. Η ηλικία
των παιδιών εκειμένετο από 4 έως 13 έτη. Ο μηχανισμός πρόκλησης της σύνθετης αυτής κάκωσης ήταν η
πτώση στο έδαφος με τον αγκώνα σε υπερέκταση και θέση βλαισότητας. Από τους ασθενείς αυτούς 40 αντι-
μετωπίστηκαν συντηρητικά με κλειστή ανάταξη και ΓΕ/ΒΠΚ και 15 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με ανοιχτή
ανάταξη κι οστεοσύνθεση (οστεοσύνθεση και των δύο καταγμάτων 9 περιπτώσεις- οστεοσύνθεση μόνο του
κατάγματος της κερκίδας 6 περιπτώσεις).
Αποτελέσματα: Ο μ.ο. παρακολούθησης των ασθενών ήταν 12 έτη.Tα αποτελέσματα ήταν άριστα σε 30 ασθε-
νείς, πολύ καλά σε 12, μέτρια σε 8 και μη ικανοποιητικά σε 5 (μεγάλος περιορισμός του πρηνισμού –υπτιασμού,
κάμψης-έκτασης του αγκώνα). Τα μη ικανοποιητικά και μέτρια αποτελέσματα σχετίζονταν με την ηλικία των
ασθενών (>10ετών) και με τη φύση και τη βαρύτητα της αρχικής κάκωσης. Η υπερτροφία της κεφαλής της κερ-
κίδας ήταν ένα σύνηθες εύρημα στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αποκατάσταση.
Συμπεράσματα: Η συνύπαρξη των καταγμάτων της κεφαλής-αυχένα της κερκίδας και του ωλεκράνου αποτε-
λεί μια ιδιαίτερη τραυματική οντότητα η οποία απαιτεί πολλές φορές εγχειρητική αντιμετώπιση και η πρό-
γνωσή εξαρτάται από την φύση της αρχικής κάκωσης και την ηλικία του ασθενή.
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21. ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΑΓΚΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Δ. Πετράτος, Ν. Σταυρόπουλος, Θ. Λάϊος, Γ. Ματσίνος, Ι. Αναστασόπουλος 
Β΄ Ορθοπαιδική κλινική, Νοσοκομείο Παίδων ΄΄Η Αγία Σοφία΄΄
Σκοπός: Η εκτίμηση του λειτουργικού αποτελέσματος των εξαρθημάτων του αγκώνος που αντιμετωπίσθηκαν
στην κλινική μας σε διάστημα 13 ετών.
Υλικό-Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 1995 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007, 37 παιδιά (30 αγόρια – 7 κορίτσια)
εισήχθησαν στην κλινική μας με εξάρθρημα αγκώνος. Η μέση ηλικία τους ήταν 8.7 έτη (4.5 – 15 έτη) και ο συ-
νήθης μηχανισμός κάκωσης ήταν αθλητική δραστηριότητα. Σε 33 περιπτώσεις επρόκειτο για οπίσθιο ενώ σε
4 περιπτώσεις επρόκειτο για πρόσθιο εξάρθρημα. Οι απλές ακτινογραφίες ανέδειξαν αμιγές εξάρθρημα σε 10
παιδιά ενώ στα υπόλοιπα 27 υπήρχε συνοδό κάταγμα. Σε 23 ασθενείς το κάταγμα ήταν μονήρες ενώ σε 4 παι-
διά υπήρχε συνδυασμός καταγμάτων. Παροδική πάρεση του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου παρατηρήθηκε σε
2 περιπτώσεις. Όλα τα παιδιά αντιμετωπίσθηκαν μέσα στο πρώτο 24ωρο. Κλειστή ανάταξη επετεύχθη σε 23
ενώ ανοικτή ανάταξη ήταν αναγκαία σε 14 περιπτώσεις. Τα παρεκτοπισμένα κατάγματα ηλώθηκαν με Κ-wires
ενώ μετεγχειρητικά εφαρμόσθηκε γύψος για 2 – 6 εβδομάδες ανάλογα με τον τύπο της κάκωσης. Το εύρος
κίνησης του αγκώνος και τα πιθανά συμπτώματα κατεγράφησαν ενώ τα αποτελέσματα βαθμολογήθηκαν με
βάση τα κριτήρια του Roberts.
Αποτελέσματα: O μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 16 μήνες (5 - 70 μήνες). Σε 32 περιπτώσεις το αποτέ-
λεσμα ήταν άριστο ή καλό, σε 4 ήταν μέτριο ενώ σε 1 περίπτωση ήταν φτωχό. 
Συμπέρασμα: Τα αμιγή εξάρθρήματα και αυτά που συνοδεύονται μόνο από ένα κάταγμα, στις περισσότερες
περιπτώσεις καταλήγουν σε άριστο αποτέλεσμα. Αντιθέτως οι πιο σύνθετες βλάβες σχετίζονται με σημαντική
μείωση του εύρους κίνησης του αγκώνος. Εξαρθρήματα με συνοδό κάταγμα του έσω διαμερίσματος φαίνε-
ται να έχουν καλύτερα αποτελέσματα συγκρινόμενα με εκείνα που συνοδεύονται από κάταγμα του έξω δια-
μερίσματος.    

22. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟΥ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ι.Φλίγγερ, Κ. Αντωνής, Π. Λεπέτσος, Π. Κολοβός, Π. Μαυροειδής, Ν.Πέττας, Ο.Λεωνίδου,
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων « Αγία Σοφία».
Εισαγωγή: Τα κατάγματα του βραχιονίου κονδύλου αποτελούν περίπου το 15% των καταγμάτων που παρου-
σιάζονται στην περιοχή του αγκώνα στα παιδιά. 
Υλικό - Μέθοδος: Μελετήσαμε 68 κατάγματα κονδύλου που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά την εξαετία 1997-
2003. Το ποσοστό αγοριών προς κορίτσια ήταν 49 : 19. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 6,5 έτη   ( 2,5 – 13 έτη). Οι
περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν με ανοικτή ανάταξη και συγκράτηση με δύο βελόνες Kirschner με αποκλίνουσα
πορεία για ασφαλέστερη συγκράτηση του κατάγματος. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε γύψινος επίδεσμος βρα-
χιονοπηχεοκαρπικός για 4-6 εβδομάδες έως την ακτινολογική πώρωση του κατάγματος, όπου αφαιρούνταν
οι βελόνες.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με κλινικά και ακτινολογικά κριτήρια. Σε 65 περιπτώσεις επρόκειτο
για κατάγματα τύπου Milch II και 3 περιπτώσεις ήταν τύπου Milch Ι. Κατά Jacob, όπου τα κατάγματα ταξινο-

82



1 5 ο Ε τ ή σ ι ο  Π α ν ε λ λ ή ν ι ο  Σ υ μ π ό σ ι ο  Ο ρ θ ο π α ι δ ι κ ή ς  Π α ί δ ω ν  •  Κ α β ά λ α  1 4  –  1 6  Μ α ΐ ο υ  2 0 1 0

μούνται σύμφωνα με τον βαθμό παρεκτόπισης σε 23 περιπτώσεις ήταν τύπου Jacob ΙΙ και σε 45 περιπτώσεις
ήταν τύπου Jacob ΙΙΙ. Ο μέσος όρος παρακολούθησης είναι 4 έτη (2-8 έτη). Από την μελέτη των μετεγχειρητι-
κών ακτινογραφιών διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε ανατομική ανάταξη. Ο μέσος όρος
ακτινολογικής πώρωσης των καταγμάτων ήταν 4,5 εβδομάδες (3-8 εβδομάδες). Κατά τον τελικό ακτινολογικό
έλεγχο διαπιστώθηκε ανωμαλία στη μορφή του κάτω τριτημορίου του βραχιονίου οφειλόμενη σε υπερτροφία
του έξω κονδύλου σε ποσοστό 40%. Σε 4 ασθενείς διαπιστώθηκε ψευδοραιβότητα λόγω υπερτροφίας του
έξω κονδύλου και σε 3 ασθενείς διαπιστώθηκε ήπια ραιβότητα ( < 5ο ). Κλινικά σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε
πλήρης ανώδυνη κινητικότητα.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά φαίνεται ότι η κατά το δυνατόν ανατομική ανάταξη του κατάγματος επιφέ-
ρει καλά κλινικά αποτελέσματα. Οι ακτινολογικές ανωμαλίες που παρατηρούνται δεν φαίνεται να παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

23. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
V .Pandis, G.C. Bennet , P.V. Chhabda 
Royal Hospital for Sick Children,Yorkhill, Glasgow, UK 
Παρουσιάζεται μια αναδρομική μελέτη με 60 παιδιά που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στο νοσοκομείο μας
για παρεκτοπισμένα υπερκονδύλια κατάγματα βραχιονίου από το 1990 έως 1993.Η παρακολούθηση ήταν από
1-4 έτη περίπου.
Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό στο 92%. (κριτήρια Flynn, για carrying angle και εύρος κίνησης).
Η χειρουργική επέμβαση έγινε μετά από μία προσπάθεια κλειστής ανάταξης με την ίδια αναισθησία.Ολες οι
επεμβάσεις έγιναν με ακτινοσκοπικό έλεγχο.Διαφορες προσπελάσεις χρησιμοποιήθηκαν,χωρίς ιδιαίτερη δια-
φορά στο τελικό αποτέλεσμα.Χρησιμοποιήθηκαν 2-3 Κirschner ,σταυρωτά ή παράλληλα. Αναφέρονται  οι συ-
νυπάρχουσες κακώσεις και μετεγχειρητικές επιπλοκες.Η παραμονή στο νοσοκομείο κατά μέσο όρο 3,4
ημέρες,αφαίρεση βελονών σε 3 εβδομάδες.
Το νοσοκομείο μας έχει μακρά παράδοση στη χειρουργική αντιμετώπιση των υπερκονδυλίων καταγματων το
αγκώνα,με ελάχιστες επιπλοκές και καλά αποτελέσματα.
Η συγκεκριμένη εργασία επιβεβαιώνει την εμπειρία μας .

24. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΙΣΧΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μαραγκού Α, Πηλιχού Α, Δημητρίου Ε, Σεκούρης Ν, Κανέλλος Π, Παπακωνσταντίνου Β, Βλάχος Ε.
Παιδοορθοπαιδικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Κ.Α.Τ», Κηφισιά
ΕΙΣΑΓΩΓΗ : τα κατάγματα του ισχίου στα παιδιά είναι σπάνια και αποτελούν λιγότερο από 1% του συνόλου των
καταγμάτων των παιδιών. Η επίπτωσή τους στα παιδιά είναι μικρότερη του 1% σε σχέση με την επίπτωσή τους
στους ενήλικες. Κατά κύριο λόγο προκαλούνται με μηχανισμούς υψηλής ενέργειας (τροχαία ατυχήματα, πτώ-
σεις από ύψος), σε περιπτώσεις όμως παθολογικού οστού μπορούν να προκληθούν και από κακώσεις χαμη-
λής βίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ : η σειρά μας περιλαμβάνει 12 ασθενείς ( 9 αγόρια, 3 κορίτσια ) με μέσο όρο ηλικίας τα
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10.9 έτη ( διακύμανση από 4-14 έτη ). Με βάση την ταξινόμηση Delbet 4 κατάγματα ήταν τύπου Ι, 1 κάταγμα
ήταν τύπου ΙΙ, 4 κατάγματα ήταν τύπου ΙΙΙ και 3 κατάγματα ήταν τύπου IV. Οι 10 ασθενείς υπέστησαν το κά-
ταγμα από κάκωση υψηλής βίας, ενώ 2 από τα κατάγματα ήταν παθολογικά ( 1 ινώδης δυσπλασία, 1νώδες έλ-
λειμμα του φλοιού). Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από μια πραγματοποιήθηκε κλειστή ανάταξη σε
ορθοπαιδικό τραπέζι και ακολούθησε σταθεροποίηση του κατάγματος. Σε μια μόνο περίπτωση έγινε σταθε-
ροποίηση με Steinman pins, σε 10 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν αυλοφόρες βίδες , ενώ σε ένα από τα πα-
θολογικά κατάγματα η σταθεροποίηση έγινε με εξωτερική οστεοσύνθεση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: τα 7 από τα κατάγματα πωρώθηκαν κατά μέσο όρο σε τρεις μήνες χωρίς επιπλοκές. Από
τους ασθενείς με κάταγμα τύπου Ι δύο παρουσίασαν άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής και ένας πρώιμη
σύγκλειση του συζευκτικού χόνδρου. Ο ασθενής με το παθολογικό κάταγμα που αντιμετωπίστηκε με εξωτε-
ρική οστεοσύνθεση υπέστη επανακάταγμα 6 μήνες μετά την αρχική κάκωση. Αντιμετωπίσθηκε με απόξεση της
παθολογικής περιοχής, τοποθέτηση μοσχευμάτων και σταθεροποίηση του κατάγματος με πλάγια πλάκα και
ολισθαίνοντα ήλο. Ένας από τους ασθενείς με κάταγμα τύπου III παρουσίασε ψευδάρθρωση και αντιμετωπί-
στηκε με υποτροχαντήρια οστεοτομία βλαισσότητας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: τα κατάγματα του ισχίου στα παιδιά είναι σπάνιες κακώσεις, συνοδεύονται όμως από υψηλό
ποσοστό επιπλοκών. Κυριότερη από αυτές είναι η άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής η οποία οφείλεται
στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η αιμάτωση της κεφαλής στην παιδική ηλικία. Η αντιμετώπιση των κα-
ταγμάτων αυτών συνίσταται σε ανάταξη, κλειστή ή ανοικτή, και σταθερή οστεοσύνθεση. Η σταθερότητα είναι
τόσο σημαντική ώστε να θυσιάζεται ακόμη και η ακεραιότητα του συζευκτικού χόνδρου προκειμένου αυτή να
επιτευχθεί. 

