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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 ι-
ατρική 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 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην ο-
ποία αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 
2. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκλη-
ρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. 
Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγ-
γραφείς, οι οποίοι και συνυπογράφουν την επι-
στολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο.

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 και τα ονόματα των συγγρφαέων.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο 
ΑΠΑΡΑΙ ΤΗΤΑ περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρένθεση 
και όχι αριθμητικές αναφορές. Εάν οι συγγραφείς 
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.

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.
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Θεσσαλονίκη

Παραλία...

Ο Γιώργος Λατσός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, έχει ασχοληθεί με τη φωτογραφία και ήδη μετράει μία ατομική 
έκθεση, δύο ομαδικές εκθέσεις, φωτογραφία στο ημερολόγιο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. 2001, κ.ά.

C M Y K



9

Παραλλαγές της πορείας του 
Άνω Πρωτεύοντος Στελέχους 
του Βραχιονίου Πλέγματος. 
Κλινική σημασία για το 
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Νάτσης Κ1, 
Τότλης Τ1,
Τσικάρας Π1,
Αναστασόπουλος Ν1,
Σκανδαλάκης Π2,
Koebke J3 .

1  Εργαστήριο Περιγραφικής 
Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, 
Α.Π.Θ.
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Χειρουργική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

3  Department of Anatomy, 
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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των παραλ-
λαγών της πορείας του άνω πρωτεύοντος στελέχους (ΑΠΣ) του 
βραχιονίου πλέγματος και η κλινική τους σημασία για την αιτιο-
παθογένεια, διάγνωση και χειρουργική θεραπεία του συνδρόμου 
άνω θωρακικού στομίου (ΣΑΘΣ) καθώς και στην εφαρμογή απο-
κλεισμού του βραχιονίου πλέγματος (ΒΠ).

Παρασκευάσθηκαν η τραχηλική και η μασχαλιαία χώρα 93 
πτωμάτων και καταγράφηκε η συχνότητα διέλευσης του ΑΠΣ του 
ΒΠ διαμέσου ή μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ (ΠΣΜ).

Παρατηρήθηκαν πέντε διαφορετικές ανατομικές παραλλα-
γές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ σε σχέση με τον ΠΣΜ, σε 24 
πλευρές από τις 186 που μελετήσαμε (12,9%). Το Α5 διερχόταν 
μπροστά από τον ΠΣΜ σε 6 περιπτώσεις (3 δεξιά, 1 αριστερά, 
1 αμφοτερόπλευρα). Το ΑΠΣ διερχόταν μπροστά από τον ΠΣΜ 
σε 4 περιπτώσεις (2 αριστερά, 1 αμφοτερόπλευρα). Το ΑΠΣ δι-
ατρυπούσε τη γαστέρα του ΠΣΜ σε 12 περιπτώσεις (3 δεξιά, 5 
αριστερά, 2 αμφοτερόπλευρα). Στην αριστερή πλευρά ενός πτώ-

Η  εργασία αυτή βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο για προφορικές ανακοινώσεις και δημοσιεύεται 
τιμής ένεκεν, παρόλο που είναι υπό δημοσίευση και σε περιοδικό της Αλλοδαπής.

'Οροι ευρετηρίου: Άν ω πρωτεύον στέλεχος, βραχιόνιο πλέγμα, πρόσθιος 
σκαληνός μυς, σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου, α-
νατομικές παραλλαγές



ματος ο ΠΣΜ ήταν διπλός και το ΑΠΣ διερχόταν 
διαμέσου του διπλού ΠΣΜ. Τέλος, στην αριστερή 
πλευρά ενός πτώματος το Α5 διερχόταν μπροστά 
από τον ΠΣΜ, ενώ το Α6 διατρυπούσε τη γαστέ-
ρα του ΠΣΜ.

Οι παραλλαγές αυτές αποτελούν προδιαθετι-
κούς παράγοντες για το ΣΑΘΣ, προκαλούν ιδι-
αίτερη συμπτωματολογία, απαιτούν διαφορετική 
χειρουργική προσπέλαση από άλλες αιτίες του 
συνδρόμου και απαιτούν προσοχή κατά την εφαρ-
μογή αποκλεισμού του ΒΠ.

Εισαγωγή

Το σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου (ΣΑΘΣ) 
είναι η κλινική συνδρομή που χαρακτηρίζεται 
από πίεση του βραχιονίου πλέγματος (ΒΠ) ή και 
των υποκλείδιων αγγείων, στην περιοχή όπου 
αυτά διέρχονται από τον τράχηλο προς το άνω 
άκρο.

Στο παρελθόν, ανάλογα με το αίτιο που πίεζε 
τα στοιχεία αυτά, περιγραφόταν το κάθε σύνδρο-
μο με αντίστοιχο όνομα, όπως για παράδειγμα 
σύνδρομο προσθίου σκαληνού μυός, σύνδρομο 
αυχενικής πλευράς, σύνδρομο πρώτης πλευράς, 
πλευροκλειδικό σύνδρομο, σύνδρομο υπεραπα-
γωγής (Urschell και Razzuk 1998). Από το 1956 
σύμφωνα με τους Peet και συν. όλα τα παραπάνω 
σύνδρομα περιγράφονται με τον όρο ΣΑΘΣ, τον 
οποίο χρησιμοποιούμε κι εμείς στην παρούσα με-
λέτη.

Το ΣΑΘΣ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: η πρώ-
τη περιλαμβάνει την πίεση των ανώτερων ριζών 
του ΒΠ (Α5, Α6, Α7), ενώ η δεύτερη αφορά στην 
πίεση των κατώτερων ριζών του ΒΠ (Α8, Θ1) 
(Roos 1982, Urschell και Razzuk 1998).

Σύμφωνα με το Roos (1982) η πίεση των ανώ-
τερων ριζών του ΒΠ οφείλεται σε ανατομικές πα-
ραλλαγές της σχέσης των ριζών του ΒΠ και των 
σκαληνών μυών.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατα-
γραφή της συχνότητας διέλευσης του άνω πρω-
τεύοντος στελέχους (ΑΠΣ) (Α5, Α6) του ΒΠ 
μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ (ΠΣΜ) 
καθώς και της διέλευσης των ριζών αυτών δια-

μέσου της γαστέρας του ΠΣΜ και η κλινική τους 
σημασία για την αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και 
χειρουργική θεραπεία του ΣΑΘΣ, όπως και στην 
εφαρμογή αποκλεισμού του ΒΠ.

Υλικό – Μέθοδος

Μελετήθηκαν 49 πτώματα στο Εργαστήριο 
Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής, 
του Α.Π.Θ. και 44 πτώματα στο Κέντρο Ανατο-
μίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, στη Γερ-
μανία. Συνολικά, επομένως, παρασκευάσθηκε η 
τραχηλική και η μασχαλιαία χώρα 93 πτωμάτων 
(186 πλευρές), διερευνήθηκαν, καταγράφηκαν 
και φωτογραφήθηκαν οι ανατομικές παραλλαγές 
της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ σε σχέση με τον 
ΠΣΜ. Τα πτώματα άνηκαν σε ενήλικες άνδρες 
και γυναίκες, στα οποία δεν υπήρχαν ενδείξεις 
προηγούμενου τραυματισμού ή σκελετικής ανω-
μαλίας.

Αποτελέσματα

Παρατηρήθηκαν πέντε διαφορετικές ανατομι-
κές παραλλαγές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ 
σε σχέση με τον ΠΣΜ, σε 24 πλευρές από τις 
186 που μελετήσαμε (12,9%). Το Α5 διερχόταν 
μπροστά από τον ΠΣΜ (Εικ. 1) σε 6 περιπτώσεις 
(3,22%) και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά 3 
πτωμάτων, στην αριστερή πλευρά 1 πτώματος και 
σε 1 πτώμα αμφοτερόπλευρα. Το ΑΠΣ διερχόταν 
μπροστά από τον ΠΣΜ (Εικ. 2) σε 4 περιπτώσεις 
(2,15%) και συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά 
2 πτωμάτων και σε 1 πτώμα αμφοτερόπλευρα. Το 
ΑΠΣ διατρυπούσε τη γαστέρα του ΠΣΜ (Εικ. 3) 
σε 12 περιπτώσεις (6,45%) και συγκεκριμένα στη 
δεξιά πλευρά 3 πτωμάτων, στην αριστερή πλευρά 
5 πτωμάτων και σε 2 πτώματα αμφοτερόπλευρα. 
Στην αριστερή πλευρά ενός πτώματος (0,54%) ο 
ΠΣΜ ήταν διπλός και το ΑΠΣ διερχόταν ανάμε-
σα από τις δύο γαστέρες του διπλού ΠΣΜ (Εικ. 
4). Τέλος, στην αριστερή πλευρά ενός πτώμα-
τος (0,54%) το Α5 διερχόταν μπροστά από τον 
ΠΣΜ, ενώ το Α6 διατρυπούσε τη γαστέρα του 
ΠΣΜ (Εικ. 5). Tα αποτελέσματα συνοψίζονται 
στον πίνακα 1. 
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N = 93
186 πλευρές

Σύνολο Δεξιά Αριστερά
Αμφοτερό-

πλευρα

Α5 εμπρός του ΠΣΜ
6

(3,22%)
4 2 1

Α5-Α6 εμπρός του ΠΣΜ
4

(2,15%)
1 3 1

Α5-Α6 διαμέσου του ΠΣΜ
12

(6,45%)
5 7 2

Α5-Α6 διαμέσου διπλού ΠΣΜ
1 

(0,54%)
0 1 0

Α5 εμπρός και Α6 διαμέσου του 
ΠΣΜ

1
(0,54%)

0 1 0

Σύνολο
24

(12,9%)
10

(5,38%)
14

(7,52%)
4

(2,15%)

Πίνακας 1. Ανατομικές παραλλαγές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ

(Εικ. 2) Αριστερή πλευρά. 
Τα Α5 – Α6 διέρχονται μπροστά από τον πρόσθιο

 σκαληνό μυ.
Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6.
ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς. 

ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.

(Εικ. 1) Δεξιά πλευρά.
Το Α5 διέρχεται μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ.

Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Φρενικό νεύρο.
ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς.

ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.
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(Εικ. 3) Αριστερή πλευρά. 
Τα Α5 – Α6 διατρυπούν τη γαστέρα του προσθίου

 σκαληνού μυός.
Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6.
ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς. 

ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.

(Εικ. 4) Αριστερή πλευρά.
Ο πρόσθιος σκαληνός μυς είναι διπλός και τα Α5 – Α6 
διέρχονται ανάμεσα από τις δύο γαστέρες του διπλού 

προσθίου σκαληνού μυός (ΠΣΜ 1, ΠΣΜ 2).
Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6.

ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.

(Εικ. 5) Αριστερή πλευρά. 
Το Α5 διέρχεται μπροστά 
από τον πρόσθιο σκα-
ληνό μυ, ενώ το Α6 δια-
τρυπάει τη γαστέρα του 
προσθίου σκαληνού μυός.
Βέλος: Α5. Κεφαλή βέ-
λους: Α6.
ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαλη-
νός μυς. ΜΣΜ: Μέσος 
σκαληνός μυς.



Συζήτηση

Οι ανατομικές παραλλαγές στο επίπεδο των 
σκαληνών μυών και κυρίως του ΠΣΜ περιγρά-
φονται από αρκετούς συγγραφείς ως αίτια ΣΑΘΣ 
(Roos 1976, Roos 1979, Roos 1982, Cheng και 
Stoney 1994, Makhoul και Machleder 1992). Οι 
μελέτες αυτές βασίζονται σε χειρουργικά ευρή-
ματα. Οι Makhoul και Machleder (1992) παρα-
τήρησαν 86 ανατομικές ανωμαλίες στο επίπεδο 
των σκαληνών μυών σε 200 χειρουργικές επεμ-
βάσεις για τη θεραπεία του ΣΑΘΣ. Στο 41% των 
ασθενών που επανεγχειρήσθηκαν για υποτροπή 
ΣΑΘΣ από τους Cheng και Stoney (1994) το αί-
τιο ήταν ανωμαλίες μαλακών μορίων στην υπερ-
κλείδια περιοχή.

Όσον αφορά ειδικότερα στην πίεση των ανώ-
τερων ριζών του ΒΠ ο Roos (1982) περιέγραψε 
ως υπεύθυνες πέντε ανατομικές ανωμαλίες: στην 
1η περίπτωση μυϊκές ίνες του ΠΣΜ συγχωνεύ-
ονταν με το περινεύριο των ριζών, ενώ στη 2η 
μυϊκές δεσμίδες, περνώντας εγκαρσίως μεταξύ 
των ριζών, συνέδεαν τον ΠΣΜ με το μέσο σκα-
ληνό μυ. Στην 3η περίπτωση περιέγραψε τις ρίζες 
Α5-Α6 να περνούν μπροστά από τον ΠΣΜ. Ε-
μείς παρατηρήσαμε ότι εκτός από την παραλλα-
γή αυτή, δηλαδή τη διέλευση του ΑΠΣ μπροστά 
από τον ΠΣΜ, το Α5 μπορεί να διέρχεται μόνο 
του μπροστά από τον ΠΣΜ ενώ συγχρόνως το 
Α6 διατρυπά ή περνά πίσω από τη γαστέρα του 
ΠΣΜ. Στην 4η περίπτωση ο ΠΣΜ και ο μέσος 
σκαληνός μυς είχαν συγχωνευτεί σε έναν μυ, τον 
οποίο διατρυπούσαν οι ρίζες και στη 5η μία μυϊ-
κή δεσμίδα ή σύνδεσμος, ακριβώς πίσω από τον 
ΠΣΜ, διέτρεχε καθέτως τις ρίζες του ΒΠ, με τις 
οποίες συμφυόταν.

Επιπρόσθετα ο ίδιος συγγραφέας (Roos 1982) 
εξηγεί το μηχανισμό με τον οποίον οι ανωμαλί-
ες αυτές προκαλούν τα συμπτώματα του ΣΑΘΣ: 
κατά την κάμψη ή στροφή της κεφαλής, ή όταν 
οι μύες του τραχήλου ή οι ανώμαλες ινομυώδεις 
δεσμίδες συσπώνται, τα νεύρα πιέζονται και αυτό 
προκαλεί πόνο. Η πίεση αυτή των νεύρων επιτεί-
νει τη σύσπαση των μυών και έτσι δημιουργείται 
ένας φαύλος κύκλος.

Οι Gage και Parnell (1947) αναφορικά με το τό-

τε επονομαζόμενο σύνδρομο του προσθίου σκα-
ληνού μυός, παρατήρησαν ότι οι ρίζες του ΒΠ 
είναι δυνατόν να διατρυπούν τον ΠΣΜ, αντί να 
περνούν φυσιολογικά πίσω από τη γαστέρα του.

Ακόμα σε μία μελέτη (Abe και συν. 1999) επι-
βεβαιώνεται η σημασία του ευρήματός μας στην 
αιτιοπαθογένεια του ΣΑΘΣ, καθώς σημειώνε-
ται ότι η βλάβη των ανώτερων ριζών του ΒΠ 
προκαλείται από τριβή ή έλξη τους μέσα στους 
σκαληνούς μύες ή γύρω από αυτούς. Μάλιστα, 
αναλύουν την παθοφυσιολογία της βλάβης των 
νεύρων, σημειώνοντας ότι όταν η παγίδευση δι-
αρκεί αρκετά, μπορεί να υπάρξει παρακώλυση 
της αιμάτωσης του επινευρίου και του περινευ-
ρίου των ριζών του ΒΠ, με αποτέλεσμα οίδημα 
και συμφύσεις των περιβλημάτων και συνεπώς 
ισχαιμία και παρακώλυση της αξονοπλασματικής 
ροής των νεύρων.

Σε μία ανατομική μελέτη (Harry και συν. 1977), 
σε 51 πτώματα, παρατηρήθηκαν ορισμένες από 
τις ανατομικές παραλλαγές που περιγράφονται 
στη μελέτη μας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το 
ΑΠΣ του ΒΠ διατρυπούσε τον ΠΣΜ στο υψηλό 
ποσοστό του 21% και το Α5 διερχόταν μπροστά 
από τον ΠΣΜ σε ποσοστό 3%, ενώ οι παραλλα-
γές αυτές ανεβρέθηκαν στη μελέτη μας σε ποσο-
στό 0,54% και 3,22% αντίστοιχα.

