
Περίληψη

Παρουσιάζεται περίπτωση κατάγματος σκαφοειδούς σε αθλητή, 
το οποίο διεγνώσθη με υπολογιστική τομογραφία πέντε μήνες μετά 
την έναρξη των συμπτωμάτων. Το κάταγμα εκ καταπονήσεως του 
σκαφοειδούς οστού του ταρσού είναι σπάνιο, αλλά σημαντική αι-
τία παρατεινόμενου άλγους στους αθλητές. Η διάγνωση συνήθως 
καθυστερεί για μήνες. Η εξοικείωση των κλινικών ιατρών και των 
ακτινοδιαγνωστών με αυτή την οντότητα είναι ο ακρογωνιαίος λί-
θος για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία.
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Εισαγωγή

Το κάταγμα εκ καταπονήσεως του σκαφοειδούς 
οστού του ταρσού παρατηρείται σχεδόν απο-
κλειστικά σε αθλητές. Το 59% των ασθενών είναι 
αθλητές του στίβου (Brukner et al 1996). Σπανι-
ότερα παρατηρείται σε ποδοσφαιριστές, καλαθο-
σφαιριστές, χορευτές και στρατιώτες (Ting et al 
1988, Fitch et al, 1989, Khan et al 1994, Pinney 
et al 2001, Armstrong et al 2004, Lee et al 2004, 
Saxena et al 2006). Η έγκυρη διάγνωση και έναρ-
ξη της κατάλληλης θεραπείας είναι μείζονος ση-
μασίας για την πορεία του κατάγματος (Torg et al 
1982). Η αβληχρή συμπτωματολογία, η αδυναμία 
της συμβατικής ακτινογραφίας συνήθως να απει-
κονίσει το κάταγμα και η μη εξοικείωση των θε-
ραπόντων ιατρών και των ακτινοδιαγνωστών με 
αυτό το κάταγμα είναι αιτίες καθυστέρησης της 
διάγνωσης, η οποία κατά μέσο όρο υπολογίζεται 
στους τέσσερις μέχρι επτά μήνες από την έναρ-
ξη των συμπτωμάτων (Torg et al 1982, Khan et al 
1992). Στη συνέχεια περιγράφεται περίπτωση κα-
τάγματος σκαφοειδούς με τυπικό ιστορικό, κλινι-
κή και ακτινολογική εικόνα.

Περιγραφή περίπτωσης

Αθλητής του ακοντισμού, ηλικίας 20 ετών, προ-
σήλθε στο Νοσοκομείο παραπονούμενος για άλ-
γος στη ραχιαία επιφάνεια του δεξιού ποδός. Το 
άλγος εγκαταστάθηκε πριν από πέντε μήνες και 
περιγράφεται ως ήπιο μέχρι σήμερα, εντοπισμέ-
νο στη ραχιαία έσω επιφάνεια του ποδός. Χαρα-
κτηριστικό του άλγους ήταν η επιδείνωση με την 
άσκηση και η ύφεση έως πλήρη υποχώρηση κατά 
την ανάπαυση. Ο ασθενής δεν αναφέρει οίδημα ή 
οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στην περιοχή. Επίσης 
δεν αναφέρει ιστορικό κάκωσης και προηγούμενο 
ιστορικό από τα κάτω άκρα. Λόγω της υποχώρη-
σης του άλγους με την ανάπαυση ο ασθενής δεν 
ανησύχησε, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει τρεις 
μήνες να επισκεφτεί ιατρό. Πριν έρθει στο Νοσο-
κομείο ο ασθενής αναφέρει δύο επισκέψεις σε 
Ορθοπαιδικό στους τρεις μήνες από την έναρξη 
του άλγους. Και στις δύο περιπτώσεις λόγω φυ-

σιολογικών ευρημάτων στην ακτινογραφία ποδός 
τέθηκε η διάγνωση της τενοντίτιδας πρόσθιου 
κνημιαίου. Χορηγήθηκε αγωγή με αντιφλεγμονώ-
δη φάρμακα και δόθηκε οδηγία αποχής από τον 
αθλητισμό και ανάπαυσης για ένα μήνα. Την ημέ-
ρα της προσέλευσης στο Νοσοκομείο αναφέρει 
απότομη επιδείνωση και αλλαγή του χαρακτήρα 
του άλγους νωρίς κατά την έναρξη της προπόνη-
σης, πράγμα που τον ανησύχησε. Από την κλινική 
εξέταση διαπιστώθηκε εντοπισμένη ευαισθησία 
κατά την ψηλάφηση της ραχιαίας επιφάνειας του 
ταρσού εντοπισμένη στην ανατομική θέση του 
σκαφοειδούς. Επισκοπικώς δεν υπήρχαν ευρή-
ματα. Έγινε ακτινογραφία ποδός, η οποία ήταν 
φυσιολογική. Τέθηκε η υπόνοια κατάγματος του 
σκαφοειδούς οστού του ταρσού και επακολούθη-
σε έλεγχος με υπολογιστική τομογραφία. Έγιναν 
εγκάρσιες τομές πάχους 1,5 χιλ., στις οποίες απει-
κονίσθηκε πλήρες, μη μετατοπισμένο, οβελιαίο 
κάταγμα στην μεσότητα του σκαφοειδούς οστού 
του δεξιού ταρσού (εικόνα 1). Λόγω της τυπικής 
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Εικόνα 1
Στεφανιαία (α) και εγκάρσιες (β,γ) τομές ΥΤ στις 