25. ΑΙΤΙΕΣ ΟΞΕΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Νικολάου Χ, Δημητρίου Ε, Σεκούρης Ν, Πηλιχού Α, Αποστολάκης Ι, Χαραλαμπίδης Ε, Βλάχος Ε.
Παιδοορθοπαιδικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Κ.Α.Τ», Κηφισιά
Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναδείξουμε τις συχνότερες αιτίες του οξέος τραυματικού αι-
μάρθρου του γόνατος στην εφηβική ηλικία και να παρουσιάσουμε τον τρόπο που το προσεγγίζουμε τόσο δια-
γνωστικά όσο και θεραπευτικά στο τμήμα μας.
Υλικό- Μέθοδος: Το διάστημα Ιούλιος 2009 - Μάρτιος 2010 εισήχθησαν στο τμήμα μας 15 ασθενείς με μέση
ηλικία τα 14 έτη με οξύ τραυματικό αίμαρθρο γόνατος. Κατά την εισαγωγή όλοι οι ασθενείς υπ  βλήθηκαν σε
απλές ακτινογραφίες. Οχτώ εξ αυτών υποβλήθηκαν σε MRI γόνατος και ένας σε CT γόνατος. Οχτώ ασθενείς
υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση και οι υπόλοιποι εφτά αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά.
Αποτελέσματα: Από τον κλινικό, τον απεικονιστικό αλλά και αρθροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκαν οι εξής
βλάβες: έξι εξαρθρήματα επιγονατίδας, πέντε οστεοχόνδρινα κατάγματα με ελεύθερα τεμάχια στην άρθρωση,
δύο ρήξεις έσω μηνίσκου, μία ρήξη δισκοειδούς μηνίσκου, μία μερική ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου, δύο ρή-
ξεις ΠΧΣ (μία μερική). Τα πέντε από τα έξι εξαρθρήματα επιγονατίδας αρθροσκοπήθηκαν, αφαιρέθηκαν τα
ελεύθερα οστεοχόνδρινα τεμάχια όπου υπήρχαν και έγινε διατομή των έξω καθεκτικών. Οι δύο ρήξεις του
έσω μηνίσκου αντιμετωπίσθηκαν με αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή ενώ η ρήξη του δισκοειδούς μηνί-
σκου αντιμετωπίσθηκε με αρθροσκοπική διαμόρφωση αυτού. Η μία ρήξη ΠΧΣ αντιμετωπίσθηκε με συνδε-
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σμοπλαστική με αυτομόσχευμα (οπίσθιοι μηριαίοι) ενώ η άλλη όπως και η μερική ρήξη του έσω πλαγίου αντι-
μετωπίσθηκαν συντηρητικά. Εφτά ασθενείς για τους οποίους δεν προέκυψαν σαφή παθολογικά ευρήματα
από τον απεικονιστικό έλεγχο αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά.
Συμπέρασμα: Το οξύ τραυματικό αίμαρθρο στην εφηβική ηλικία είναι συνήθως το αποτέλεσμα στροφικής κά-
κωσης του γόνατος. Η αρχική εκτίμηση του ασθενούς περιλαμβάνει το ιστορικό, την κλινική εξέταση και
απλές ακτινογραφίες (προσθιοπίσθια, πλαγία, κατʼεφαπτομένη και συγκριτικές με το αντίστοιχο γόνατο) . MRI
μπορεί να ζητηθεί αν υπάρχει ένδειξη. Η αρθροσκόπηση του γόνατος είναι πολύτιμο εργαλείο τόσο στην δια-
φορική διάγνωση όσο και στην θεραπεία του αιμάρθρου

26. ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Λ.Τ.ΜΟΡΑΣΣΗ, Β.ΣΟΡΑΝΟΓΛΟΥ, Γ.ΣΧΙΝΑΣ, Π.ΜΕΓΡΕΜΗΣ, Χ.ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ,  Α.ΓΚΙΟΚΑΣ
A΄ Ορθοπαιδική κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού»
Σκοπός: Η εργασία αυτή έχει σκοπό να αναδείξει τις μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας που εφαρμόστηκαν
στην αντιμετώπιση των οστεοχόνδρινων καταγμάτων που παρουσιάστηκαν στην άρθρωση του γόνατος μετά
από εξάρθρημα της επιγονατίδος σε παιδιά και εφήβους.
Υλικό: Αντικείμενο αυτής της αναδρομικής μελέτης αποτελούν 18 παιδιά (13 κορίτσια και 5 αγόρια) ηλικίας
από 11 έως 15 ετών (μέση ηλικία τα 13,1 έτη) τα οποία διαγνώστηκαν με οστεοχόνδρινο κάταγμα γόνατος και
αντιμετωπίστηκαν στην Α΄ Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού» την πεν-
ταετία 2005-2009. Για τη διάγνωση των οστεοχόνδρινων καταγμάτων υπήρξε υψηλός δείκτης υποψίας σε παι-
διά τα οποία παρουσίασαν έντονο αίμαρθρο μετά από τραυματικό εξάρθρημα επιγονατίδος. Η διάγνωση των
οστεοχόνδρινων καταγμάτων έγινε με απλές ακτινογραφίες (προσθιοπίσθια, πλάγια και κατʼ εφαπτομένη επι-
γονατίδος), μαγνητική τομογραφία γόνατος και σε μία περίπτωση αξονική τομογραφία γόνατος. Ο χρόνος
παρακολούθησης μετά τη διάγνωση και τη θεραπεία κυμάνθηκε από έξι μήνες έως πέντε έτη.
Αποτελέσματα: Από τις 18 περιπτώσεις οστεοχόνδρινων καταγμάτων τα οποία διαγνώστηκαν, τα 6 ήταν ελεύ-
θερα οστεοχόνδρινα τεμάχια από την εσωτερική αρθρική επιφάνεια της επιγονατίδος, 1 μικρό αποσπαστικό
τεμάχιο από το έσω χείλος της επιγονατίδος, και 11 οστεοχόνδρινα τεμάχια από τον έξω μηριαίο κόνδυλο, 9
εκ των οποίων εντοπίζονταν σε αρθρική επιφάνεια του έξω μηριαίου κονδύλου. Σε μία περίπτωση το οστεο-
χόνδρινο κάταγμα από το έσω χείλος της επιγονατίδος αφαιρέθηκε αρθροσκοπικά. Στις 6 περιπτώσεις οστε-
οχόνδρινου κατάγματος επιγονατίδος σε αρθρούμενη επιφάνεια αυτής και σε 10 περιπτώσεις οστεοχόνδρινου
κατάγματος του έξω μηριαίου κονδύλου(συνολικά 16 περιπτώσεις) έγινε αρθροτομή και καθήλωση του οστε-
οχόνδρινου κατάγματος με βιοαπορροφήσιμες καρφίδες ώστε να αποκατασταθεί όσο το δυνατό η ακεραι-
ότητα των αρθρικών επιφανειών της άρθρωσης του γόνατος. Μετεγχειρητικά η άρθρωση ακινητοποιήθηκε
σε μηροκνημικό γυψονάρθηκα και απαγορεύτηκε η φόρτιση του σκέλους για έξι εβδομάδες. Από τις 16 πε-
ριπτώσεις καθήλωσης οστεοχόνδρινου κατάγματος με βιοαπορροφήσιμες καρφίδες σε μία μόνο περίπτωση
δεν παρατηρήθηκε ενσωμάτωση του οστεοχόνδρινου τεμαχίου στην καταγματική εστία.
Συμπέρασμα: Τα οστεοχόνδρινα κατάγματα γόνατος συνυπάρχουν συχνά με το εξάρθρημα της επιγονατί-
δας. Η υποψία του ορθοπαιδικού και ένας ενδελεχής ακτινολογικός έλεγχος μπορεί να θέσει τη διάγνωση
αυτών των καταγμάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Η δυνατότητα χρήσης βιοαπορροφήσιμων καρ-
φίδων για την καθήλωση αυτών των καταγμάτων κάνει την αντιμετώπισή τους ευχερέστερη απʼ ότι στο πα-