Τα κύρια συμπτώματα του «νευρολογικού» 
ΣΑΘΣ είναι ο πόνος, η μυϊκή αδυναμία και οι αι-
μωδίες. Στην πίεση των ανώτερων ριζών του ΒΠ 
το άλγος μπορεί να εντοπίζεται στην περιοχή του 
τραχήλου και είναι δυνατόν να αντανακλά στο 
αυτί, την κάτω γνάθο, το πρόσωπο, τον κρότα-
φο και το ινίο. Επίσης, το άλγος είναι δυνατόν να 
αντανακλά στην περιοχή του ρομβοειδούς, του 
τραπεζοειδούς, του δελτοειδούς και των οπίσθι-
ων μυών της ωμοπλάτης καθώς και κατά μήκος 
της έξω επιφάνειας του άνω άκρου. Ο ασθενής 
μπορεί, ακόμα, να αισθάνεται άλγος στην περιο-
χή του μείζονος θωρακικού μυός, άλγος το οποίο 
καλείται «ψευδοστηθάγχη» και θα πρέπει να δι-
αφοροδιαγνωσθεί από την πραγματική στηθάγ-
χη. Στον τύπο αυτό του ΣΑΘΣ η μυϊκή αδυνα-
μία συνήθως ανευρίσκεται στο δελτοειδή (Α5), 
στο δικέφαλο (Α6), στον τρικέφαλο (Α7), στους 
μυς της ωμοπλάτης (Α5-Α6) και στους μυς της 
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εκτατικής επιφάνειας του πήχη (Α6-Α7). Αιμω-
δίες μπορεί να αισθανθεί ο ασθενής στην παρειά, 
το αυτί, την οπίσθια επιφάνεια του ώμου, την έξω 
επιφάνεια του άνω άκρου και τα τρία πρώτα δά-
κτυλα του χεριού. Μείωση της ταχύτητας αγω-
γής παρατηρείται κυρίως στο μέσο νεύρο (Roos 
1982, Urschell και Razzuk 1998).

Η διαφοροδιάγνωση της πίεσης των ανώτερων 
ριζών του ΒΠ από τη πίεση των κατώτερων ριζών 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χειρουργική προ-
σέγγιση του ασθενούς. Αν και έχουν περιγραφεί 
διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμε-
τώπιση του ΣΑΘΣ (Skandalakis 2004), η «κλασσι-
κή» χειρουργική αντιμετώπιση του ΣΑΘΣ είναι η 
εκτομή της 1ης πλευράς, των υπεράριθμων πλευ-
ρών, εάν υπάρχουν και των ινομυωδών δεσμίδων 
που καταφύονται στην 1η πλευρά, ανώμαλων ή 
/ και φυσιολογικών, όπως ο ΠΣΜ, διαμέσου της 
μασχαλιαίας προσπέλασης (Wood και συν. 1988, 
Urschell και Razzuk 1997, Urschell και Razzuk 
1998). Η μέθοδος αυτή θεωρείται ότι θεραπεύει 
την πίεση και των ανώτερων και των κατώτερων 
ριζών του ΒΠ, για 2 λόγους: πρώτον, επειδή το μέ-
σο νεύρο εκτός από τα νευροτόμια Α5, Α6, Α7, 
δέχεται νευρικές ίνες και από τα νευροτόμια Α8, 
Θ1 και δεύτερον, επειδή όλα τα στοιχεία που πιέ-
ζουν τις ρίζες του ΒΠ καταφύονται στην 1η πλευ-
ρά (Urschell και Razzuk 1998).

Ωστόσο, ο Roos (1982) προτείνει την προανα-
φερόμενη διαμασχαλιαία προσπέλαση ως θερα-
πεία εκλογής μόνο για την πίεση των κατώτερων 
ριζών του ΒΠ, ενώ αντιπροτείνει την εκτομή του 
ΠΣΜ διαμέσου της υπερκλείδιας προσπέλασης 
ως θεραπεία εκλογής για το ΣΑΘΣ με βλάβη των 
ανώτερων ριζών του ΒΠ, που συχνά οφείλεται 
σε ανατομικές ανωμαλίες της περιοχής, οι οποί-
ες πρέπει κι αυτές να εξαλειφθούν. Τις προτάσεις 
αυτές επιβεβαιώνουν δύο ακόμα συγγραφείς 
(Cheng και Stoney 1994, Abe και συν. 1999), οι 
οποίοι χρησιμοποίησαν την υπερκλείδια σκαλη-
νεκτομή σε επανεγχειρήσεις ασθενών με ΣΑΘΣ 
που τα συμπτώματά τους παρέμεναν και οφείλο-
νταν σύμφωνα με τους Cheng και Stoney (1994) 
σε ποσοστό 41% σε παραμονή ανωμαλιών των 
μαλακών μορίων της περιοχής.

Τέτοιες ανωμαλίες αποτελούν και οι περιγρα-

φείσες στην παρούσα μελέτη και είναι προφανές 
ότι, εκτός από τις αναφορές άλλων ερευνητών, 
αλλά και από τοπογραφική άποψη, απαιτούν υ-
περκλείδια προσπέλαση για την αντιμετώπιση 
του ΣΑΘΣ.

Συμπεράσματα

Η γνώση των ανατομικών αυτών παραλλαγών 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ανατόμο, τον 
ορθοπαιδικό χειρουργό, το γενικό χειρουργό, το 
νευροχειρουργό και τον αγγειοχειρουργό, γιατί 
το ΣΑΘΣ αποτελεί αντικείμενο των ειδικοτήτων 
τους, αλλά και γενικότερα για τις προσπελάσεις 
της περιοχής. Επίσης, ενδιαφέρουν τον ακτινο-
λόγο, καθώς η μαγνητική τομογραφία αποτελεί 
την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση του ΣΑΘΣ 
(Collins και συν. 1995), αλλά και τον αναισθησι-
ολόγο κατά τη διενέργεια αποκλεισμού του ΒΠ 
(Abe και συν. 1999). Οι παραλλαγές αυτές δεν 
είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν συμπτώματα, 
είναι, όμως προφανές, από μηχανική άποψη, ότι 
αποτελούν προδιαθετικούς παράγοντες για το 
ΣΑΘΣ και συγκεκριμένα για τη βλάβη των ανώ-
τερων ριζών του ΒΠ, που έχει ιδιαίτερη συμπτω-
ματολογία. Αυτός ο τύπος ΣΑΘΣ είναι σημαντι-
κό να διαφοροδιαγνωστεί από τη βλάβη των κα-
τώτερων ριζών του ΒΠ, καθώς απαιτεί σύμφωνα 
με ορισμένους ερευνητές (Roos 1982, Cheng και 
Stoney 1994, Abe και συν. 1999) διαφορετική χει-
ρουργική προσέγγιση. Τα ανατομικά μας ευρήμα-
τα επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη.

Abstract

Variations of the course of the upper trunk of 
the brachial plexus. Their clinical significance 
for the thoracic outlet syndrome. A study on 93 
cadavers. 

Natsis K, Totlis T, Tsikaras P, Anastasopoulos 
N, Skandalakis P and Koebke J.

The aim of this study is the recording of the vari-
ations of the course of the upper trunk (UT) of the 
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brachial plexus (BP) and their clinical significance 
for the etiology, diagnosis, surgical treatment of the 
thoracic outlet syndrome (TOS) and for the anaes-
thetic blockade of the BP.

The cervical and the axillary region of the both 
sides of ninety-three cadavers were dissected and 
the variations of the course of the BP’s UT in re-
lation to the anterior scalene muscle (ASM) were 
recorded.  

Five different anatomical variations of the course 
of the UT of the BP, in relation to the ASM, were 
observed in 24 out of the 186 sides of the 93 cadav-
ers we studied (12,9%). The C5 root was passing 
anteriorly to the ASM in 6 cases (3 right, 1 left, 1 
bilaterally). The UT was located anteriorly to the 
ASM in 4 cases (2 left, 1 bilaterally) and was perfo-
rating the ASM’s belly in 12 cases (3 right, 5 left, 2 
bilaterally). In the left side of one cadaver, the ASM 
was double and the UT was passing between the 
two bellies of the double ASM. Finally, in the left 
side of one cadaver, the C5 root was found to be 
anteriorly to the anterior scalene muscle, while the 
C6 root was perforating the ASM’s  belly. 

These variations are predisposing factors for the 
TOS, they cause specific symptomatology and re-
quire a different surgical approach in comparison 
to other causes of the syndrome. Moreover, their 
knowledge is important during the performance of 
the anaesthetic blockade of the BP.

Key words: U pper trunk, brachial plexus, anterior scalene 
muscle, thoracic outlet syndrome and ana-
tomical variations 
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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της 
ανατομικής σχέσης του μείζονος ινιακού νεύρου (ΜΙΝ) με τον 
ημιακανθώδη κεφαλικό μυ (ΗΚΜ) και την εκφυτική περιτονία 
του τραπεζοειδούς μυός (ΠΤΜ) καθώς και ο προσδιορισμός των 
οδηγών σημείων για την εφαρμογή αποκλεισμού του ΜΙΝ για 
την αντιμετώπιση της ινιακής νευραλγίας (ΙΝ).

Σε 40 πτώματα (29 γυναίκες, 11 άνδρες) μελετήθηκε η πορεία 
του ΜΙΝ καθώς και το πλάτος του στα σημεία στα οποία το ΜΙΝ 
διατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ. 

Παρατηρήθηκε ότι η πορεία του ΜΙΝ δεν διαφέρει στα δύο φύ-
λα. Δεν βρέθηκε διαφορά του δεξιού από το αριστερό ΜΙΝ κάθε 
πτώματος στην περιοχή του ΗΚΜ, αλλά υπήρχε διαφορά στην 
περιοχή της ΠΤΜ. Το στέλεχος του ΜΙΝ γινόταν πλατύτερο κα-
τά την πορεία του προς την περιφέρεια. Σε όλα τα πτώματα το 
ΜΙΝ και η ινιακή αρτηρία διατρυπούσαν την ΠΤΜ το καθένα σε 
διαφορετικό σημείο. Σε τρεις περιπτώσεις το ΜΙΝ αποσχιζόταν σε 
δύο κλάδους πριν διατρυπήσει τον ΗΚΜ και συνενωνόταν, αφού 
είχε διατρυπήσει τον ΗΚΜ. Σε τρεις άλλες περιπτώσεις το ΜΙΝ 
διατρυπούσε τον οπίσθιο κάτω λοξό κεφαλικό μυ. Το ΜΙΝ και το 
έλασσον ινιακό νεύρο αναστομώνονταν στο επίπεδο του ινίου σε 
ποσοστό 80%.

Όροι ευρετηρίου: μ είζον ινιακό νεύρο, ινιακή νευραλγία, ημια-
κανθώδης κεφαλικός μυς, τραπεζοειδής μυς.

Η  εργασία αυτή βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης.



Με την εργασία αυτή μπορούν να προσδιορι-
στούν με ακρίβεια τα οδηγά σημεία για την εφαρ-
μογή του αποκλεισμού του ΜΙΝ για τη διάγνωση 
και τη θεραπεία της ΙΝ. Σε αντίθεση με την πλει-
ονότητα των περιφερικών νεύρων, το ΜΙΝ πλατύ-
νεται σταδιακά κατά την πορεία του προς την πε-
ριφέρεια, γεγονός το οποίο αποτελεί πιθανή αιτία 
παγίδευσης του νεύρου κατά την ΙΝ.

Εισαγωγή

Συχνά στο παρελθόν έχει μελετηθεί η πορεία 
των οπίσθιων νωτιαίων νεύρων της κεφαλής και 
του τραχήλου όχι μόνο για να καταγραφεί η το-
πογραφική ανατομική τους σχέση και οι παραλ-
λαγές τους στην ινιακή περιοχή, αλλά επίσης για 
να βρεθούν διαγνωστικές κλινικές σχέσεις μετα-
ξύ των διαφόρων νεύρων που κυρίως ενέχονται 
στην αιτιολογία αυτού που καλούμε «ινιακή νευ-
ραλγία» ή «αυχενογενής κεφαλαλγία» (Sjaastad 
et al. 1983, Vital et al. 1989, Bovim et al. 1991, 
Lord et al. 1994, Becser et al. 1998). Τα συμπτώ-
ματα της ΙΝ εμφανίζονται τις περισσότερες φο-
ρές στην ευαίσθητη περιοχή που νευρώνεται από 
τα οπίσθια νεύρα της κεφαλής, και ειδικά στην 
περιοχή που κατανέμεται το μείζον ινιακό νεύρο 
(ΜΙΝ) (Pfaffenrath and Dandekar 1988, Gawel 
and Rothbart 1992, Rifat and Lombardo 1995). 
Η ινιακή νευραλγία ορίζεται σαν ένα σύνδρομο 
ετερόπλευρου (σπάνια αμφοτερόπλευρου) και 
συνεχούς άλγους που εμπλέκει την ινιακή και 
τη βρεγματική χώρα με παροξυσμικά επεισόδια 
παρόμοια με την ημικρανία και δευτερογενή υ-
περαλγησία ή υπεραισθησία. Φλεγμονές του ε-
πιπεφυκότα, δακρύρροια και οίδημα των βλεφά-
ρων είναι απώτερα  συμπτώματα των ασθενών 
που πάσχουν από ΙΝ (Sjaastad et al. 1983, Rifat 
and Lombardo 1995). Ως πιθανές αιτίες για την 
ανάπτυξη της ΙΝ έχουν περιγραφεί ο ερεθισμός 
του ΜΙΝ στη θέση έκφυσής του, λόγω αρθρίτι-
δας του Α1-Α2 σπονδύλου (Stechison and Mullin 
1994), η παγίδευση του νεύρου στα σημεία που 
αυτό διατρυπά τον ΗΚΜ ή την ΠΤΜ ή η παγί-
δευση στην υπινιακή περιοχή κατά την πορεία 
του, διαμέσου των μυών του αυχένα, ειδικά, δια-

μέσου του κάτω λοξού κεφαλικού μυός (Vital et 
al. 1989). 

Διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι για την αντι-
μετώπιση της ΙΝ έχουν προταθεί σε διάφορες 
μελέτες, κυρίως για να ελαττώσουν την αγωγι-
μότητα των επώδυνων ερεθισμάτων του ΜΙΝ. 
Άλλες θεραπευτικές προσπάθειες για την ανα-
κούφιση από τον πόνο στους ασθενείς με ΙΝ 
περιλαμβάνουν νευρόλυση του ΜΙΝ (Bovim et 
al. 1992, Magnusson et al. 1996), διαδερμικές  α-
κτινοβολίες ή ριζοτομή (Dubuisson 1995), ή 
γαγγλιοτομή στην περιοχή του Α2 νευροτομίου 
(Stechison and Mullin 1994) από όπου το ΜΙΝ 
εκφύεται. Παρ’ όλα αυτά, η πιο κατάλληλη μέθο-
δος για την ταυτοποίηση του ΜΙΝ σαν την αιτία 
των συμπτωμάτων της ΙΝ, είναι ο διαγνωστικός 
αποκλεισμός, ο οποίος πιθανώς έχει αποτέλεσμα 
στη διακοπή των επώδυνων ερεθισμάτων (Gawel 
and Rothbart 1992, Rifat and Lombardo 1995, 
Ward 2003). Περαιτέρω, αυτή η διαδικασία φαί-
νεται να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα, με μία 
σχετικά μακρά διάρκεια ανακούφισης από το άλ-
γος (Vincent et al. 1998, Ward 2003). 

Εντούτοις, η περιφερική πορεία του ΜΙΝ στην 
υπινιακή χώρα, δε μπορεί να εντοπισθεί εύκολα 
για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 
Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία το ΜΙΝ πα-
ρουσιάζει μια ευρεία ποικιλία της πορείας του 
γιατί οι αυχενικοί μύες, καθώς και τα περισσότε-
ρα κοινά τοπογραφικά οδηγά σημεία εντοπίζο-
νται με ψηλάφηση διαμέσου του δέρματος (Vital 
et al. 1989, Bovim et al. 1991). Επομένως, στην 
τεχνική του αποκλεισμού του ΜΙΝ υπάρχει ασά-
φεια όσον αφορά την ακριβή εντόπιση του νεύ-
ρου, στοιχείο πολύ σημαντικό για την αποτελε-
σματικότητα της θεραπείας (Gawel and Rothbart 
1992). 

Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα δεί-
χνουν ότι δεν υπάρχει ακριβής θέση για τον α-
ποκλεισμό του ΜΙΝ (Becser et al. 1998) κι έτσι η 
ανατομική μας μελέτη εξυπηρετεί αυτό το σκο-
πό. Η παρούσα μελέτη, συνεπώς, αποσκοπεί στο 
να προσδιοριστούν οι πιθανές σχέσεις μεταξύ του 
ΜΙΝ και των ΗΚΜ και ΠΤΜ, που εμπλέκονται 
άμεσα στην πορεία του και να προτείνει τοπογρα-
φικά οδηγά σημεία πού είναι εύκολο να αναγνω-
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ριστούν. Επιπλέον, ταυτοποιούνται ιδιαίτερα μορ-
φολογικά ευρήματα του ΜΙΝ τα οποία θα μπο-
ρούσαν να παίξουν ρόλο στην ανάπτυξη της ΙΝ. 

Υλικά και μέθοδοι

Σε σαράντα πτώματα (29 γυναίκες και 11 άν-
δρες) παρασκευάστηκαν στην περιοχή του αυ-
χένα και της κεφαλής, τα μεγαλύτερα νεύρα 
(μείζων, έλασσον, ελάχιστο ινιακό νεύρο, μείζων 
ωτιαίο νεύρο). Καταγράφηκε η πορεία του ΜΙΝ 
από την περιφέρεια προς την έκφυσή του. Επί-
σης, καταγράφηκαν σε όλες τις περιπτώσεις οι 
τοπογραφικές σχέσεις του ΜΙΝ στην ΠΤΜ και 
στον ΗΚΜ. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκαν τα 
σημεία διάτρησης των μυών από το στέλεχος 
του νεύρου ή τους κλάδους του και μετρήθηκε 
το πλάτος του ΜΙΝ με ηλεκτρονικό παχύμετρο 
(Mitutoyo Company, Japan).