οποίες απεικονίζεται το πλήρες κάταγμα σκαφοειδούς 
χωρίς μετατόπιση.



κλινικής και ακτινολογικής εικόνας δεν κρίθηκε 
αναγκαίος περαιτέρω έλεγχος και αποφασίστηκε 
συντηρητική αντιμετώπιση με τοποθέτηση γύψι-
νου νάρθηκα, χωρίς φόρτιση σκέλους για έξι μή-
νες. 

Συζήτηση

Το σκαφοειδές οστούν του ταρσού συντάσσεται 
με τον αστράγαλο και τα σφηνοειδή οστά. Έχει δι-
πλή αιμάτωση από κλάδους της πρόσθιας και της 
οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας, οι οποίοι εισέρχο-
νται στο οστούν από το έσω και έξω άκρο αυτού 
αντίστοιχα. Μετά την είσοδό τους στο οστούν οι 
τροφοφόρες αρτηρίες διακλαδίζονται στο έξω και 
έσω τριτημόριό του (Van Langelaan 1983). Απο-
τέλεσμα αυτού του μοντέλου αιμάτωσης είναι η 
ελαττωμένη αγγείωση του μέσου τριτημορίου του 
συγκριτικώς με το έσω και το έξω τριτημόριο.

Το σκαφοειδές τοποθετημένο στην μεσότητα 
της ποδικής καμάρας κατά την άσκηση αποφορ-
τίζει τις δυνάμεις του βάρους του σώματος δε-
χόμενο ισχυρές πιέσεις από τον αστράγαλο και 
τα σφηνοειδή οστά (εικόνα 2). Εμβιομηχανικές 
αναλύσεις για τη φόρτιση του σκαφοειδούς κατά 
τη διάρκεια της άσκησης απέδειξαν ότι το μέσο 
τριτημόριό του είναι αυτό που δέχεται τις μεγα-

λύτερες φορτίσεις (Van Langelaan 1983, Orava et 
al 1991). Ο συνδυασμός της μειωμένης αιμάτω-
σης και της αυξημένης φόρτισης του μέσου τρι-
τημορίου θεωρείται υπεύθυνος για τη δημιουργία 
κατάγματος. Ανατομικές παραλλαγές και συγκε-
κριμένες επαναλαμβανόμενες ασκήσεις έχουν 
προταθεί ως πιθανοί προδιαθεσικοί παράγοντες 
(Ting et al 1988, Fitch et al 1989, Khan et al 1994). 
Κανένας όμως δεν έχει αποδειχθεί στατιστικώς. 

Το κάταγμα εκ καταπονήσεως του σκαφοειδούς 
παρατηρήθηκε πρώτη φορά σε σκύλους κυνοδρο-
μιών το 1958 (Bateman 1958). Το κάταγμα εντο-
πιζόταν πάντα στο κάτω δεξιό άκρο. Η καταπόνη-
ση του οπισθίου δεξιού άκρου των σκύλων κατά 
την αριστερόστροφη κυνοδρομία θεωρήθηκε 
υπεύθυνη για την κάκωση (Bateman 1958). Στον 
άνθρωπο το κάταγμα του σκαφοειδούς του ταρ-
σού περιγράφηκε σε άρθρο το 1970, στο οποίο και 
επισημαίνεται η δυσκολία της ανάδειξής του στις 
συμβατικές ακτινογραφίες (Towne et al 1970). 
Κατά τη δεκαετία του ’80 η επίπτωσή του υπολο-
γίστηκε σε 0.7 έως 2,4 % όλων των καταγμάτων 
εκ καταπονήσεως (Orava et al 1978, Goergen et al 
1981). Με τη χρήση νεότερων μεθόδων πιο πρό-
σφατες μελέτες ανεβάζουν τη συχνότητά του στο 
14% μέχρι και το 35% (Khan et al 1994, Brukner 
et al 1996, Bennell et al 1996).