.
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ρελθόν, πετυχαίνοντας υψηλά ποσοστά ενσωμάτωσης του οστεοχόνδρινου τεμαχίου. Θεωρούμε πως τα οστε-
οχόνδρινα κατάγματα του γόνατος μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, ώστε να αποκαθίσταν-
ται όσο το δυνατό οι αρθρικές επιφάνειες, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό μετατραυματικές εκφυλίσεις της
άρθρωσης.

27. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ – ΠΕΡΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Κ. Παπαγεωργίου, Ι. Παπαγεωργίου, Ν. Μυλωνάς
Γενικό Νοσοκομείο Δράμας Ορθοπαιδική κλινική
Κατά την περίοδο 1992-2003 νοσηλεύθηκαν 15 παιδιά με κατάγματα επιφύσεων του κάτω πέρατος της κνή-
μης και περόνης. Η ηλικία τους κυμάνθηκε από  8-15 χρόνια με μ ο 11,4 ,ενώ υπερείχαν τα αγόρια και η δεξιά
πλευρά εντόπισης, με κύρια αιτία τις πτώσεις. 10 ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά και 5 χειρουργικά
με κύρια υλικά συγκράτησης βελόνες και βίδες, ενώ για την κατάταξη χρησιμοποιήσαμε το σύστημα των
Salter-Harris, όπου υπερείχαν τα κατάγματα τύπου Ι & ΙV. Η παρακολούθηση των ασθενών κυμάνθηκε από 1 ως
10 χρόνια με μ.ο τους 40 μήνες, ενώ 10/15 ασθενείς ήταν σε σκελετική ωριμότητα κατά τον επανέλεγχο. Οι
ασθενείς αξιολογήθηκαν κλινικά και ακτινολογικά σύμφωνα με το πρωτόκολλο Ertl και το αποτέλεσμα υπήρξε
γενικά ικανοποιητικό με ελάχιστες επιπλοκές . Η διάγνωση  αυτών των καταγμάτων απαιτεί υψηλό βαθμό υπο-
ψίας και γνώση της τρισδιάστατης ανατομικής της περιφερικής επίφυσης της κνήμης. Τα κριτήρια της θερα-
πείας είναι ο τύπος του κατάγματος, η ενδαρθρική επέκταση, ο βαθμός παρεκτόπισης και οι μέθοδοι
σταθεροποίησης {κλειστές η ανοικτές}, κατά το δυνατό ατραυματικές.

28. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΕ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Παπακωνσταντίνου Β1, Σεκούρης Ν1, Πηλιχού Α1, Δημητρίου Ε1, Κατσιέρης Δ1, Βλάχος Ε1, Γιαννικούρης Γ2,
Σταϊκίδου Ι2.
1Παιδοορθοπαιδικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Κ.Α.Τ», Κηφισιά,
2Τμήμα Αξονικού και Μαγνητικού τομογράφου Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Κηφησιά.
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος κατά
την διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών και των εφήβων. Η αύξηση αυτή περιλαμβάνει τόσο
τις οξείες κακώσεις, όσο και τις βλάβες από υπέρχρηση, που συμβαίνουν στις ηλικίες αυτές. Οι ιδιαιτερότη-
τες του αναπτυσσόμενου σκελετού καθώς και η έλλειψη προγραμμάτων προπόνησης προσαρμοσμένων στα
παιδιά, όπως και η πίεση που ασκείται από την οικογένεια και το περιβάλλον τους για μέγιστη επίδοση και διά-
κριση, δικαιολογούν την υψηλή συχνότητα αυτών των τραυματισμών.
Σκοπός της μελέτης: Παρατίθεται η εμπειρία της κλινικής μας σε ασυνήθεις κακώσεις κατά την διάρκεια
αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά 10-15 χρόνων τους τελευταίους 6 μήνες. Στην εργασία μας δεν περι-
λαμβάνονται συνήθεις κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος, όπως είναι τα κατάγματα της πηχεοκαρπι-
κής, τα διαστρέμματα κλπ.
Υλικό-Μέθοδος: Δέκα παιδιά, ηλικίας 10-15 χρόνων, 7 αγόρια και 3 κορίτσια αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική
μας, τους τελευταίους 6 μήνες. Περιλαμβάνονται οξείες κακώσεις οστών (2 κατάγματα Tillaux, 2 κατάγματα
κνημιαίου κυρτώματος, 1 αποσπαστικό ισχιακού κυρτώματος, 1 αποσπαστικό της κάτω πρόσθιας λαγόνιας
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άκανθας και 1 επιφυσιολίσθηση άνω επίφυσης της κνήμης) και μαλακών μορίων (2 ρήξεις πρόσθιου χιαστού
συνδέσμου και 1 ρήξη δισκοειδούς μηνίσκου) που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά εκτός από την περίπτωση
του αποσπαστικού της κάτω πρόσθιας λαγόνιας άκανθας.
Αποτέλεσμα: Πλήρης πώρωση των καταγμάτων παρατηρήθηκε σε διάστημα 6 εβδομάδων, οι περιπτώσεις απο-
κατάστασης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου επέστρεψαν στις αθλητικές τους δραστηριότητες στους 3 μήνες
και η περίπτωση του δισκοειδούς μηνίσκου επέστρεψε στις αθλητικές δραστηριότητες στις 6 εβδομάδες.
Συζήτηση: Οι κακώσεις του αναπτυσσόμενου σκελετού κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων είναι
εξίσου σημαντικές με τις υπόλοιπες κακώσεις τραυματικής αιτιολογίας. Οι ιδιαιτερότητες του σκελετού αυτής
της ηλικιακής περιόδου και η δραστηριότητα του παιδιού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της
σωστής διαγνωστικής και θεραπευτικής στρατηγικής. 

29. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥΣ ΗΛΟΥΣ
Φλέσουρας Σ, Πηλιχού Α, Δημητρίου Ε, Σεκούρης Ν, Παπαμερκουρίου Υ, Μαραγκού Α, Βλάχος Ε.
Παιδοορθοπαιδικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Κ.Α.Τ», Κηφισιά
Εισαγωγή: τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση του αριθμού των καταγμάτων των μακρών οστών
που αντιμετωπίζονται με εύκαμπτους ενδομυελικούς ήλους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα πλεονεκτήματα
της χρήσης των παραπάνω εμφυτευμάτων, όπως η αποφυγή τραυματισμού της επιφυσιακής πλάκας, η πρώιμη
κινητοποίηση του ασθενούς, η γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, η μικρή χειρουργική
τομή, το χαμηλό ποσοστό φλεγμονών και ο περιορισμός του χρόνου νοσηλείας.
Υλικό και μέθοδος: τα τελευταία 5 χρόνια αντιμετωπίστηκαν συνολικά 20 κατάγματα μακρών οστών με εύ-
καμπτους ενδομυελικούς ήλους. Η σειρά μας περιλαμβάνει 6 κατάγματα κνήμης, 9 κατάγματα μηριαίου, 4
κατάγματα αντιβραχίου και 1 κάταγμα βραχιονίου. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 12.5 έτη (δια-
κύμανση από 8 έως 14 έτη), ενώ η αναλογία αγοριών – κοριτσιών είναι 3:1 (15 αγόρια, 5 κορίτσια). Όλα τα κα-
τάγματα ανατάχθηκαν κλειστά υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και σε καμία περίπτωση δεν έγινε διάνοιξη της
καταγματικής εστίας. Μετεγχειρητικά ακολουθήθηκε πρωτόκολλο μερικής φόρτισης για τα κατάγματα μηρι-
αίου και κνήμης. Στα κατάγματα αντιβραχίου και στο κάταγμα βραχιονίου εφαρμόσθηκε νάρθηκας για 2 εβδο-
μάδες και στη συνέχεια επετράπει πλήρες εύρος κίνησης.
Αποτελέσματα: τα 5 από τα 6 κατάγματα κνήμης παρουσίασαν ακτινολογική εικόνα πώρωσης κατά μέσο όρο
σε 8 εβδομάδες. Ένα από τα κατάγματα κνήμης παρουσίασε καθυστερημένη πώρωση, γεγονός που αποδό-
θηκε στην μη φόρτιση του σκέλους λόγω συνοδού κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. Τα 6 από τα κατάγματα μη-
ριαίου παρουσίασαν ακτινολογική εικόνα πώρωσης κατά μέσο όρο σε 10 εβδομάδες. Σε τρία από τα κατάγματα
μηριαίου παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες επιπλοκές: θραύση του ενός από τους δύο ήλους λόγω επανακάκω-
σης, αποτυχία γεφύρωσης του περιφερικού άκρου του κατάγματος με τους ήλους και τέλος ραιβοποίηση της
εστίας του κατάγματος λόγω επιλογής ήλων μικρής διαμέτρου. Όλα τα κατάγματα αντιβραχίου πωρώθηκαν
χωρίς επιπλοκές κατά μέσο όρο σε 8 εβδομάδες.
Συμπεράσματα: η χρήση των εύκαμπτων ενδομυελικών ήλων είναι σήμερα ευρέως αποδεκτή στην αντιμετώπιση
των καταγμάτων των μακρών οστών, αφού παρουσιάζει πλεονεκτήματα έναντι της οστεοσύνθεσης με πλάκα και
βίδες και της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Ωστόσο, η κατανόηση σε βάθος και η γνώση των αρχών και της χει-
ρουργικής τεχνικής της μεθόδου αυτής είναι θεμελιώδης για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων.
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Πριν 9-10 μήνες κανείς μας δεν θα μπο-
ρούσε να φαντασθεί την «καταιγίδα» που ερ-
χόταν και χτύπησε τον «Καθηγητή μας» Πα-
ναγιώτη Συμεωνίδη.  Παρ’ όλο που «καβα-
ντσάρησε» τα 80 παράμενε με τα χαρίσματα 
που απλόχερα ο Θεός του έδωσε.  Ψηλός, ευ-
σταλής, «ωραίος ως Έλλην», καλοντυμένος 
με το σταυρωτό του «Μπλέιζερ» έδειχνε πά-
ντα σκανδαλωδώς νεαρός και ζούσε έτσι με 
τη συνεχή παρουσία του σε όλες τις επιστη-
μονικές εκδηλώσεις και τα κοινά της Ορθο-
παιδικής.  Απ’ τους πρώτους επίσης εξακο-
λουθούσε να βρίσκεται καθημερινά στο Δι-
αβαλκανικό όπου μέχρι πρότινος ήταν επι-
στημονικός Διευθυντής, βρίσκοντας έτσι δι-
έξοδο μετά τη συνταξιοδότησή του απ’ το 
Πανεπιστήμιο, βλέποντας ασθενείς και συμ-
μετέχοντας σε χειρουργεία. 

Εκείνο το όμορφο καλοκαιριάτικο πρωι-
νό στα τέλη του Αυγούστου, σε μια ιατροπο-
λιτιστική εκδρομή μας με παρέα καλών και 
αγαπητών φίλων, με τον «Καθηγητή» πάντα 
μαζί, αντιληφθήκαμε και βιώσαμε τα πρώτα 
σύννεφα-μηνύματα για ότι θα ακολουθούσε. 

Η συνέχεια είναι λίγο-πολύ γνωστή σε 
όλους.  Εκείνος ο κραταιός – ψυχή τε και σώ-
ματι – άνδρας έδωσε έναν αξιοπρεπή αλλά 
άνισο αγώνα υπό την προστασία και την 
σκέπη της αγάπης της Μαίρης του και στις 8 
Ιουνίου 2010 ταξίδεψε οριστικά για άλλους 
κόσμους. 

Μια μεγάλη σελίδα-κεφάλαιο της Ορθο-
παιδικής στη χώρα μας έκλεισε φεύγοντας ο 
Ιδρυτής και Θεμελιωτής της σύγχρονης Ορ-
θοπαιδικής Ιστορίας στον Βορειοελλαδικό 
χώρο.

Παναγιώτης Συμεωνίδης – Μια γεμάτη ζωή. 



90 Ορθοπαιδική, 23, 2, 2010

Ο Καθηγητής γεννήθηκε στην Άρδασσα, ένα μικρό χωριό στα δυτικά της Πτολεμαΐδας, μέλος πολυ-
μελούς μικροαστικής οικογένειας.  Γρήγορα διακρίθηκε, τελειώνοντας το Γυμνάσιο και τη Στρατιωτική 
Ιατρική Σχολή με πρωτιές και αριστεία.  

Μετά από λαμπρή μετεκπαίδευση σε Ορθοπαιδικά Κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και 
της Γερμανίας του ανατέθηκε η Διεύθυνση της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ.  Παράμεινε Διευ-
θυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής στο 251 ΓΝΑ επί σειρά ετών ανεβάζοντάς την σε θαυμαστά επιστη-
μονικά επίπεδα, αρχικά στην Κυψέλη και στη συνέχεια στο 251 ΓΣΝΑ στου Παπάγου, στο οποίο διατέ-
λεσε και Γενικός Διευθυντής απ’ όπου και αποστρατεύθηκε ως Ταξίαρχος της Αεροπορίας. 