Μετά τον προσδιορισμό της οπίσθιας μέσης 
γραμμής του σώματος από το ινίο μέχρι τον κόκ-
κυγα, έγιναν οι ακόλουθες μετρήσεις (Σχήμα 1):

i)  Η απόσταση της προβολής στη μέση γραμ-
μή του σημείου που το ΜΙΝ διατρυπά τον 
ΗΚΜ, από το ινίο.

ii)  Η απόσταση από την μέση γραμμή, έως το 
σημείο που το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ δε-
ξιά ή αριστερά, αντίστοιχα.

iii)  Το πάχος του δεξιού και αριστερού ΜΙΝ 
στο σημείο που αυτό διατρυπά τον ΗΚΜ.

iv)  Η απόσταση της προβολής στη μέση γραμ-
μή του σημείου που το ΜΙΝ διατρυπά την 
ΠΤΜ, από το ινίο.

v)  Η απόσταση από τη μέση γραμμή έως το ση-
μείο όπου το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ δεξιά 
και αριστερά,  αντίστοιχα.

vi)  Το πάχος του δεξιού και αριστερού ΜΙΝ 
στο σημείο που αυτό διατρυπά την ΠΤΜ.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αξιολογήθη-
καν στατιστικά, υπολογίζοντας τη σημαντικότη-
τα των διαφορών των μέσων όρων της δεξιάς και 
της αριστερής πλευράς, σε όλες τις μετρήσεις με-
ταξύ ανδρών και γυναικών, χρησιμοποιώντας τη 
δοκιμασία Wilcoxon για τα αντίστοιχα δείγματα. 
Η σημαντικότητα ορίστηκε ως p<.05.

Αποτελέσματα
 

Οι σχέσεις του μείζονος ινιακού νεύρου με τον 
ημιακανθώδη κεφαλικό μυ.

Η μέση τιμή της απόστασης του σημείου που 
το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ από τη μέση γραμ-
μή του σώματος (περίπου 12 mm) και από το 
ινίο (περίπου 27 mm χαμηλότερα) ήταν παρό-
μοια στους άνδρες και στις γυναίκες. Ακόμα, οι 
αποστάσεις του ΜΙΝ στο σημείο που διατρυπά 
τον ΗΚΜ δεν παρουσίαζαν σημαντική διαφορά 
μεταξύ της αριστερής και δεξιάς πλευράς. Όλοι 
οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι σταθερές αποκλίσεις 
(S.D.) των μετρήσεων της περιοχής του ΗΚΜ α-
ναφέρονται στον πίνακα 1.

Οι σχέσεις του μείζονος ινιακού νεύρου με την 
περιτονία του τραπεζοειδούς μυός.

Η απόσταση της μέσης γραμμής από το ση-
μείο που το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ (περίπου 
34-37 mm) στις δύο πλευρές, έχει μία σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, ειδικά στους 
άνδρες. Ακόμα, βρέθηκε σημαντική διαφορά, με-
ταξύ των ανδρών και των γυναικών, στην από-
σταση της προβολής στη μέση γραμμή του ση-
μείου που το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ, από το 
ινίο (8-11 mm). Όλοι οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι 
σταθερές αποκλίσεις (S.D.) των μετρήσεων της 
περιοχής της ΠΤΜ αναφέρονται στον πίνακα 1.

Η διάμετρος του μείζονος ινιακού νεύρου κατά 
την πορεία του από την έκφυσή του 

και περιφερικότερα.

Η μέση διάμετρος του ΜΙΝ στο σημείο που δι-
ατρυπά τον ΗΚΜ ήταν περίπου ίδια αμφοτερό-
πλευρα, 2.3 mm για τη δεξιά και 2.4 mm για την 
αριστερή πλευρά. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των 
σημείων που το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και την 
ΠΤΜ η διάμετρος ήταν 3.0 mm για τη δεξιά και 
3.1 mm για την αριστερή πλευρά. Αυτή η διάμε-
τρος ήταν αμετάβλητη ως το σημείο διάτρησης 
της ΠΤΜ (3.0 mm δεξιά και 3.1 mm αριστερά). 
Συνεπώς, παρατηρήθηκε αύξηση του πλάτους 
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Σχήμα 1. Το σημείο διάτρησης και η πορεία του ΜΙΝ δια του ΗΚΜ (αριστερά) και της καταφυτικής περιτονίας του 
τραπεζοειδούς μυός (δεξιά).

Ι: Απόσταση της προβολής του σημείου διάτρησης του ΗΚΜ στη μέση γραμμή, από το ινίο.
ΙΙ: Απόσταση του σημείου διάτρησης του ΗΚΜ από τη μέση γραμμή.
ΙΙΙ: Πάχος του ΜΙΝ στο σημείο διάτρησης του ΗΚΜ.
ΙV: Απόσταση της προβολής του σημείου διάτρησης της ΠΤΜ στη μέση γραμμή, από το ινίο.
V: Απόσταση του σημείου διάτρησης της ΠΤΜ από τη μέση γραμμή.
VI: Πάχος του ΜΙΝ στο σημείο διάτρησης της ΠΤΜ.



του ΜΙΝ κατά την πορεία του περιφερικά. 

Περιγραφή των Τοπογραφικών και Ανατομικών 
παραλλαγών του ΜΙΝ.

Σε αντίθεση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, το 
ΜΙΝ και η ινιακή αρτηρία διατρυπούν την ΠΤΜ 
σε διαφορετικό σημείο.

Η ινιακή αρτηρία πορεύεται προς την περιφέ-
ρεια οφιοειδώς. 

Σε 64 (80%) περιπτώσεις, το ΜΙΝ αναστομω-
νόταν με το έλασσον ινιακό νεύρο στο ύψος του 
ινίου.

Το ΜΙΝ αποσχιζόταν πριν αυτό διατρυπήσει 
τον ΗΚΜ και συνενωνόταν ξανά μετά τη διάτρη-
σή του, σχηματίζοντας βρόγχο, σε τρεις περιπτώ-
σεις (Εικ. 1).

Το ΜΙΝ αφού τρυπήσει την ΠΤΜ, αλλάζει 

σχήμα και από κυλινδρικό γίνεται ταινιοειδές, σε 
όλες τις περιπτώσεις. Τέλος, σε μία περίπτωση, το 
ΜΙΝ πορευόταν διαμέσου του υπινιδίου τριγώ-
νου και όχι κάτω από τον κάτω λοξό κεφαλικό μυ 
(Εικ. 2).

Σε 3 περιπτώσεις το ΜΙΝ διερχόταν διαμέσου 
του κάτω λοξού κεφαλικού μυός, σε μία περίπτω-
ση ετερόπλευρα και σε μία περίπτωση αμφοτερό-
πλευρα.

Συζήτηση

Η ΙΝ συχνά σχετίζεται με ερεθισμό του ΜΙΝ 
κυρίως στις περιοχές όπου το ΜΙΝ εκτίθεται σε 
παγίδευση, δηλαδή στο σημείο όπου το ΜΙΝ δι-
ατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ. Πολλές θερα-
πευτικές μέθοδοι της ΙΝ  έχουν προταθεί, από δι-
άφορες μελέτες (Magnusson et al. 1996, Vincent 
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ΜΟ SD ΜΟ 
Ανδρες

SD 
Ανδρες

ΜΟ
Γυναίκες

SD 
Γυναίκες

ΗΚΜ

Από-
σταση

Ινίο-Μέση γραμμή 27.2 6.3 25.3 3.7 27.8 6.9
Δεξιό νεύρο-
Μέση γραμμή 12.1 2.4 13.1 2.1 11.7 2.4

Αριστερό νεύρο-
μέση γραμμή 12.0 2.4 12.3 2.4 11.9 2.5

Πλάτος Δεξιό νεύρο 2.3 0.5 2.2 0.6 2.3 0.4
Αριστερό νεύρο 2.4 0.4 2.4 0.5 2.4 0.4

ΠΤΜ

Από-
σταση

Ινίο-μέση γραμμή 8.9 2.4 11.4 1.7 7.9 1.9

Δεξιό νεύρο-
Μέση γραμμή 35.4 4.6 37.7 3.0 34.5 4.8

Αριστερό νεύρο-
μέση γραμμή 33.9 4.8 34.6 4.2 33.6 5.0

Πλάτος
Δεξιό νεύρο 3.0 0.4 3.06 0.4 3,0 0.5

Αριστερό νεύρο 3.1 0.4 3.18 0.5 3.1 0.4

Πίνακας 1. Οι μέσοι όροι και οι σταθερές αποκλίσεις (SD) των μετρήσεων (όλες οι μετρήσεις είναι σε mm) των σημείων που 
το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ για όλα τα πτώματα, δεξιά και αριστερή πλευρά, (n=80), καθώς και συγκριτικά 
μεταξύ ανδρών (n=11) και γυναικών (n=29), σε σχέση με το ινίο και τη μέση γραμμή (λεπτομέρειες για τις μετρήσεις 
περιγράφονται στις Μεθόδους). Επίσης, αναφέρονται οι διάμετροι των νεύρων σε αυτά τα σημεία. 

Στατιστικά διαφορετικά αποτελέσματα βρέθηκαν για το σημείο στην ΠΤΜ όσον αφορά την απόστασή του από τη μέση 
γραμμή, μεταξύ δεξιάς και αριστερής πλευράς, στους άνδρες και για όλες τις ομάδες (πλάγια-έντονα), αλλά και όσον 
αφορά την απόσταση της προβολής του στη μέση γραμμή από το ινίο, μεταξύ των ανδρών και γυναικών (έντονα).
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Εικόνα 1. Απεικονίζεται 

ο βρόγχος (βέλος) που 

σχηματίζει το ΜΙΝ 

στο σημείο όπου αυτό 

διατρυπά τον ΗΚΜ.

⇐

Εικόνα 2. Το ΜΙΝ (βέλος) πορεύεται μέσα από το 

υπινίδιο τρίγωνο και όχι κάτω από τον κάτω λοξό 

κεφαλικό μυ (XX).

X: Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός μυς. ⇓
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et al. 1998). Ο αποκλεισμός του νεύρου είναι μία 
από τις πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες δια-
γνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους στην ΙΝ, 
καθώς είναι εύκολη και άμεσα εφαρμόσιμη στην 
κλινική πράξη (Caputi and Firetto 1996, Lavin 
and Workman 2001). Όμως, η θεραπευτική επι-
τυχία παραμένει αμφίβολη εφόσον δεν αναγνω-
ριστεί η ακριβής τοπογραφική σημειολογία των 
θέσεων του ΜΙΝ.

Σε αυτή τη μελέτη, για πρώτη φορά μελετή-
σαμε συστηματικά την πορεία και την τοπογρα-
φία του ΜΙΝ σε σχέση με τους αυχενικούς μυς 
και οστικά οδηγά σημεία σε τόσο μεγάλο αριθμό 
πτωμάτων.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ό-
σον αφορά το σημείο που το ΜΙΝ διατρυπά την 
ΠΤΜ αριστερά και δεξιά, κυρίως στους άνδρες 
και επίσης μία σημαντική διαφορά μεταξύ αν-
δρών και γυναικών, σε ότι αφορά την απόσταση 
της προβολής αυτού του σημείου στη μέση γραμ-
μή από το ινίο. Αυτή η ποικιλομορφία δεν καθι-
στά το σημείο που το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ, 
κατάλληλο οδηγό σημείο για τη διαγνωστική ή 
θεραπευτική έγχυση.

Αντιθέτως, το ΜΙΝ προσφέρεται περισσότερο 
για αποκλεισμό, στο σημείο όπου διατρυπά τον 
ΗΚΜ. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας δεν 
έδειξαν αξιόλογες διαφορές για όλες τις μετρή-
σεις σε αυτό το σημείο, ούτε σε σχέση με το φύ-
λο, ούτε με την πλευρά.

Σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της επιλογής 
για έγχυση είναι το γεγονός ότι ο προσδιορισμός 
του σημείου γίνεται με βάση οστικά οδηγά ση-
μεία και όχι μαλακά μόρια.

Ενα ακόμα πλεονέκτημα της επιλογής αυτού 
του σημείου για έγχυση, βασίζεται στην περισ-
σότερο κεντρική του θέση, όπου οποιαδήποτε 
παγίδευση του νεύρου, μπορεί να έχει καλύτερα 
θεραπευτικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με μία 
περιφερικότερη έγχυση, στην περιοχή της ΠΤΜ, 
η οποία δεν θα παρουσίαζε τα αναμενόμενα θε-
ραπευτικά αποτελέσματα, αν το σημείο παγίδευ-
σης ήταν στο σημείο διέλευσης του ΜΙΝ από τον 
ΗΚΜ.

Ετσι, σύμφωνα με τις μετρήσεις μας το προτει-
νόμενο σημείο για έγχυση είναι το σημείο που 

το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και βρίσκεται περί-
που 27 mm κάτω από το ινίο και περίπου 12 mm 
πλάγια της μέσης γραμμής.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο εύρημα είναι η δια-
πλάτυνση του ΜΙΝ κατά την πορεία του στην 
περιφέρεια, η οποία έρχεται σε αντίθεση με ότι 
συμβαίνει με τα άλλα περιφερικά νεύρα. Αυτό θα 
μπορούσε να είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο για 
την κατανόηση της προέλευσης της ΙΝ, καθώς 
η διαπλάτυνση του νεύρου το καθιστά ευάλωτο 
για παγίδευση ειδικά στη μικρής έκτασης κατα-
φυτική περιτονία του τραπεζοειδούς μυός.

Αbstract

The course of the Greater Occipital Nerve in 
relation with landmarks for local anaesthesia 
in cases of Occipital Neuralgia. A study on 40 
cadavers.

Natsis K, Tsikaras P, Totlis T, Baraliakos X, 
Gigis I, Appell HJ, Koebke J. 

This study aims to investigate anatomic rela-
tions of the greater occipital nerve (GON) to the 
semispinalis capitis muscle (SCM) and the tra-
pezius muscle fascia (TMF) and to identify topo-
graphic landmarks for performing anaesthetic 
blockade of the GON in the therapy of occipital 
neuralgia (ON).

The anatomic course and the diameter of the 
GON were studied in 40 cadavers (29 females, 11 
males), and the points where the GON pierces the 
SCM and the TMF were identified. 

The course of the GON did not differ between 
males and females. There was no side difference 
between the right and left GON in the SCM region, 
but in the TMF region. The GON showed an un-
usual thickening in its course towards the periph-
ery. In all cadavers, GON and the occipital artery 
did not pierce the TMF together. In three cases, the 
GON split in two branches before piercing the SCM 
and reunited after having passed the SCM, and it 
pierced the obliquus capitis inferior muscle in an-
other three cases. The GON and the lesser occipital 
nerve reunited at the level of the occiput in 80% of 
the cases.
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Topographic landmarks for the anaesthetic 
blockade of the GON can be identified accurately 
for diagnosis and therapy of ON in clinical prac-
tice. Unlike the majority of peripheral nerves, the 
GON shows some thickening in its course towards 
the periphery, which might be a reason for the en-
trapment of the nerve in the development of ON.

Key words:  greater occipital nerve, occipital neu-
ralgia, semispinalis capitis muscle, tra-
pezius muscle
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Η επίδραση της διατομής 
των έξω καθεκτικών 
συνδέσμων στην αγγείωση 
της επιγονατίδας. Μελέτη σε 
πτώματα.
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Περίληψη

Σε 18 πτωματικά γόνατα μελετήθηκε η αγγείωση κατά κύριο 
λόγο του έξω χείλους της επιγονατίδας με σκοπό να διερευνηθεί 
η υπόθεση της πιθανής ανάπτυξης ισχαιμικής νέκρωσης της επι-
γονατίδας κυρίως στα πλαίσια του διενεργούμενου lateral release 
κατά την ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Διαπιστώθηκε ότι 
στο 77,78% των περιπτώσεων η άνω-έξω αρτηρία του γόνατος, 
που αποτελεί μία αξιόλογη πηγή αιμάτωσης της επιγονατίδας, 
εντοπιζόταν σε μία μέση κάθετη απόσταση 0,35 του εκατοστού 
πάνω από την άνω-έξω γωνία της επιγονατίδας. Παρατηρήθη-
κε, επίσης, ότι τα κύρια στηρικτικά στοιχεία της επιγονατίδας, 
που είναι μια τριγωνική δεσμίδα της λαγοκνημιαίας ταινίας και ο 
έξω μηνισκοεπιγονατιδικός σύνδεσμος, φέρονταν λοξά από κάτω 
προς τα άνω και προσφύονταν στο έξω χείλος της επιγονατίδας, 
αφήνοντας ακάλυπτο μόνο το ανώτατο τμήμα του. Συνεπώς, θα 
μπορούσε κανείς να διατάμει με σχετική ασφάλεια τα έξω στηρι-
κτικά στοιχεία της επιγονατίδας μέχρι το ύψος της άνω-έξω γω-
νίας αφενός χωρίς να πλήξει την άνω-έξω αρτηρία του γόνατος 
και αφετέρου επιτυγχάνοντας ικανοποιητικό lateral release της 
επιγονατίδας.