Το άλγος τυπικώς εντοπίζεται στην περιοχή του 
σκαφοειδούς και αντανακλά στη ραχιαία επιφά-
νεια του ποδός. Όπως και στη δική μας περίπτωση, 
συνήθως στα αρχικά στάδια το άλγος είναι αβλη-
χρό, εμφανίζεται με την άσκηση και υποχωρεί με 
την ανάπαυση. Συχνά οι ασθενείς αναφέρουν πως 
με αλλαγή του τρόπου βαδίσματος καταφέρνουν 
να αποφορτίσουν το σκαφοειδές και να συνεχί-
σουν τις δραστηριότητες τους (Fitch et al 1989). 
Έτσι οι ασθενείς δε διακόπτουν τον αθλητισμό με 
αποτέλεσμα τη σταδιακή επιδείνωση του κατάγ-
ματος, που από ατελές συν τω χρόνω μετατρέ-
πεται σε τέλειο (Pavlov et al 1983). Παραλλήλως 
παρατηρείται επιδείνωση του άλγους ως προς την 
ένταση και τη διάρκεια (Ting et al 1988, Khan et 
al 1994, Quirk 1998), καθιστώντας τελικώς τον 
ασθενή ανίκανο να φορτίσει το πάσχον μέλος και 
τον αναγκάζουν να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

Τυπικώς το μόνο εύρημα της κλινικής εξέτασης 
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Εικόνα 2
Πιέσεις που δέχεται το σκαφοειδές κατά την φόρτιση 

του σκέλους. Σχηματικά.



είναι το άλγος κατά την πίεση στη ραχιαία επι-
φάνεια του πάσχοντος άκρου ποδός στην περιοχή 
του σκαφοειδούς, που αναφέρεται ως σημείο «Ν» 
(Khan et al 1994). (εικόνα 3). Η ευαισθησία στο 
σημείο «Ν» παρατηρείται στο 81% των ασθενών. 
Συνήθως δεν παρατηρούνται επισκοπικά ευρήμα-
τα ή οίδημα και το εύρος κίνησης είναι φυσιολο-
γικό. Το άλγος αναπαράγεται ή επιδεινώνεται με 
την άσκηση, όπως με τις επιτόπιες αναπηδήσεις 
(Fitch et al 1989). Η διαφορική διάγνωση αρχικώς 
περιορίζεται συνήθως στην τενοντίτιδα πρόσθιου 
κνημιαίου και το διάστρεμμα.

Η ακτινογραφία ποδός είναι η πρώτη εξέτα-
ση που εκτελείται. Η ευαισθησία της όμως είναι 
πολύ χαμηλή και υπολογίζεται στο 33% (Alfred 
et al 1992, Khan et al 1994). Το σπινθηρογράφη-
μα με Tc-99m MDP έχει ευαισθησία που φτάνει 
το 100% από τα αρχικά στάδια του κατάγματος 
(Khan et al 1994 ) αλλά μικρή ειδικότητα. Επί 

αρνητικού σπινθηρογραφήματος το κάταγμα 
μπορεί να αποκλεισθεί με μεγάλη ασφάλεια, ενώ 
επί θετικού αποτέλεσματος απαιτείται περαιτέρω 
έλεγχος (Quirk 1998). Στο κάταγμα του σκαφο-
ειδούς παρατηρείται αυξημένη καθήλωση του 
ραδιοφαρμάκου σε όλες τις φάσεις της εξέτασης 
(Quirk 1998). Η ΥΤ με λεπτές τομές πάχους 1.5 
χιλ. (Kiss et al 1993) θεωρείται μέθοδος εκλογής 
για τη διερεύνηση του σκαφοειδούς, εφόσον το 
σπινθηρογράφημα είναι θετικό (Quirk 1998). Εί-
ναι εξέταση με την οποία επιτυγχάνεται άριστη 
απεικόνιση της ανατομικής του οστού, της μορ-
φολογίας και της έκτασης του κατάγματος. Τυπι-
κώς το κάταγμα είναι οβελιαίο, κάθετο στον επι-
μήκη άξονα του οστού και εντοπίζεται στο μέσο 
τριτημόριο του οστού. Αρχικώς εντοπίζεται στην 
οπίσθια εγγύς αρθρική επιφάνεια του οστού και 
με την εξέλιξη προχωρεί ως την άπω αρθρική επι-
φάνεια και γίνεται πλήρες (Pavlov et al 1983, Khan 
et al 1994). Συχνά παρατηρείται σκλήρυνση της 
εγγύς αρθρικής επιφάνειας. Πιστεύεται ότι αντι-
προσωπεύει φυσιολογική αντίδραση στη φόρτιση 
και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται λανθασμένα ως 
σημείο μη πωρώσεως (Kiss et al 1993). Σύμφωνα 
με τα ευρήματα της υπολογιστικής τομογραφίας 
διακρίνονται τρεις τύποι κατάγματος ανάλογα 
με την έκταση τους (εικόνα 4). Ο τύπος ΙΙΙ, στον 
οποίο κατατάσσεται και το δικό μας περιστατικό, 
έχει το μακρύτερο χρόνο αποθεραπείας και συχνά 
απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση. Η μαγνητι-
κή τομογραφία είναι εναλλακτική μέθοδος, ιδίως 
όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σπινθηρογρα-
φήματος. Έχει μεγάλη ευαισθησία που πλησιάζει 
το 100% και προσφέρει ικανοποιητική ανατομική 
απεικόνιση του κατάγματος (Lee et al 1988) . 