Το 1980 εξελέγη πρώτος Καθηγητής της Ορθοπαιδικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, ίδρυσε και οργάνωσε την Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική στο Νοσοκομείο «Παπανικολά-
ου» μαζί με τους συνεργάτες του συσπειρώνοντας όλους τους άξιους Ορθοπαιδικούς της Βόρειας Ελ-
λάδας με την οργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων και ποικίλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων.  Καλ-
λιέργησε άριστες σχέσεις με την Πανελλήνια Ορθοπαιδική Κοινότητα και ο ίδιος και συνεργάτες του 
διατέλεσαν Πρόεδροι της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και 
του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.  Παράλληλα διατέλεσε εκλεγμένος Αναπληρω-
τής Πρόεδρος και Πρόεδρος για δύο συνεχείς θητείες της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.  Αποκορύφωμα 
ασφαλώς της λαμπρής επιστημονικής του καριέρας αποτέλεσε η εκλογή του ως αντεπιστέλλοντος μέ-
λους της Ακαδημίας Αθηνών για το οποίο ιδιαίτερα καμάρωνε ο ίδιος και όλοι μας. 

Το συγγραφικό-επιστημονικό έργο του Καθηγητή Συμεωνίδη είναι τεράστιο.  Αρκετές εκατοντά-
δες επιστημονικές εργασίες, διαλέξεις, παρουσιάσεις στον Ελληνικό και Διεθνή Ορθοπαιδικό χώρο, ένα 
κλασσικό σύγγραμμα Ορθοπαιδικής και αρκετές συμμετοχές στη συγγραφή ξένων συγγραμμάτων είναι 
μια αδρή αναφορά στο συγγραφικό του έργο. 

Καταξιωμένος σε διεθνές επίπεδο ως ένας των ειδικών στο αντικείμενο της χειρουργικής του ώμου 
με πλήθος αναφορών στα κλασσικά συγγράμματα και με ευρύτατα γνωστή τεχνική χειρουργικής του 
καθ’ έξιν εξαρθρήματος του ώμου που έφερε το όνομά του.

Η ζωή του Καθηγητή Συμεωνίδη ήταν ένα όμορφο, γοητευτικό παραμύθι, ένα ταξίδι που τα είχε όλα.  
Χαρές, λύπες, αγωνίες, χτυπήματα της ζωής, δόξα, δικαίωση, αποδοχή.

Χαλκέντερος, ακούραστος, προικισμένος απ’ το Θεό με φυσική ομορφιά και δύναμη έτρεχε συνεχώς 
να τα ζήσει όλα, μεθοδικός, λιτός, αυτοπειθαρχημένος, αυστηρός με τον εαυτό του, μεγαλόκαρδος με 
τους άλλους, χωρίς μικρότητες, μνησικακίες.  Άκουγε τους άλλους, αναγνώριζε τα λάθη του, προσπα-
θούσε να τα διορθώσει.  

Όταν του καταλογίζαμε, τον κατηγορούσαμε όλοι συχνά για τη μεγάλη φιλοδοξία του, την εργασι-
ομανία του, που δεν του άφηνε περιθώρια προσωπικής ζωής, που δεν άφηνε χρόνο για τους δικούς του 
και για τον εαυτό του, υποσχόταν «…από αύριο θα αλλάξουμε. Θα ζούμε τη ζωή, θα…».  Το μόνο που 
ποτέ δεν κατάφερε να τηρήσει.  Και μας το κόλλησε και ’μας. 

Όλη του τη ζωή όλα τα χρόνια στις μεγάλες χαρές και δόξες αλλά κυρίως στις μεγάλες λύπες-
χτυπήματα της ζωής είχε κοντά του στοργικό φύλακα, σεμνή, διακριτική, αφοσιωμένη σύντροφό του 
την αγαπημένη του Μαίρη, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα αδέλφια του, τους μαθητές και συνεργά-
τες του, όλους εμάς. 

Ήταν καταδικασμένος να τον αγαπούν.  Δεν μπορούσες εύκολα να του κρατήσεις κακία.  Με την ευ-
αισθησία και την ευγένειά του, εξουδετέρωνε τις όποιες αντιθέσεις, που πάντα είναι πολλές μέσα στον 
Ιατρικό και κυρίως Ακαδημαϊκό χώρο και τα όποια λάθη που αναπόφευκτα γίνονται πάντα. 

Όλοι εμείς οι μαθητές του κατά τον ένα ή άλλο τρόπο, οι συνεργάτες του, οι φίλοι, οι άνθρωποί του 
τον ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που είμασταν μαζί.  Χάραξε έτσι ή αλλιώς και τη δική μας ζωή.  

Καλό ταξίδι Δάσκαλε, Αδελφέ, Φίλε Κύριε Καθηγητά.  Καλή αντάμωση στον Παράδεισο. 

Γεώργιος Καπετάνος
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