Όροι ευρετηρίου: επιγονατίδα, αγγείωση, καθεκτικοί σύνδεσμοι



Εισαγωγή

Η επιγονατιδομηριαία άρθρωση και ιδιαίτερα 
η επιγονατίδα αποτελούν μία από τις πιο συχνές 
αιτίες επιπλοκών μετά από ολική αρθροπλαστική 
γόνατος. Οι επιπλοκές από αυτά τα ανατομικά 
στοιχεία μπορεί να φθάσουν μέχρι και το 50% 
των προαναφερθεισών επιπλοκών (Brick and 
Scott 1988, Healy et al 1995).

Συγκεκριμένα, κατά την χειρουργική προσπέ-
λαση της επιγονατίδας στα πλαίσια μίας ολικής 
αρθροπλαστικής του γόνατος, διακόπτεται με-
γάλο μέρος των εξοστικών αγγείων της επιγονα-
τίδας. Ειδικότερα, κατά την έσω παραεπιγονατι-
δική προσπέλαση διαρρηγνύεται η άνω-έσω και 
η κάτω-έσω αρτηρία του γόνατος (Holtby and 
Grosso 1996, Kayler and Lyttle 1988). Εάν επι-
πρόσθετα διενεργηθεί και διατομή των έξω κα-
θεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας για την 
επίτευξη καλύτερης εναρμοστίας μεταξύ επιγο-
νατίδας και μηριαίας τροχιλίας καθώς και αφαί-
ρεση του λιπώδους σώματος του γόνατος τότε 
τραυματίζονται και η άνω-έξω και κάτω-έξω αρ-
τηρία του γόνατος (Tria et al 1994).

Η προαναφερθείσα μερική απαγγείωση της ε-
πιγονατίδας θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμ-
φάνιση περιοχικής οστικής νέκρωσης που με τη 
σειρά της θα μπορούσε να εξηγήσει την παρου-
σία πρόσθιου άλγους στο γόνατο και σε περίπτω-
ση ύπαρξης επιγονατιδικού προθέματος, κάταγμα 
της επιγονατίδας ή χαλάρωση του προθέματος 
(Dennis 1992).

Επίσης, η ενδοστική αιμάτωση της επιγονατί-
δας μπορεί να διαταραχθεί και κατά την τοποθέ-
τηση του επιγονατιδικού προθέματος στα πλαί-
σια μιας τριδιαμερισματικής ολικής αρθροπλα-
στικής του γόνατος (Scapinelli 1967). Παρομοίως, 
και η χρήση αυτόλογου μοσχεύματος επιγονατι-
δικού συνδέσμου (οστούν-σύνδεσμος-οστούν) 
στα πλαίσια ανακατασκευής του πρόσθιου χια-
στού συνδέσμου μπορεί να επιφέρει διαταραχή 
της αιμάτωσης της επιγονατίδας, καθώς η διατο-
μή του περιοστέου της επιγονατίδας διαρρηγνύει 
τα αγγεία του πρόσθιου αρτηριακού πλέγματός 
της (Nixon et al 1995).

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να κατα-

δειχθεί η μακροσκοπική αγγειοαρχιτεκτονική της 
επιγονατίδας και ιδιαίτερα το αγγειακό δίκτυο 
του έξω χείλους της επιγονατίδας, γεγονός που 
εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά την ‘απε-
λευθέρωση’ των έξω καθεκτικών συνδέσμων της 
επιγονατίδας.

Υλικό-μέθοδοι

Στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής της 
Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. μελετήθηκε η μα-
κροσκοπική ανατομική του αγγειακού δικτύου 
καθώς και των ‘στηρικτικών σχηματισμών’ της 
επιγονατίδας επί 18 πτωματικών γονάτων (9 
πτώματα, 5 θήλεος και 4 άρρενος φύλου). Συ-
γκεκριμένα, κατόπιν επιμελούς παρασκευής του 
τένοντα του τετρακέφαλου, του επιγονατιδικού 
συνδέσμου, του λιπώδους σώματος, της λαγο-
κνημιαίας ταινίας και του υποκείμενου ινώδη θυ-
λάκου του γόνατος, ανευρέθηκαν και παρασκευ-
άστηκαν κυρίως στην περιοχή του έξω χείλους 
της επιγονατίδας, η άνω-έξω και κάτω-έξω αρ-
τηρία του γόνατος, η πρόσθια παλίνδρομη κνη-
μιαία αρτηρία και το αρτηρίδιο του τένοντα του 
τετρακέφαλου (Εικόνες 1 και 2). Επίσης, παρα-
σκευάστηκαν οι ακόλουθοι ‘στηρικτικοί ανατομι-
κοί σχηματισμοί’ της επιγονατίδας: α) τριγωνική 
δεσμίδα της λαγοκνημιαίας ταινίας (Εικόνα 3), 
β) έξω καθεκτικός σύνδεσμος (από τον τένοντα 
του τετρακέφαλου) και γ) έξω μηνισκοεπιγονα-
τιδικός σύνδεσμος (Εικόνα 4). Στη μελέτη αυτή 
καταμετρήθηκε η κάθετη απόσταση της άνω-έξω 
αρτηρίας του γόνατος από την άνω-έξω γωνία 
της επιγονατίδας· επίσης καταγράφηκε η θέση 
πρόσφυσης των ‘στηρικτικών σχηματισμών’ της 
επιγονατίδας αντίστοιχα προς το έξω χείλος της 
τελευταίας.

Αποτελέσματα

Κατά τη μέτρηση της κάθετης απόστασης της 
άνω-έξω αρτηρίας του γόνατος από την άνω-έξω 
γωνία της επιγονατίδας διαπιστώθηκε ότι η μέση 
τιμή αυτής της απόστασης ανερχόταν σε 0,35cm 
πάνω από την άνω-έξω γωνία της επιγονατίδας 
(Εικόνα 5). Μάλιστα, από το υλικό των 18 πτω-
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Εικόνα 1.
Διακρίνονται το πρόσθιο αρτηριακό πλέγμα  της επιγονατίδας

 και οι αρτηρίες του άνω και έξω χείλους της επιγονατίδας

1: άνω-έξω αρτηρία του γόνατος.
2: Κάτω-έξω αρτηρία του γόνατος.
3: πρόσθια παλίνδρομη κνημιαία αρτηρία.
4: αρτηρίδιο του τένοντα του τετρακέφαλου.
5: προεπιγονατιδικό αρτηριακό πλέγμα.

ματικών γονάτων, ανευρέθηκαν 4 περιπτώσεις, 
δηλαδή ποσοστό 22,22% όπου η άνω-έξω αρτη-
ρία του γόνατος βρισκόταν κάτω από την άνω-
έξω γωνία της επιγονατίδας και μάλιστα σε μέση 
απόσταση 0,22cm (Εικόνα 6). Η ‘χαμηλότερα’, ε-
ντοπιζόμενη αρτηρία απείχε 0,46 cm.

Όσον αφορά στο εύρος κατάφυσης της λαγο-
κνημιαίας ταινίας στο έξω χείλος της επιγονατί-
δας, διαπιστώθηκε ότι η ταινία αυτή καταφυόταν 
σ’ ολόκληρο σχεδόν το έξω χείλος μέχρι σημείου 
που απείχε 0,5 περίπου cm από την άνω-έξω γω-
νία της επιγονατίδας (Εικόνα 3). Σε μία περίπτω-
ση ‘κάλυπτε’ ολόκληρο το έξω χείλος της επιγο-

νατίδας. Ο έξω καθεκτικός σύνδεσμος της επιγο-
νατίδας προσφυόταν σ’ ολόκληρο το έξω χείλος 
της επιγονατίδας, η παχύτερη όμως δεσμίδα του, 
καταφυόταν στο χείλος αυτό σε απόσταση μέ-
χρι 0,4 cm περιφερικά της άνω-έξω γωνίας της 
επιγονατίδας (Εικόνα 7). Σχετικά με τον έξω μη-
νισκοεπιγονατιδικό σύνδεσμο αυτός διαπιστώ-
σαμε ότι αποτελεί μία ιδιαίτερα παχιά και ισχυρή 
πάχυνση του ινώδη θυλάκου του γόνατος που 
καταφυόταν στο έξω χείλος της επιγονατίδας μέ-
χρι σημείου που απείχε απόσταση 0,2 cm από την 
άνω-έξω γωνία της επιγονατίδας (Εικόνα 8).



Συζήτηση

Οι κύριες πηγές αιμάτωσης της επιγονατίδας 
προέρχονται κυρίως από κλάδους της ανώτατης 
αρτηρίας του γόνατος, της πρόσθιας παλίνδρο-
μης κνημιαίας αρτηρίας και των άνω και κάτω 
αρθρικών κλάδων της ιγνυακής αρτηρίας (Εικό-
να 9). Υφίστανται δύο συστήματα από τα οποία 
προέρχονται τα αγγεία της επιγονατίδας: ένα 
πρόσθιο σύστημα που εδράζεται στην πρόσθια 
επιφάνεια της επιγονατίδας και τα προκείμενα 
μαλακά της μόρια και ένα σύστημα αγγείων που 
προέρχεται από τον επιγονατιδικό σύνδεσμο 
(Trueta 1968). Το πρόσθιο ή προεπιγονατιδικό 
σύστημα αγγείων μπορεί να έχει τη μορφή ενός 
αγγειακού αναστομωτικού δακτυλίου (Kayler 
and Lyttle 1988) ή τη μορφή ενός πλούσια ανα-
στομούμενου αρτηριακού δικτύου (Muller 1983). 
Τα τροφοφόρα αρτηρίδια του πρόσθιου συστή-

ματος ακολουθούν μία λοξή ανιούσα πορεία από 
κάτω προς τα επάνω, διατρέχουν την σπογγώδη 
ουσία του οστού και καταλήγουν στο υποχόνδριο 
οστό. Μάλιστα, μερικά κλωνία από τις αρτηρίες 
αυτές ανακάμπτουν ξανά προς την πρόσθια επι-
φάνεια της επιγονατίδας αιματώνοντας έτσι τον 
πρόσθιο οστικό φλοιό της (Trueta 1968). Υπάρ-
χει και η άποψη ότι το πρόσθιο σύστημα αγγεί-
ων είναι αραιό και ακανόνιστο πλέγμα αρτηριών 
(Clemente 1975, Grant 1972).

Τα αγγεία του πρόσθιου συστήματος αρδεύουν 
κατά κύριο λόγο την επιγονατίδα και διέρχονται 
διαμέσου των πρόσθιων τροφοφόρων τρημάτων 
της (Scuderi et al 1987). Συγκεκριμένα, τα τρο-
φοφόρα αυτά αρτηρίδια εισχωρούν στο κεντρι-
κό τριτημόριο της επιγονατίδας και στη συνέχεια 
φέρονται ακτινωτά εμφανίζοντας λιγοστές ανα-
στομώσεις (Kayler and Lyttle 1988). Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι δεν υφίστανται αρτηρίδια που 
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Εικόνα 2 .
 Παρουσιάζονται η άνω-έξω (μικρό βέλος) και η κάτω-

έξω αρτηρία του γόνατος (μεγάλο βέλος).

Εικόνα 3.
Πλατιά τριγωνική ινώδης δεσμίδα που αποφύεται από το 
πρόσθιο χείλος της λαγονοκνημιαίας ταινίας και καταφύ-

εται στο έξω χείλος της επιγονατίδας.



εισχωρούν στην επιγονατίδα από την περιφέ-
ρειά της (Scapinelli 1967). Το δεύτερο σύστημα 
αγγείων που προέρχεται από τον επιγονατιδικό 
σύνδεσμο εισχωρεί στην επιγονατίδα από την 
κορυφή της και ακολουθεί ανιούσα πορεία. Αυ-
τό το δίκτυο αιματώνει το κάτω τριτημόριο της 
επιγονατίδας και αναστομώνεται μερικώς με 
το προεπιγονατιδικό σύστημα αγγείων (Trueta 
1968, Crock 1966) (Εικόνα 10). Έχει διατυπωθεί η 
άποψη ότι τα αρτηρίδια του επιγονατιδικού συν-
δέσμου, του τένοντα του τετρακέφαλου και του 
λιπώδους σώματος ελάχιστα συνεισφέρουν στην 
ενδοστική αιμάτωση της επιγονατίδας. Όμως, 
συνεισφέρουν παράπλευρη αγγείωση στο προ-
επιγονατιδικό σύστημα αγγείων (Bonutti et ai 
1998). Έχει αναφερθεί ότι η εκτομή του λιπώδους 

σώματος του γόνατος κατά τις ολικές αρθροπλα-
στικές του γόνατος δεν αυξάνει τις πιθανότη-
τες της ισχαιμικής νέκρωσης της επιγονατίδας 
(McMahon et al 1990).

Ήδη κατά τη γέννηση που η επιγονατίδα είναι 
χόνδρινη το αρτηριακό της δίκτυο είναι παρό-
μοιο μ’ εκείνο των ενηλίκων όπως περιγράφη-
κε παραπάνω. Όσον αφορά στα κύρια φλεβικά 
στελέχη της επιγονατίδας αυτά ακολουθούν την 
πορεία των κύριων αρτηριδίων της επιγονατίδας 
με την εξαίρεση μερικών υποχόνδριων φλεβιδίων 
που φέρονται παράλληλα προς την αρθρική επι-
φάνεια και καταλήγουν στην περιοχή του κάτω 
πόλου της επιγονατίδας . Σε μία εμπεριστατωμέ-
νη μελέτη των Bonutti et al (1998) διενεργήθηκε 
έγχυση σιλικόνης σε υγρή μορφή σε τουλάχιστον 
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Εικόνα 4 
Διακρίνεται ο έξω καθεκτικός σύνδεσμος της επιγονατί-
δας (μικρό βέλος)  και ο έξω μηνισκοεπιγονατιδικός σύν-
δεσμος (μεγάλο βέλος),  ενώ μεταξύ αυτών και πάνω από 
την αιμοστατική λαβίδα εμφαίνεται η άνω-έξω αρτηρία  

του γόνατος.

Εικόνα 5.
Σημειώνεται η κάθετη απόσταση (διπλό βέλος) μεταξύ 

της άνω-έξω αρτηρίας του γόνατος  και της άνω-έξω γω-
νίας του γόνατος.



μία αρθρική αρτηρία του γόνατος και διαπιστώ-
θηκε ότι το 80% των σκιασθέντων αγγείων εντο-
πιζόταν στα κεντρικά 44% της επιγονατίδας. Το 
αγγειακό αυτό σύστημα καθίστατο αραιότερο 
προς την αρθρική επιφάνεια της επιγονατίδας. 
Μάλιστα, υγρή σιλικόνη δεν παρατηρήθηκε σε α-
πόσταση μικρότερη των 3 χιλιοστών από την αρ-
θρική επιφάνεια της επιγονατίδας. Οι ίδιοι ερευ-
νητές διενήργησαν έγχυση της σιλικόνης σε επι-
γονατίδες στις οποίες διενεργήθηκε έσω παρα-
επιγονατιδική προσπέλαση και διατομή των έξω 
καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας, οπότε 
και η κύρια πηγή αιμάτωσης παρέμεινε η ανω-
τάτη αρτηρία του γόνατος, κλάδος της επιπολής 
μηριαίας αρτηρίας. Σ’ αυτήν την ομάδα παρατη-
ρήθηκε κατά 75% μείωση των σκιαθέντων αγγεί-
ων, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε έγχυση της 

σιλικόνης στα αγγεία του λιπώδους σώματος και 
του κάτω άκρου του μηριαίου οστού. Μάλιστα, 
το σκιαστικό αυτό υλικό δεν εντοπιζόταν σε από-
σταση μικρότερη των 6 χιλιοστών. Ακριβώς επει-
δή ο κύριος όγκος των αγγείων της επιγονατίδας 
εισχωρεί αντίστοιχα προς το κεντρικό της τμήμα, 
η κεντρική τοποθέτηση ενός θολωτού επιγονατι-
δικού προθέματος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
αιμάτωση της επιγονατίδας. Μάλιστα, οι Insall et 
al (1982) ανέφεραν την παρουσία επιπλοκών από 
την επιγονατίδα σ’ ένα ποσοστό 11% επί ολικών 
αρθροπλαστικών του γόνατος όπου έγινε χρή-
ση ενός ευμεγέθους κεντρικού θολωτού προθέ-
ματος. Γι’ αυτόν τον λόγο οι Βonutti et al (1998) 
προτείνουν όπως η στήριξη του επιγονατιδικού 
προθέματος γίνει στην περιφέρεια της επιγονα-
τίδας ώστε να διασωθεί μεγάλο μέρος της αγγει-
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Εικόνα 6.
 Η άνω-έξω αρτηρία του γόνατος ‘πλησιάζει’ την επιγονα-
τίδα  σε επίπεδο χαμηλότερο από την άνω-έξω γωνία της 

(βέλος).