Η συσσωρευμένη εμπειρία των τελευταίων τρι-
ανταπέντε ετών στην αντιμετώπιση του κατάγμα-
τος του σκαφοειδούς του ταρσού έχει καταλήξει 
σε ασφαλή συμπεράσματα. (Wedmore et al 2000, 
Raasch et al 2006, Potter et al 2006)

Η θεραπεία εξαρτάται κατά πολύ από το χρόνο 
διάγνωσης και την έκταση του κατάγματος. Στα 
πολύ αρχικά στάδια συνήθως ο περιορισμός και 
μόνο της δραστηριότητας μπορεί να έχει καλά 
αποτελέσματα. Σε πιο προχωρημένες καταστά-
σεις απαιτείται η ακινητοποίηση του άκρου με 
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Εικόνα 3.
Το σημείο «Ν». Σχηματικά.



νάρθηκα. Ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπι-
ση θεωρούνται οι σπάνιες περιπτώσεις μετατο-
πισμένου ή συντριπτικού κατάγματος, καθώς και 
η αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας (Fitch et 
al 1989, Quirk 1998, Raasch et al 2006, Potter et 
al 2006). Μερικοί μελετητές υποστηρίζουν την εξ 
αρχής χειρουργική αντιμετώπιση του τύπου ΙΙΙ 
(Saxena et al 2000).

Η υποχώρηση της συμπτωματολογίας και της 
ευαισθησίας κατά την πίεση στο σημείο «Ν» θε-
ωρείται ο πιο ασφαλής δείκτης για την εκτίμηση 
της πορείας του κατάγματος (Khan et al 1994). 
Η απεικονιστική παρακολούθηση δεν προσφέ-
ρει ασφαλή συμπεράσματα. Το σπινθηρογράφη-
μα παραμένει θετικό για περισσότερο από δύο 
έτη μετά τη θεραπεία, ενώ τα ευρήματα της ΥΤ 
δε συμβαδίζουν χρονικά με την κλινική βελτίωση 
(Alfred et al 1992, Kiss et al. 1993, Khan et al 1994, 
Quirk 1998).

Η πρώιμη διάγνωση του κατάγματος του σκα-
φοειδούς του ταρσού είναι μείζονος σημασίας και 
απαιτεί την εγρήγορση των κλινικών ιατρών και 
των ακτινοδιαγνωστών. Η ήπια συμπτωματολο-
γία, η χαμηλή ευαισθησία της συμβατικής ακτι-
νογραφίας και η σπανιότητα του κατάγματος, με 
αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνεται αρχικά στη 
διαφορική διάγνωση, είναι οι αιτίες καθυστέρη-
σης της διάγνωσης. Η εξοικείωση των διαγνω-
στών με αυτή την κλινική οντότητα, που παρα-
τηρείται σχεδόν αποκλειστικώς σε νέα άτομα που 
ασχολούνται συστηματικώς με τον αθλητισμό, 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την έγκαιρη διά-
γνωση και την αποτελεσματική θεραπεία.

Abstract

Tarsal navicular stress fracture: a case report 

Polychronou C., Stefanidis A.*, Chrisanthako-
poulos S., Kiriakopoulou A., Mpligouras D., 
Miris K., Kollia E.
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In this study a case is presented of tarsal fracture in 
athlete. The diagnosis was based on CT five months 
after the initial symptom onset. Stress fractures of 
the tarsal navicular bone are uncommon, but im-
portant cause of foot pain in athletes. Diagnosis is 
commonly delayed. Familiarity with this condition 
is best for achievity early the correct diagnosis and 
improving the chances of a favorable outcome.
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