Εικόνα 7.
  Διακρίνεται η κατάφυση μιας παχειάς δεσμίδας του έξω 
καθεκτικού συνδέσμου  στο ανώτερο τμήμα του έξω χεί-

λους της επιγονατίδας (βέλος).
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ακής παροχής της επιγονατίδας. Σχετικά με τη 
χρήση αυτόλογου μοσχεύματος επιγονατιδικού 
συνδέσμου (οστούν-σύνδεσμος-οστούν), στα 
πλαίσια ανακατασκευής του πρόσθιου χιαστού 
συνδέσμου, έχει ειπωθεί ότι θα μπορούσε να ο-
δηγήσει σε μερική τρώση του πρόσθιου αρτηρια-
κού πλέγματος της επιγονατίδας. Παρ’ όλα αυτά 
σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που διενήργη-
σαν οι Nixon et al (1995) δεν παρατηρήθηκε το 
φαινόμενο εμφάνισης ισχαιμικής νέκρωσης της 
επιγονατίδας. Πιθανότατα, υπάρχει αυξημένη πι-
θανότητα ανάπτυξης ισχαιμικής νέκρωσης της 
επιγονατίδας εφόσον έχει προηγηθεί ολική αρ-
θροπλαστική του γόνατος.

Οι Bonutti et al (1998) διαπίστωσαν ότι η έσω 
παραεπιγονατιδική προσπέλαση και η διατομή 
των έξω καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατί-
δας μειώνουν δραστικά την αιμάτωση της επι-
γονατίδας. Οι Scuderi et al (1987) παρατήρησαν 
ότι σε διατομή των έξω καθεκτικών συνδέσμων 
το 56% των επιγονατίδων εμφάνισε εικόνα ισχαι-

μικής νέκρωσης, ενώ οι McMahon et al (1990) 
ανέφεραν μία ιδιαίτερα υψηλή επίπτωση ισχαιμι-
κής νέκρωσης της επιγονατίδας μετά από τριδι-
αμερισματική ολική αρθροπλαστική του γόνατος 
στην οποία διενεργήθηκε διατομή των έξω καθε-
κτικών συνδέσμων. Οι Lewonowski et al (1997) 
παρομοίως θεωρούν ότι η διατομή των έξω καθε-
κτικών συνδέσμων της επιγονατίδας αυξάνει την 
επίπτωση ισχαιμικής νέκρωσης και κατάγματος 
της επιγονατίδας. Οι Wetzner et al (1985) διαπί-
στωσαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σπιν-
θηρογραφικό έλεγχο μετά από επέμβαση διατο-
μής των έξω καθεκτικών συνδέσμων ελαττωμένη 
πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στον άνω πόλο 
της επιγονατίδας, που αποδόθηκε σε διατομή των 
αγγείων της επιγονατίδας.

Από την δική μας έρευνα διαπιστώσαμε ότι η 
μέση τιμή της ‘κάθετης απόστασης’ της άνω-έξω 
αρτηρίας του γόνατος από την άνω-έξω γωνία 
της επιγονατίδας ανερχόταν σε 0,35 cm πάνω 
από αυτήν την γωνία της επιγονατίδας. Μάλι-
στα, στο 77,8 % των μελετηθεισών περιπτώσεων 
η άνω-έξω αρτηρία του γόνατος πριν την είσο-
δό της στην επιγονατίδα βρισκόταν πάνω από 
το επίπεδο της άνω-έξω γωνίας της επιγονατί-
δας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η χαμηλότερα 
εντοπιζόμενη άνω-έξω αρτηρία του γόνατος α-
πείχε μόλις 0,46 cm από την άνω-έξω γωνία της 
επιγονατίδας. Τα αριθμητικά αυτά στοιχεία μας 
παρέχουν τη δυνατότητα να διατάμουμε τους 
έξω καθεκτικούς συνδέσμους της επιγονατίδας 
μέχρι το ύψος της άνω-έξω γωνίας της με σχετι-
κή ασφάλεια. Βέβαια, θα μπορούσε να ισχυρισθεί 
κανείς ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν ατε-
λής η απελευθέρωση των έξω καθεκτικών συνδέ-
σμων της επιγονατίδας. Στην έρευνά μας, όμως, 
διαπιστώσαμε ότι τα κύρια έξω στηρικτικά στοι-
χεία της επιγονατίδας που είναι ο έξω μηνισκοε-
πιγονατιδικός σύνδεσμος και η λαγονοκνημιαία 
ταινία προσφύονται στο έξω χείλος της επιγονα-
τίδας αφήνοντας ‘ακάλυπτο’ το ανώτατο τμήμα 
του. Τα τελευταία αυτά ανατομικά στοιχεία λόγω 
της λοξής φοράς τους από πίσω και κάτω προς τα 
εμπρός και άνω διατέμνονται κατά την προανα-
φερόμενη-προτεινόμενη διατομή των έξω καθε-
κτικών συνδέσμων της επιγονατίδας, αφήνοντας 

Εικόνα 8.
Απεικονίζεται ο έξω μηνισκοεπιγονατιδικός σύνδεσμος 

(βέλος) ως μία ιδιαίτερα ισχυρή συνδεσμική ταινία που αν 
και δεν είναι ευρέως γνωστός συμβάλλει τα μέγιστα στην 

στήριξη της επιγονατίδας.
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Εικόνα 9. Σκιαγραφηθείσες αρτηρίες της επιγονατίδας 
1: τένοντας του τετρακέφαλου,
2: άνω-έξω αρτηρία του γόνατος,
3: ιγνυακή αρτηρία, 
4: κάτω-έξω αρτηρία του γόνατος, 
5: επιγονατιδικός σύνδεσμος,
6: πρόσθια παλίνδρομη κνημιαία αρτηρία
7: προεπιγονατιδικό αρτηριακό πλέγμα
8: ανώτατη αρτηρία του γόνατος

Να σημειωθεί ότι δεν απεικονίζονται η άνω-έσω και η κάτω-έσω αρτηρία του γόνατος
(κατά Sinelnikov, 1986).
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μόνον ‘ακέραιο’ ένα μέρος του έξω καθεκτικού 
συνδέσμου της επιγονατίδας. Άλλωστε και στην 
περίπτωση που διενεργείται μια πιο ‘γενναία’ δι-
ατομή των έξω στηρικτικών στοιχείων της επι-
γονατίδας, ακριβώς επειδή η διατομή αυτή δεν 
γίνεται κατ’ εφαπτομένη της επιγονατίδας, ένα 
μεγάλο μέρος του έξω καθεκτικού συνδέσμου 
παραμένει και πάλι ανέπαφο.

Abstract

The influence of resection of lateral release in 
patella’s vascularity. Study in cadarers.

G. Paraskevas, J. M. Kyrkos,  A. Nikolaidis, M. 
Potoupnis, J. Gigis, G. Kapetanos

In 18 cadaveric knee joints, we studied the pa-
tella’s vascular supply especially along its lateral 
border, in order to research the hypothesis of pa-
tella avascular necrosis during lateral release in 
total knee replacement. We found that in 77,78 
% of cases the superior – lateral genicular artery, 

a significant artery of the patella was located in 
a median vertical distance 0,35 cm superiorly to 
the superolateral angle of the patella. Also, we no-
ticed that two basic “retinacular elements” such as 
a triangular fasciculus of iliotibial band and the 
lateral meniscopatellar ligament attached to the 
lateral border of patella except its supreme portion. 
In conclusion, someone could resect the lateral “ret-
inacular elements” of patella to the supero-lateral 
angle without damaging the superior-lateral ge-
nicular artery, while achieving satisfactory lateral 
release of patella.

 
Key-words: patella, vascular supply, retinacular 

ligaments.
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Τροποποιημένη εγχείρηση
Nicoll στο αντιβράχιο

Ουσαντζόπουλος Ι.
Καρανικόλας Α.,
Γεωργιάδης Α.
Βαλικίδης Α. 
Χαριτίδης Ι.

Γ. Ν. Κιλκίς
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική

Περίληψη

Περιγράφουμε τα αποτελέσματα τροποποιημένης εγχείρησης 
Nicoll σε 5 ασθενείς με ψευδαρθρώσεις καταγμάτων κερκίδος ή 
ωλένης. Ο μέσος χρόνος που μεσολάβησε από το κάταγμα μέχρι 
την εγχείρηση ήταν 25 μήνες. Το οστικό έλλειμμα κυμαίνονταν 
από 1,5 – 2,5 cm και πληρώθηκε με αυτομόσχευμα 3 φλοιών από 
τη λαγόνιο ακρολοφία. Η οστεοσύνθεση του κατάγματος έγινε 
με αυτοσυμπιέζουσα πλάκα και βίδες. Όλες οι ψευδαρθρώσεις 
πωρώθηκαν. Ο μέσος χρόνος πώρωσης ήταν 3 μήνες. Ο μέσος 
χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 5 χρόνια. Όλοι οι 
ασθενείς ήταν ικανοποιημένοι γιατί επέστρεψαν στην προηγού-
μενη εργασία τους.

Η περιγραφόμενη μέθοδος λόγω της απλότητας της δεν χρειά-  
ζεται εξειδικευμένα εργαλεία ούτε μακρά ακινητοποίηση του μέ-
λους και μπορεί να πραγματοποιηθεί από κάθε Ορθοπαιδικό Xει-
ρουργό.

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπάρχει φλεγμονή και το οστικό έλλειμμα δεν είναι πολύ μεγάλο. 

Όροι ευρετηρίου:  ψ ευδάρθρωση οστών αντιβραχίου, οστικό έλλειμμα, 
εγχείρηση Νιcoll.



Εισαγωγή

Η ψευδάρθρωση καταγμάτων της διάφυσης 
της κερκίδος ή της ωλένης προκαλεί βράχυνση 
του αντίστοιχου οστού. Η βράχυνση αυτή πρέπει 
να αποκατασταθεί για να υπάρχει επαρκής στρο-
φή του αντιβραχίου (Davey & Simonis 2002).

Εάν υπάρχει μικρή βράχυνση (λιγότερο του 1 
cm) τότε αυτή δεν επηρεάζει το λειτουργικό α-
ποτέλεσμα. Αν όμως η βράχυνση είναι μεγαλύ-
τερη, τότε επηρεάζεται και η εμφάνιση και η λει-
τουργία του άνω άκρου. Θα πρέπει λοιπόν στην 
περίπτωση αυτή να εφαρμοσθεί μία μέθοδος που 
να αποκαθιστά το μήκος, με παράλληλη πώρωση 
του κατάγματος. Αυτό μπορεί να γίνει με αγγει-
ούμενο οστικό μόσχευμα (συνήθως περόνης) και 
με οστεο-μεταφορά με σύστημα Ilizarov. Οι δύο 
αυτές μέθοδοι χρειάζονται εξειδίκευση και είναι 
πολύπλοκες. Το 1956 ο Nicoll περιέγραψε μία α-
πλή μέθοδο για θεραπεία καταγμάτων κνήμης 
με οστικό έλλειμμα Nicoll, 1956, (Χαριτίδης και 

συν. 1986) στην οποία το οστικό κενό πληρώνο-
νταν με ενιαίο σπογγώδες οστούν από τη λαγό-
νια ακρολοφία και στερεώνονταν το κάταγμα με 
πλάκα και βίδες. Αργότερα λόγω των καλών α-
ποτελεσμάτων εφαρμόσθηκε και σε άλλα μακρά 
οστά.

Την απλή αυτή επέμβαση ελαφρά τροποποιη-
μένη τη χρησιμοποιήσαμε σε 5 ασθενείς μας με 
κατάγματα οστών του αντιβραχίου.

Yλικό

Πρόκειται για 3 περιπτώσεις ψευδάρθρωσης 
κερκίδας και 2 περιπτώσεις ψευδάρθρωσης ωλέ-
νης σε 5 ασθενείς, ηλικίας από 20 μέχρι 74 χρό-
νων, με μέσο όρο τα 47 χρόνια.

   Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν χειρουρ-
γικά για το κάταγμα σε άλλα νοσοκομεία. Ο μέ-
σος χρόνος που μεσολάβησε από το κάταγμα μέ-
χρι την εγχείρηση Nicoll ήταν 25 μήνες.
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Εικ. 1.Κατάγμα ωλένης πριν από 22 μήνες – ψευδάρθρωση. 
Προηγήθηκε αλλαχού αφαίρεση υλικών και παραμένει μέρος αυτών.



Μέθοδος

Μετά την προσπέλαση της ψευδάρθρωσης γί-
νεται νεαροποίηση των νεκρωτικών οστικών ά-
κρων, διάνοιξη του αυλού και υπολογισμός του 
τελικού οστικού ελλείμματος. Στη συνέχεια λαμ-
βάνεται αναλόγου μήκους λαγόνιο αυτομόσχευ-
μα 3 φλοιών από τη λαγόνιο ακρολοφία, το οποίο 
τοποθετείται στο οστικό κενό που υπάρχει έτσι 
ώστε η φέρουσα τη λαγόνιο ακρολοφία πλευ-
ρά του μοσχεύματος να βρίσκεται απέναντι από 
την πλάκα. Μετά τοποθετείται αυτοσυμπιέζουσα 
πλάκα μικρών οστών και γίνεται ακτινολογικός 
έλεγχος για επιβεβαίωση της αποκατάστασης 
της σχέσης μήκους των οστών. Δια μέσου της 
πλάκας, μετά τη συμπίεση, μπορεί να στηριχθεί 
το μόσχευμα με μία ή δύο βίδες (εικ. 2 και εικ. 3).

Μετά τη σύγκλειση του τραύματος τοποθετεί-
ται βραχιονοπηχεοκαρπικός γύψινος επίδεσμος 
για 2 εβδομάδες.

Το μήκος του οστικού ελλείμματος που πλη-
ρώθηκε στις περιπτώσεις μας ήταν από 1,5 μέχρι 
2,5 cm.

Αποτελέσματα

Οι ψευδαρθρώσεις πωρώθηκαν από 2 μήνες 
και 20 ημέρες μέχρι 3 μήνες και 5 ημέρες με μέσο 
χρόνο 3 μήνες.

Ο χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης 
κυμάνθηκε από 3 μέχρι 9,2 χρόνια με μέσο όρο 
5 χρόνια.

Όλοι οι ασθενείς ήταν ενθουσιασμένοι γιατί ε-
πέστρεψαν στην προηγούμενη εργασία τους.

Συζήτηση

Οι ψευδαρθρώσεις των οστών του αντιβραχίου 
είναι σχεδόν όλες ατροφικού τύπου και συνοδεύ-
ονται από απώλεια οστού (εικ. 1). Αυτό έχει σχέ-
ση με την οστική απώλεια κατά το χειρουργικό 
καθαρισμό ενός ανοικτού τραύματος ή φλεγμο-
νής, την απαγγείωση κατά την εφαρμογή υλικών 
οστεοσύνθεσης, τη δημιουργούμενη φλεγμονώ-
δη αντίδραση από χαλάρωση υλικών και κίνηση 
κατά την εστία της ψευδάρθρωσης (Ring et al. 
2004). Αν η βράχυνση μετά την αφαίρεση των νε-
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Εικ. 2. Οστεοσύνθεση μοσχεύματος και κατάγματος με πλάκα - βίδες  ΑΟ LC – DCP



κρωτικών οστικών άκρων, είναι μεγαλύτερη του 
1 cm τότε πρέπει να αποκατασταθεί το σχετικό 
μήκος για τη σωστή λειτουργία των κερκιδωλε-
νικών αρθρώσεων. Μέχρι οστικού κενού 6 cm 
μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος  Nicoll και οι 
τροποποιήσεις της. Όλες αυτές οι μέθοδοι χρη-
σιμοποιούν ένα λαγόνιο μόσχευμα 3 φλοιών από 
τη λαγόνιο ακρολοφία, το οποίο ενσφηνώνεται 
στο οστικό κενό· το μεγαλύτερο ευθύ οστικό μό-
σχευμα, από τη λαγόνιο ακρολοφία, δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τα 6 cm σε μήκος (Davey & Simonis 
2002).

Οι Shelton και Sage (1981) τοποθετούν το λα-
γόνιο μόσχευμα χωρίς στερέωση με βίδα, με τη 
σπογγώδη επιφάνεια απέναντι από την πλάκα 
για πιο εύκολη επαναγγείωση του. Οι Grace και 
Eversmann (1980) τοποθετούν το λαγόνιο μό-
σχευμα με τη σπογγώδη επιφάνεια προς την πλά-
κα και το στερεώνουν με 1-2 βίδες μέσα από την 
πλάκα, για καλύτερη σταθεροποίηση και γρήγο-
ρη κινητοποίηση. Αυτή την τεχνική τελευταία 
χρησιμοποιούμε και εμείς γιατί επιπρόσθετα μπο-
ρεί να εφαρμοσθεί ισχυρή συμπίεση χωρίς θραύ-
ση ή μετατόπιση του μοσχεύματος. Οι Davey και 

Simonis (2002) διαμορφώνουν το οστικό κενό σε 
σχήμα τραπεζίου και δίνουν στο μόσχευμα όμοια 
μορφή και το τοποθετούν με την μικρή βάση και 
το φλοιώδες μέρος απέναντι από την πλάκα. Έτσι 
υποστηρίζουν ότι αυξάνει η επιφάνεια επαφής 
και γίνεται καλύτερη ενσφήνωση του μοσχεύμα-
τος και δεν χρειάζεται επιπλέον στερέωση του 
μοσχεύματος με βίδα.

Οι Ring και συν (2004) για την πλήρωση του 
κενού χρησιμοποιούν πολλά μικρά λαγόνια μο-
σχεύματα μετά από στερεά οστεοσύνθεση, υπό 
τον όρο της καλής τοπικής κατάστασης των μα-
λακών μορίων.

Για οστικό έλλειμμα μεγαλύτερο από 6 cm 
συνιστάται το αγγειούμενο μόσχευμα περόνης, 
ειδικά εάν το έλλειμμα συνοδεύεται από σοβα-
ρές βλάβες των μαλακών μορίων (Han και συν. 
1992). Η μέθοδος αυτή απαιτεί εξειδικευμένη ο-
μάδα χειρουργών. 

Όταν το οστικό έλλειμμα συνοδεύεται από το-
πική φλεγμονή και υπάρχει κίνδυνος για το μό-
σχευμα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μέ-
θοδος της οστεομεταφοράς, χρησιμοποιώντας 
ένα πλαίσιο Ilizarov (Davey & Simonis 2002). 
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Εικ. 3. Πώρωση της ψευδάρθρωσης με εμφανή οστική γέφυρα μετά 2,5 μήνες. 
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Πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι η κερκίδα και 
η ωλένη δεν είναι καλοί οστεοπαραγωγοί κατά 
την πωροδιάταση και ότι έτσι το πλαίσιο Ilizarov 
θα αφαιρεθεί μετά από πολλούς μήνες.

Η μέθοδος Nicoll είναι παλιά και απλή. Λόγω 
της απλότητας της, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
από κάθε Ορθοπαιδικό Xειρουργό, δεν χρειά-
ζονται εξειδικευμένα εργαλεία, ούτε μακρά ακι-
νητοποίηση του μέλους. Τα αποτελέσματα είναι 
εξαιρετικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
φλεγμονή και ότι το έλλειμμα δεν ξεπερνά τα 6 
cm.

Abstract

Modified Nicoll’s operation in the forearm
Ousantzopoulos I., Karanikolas A.,
Georgiadis A., Valikidis A. and Haritidis I.  
G. H. Kilkis 
A΄ Orthopaedic Clinic 

We describe the results of modified Nicoll’s 
operation in 5 patients with nonunion of radius 
or ulna. The average interval between the fracture 
and the operation was 25 months. The bone defect 
was 1,5 –2,5 cm long. It was filled with autologous 
graft (3 cortices) from the iliac crest. The fracture 
was internally fixed with AO LC - DCP plate and 
screws.  

In all cases we had union. The average time 
of union was 3 months. The average time of 
postoperative follow up was 5 years.       

All the patients were satisfied because they 
returned to their previous activities.  

We describe this method because of its simplicity, 
it doesn’t require special tools, it doesn’t require 
long immobilization of the upper limb and it can 
be performed by any general Orthopaedic Surgeon.  

The final results are exceptional if there is no 
infection and the bone defect is not too long.   
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Ωμοθωρακικός διαχωρισμός,
ένα συνεχές φαινόμενο και μια 
βαριά κάκωση

Μικάλεφ Π,
Ασσάντης Β, 
Μπαλαμπανίδου Ε,
Γήτας Χρ,
Μπισχινιώτης Ι.

Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Θεσσαλονίκης.

Περίληψη

Σκοπός: Είναι η υποστήριξη της άποψης ότι ο ωμοθωρακικός 
διαχωρισμός, μια σχετικά σπάνια κάκωση που προκύπτει από τη 
βίαιη απόσπαση του άνω άκρου και της ωμικής ζώνης από το 
θω-ρακικό τοίχωμα, είναι σχετικά συχνός και εμφανίζει, παρά την 
πολυμορφία, συνέχεια ως προς στις μορφές του.

Υλικό και μέθοδος: Από τον Ιούνιο 1992 μέχρι το Μάιο 2002 
έξι ασθενείς με ωμοθωρακικό διαχωρισμό νοσηλεύτηκαν στο Νο-
σοκομείο μας. Επρόκειτο για πέντε άνδρες και μία γυναίκα, με 
ηλικίες από 23 έως 49 έτη.  Ήταν κυρίως θύματα τροχαίων (4/6) 
και θύματα εργατικών (2/6) ατυχημάτων. Οι κακώσεις ήταν κλει-
στές (5/6) και σε έναν ασθενή ανοιχτή. Διακομίστηκαν από άλλα 
νοσοκομεία λόγω οξείας αρτηριακής απόφραξης (4/6) και ως πο-
λυτραυματίες (2/6). Συνυπήρχε με άλλες συστηματικές κακώσεις 
(4/6). Χαρακτηριστικό κοινό ακτινολογικό εύρημα ήταν η πλάγια 
παρεκτόπιση της ωμοπλάτης στις απλές ακτινογραφίες θώρακος 
και ώμου. Συνυπήρχε με άλλα κατάγματα ή/και εξαρθρήματα 
των οστών της ωμικής ζώνης και βλάβες των μυών της περιοχής. 
Διενεργήθηκαν επειγόντως οι επεμβάσεις επαναιμάτωσης (3/6), 
σε υποξεία αρτηριακή θρόμβωση καθυστέρησε όσο και η κλινική 
της εκδήλωση (1/6) και σε δύο ασθενείς δεν παρατηρήθηκε αγγει-
ακή βλάβη. Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν νευρολογικά ελλείμματα 
ποικίλης βαρύτητας. 

Αποτελέσματα: Διενεργήθηκε πρώιμος ακρωτηριασμός σε έ-
ναν ασθενή λόγω αποτυχίας της επαναιμάτωσης. Σε δύο ασθενείς 

Όροι ευρετηρίου: Ω μοθωρακικός διαχωρισμός, Πλάγιο εξάρθρημα της ω-
μοπλάτης, Αποσπαστικές κακώσεις της ωμικής ζώνης, 
Κλειστή άνω τεταρτεκτομή, Κυμαινόμενος ώμος.



έγιναν αλλαχού επεμβάσεις αποκατάστασης του 
βραχιονίου πλέγματος με πτωχά αποτελέσματα. Οι 
υπόλοιποι ασθενείς είχαν καλό επίπεδο αποκατά-
στασης κυρίως με μόνη τη συντηρητική θεραπεία. 

Συμπεράσματα: Πρέπει να υπάρχει υψηλός δεί-
κτης υπόνοιας για την παρουσία ωμοθωρακικού 
διαχωρισμού σε ασθενείς με κακώσεις από εξελ-
κυσμό του άνω τεταρτημορίου. Η συχνότητα των 
αγγειακών και νευρολογικών επιπλοκών επιβαρύ-
νει σημαντικώς την πρόγνωση. 

Εισαγωγή 

Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός (ΩΔ) είναι μια 
βίαιη παρεκτόπιση, συνήθως κλειστή, της ωμο-
πλάτης σε σχέση προς το σύστοιχο ημιθωράκιο 
με ή και χωρίς κατάγματα της κλείδας ή της ί-
διας, βαριές κακώσεις των μαλακών μορίων και 
άλλοτε άλλες σε έκταση και βαρύτητα νευρολο-
γικές και αγγειακές διαταραχές. Η ωμοπλάτη και 
ολόκληρος ο ώμος παρεκτοπίζονται επί τα εκτός 
σε σχέση προς το θώρακα με μεγάλη πιθανότη-
τα, εκτός από τις ρήξεις των μαλακών μορίων της 
περιοχής να υποστούν βλάβη τα μεγάλα αγγεια-
κά στελέχη της μασχάλης και του ώμου αλλά και 
σε άλλοτε άλλη έκταση στελέχη του βραχιονίου 
πλέγματος (Lange Noel, 1993, Clements Reisser, 
1996, Witz et al 2000). Ο ΩΔ είναι γενικώς σπά-
νια κάκωση υψηλής κινητικής ενέργειας και θε-
ωρούνταν περισσότερο συχνός ως νεκροτομικό 
εύρημα (Althausen et al 2003). Σε σπάνιες πε-
ριπτώσεις μπορεί να αποτελεί ανοικτή κάκωση 
(Fischer Kent, 2005). Έχει χρησιμοποιηθεί για την 
περιγραφή της παραπάνω κατάστασης ο όρος 
«κλειστή άνω τεταρτεκτομή». Ο όρος «κυμαι-
νόμενος ώμος» οφείλει να φυλάσσεται μάλλον 
για τις περιπτώσεις που συνυπάρχουν κατάγματα 
εκατέρωθεν του ωμοθωρακικού εξαρθρήματος. 
Αποδεικνύεται, όμως, ότι η κάκωση είναι πιο συ-
χνή απ’ όσο πιστεύονταν και διαφεύγει από την 
προσοχή, τουλάχιστον κατά την εισαγωγή ενός 
πολυσυστηματικού τραυματία (Lee et al 1998) 
που μπορεί να σημαίνει ότι η συχνότητα με την 
οποία παρατηρείται είναι ακόμη μεγαλύτερη επί 
επιζώντων. Επειδή λιγότερες από 100 περιπτώ-
σεις έχουν συνολικώς περιγραφεί στη βιβλιο-

γραφία (Lahoda et al 1998), παρουσιάζουμε την 
εμπειρία μας στο θέμα, τόσο όσον αφορά στην 
αναγνώριση των διαφόρων μορφών της όσο και 
όσον αφορά στη θεραπεία και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα από αυτήν.

Ασθενείς και μέθοδος.

Από τον Ιούνιο 1992 μέχρι το Μάιο 2002, έξι α-
σθενείς με ΩΔ εισήχθηκαν στο Νοσοκομείο μας. 
Επρόκειτο για νέα άτομα, ηλικίας από 23 έως 49 
έτη, κυρίως θύματα τροχαίων ατυχημάτων (4/6) 
αλλά και θύματα επαγγελματικών κακώσεων 
(2/6). Οι περισσότερες από αυτές τις κακώσεις 
ήταν κλειστές (5/6) αλλά παρατηρήθηκε και 
μια ανοικτή σε έναν άνδρα ηλικίας 49 ετών με-
τά πλημμελή χειρισμό τόρνου. Οι ασθενείς παρα-
πέμφθηκαν κυρίως από επαρχιακά ή νομαρχιακά 
Νοσοκομεία είτε λόγω εγκατεστημένης οξείας με-
τατραυματικής αρτηριακής απόφραξης ή σε πολυ-
τραυματίες ως «τυχαίο» εύρημα και η παραπάνω 
κάκωση βρέθηκε κατά τον έλεγχο και την αξιο-
λόγησή τους. Στους 5 από τους 6 ασθενείς αυτής 
της μικρής σειράς οι κακώσεις ήταν κλειστές και 
επικαλύπτονταν, αρχικώς τουλάχιστον, από τα βα-
ρύτερα κλινικά επακόλουθα των συνοδών κακώ-
σεων και της γενικής κατάστασης τόσο στο άνω 
άκρο και την ωμική ζώνη ή αλλού στο σώμα τους.

Ο συνηθισμένος ακτινολογικός έλεγχος που 
στις περισσότερες φορές στρέφονταν στην ακτι-
νολογική διερεύνηση του θώρακα, όπως ήταν 
φυσικό υπήρχε σε όλους τους ασθενείς. Βεβαί-
ως, μία ακτινογραφία θώρακος που συνοδεύει ή 
παραγγέλλεται για ένα πολυτραυματία ή βαριά 
πάσχοντα δεν είναι καλής ποιότητας και συχνά 
δεν επαρκούν για να θεμελιωθεί η διάγνωση του 
ΩΔ. Από την άλλη πλευρά, μία ακτινογραφία του 
ώμου ενδεχομένως σε μεγάλη κασέτα σπανίως 
παραγγέλλεται σε επείγουσα βάση ακόμη και επί 
ασθενών με ειδικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Έ-
τσι, μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απαιτείται 
για την ολοκλήρωση παραπέρα απεικονιστικού 
ελέγχου της περιοχής του ώμου. Πολλές φορές, 
οι απλές προεγχειρητικές αρτηριογραφίες συμ-
βατικές ή/και ψηφιακές – αφαιρετικές είναι δυ-
νατό να δείχνουν την πλάγια παρεκτόπιση της 
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ωμοπλάτης. Σε κάποιους από τους δικούς μας 
ασθενείς οι συμβατικές προεγχειρητικές αν και 
κακής ποιότητας ήταν σε θέση να καταδείξουν 
την κάκωση. Σε όλες τις περιπτώσεις η αξονική 
τομογραφία (CT) ή η μαγνητική τομογραφία 
(MRI) της περιοχής του ώμου και της εισόδου 
του θωρακικού κύτους μπορεί να είναι καταδει-
κτικές της κατάστασης. Οι εξετάσεις αυτές, όμως, 
δεν διενεργούνταν σε όλους τους ασθενείς σε ε-
πείγουσα βάση.

Τα κλινικά δεδομένα συνοψίζονται στον Πίνα-
κα 1 και εκτίθενται στις εικόνες 1-16 που παρα-

τίθενται κατωτέρω. Όλες οι κακώσεις ήταν απο-
τέλεσμα εξάντλησης μεγάλου ποσού κινητικής 
ενέργειας στην περιοχή του ημιθωρακίου και 
κυρίως στη σύστοιχη περιοχή της ωμικής ζώνης. 
Η διάμεση ηλικία των ασθενών μας ήταν 22 έτη, 
επρόκειτο, δηλαδή κυρίως για νέα ενεργά άτομα, 
ενώ η μέση δυνατή ηλικία ήταν 28 έτη (έχοντας 
υπόψη ότι δεν είναι αξιόπιστος δείκτης του μέ-
σου όρου σε τόσο μικρό δείγμα ασθενών. Η συ-
χνή αναπνευστική ή άλλη συστηματικού τύπου 
επιβάρυνση συνόδευε την υπό συζήτηση κάκωση 
σε όλες τις περιπτώσεις.
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Φύλο Ηλικία Μηχανισμός 
κάκωσης

Περιοχικές σκελε-
τικές κακώσεις

Νευροαγγειακές δια-
ταραχές

Συνοδές κακώσεις

1 Α 22 Αποσπαστική 
κάκωση μετά 
από δυστύχημα 
με δίκυκλο

Πλάγια παρεκτό-
πιση της ωμοπλά-
της –κατάγματα 
αμφοτέρων των 
οστών του αντι-
βραχίου εγκαύμα-
τα τριβής

καθυστερημένη 
μετατραυματική 
θρόμβωση της 
μασχαλιαίας αρτηρίας 
- κάκωση άνω 
βραχιονίου πλέγματος 

Κάταγμα λεκάνης από 
προσθιοπίσθια συμπίεση 
– ανοικτό κάταγμα της 
μεσότητας της διάφυσης 
του μηριαίου – βαριά κρα-
νιοεγκεφαλική κάκωση 

2 Α 21 Πιθανός μηχα-
νισμός αποσπα-
στικής κάκωσης 
μετά από δυστύ-
χημα με δίκυκλο

Μεγάλη πλάγια 
παρεκτόπιση της 
ωμοπλάτης – επί-
μηκες κάταγμα 
του σώματος 
και του αυχένα 
της ωμοπλάτης 
– ακρωμιοκλειδι-
κός διαχωρισμός

Εγκατεστημένη βαριά 
περιφερική ισχαιμία 
– τέλεια ρήξη της υπο-
κλείδιας αρτηρίας και 
φλέβας- προγαγγλιακή 
αποκόλληση όλων των 
πρωτευόντων στελεχών 
του βραχιονίου πλέγ-
ματος. 

Βαριά αναπνευστική ανε-
πάρκεια – σύνδρομο επα-
ναιμάτωσης.

3 Α 19 Αποσπαστική 
κάκωση μετά 
από δυστύχημα 
με δίκυκλο

Πλάγια παρεκτό-
πιση της ωμοπλά-
της.

Ρήξη βραχιονίου αρτη-
ρίας – τέλεια βλάβη του 
βραχιονίου πλέγματος

Κατάγματα μετακαρπίων 
μεγάλα δερματικά ελλείμ-
ματα μετά την επαναιμά-
τωση του άνω άκρου 

4 Α 27 Απευθείας πλήξη 
του ώμου κατά 
την πρόσκρουσή 
του επί ανενδό-
του σημείου μετά  
από δυστύχημα 
με δίκυκλο 

Πλάγια παρεκτό-
πιση της ωμο-
πλάτης, κάταγμα 
κλειδός.

Ρήξη βραχιονίου αρτη-
ρίας παράλυση Erb.

Πνευμοθώρακας

5 Θ 23 Απευθείας πλήξη 
του ώμου κατά 
την πρόσκρουσή 
του επί ανενδό-
του σημείου μετά 
δυστύχημα με 
αυτοκίνητο

Πλάγια παρεκτό-
πιση της ωμο-
πλάτης

Απουσία αγγειακής 
βλάβης – παράλυση 
Erb.

Βαριά αναπνευστική ανε-
πάρκεια

6 Α 56 Επαγγελματική 
κάκωση από 
πλημμελή χει-
ρισμό τόρνου 
– ανοικτός 
ωμοθωρακικός 
διαχωρισμός

Πλάγια παρε-
κτόπιση της 
ωμοπλάτης 
κάταγμα του 
σώματος και του 
αυχένα της ωμο-
πλάτης – απου-
σία κατάγματος 
της κλείδας

Απουσία αγγειακής 
βλάβης – μόνιμη βλά-
βη ραχιαίου δευτερεύ-
οντος στελέχους. 

Μεγάλα ελλείμματα μα-
λακών μορίων και δέρμα-
τος της προσθιοπλάγιας 
θωρακικής χώρας κάλυ-
ψη σε δεύτερο χρόνο.

Πίνακας 1.- Περίληψη των κλινικών δεδομένων.



Περ ιγραφή των ασθενών και τρόποι θεραπευτι-
κής αντιμετώπισης.

1. Νεαρός, άνδρας ασθενής ηλικίας 22 ετών 
ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανοκί-
νητο δίκυκλο. Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις, ρήξη του πυελικού δακτυλίου από ά-
σκηση βίας προσθιοπίσθιας συμπίεσης και ανοι-
κτό κάταγμα της μηριαίας διάφυσης αριστερά 
με σημαντικές κακώσεις των μαλακών μορίων 
και εγκαύματα τριβής. Έφερε επίσης τραυματικό 
αιμοπνευμοθώρακα αριστερά και αποσπαστική 
κάκωση του αριστερού άνω τεταρτημορίου (του 
άνω άκρου και της ωμικής ζώνης). Διαγνώστη-
κε ωμοθωρακικός διαχωρισμός αργότερα όταν 
διαπιστώθηκε επιβραδυσμένου τύπου μετατραυ-
ματική θρόμβωση της μασχαλιαίας αρτηρίας 
λόγω προοδευτικής εγκατάστασης περιφερικής 
ισχαιμίας στο άνω άκρο, η οποία καταδείχθηκε 
και με συμβατική διεγχειρητική αρτηριογραφία. 
Παρατηρούνταν επίσης εγκαύματα τριβής και 
κατάγματα αμφοτέρων των οστών του αριστε-
ρού αντιβραχίου σε πολλαπλά επίπεδα (εικ. 1). 

Τα κατάγματα του περιφερικού σκελετού και της 
λεκάνης αντιμετωπίστηκαν επειγόντως με εφαρ-
μογή συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η 
επιβραδυσμένη μετατραυματική θρόμβωση της 
αριστεράς μασχαλιαίας και υποκλειδίου αρτηρίας 
που διαπιστώθηκε αντιμετωπίστηκε με υποκλεί-
διοβραχιόνια αρτηριακή παράκαμψη που αποκα-
τέστησε την κυκλοφορία στο άνω άκρο. Η βαριά 
βλάβη του βραχιονίου πλέγματος που πιθανο-
λογήθηκε στην αρχική φάση της ανάνηψης του 
ασθενούς και κατέστη διαγνώσιμη κατά τη φάση 
της αποθεραπείας και είχε δυσχερή πορεία απο-
κατάστασης με συντηρητικά μέσα και μόνο (εικ. 
2). Ο ασθενής ανέκαμψε πλήρως και επέστρεψε 
στην προηγουμένη απασχόλησή του ως μηχανι-
κός αυτοκινήτων. 

2. Νεαρός, άνδρας ασθενής 21 ετών βρέθηκε 
6-8 ώρες μετά το πιθανό τροχαίο στο οποίο ε-
νεπλάκη με τη μεγάλου κυβισμού μηχανή του. 
Εμφάνιζε προφανή ωμοθωρακικό διαχωρισμό με 
διπλασιασμό της απόστασης ανάμεσα στη σφαγή 
του στέρνου και εκτεταμένες εκχυμώσεις οφειλό-
μενες σε τέλεια ρήξη της υποκλειδίου αρτηρίας 
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Εικ. 1. – Εγκαύματα τριβής και κατάγματα αμφοτέρων των οστών του αντιβραχίου στο ίδιο άκρο καθώς ο ωμοθωρακι-
κός διαχωρισμός προκάλεσε επιβραδυσμένη μετατραυματική θρόμβωση της μασχαλιαίας αρτηρίας.



και της φλέβας. Εγκαταστάθηκε τέλεια περιφερι-
κή ισχαιμία στο άνω άκρο. Στον ασθενή διενερ-
γήθηκε διεγχειρητική συμβατική αρτηριογραφία 
στο χειρουργείο με τη βοήθεια μηροαορτικού κα-
θετήρα κατά Seldinger που κατέδειξε πλήρως την 
αρτηριακή κάκωση. Στην αορτογραφία καταδεί-
χθηκε επίσης σημαντική διαπλάτυνση μέχρι του 
ωμοστερνικού διαστήματος (εικ. 3) που οφείλο-
νταν σε ωμοθωρακικό διαχωρισμό και στο σχη-
ματισμό ικανού αιματώματος στην εστία της αρ-
τηριακής ρήξης (εικ. 4). Με διακλειδική προσπέ-
λαση με τη βοήθεια οστεοτομίας στη μεσότητα 
της κλείδας διενεργήθηκε υποκλειδιοβραχιόνια 
παράκαμψη. Κατά την εγχείρηση αποκαλύφθηκε 
προγαγγλιακή αποκόλληση των τριών πρωτευ-
όντων στελεχών του βραχιονίου πλέγματος και 
όπως ήταν φυσικό δεν επιχειρήθηκε παρά μόνο ή 
σήμανσή τους (εικ. 5). Μικρή ρήξη της υποκλει-
δίου φλέβας αποκαταστάθηκε με συρραφή. Μετά 
μια περίοδο αμφιβολιών περί την επαναιμάτωση 
που διήρκεσε λίγες ημέρες εγκαταστάθηκε τε-
λικώς περιφερική ισχαιμία που επέβαλε τη διε-
νέργεια υψηλού βραχιονίου ακρωτηριασμού (εικ. 
6). Ο ασθενής ανένηψε πλήρως αλλά απέκτησε 
συνθήκες μονόχειρα. Ποτέ δεν εξοικειώθηκε με 
τη χρήση μυοηλεκτρικής πρόθεσης και βολεύ-
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Εικ. 2. – Λειτουργικό αποτέλεσμα  στον ίδιο ασθενή μετά 
μόνη συντηρητική θεραπεία μόνο για την αντιμετώπιση 

της βλάβης του βραχιονίου πλέγματος.

Εικ. 3. – Ωμοθωρακι-
κός διαχωρισμός και 
τέλεια ρήξη της δεξιάς 
υποκλειδίου αρτηρίας. 
Διεγχειρητικό συμβα-
τικό αρτηριογράφημα. 
Η πλάγια παρεκτόπιση 
της ωμοπλάτης γίνεται 
πρωίμως αντιληπτή.
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Εικ. 4. – Προγαγγλιακή απόσπαση των πρωτευόντων στελεχών του βραχιονίου πλέγματος. 

Εικ. 5. – Πρώιμος ακρωτηριασμός του δεξιού μέλους 
άνωθεν του αγκώνα στον ασθενή της εικ. 4. 

Εικ. 6. – Αποκατάσταση του ασθενούς με χρήση 
υβριδικής πρόθεσης. 



τηκε περισσότερο με μια κοσμητική. Ο ασθενής   
επέστρεψε στο προηγούμενο επάγγελμά του ως 
πωλητής. 

3. Ασθενής άνδρας, ηλικίας 19 ετών, ενεπλάκη σε 
τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα και διακομί-
στηκε μετά 8 ώρες από επαρχιακό νοσοκομείο από 
απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων. Κατά τον α-
κτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ωμοθωρακικός 
διαχωρισμός (εικ. 7). Το άνω άκρο με την ωμική ζώ-
νη αποσπάστηκε από τον κορμό και ήταν ισχαιμι-
κό και υπαισθητικό. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο 
καταδείχθηκε ωμοθωρακικός διαχωρισμός (εικ. 8). 
Κατά την εγχείρηση που ακολούθησε με μεγάλη 
μασχαλιαία προσπέλαση του αριστερού ώμου που 
επεκτάθηκε με έσω προσπέλαση του βραχίονα και 
το αντιβράχιο, έγινε διερεύνηση των αγγείων της 
μασχάλης, του βραχίονα και του κεντρικού αντι-
βραχίου. Βρέθηκαν βλάβες στη μασχαλιαία, την 
άνω ωλένια παράπλευρη, την κερκιδική και την ω-
λένια αρτηρία, στις οποίες διενεργήθηκαν αρτηρια-
κές παρακάμψεις που ελήφθησαν από το αντίθετο 
άκρο και έτσι επιτεύχθηκε η επαναιμάτωση του ά-
κρου (εικ. 9). Μετά την επούλωση των χαινουσών 
τραυματικών επιφανειών μελετήθηκε η έκταση της 

νευρολογικής βλάβης που οφείλονταν στην από-
σπαση του βραχιονίου πλέγματος. Ο ασθενής πα-
ραπέμφθηκε σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού όπου 
υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης του βρα-
χιονίου πλέγματος αλλά με πτωχά αποτελέσματα. 

4. Νεαρός άνδρας ασθενής ηλικίας 27 ετών υ-
πέστη αποσπαστική κάκωση του δεξιού άνω ά-
κρου το οποίο ενδιπλώθηκε κατά την κάκωση 
τουλάχιστον δύο φορές από τον ώμο μέχρι και 
το επίπεδο του αντιβραχίου. Παρατηρήθηκε ω-
μοθωρακικός διαχωρισμός και κάταγμα εξάρθρη-
μα Galeazzi (εικ. 10). Οξεία περιφερική ισχαιμία 
εγκαταστάθηκε κατά το άνω άκρο. Μετά το στοι-
χειώδη ακτινολογικό έλεγχο, ο ασθενής οδηγή-
θηκε στο χειρουργείο, όπου διενεργήθηκε διερεύ-
νηση του αγγειακού συστήματος του άνω άκρου 
από την υποκλείδια και τη μασχαλιαία μέχρι την 
κερκιδική και ωλένια αρτηρία (εικ. 11) και υπο-
κλείδιος βραχιόνια παράκαμψη με βοήθεια φλε-
βικού μοσχεύματος που πέτυχε την επαναιμάτω-
ση του άκρου. Διενεργήθηκε επίσης συμπιεστική 
οστεοσύνθεση του κατάγματος της κλείδας και 
του κατάγματος εξαρθρήματος Galeazzi (εικ. 12). 
Η παράλυση του ραχιαίου δευτερεύοντος στε-
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Εικ. 7. – Ωμοθωρακικός διαχωρισμός κατά τον ακτινολογικό έλεγχο που δεν διαπιστώθηκε σε επαρχιακό
 νοσοκομείο από όπου ο ασθενής παραπέμφθηκε για αγγειακή βλάβη. 
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Εικ. 8. – Μεγάλο αιμάτωμα γύρω από την ραγείσα υποκλείδια και μασχαλιαία αρτηρία σε ασθενή 
με ωμοθωρακικό διαχωρισμό. 

Εικ. 9. – Επαναιμάτωση του μέλους που επιτεύχθηκε αλλά η βλάβη του βραχιονίου πλέγματος
 υπήρξε καταστροφική και ελήφθησαν πτωχά αποτελέσματα μετά την επανορθωτική

 μικροχειρουργική επέμβαση επί αυτού. 
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λέχους είχε καλή πορεία και με μόνη τη συντη-
ρητική αγωγή αποκαταστάθηκε καλώς μέσα σε 
λίγους μήνες. 

5. Νεαρά γυναίκα ασθενής ηλικίας 23 ετών ε-
νεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα και εισήχθη σε 
μονάδα εντατικής νοσηλείας λόγω μετατραυμα-
τικής οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (εικ. 
13). Ο ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε πλάγια 
παρεκτόπιση της ωμοπλάτης ακολουθούμενη 
από παράλυση ανωτέρου τύπου του βραχιονίου 
πλέγματος (παράλυση του Erb) που έγινε κλινι-
κώς αντιληπτή μετά την ανάνηψη της ασθενούς. 
Δεν παρατηρήθηκαν αγγειακές βλάβες. Το κά-
ταγμα της κλείδας που συνυπήρχε αντιμετωπί-
στηκε συντηρητικώς με κατάληξη σε λειτουργική 
ψευδάρθρωση λόγω του ότι η ασθενής δεν επι-
θυμούσε τη χειρουργική θεραπεία του.

6. Ασθενής άνδρας ηλικίας 49 ετών παγίδευ-
σε το άνω άκρο του κατά τον πλημμελή χειρισμό 
τόρνου. Στην προσπάθεια αποπαγίδευσής του ο-
λόκληρο τον άνω τεταρτημόριό του, δηλαδή το 
άνω άκρο και η ωμική ζώνη αποσπάστηκαν από 
τον κορμό προς παραγωγή ενός ανοικτού ωμο-
θωρακικού διαχωρισμού. Ο ασθενής μεταφέρθη-
κε αμέσως στο χειρουργείο και αναλήφθηκε α-
μέσως διερεύνηση και χειρουργικός καθαρισμός. 
Το θωρακικό τοίχωμα καθεαυτό ήταν ανέπαφο 

Εικ. 10. – Χειρουργική διερεύνηση της υποκλειδίου,
μασχαλιαίας και βραχιονίου αρτηρίας σε ασθενή 

με ωμοθωρακικό διαχωρισμό και κάταγμα κλείδας.

Εικ. 11. – Ρήξη της μα-

σχαλιαίας, της άνω κερ-

κιδικής παράπλευρης 

και της ωλένιας αρτηρί-

ας οι οποίες παρακάμ-

φθηκαν με τη βοήθεια 

φλεβικών μοσχευμάτων 

σαφηνούς στον ασθενή 

της εικόνας 10.
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Εικ. 12. – Ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση της κλείδας και ταυτόχρονη ανάταξη του ωμοθωρακικού διαχωρισμού.

Εικ. 13. – Νεαρά ασθενής 23 ετών με ωμοθωρακικό διαχωρισμό. Εμφάνισε μετατραυματική αναπνευστική ανε-
πάρκεια και είχε καλή πορεία με μόνη τη συντηρητική αγωγή ενώ το νευρολογικό έλλειμμα που αφορούσε σε 

βλάβη του ραχιαίου δευτερεύοντος στελέχους ανάνηψε αφ’ εαυτού εντός ολίγων μηνών.
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παρά τις εκτεταμένες αποκολλήσεις όλων των 
μαλακών μορίων, έτσι ώστε να αποκαλύπτονται 
οι μεσοπλεύριοι μύες κατά τα περισσότερα μεσο-
πλεύρια διαστήματα που περιλαμβάνονταν στη 
ζώνη της απόσπασης. Ο μείζων και ελάσσων θω-
ρακικός μυς ήταν αποσπασμένοι και έλειπαν κα-
τά το μεγαλύτερο μέρος τους. Ολόκληρη η ωμική 
ζώνη είχε αποκαλυφθεί από μπροστά (εικ. 14). Η 
κλείδα ήταν ακέραιη όπως ανέπαφες φαίνονταν 
η στερνοκλειδική και ακρωμιοκλειδική άρθρω-
ση (εικ. 15). Το σώμα της ωμοπλάτης όμως ήταν 
συντετριμμένο όπως και ο αυχένας και ο μείζων 
και ελάσσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος μυς 
δεν ήταν πλήρως διερρηγμένοι αλλά έφεραν κα-
κώσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Τόσο το βραχιόνιο 
πλέγμα όσο και τα μεγάλα αγγεία της περιοχής 
της μασχάλης είχαν σε μεγάλο βαθμό αποκαλυ-
φθεί από μπροστά αλλά ήταν ανατομικώς ανέ-
παφα. Διενεργήθηκε ενδελεχής διερεύνηση και 
χειρουργικός καθαρισμός ενώ έγινε προσπάθεια 
καθήλωσης της ωμοπλάτης και ένας κρημνός 
από τον πλατύ ραχιαίο μυ κινητοποιήθηκε προ-

κειμένου να καλυφθούν τα κενά. Ο ώμος δια-
τηρήθηκε μετεγχειρητικώς σε προσαγωγή. Δεν 
επιχειρήθηκε επανορθωτική χειρουργική στο 
βραχιόνιο πλέγμα. Ο ασθενής νοσηλεύτηκε για 
4-5 ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εί-
χε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και θεωρούνταν 
βεβαία η ανάγκη επανορθωτικής χειρουργικής 
στο βραχιόνιο πλέγμα. Κατά την πλήρη ανάνηψη 
του ασθενούς και ενώ η ελλειμματική επιφάνεια 
βρίσκονταν σε φάση κοκκίωσης ένας ενδελεχής 
νευρολογικός έλεγχος κατέδειξε βλάβη μόνο του 
ραχιαίου δευτερεύοντος στελέχους και πιθανό-
τατα και του νεύρου για τον πρόσθιο οδοντωτό. 
Το δερματικό έλλειμμα καλύφθηκε με δερματικά 
μοσχεύματα μερικού πάχους.

 
Συζήτηση

Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός είναι σχετικώς 
σπάνια τραυματική κατάσταση που εμφανίζεται 
ως διακριτή οντότητα στη βιβλιογραφία κατά 

Εικ. 14. – Ανοικτός ωμοθωρακικός διαχωρισμός από πλημμελή χειρισμό τόρνου. 
Ολόκληρη η άρθρωση του ώμου αποκαλύφθηκε εκ των πρόσω. 
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τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 (Oreck et 
al 1984). Εκείνη την εποχή συγχέονταν μάλλον 
με το πολύ σπάνιο πλάγιο εξάρθρημα της ωμο-
πλάτης που περισσότερο συνδέεται με παθολο-
γικές καταστάσεις (Hollingshead James, 1979). 
Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός είναι όμως σαφώς 
τραυματική κατάσταση, η οποία δεικνύει μεγάλο 
φάσμα κλινικών μορφών. Η μυοσκελετική κάκω-
ση μπορεί να περιλαμβάνει κατάγματα της κλεί-
δας και της ωμοπλάτης αλλά και εξαρθρήματα 
της στερνοκλειδικής και της ακρωμιοκλειδικής 
άρθρωσης. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα ρήξεων 
των μαλακών μορίων και των μυών της περιοχής 
του ώμου. Τα αγγεία και τα νεύρα της περιοχής 
θεωρούνται πάντοτε εν κινδύνω ακόμη και όταν 
δεν είναι πρόδηλη η νευροαγγειακή βλάβη. Αυ-
τή μπορεί να κυμαίνεται από απλή νευροαπραξία 
μέχρι την τέλεια νευροαγγειακή αποστέρηση του 
άνω άκρου και της ωμικής ζώνης. Οι νευροαγ-
γειακές κακώσεις είναι συχνές στις κακώσεις υ-
ψηλής κινητικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε εκείνες 

που γίνονται με εμπλοκή δικύκλων αλλά επισυμ-
βαίνει και γεωργική και επαγγελματική κάκω-
ση. Συχνά διαφεύγει της προσοχής (Lange Noel, 
1993, Ebraheim et al 1984). Το πιο χαρακτηριστι-
κό ακτινολογικό εύρημα είναι η διαπίστωση της 
πλάγιας παρεκτόπισης του ωμοπλατιαίου οστού, 
η οποία μπορεί και να μετρηθεί στα απλά ακτινο-
γραφήματα (Kelbel et al 1986). Η μυοσκελετική 
βλάβη που όπως ελέχθη ποικίλλει μπορεί να με-
λετηθεί ακόμη περισσότερο όσον αφορά στη μυ-
ϊκή συμμετοχή σε αυτήν. Μπορεί να υπάρχει ρήξη 
του δελτοειδούς, του μείζονος και του ελάσσονος 
θωρακικών μυών, των στρογγύλων μυών αλλά 
και των ρομβοειδών και του υποπλατίου. Η νευ-
ροαγγειακή διαταραχή ποικίλλει επίσης (Lee et 
al 1998, Lahoda et al 1998, Zelle et al 2004). Η 
αγγειακή βλάβη πιο συχνά επισυμβαίνει στο επί-
πεδο της υποκλειδίου και της μασχαλιαίας αρτη-
ρίας αλλά μπορεί να είναι και σε κατώτερο αλλά 
και σε πολλαπλά επίπεδα (Lee et al 1998). Πιο 
σταθερό εύρημα αποτελεί η νευρολογική διατα-
ραχή. Σε έναν από τους δικούς μας ασθενείς με 
ανοικτό ωμοθωρακικό διαχωρισμό, η έκταση της 
βλάβης των μαλακών κατέστη πιο εύκολο να με-
λετηθεί καθεαυτή. Η ανοικτή κάκωση, βεβαίως, 
είναι διαφορετική ως προς την έκταση και τον 
μηχανισμό κάκωσης και πολλοί άλλοι παράγο-
ντες μπορούν να την επηρεάσουν. Στους δικούς 
μας ασθενείς η νευρολογική βλάβη ακόμη και με 
την πιο ελαφρά μορφή της ήταν το πιο σταθερό 
χαρακτηριστικό μετά την πλάγια παρεκτόπιση 
της ωμοπλάτης. Από την ανασκόπηση των ασθε-
νών παρατηρείται ότι μόνο σε έναν αναγκασθή-
καμε να καταφύγουμε σε αναγκαστικό ακρωτη-
ριασμό. Ο ασθενής αυτός, επί του οποίου είχε,  
λόγω της καθυστερημένης διακομιδής του, καθυ-
στερήσει η επέμβαση επαναιμάτωσης, και έφερε 
και προγαγγλιακού τύπου βλάβη όλων των πρω-
τευόντων στελεχών του βραχιονίου πλέγματος. 
Έτσι και επί σωτηρίας του μέλους ακόμη, είναι 
βέβαιο ότι θα κατέληγε σε ένα αναίσθητο και πα-
ραλυτικό άνω άκρο. Η καθήλωση της ωμοπλάτης 
επιχειρήθηκε επειγόντως σε έναν μόνο ασθενή.

Ο ωμοθωρακικός διαχωρισμός φαίνεται ότι α-
ποτελεί συνεχές φαινόμενο με ποικίλα κλινικά 
χαρακτηριστικά και νευροαγγειακές βλάβες. Α-

Εικ. 15.  Η οστική βλάβη με ανέπαφη την κλείδα αλλά 
μεγάλη συντριβή του σώματος και του αυχένα της ωμο-

πλάτης. 
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παιτείται υψηλός δείκτης υπόνοιας στους περισ-
σοτέρους ασθενείς καθώς πρέπει να αναγνωρι-
σθεί κατά το δυνατό συντομότερα προκειμένου 
τα αποτελέσματα που θα ληφθούν να είναι τα 
καλύτερα δυνατά. 

Abstract

Scapulothoracic dissociation – an ever lasting 
continuum and a devastating injury.

Mikalef P, Assantis V, Balabanidou E, Gitas Ch, 
Bischiniotis I. 
AHEPA University Hospital,
Thessaloniki, Greece.

Objective: In support of the view that scapulo-
thoracic dissociation, forced avulsion of the upper 
quadrant from the trunk, which was supposed to 
be a rare injury in the past is relatively frequent 
and shows a multiplicity in appearance and sever-
ity, being a continuum. 

Patients and methods: From June 1992 to May 
2002 six patients with recognized scapulothorac-
ic dissociation were admitted in our Institution. 
There were five men and a woman, aged 23 to 49 
years. They were traffic (4/6) and occupational 
(2/6) accident victims. The injuries in question 
were closed (5/6) and in one patient open. They 
were referred from provincial hospitals because of 
acute traumatic arterial obstruction (4/6) and as 
severe injured ones (2/6). In these patients scapu-
lothoracic dissociation coexisted with other sys-
temic injuries (4/6). Common radiological feature 
in all these patients was a lateral displacement of 
the scapula in plain chest – shoulder films. It coex-
isted with fractures and fracture – dislocations of 
the shoulder girdle bones and joints and of the re-
gional muscle tears. Revascularization procedures 
were undertaken in emergency basis in (3/6), in 
one patient with late arterial thrombosis a revas-
cularization procedure was undertaken 48 hours 
after admission. In two patients no arterial dam-
age was noticed. All patients showed neurological 
deficits varied in severity. 

Results: An early salvage amputation was under-
taken in a patient because of failure in reperfusion 
of the upper extremity. In two patients brachial 
plexus reconstruction was recommended with poor 
results. The rest of patients had a fair rehabilita-
tion with only further conservative treatment. 

Conclusions: A high suspicion index is always re-
quired even in all patients with probable develop-
ment of an avulsion mechanism in injuring of the 
upper quadrant and thorax. Scapulothoracic dis-
sociation may be present. In such injuries vascular 
and neurological damage burden the final result. 

Key words:  Scapulothoracic dissociation, Lateral displace-
ment of the scapula, Avulsion injuries of the 
upper quadrant, Closed forequarter amputa-
tion, Floating shoulder
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σκολίωσης ενηλίκων
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Περίληψη

Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης στους ενήλικες εί-
ναι πιο δύσκαμπτες και άρα πιο δύσκολα θεραπεύσιμες από ότι 
οι αντίστοιχες παραμορφώσεις στην εφηβική ηλικία. Ακόμη, η 
χειρουργική θεραπεία της σκολίωσης των ενηλίκων έχει λιγότερο 
ικανοποιητικά αποτελέσματα και συνήθως επιπλέκεται με σοβα-
ρότερα προβλήματα σε σύγκριση με την εφηβική σκολίωση.

Περιγράφονται τρεις περιπτώσεις ενηλίκων που χειρουργήθη-
καν λόγω ιδιοπαθούς σκολίωσης. Οι κύριες ενδείξεις που οδήγη-
σαν στο χειρουργείο ήταν η επίμονη οσφυαλγία, μη υποχωρούσα 
στη συντηρητική θεραπεία και η επιδείνωση της σκολιωτικής κα-
μπύλης.

Οστική σπονδυλοδεσία επιτεύχθηκε και στις τρεις περιπτώσεις. 
Πνευμοθώρακας παρατηρήθηκε σε δύο περιπτώσεις που ανατά-
χθηκε μετεγχειρητικά χωρίς επακόλουθα. Διαταραχή της ισορρο-
πίας του κορμού παρατηρήθηκε μόνο σε μία περίπτωση που βελτι-
ώθηκε με την τοποθέτηση ανύψωσης υποδήματος. Άλλα μικρότε-
ρα προβλήματα μετεγχειρητικού πόνου αντιμετωπίστηκαν με επι-
τυχία. Οι θεραπευτικές επιλογές και οι επιπλοκές της χειρουργικής 
θεραπείας της ιδιοπαθούς σκολίωσης των ενηλίκων αναλύονται 
λεπτομερώς. Συμπερασματικά, απαιτείται υψηλός δείκτης προσο-
χής στην εμφάνιση πιθανών μετεγχειρητικών επιπλοκών και στενή 
παρακολούθηση για μακρά χρονική περίοδο.

Όροι ευρετηρίου: Σκολίωση ενηλίκων, σπονδυλοδεσία, επιπλοκές



Εισαγωγή

Σκολίωση των ενηλίκων θεωρείται η παραμόρ-
φωση της σπονδυλικής στήλης στο μετωπιαίο επί-
πεδο με γωνία Cobb>10° σε ασθενείς που αναζη-
τούν ιατρική βοήθεια μετά τη σκελετική ωρίμαν-
ση. Οι ασθενείς με σκολίωση ενήλικου τύπου κα-
τατάσσονται σε τρεις υποκατηγορίες: α) ασθενείς 
νεότεροι των 40 ετών με ιστορικό παραμόρφωσης 
της σπονδυλικής τους στήλης από την εφηβική η-
λικία χωρίς εκφυλιστικές αλλοιώσεις β) ασθενείς 
μεγαλύτεροι των 40 ετών με ιστορικό ιδιοπαθούς 
σκολίωσης και παρουσία εκφυλιστικών αλλοιώ-
σεων της σπονδυλικής στήλης και γ) ηλικιωμένοι 
ασθενείς χωρίς προηγούμενο ιστορικό παραμόρ-
φωσης της σπονδυλικής τους στήλης και με μετα-
βολικές νόσους (οστεομαλακία, οστεοπόρωση) ή 
με πρωτογενή ανάπτυξη εκφυλιστικής νόσου της 
θωρακοοσφυϊκής και οσφυϊκής μοίρας της σπον-
δυλικής στήλης. Οι πρώτες δύο κατηγορίες ανή-
κουν στην ιδιοπαθή σκολίωση των ενηλίκων ενώ 
η τρίτη κατηγορία ονομάζεται εγγενής (de novo) 
ή γεροντική (senescent) σκολίωση (Balderston 
1997, Kostuik et al 1973).

Κύρια χαρακτηριστικά των ασθενών με σκολί-
ωση ενηλίκων είναι ο ανυποχώρητος πόνος και η 
επιδείνωση της παραμόρφωσης. Επακόλουθα της 
διαταραχής της ισορροπίας της σπονδυλικής στή-
λης αποτελούν η σπονδυλαρθρίτιδα και η σπον-
δυλική στένωση. Ελαττωμένη πνευμονική λει-
τουργία παρατηρείται σε θωρακικές καμπύλες πά-
νω από 60° ενώ οι περισσότεροι ασθενείς παρου-
σιάζουν και ψυχολογική επιβάρυνση (Balderston 
1997).

Σκοπός της χειρουργικής θεραπείας είναι να ε-
πιτύχουμε μια καλά ισορροπημένη σπονδυλική 
στήλη με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπλοκές 
(Bradford et al 1999). Η υπολειμματική μετεγχει-
ρητική παραμόρφωση (σε μοίρες) έχει μικρότερη 
σημασία στη σκολίωση των ενηλίκων.

Περιγράφουμε τρεις περιπτώσεις ιδιοπαθούς 
σκολίωσης ενηλίκων που αντιμετωπίσθηκαν χει-
ρουργικά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και 
οι επιπλοκές της χειρουργικής θεραπείας ενώ ανα-
σκοπείται και η σχετική διεθνής βιβλιογραφία.

1η Περίπτωση

Ασθενής γυναίκα 54 χρονών με ιστορικό εφηβι-
κής σκολίωσης παραπονούνταν τα τελευταία δυό-
μιση έτη για χαμηλή οσφυαλγία χωρίς ισχιαλγία. 
Νευρολογική σημειολογία δεν παρατηρήθηκε ενώ 
ο ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις σπονδυλικής στήλης με πρωτοπαθές 
οσφυϊκό κύρτωμα 45°, αντισταθμιστικό θωρακικό 
κύρτωμα 17° και κύφωση θωρακικής μοίρας 52°. 
Σε προηγούμενη εξέταση προ 10 ετών είχε βρεθεί 
σκολιωτική καμπύλη 20° από τον Θ12 μέχρι τον 
Ο4 σπόνδυλο. Τα παυσίπονα δεν ήλεγχαν την ο-
σφυαλγία της και η ασθενής συμφώνησε με την 
προτεινόμενη χειρουργική θεραπεία για διόρθωση 
της παραμόρφωσής της.

Διενεργήθηκε οπίσθια σπονδυλοδεσία από τον 
03 σπόνδυλο μέχρι τα λαγόνια, με χρήση συνδυα-
σμού άγκιστρων, διαυχενικών βιδών και λαγονίων 
βιδών. Κατά την αποφλοίωση, ένας μικρός οστεο-
τόμος διήλθε από λάθος στο δεξί ημιθωράκιο και 
αναγνωρίσθηκαν φυσαλίδες στιγμιαία. Τοποθε-
τήθηκαν λαγόνια αυτομοσχεύματα και αλλομο-
σχεύματα κνήμης για την προαγωγή της σπονδυ-
λοδεσίας. Η ασθενής ανένηψε ευχερώς μετά την 
επέμβαση.

Μετεγχειρητικώς, οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν 
πνευμοθώρακα ενώ τα αέρια του αίματος ήταν σε 
φυσιολογικά επίπεδα και έτσι δεν απαιτήθηκε σω-
λήνας παροχέτευσης θώρακος. Το οσφυϊκό κύρ-
τωμα υποχώρησε στις 12° και η κύφωση στις 41 °. 
Μεταγγίσθηκε με τρεις μονάδες αίμα ενώ τίποτα 
άλλο αξιόλογο δεν αναφέρθηκε.

Στα τρία έτη που ακολούθησαν την επέμβαση ο 
προεγχειρητικός πόνος βελτιώθηκε σημαντικά αλλά 
νέες μορφές άλγους εμφανίσθηκαν. Έξι μήνες μετεγ-
χειρητικά προσήλθε αιτιώμενη άλγος κατά το έσω 
χείλος της ωμοπλάτης. Διαγνώσθηκε τενοντίτιδα 
ρομβοειδούς μυός και συστήθηκε παγοθεραπεία, 
αντιφλεγμονώδη και φυσικοθεραπεία.

Ένα έτος μετά την εγχείρηση, παραπονέθηκε 
για ενοχλήσεις και ευαισθησία κατά την ψηλάφη-
ση στην δεξιά ιερολαγόνια περιοχή. Αν και δεν υ-
πήρχε ένδειξη χαλάρωσης ή κίνησης της βίδας του 
λαγονίου και η σπονδυλοδεσία εξελισσόταν κα-
νονικά εντούτοις η δεξιά λαγόνια βίδα θεωρήθηκε 
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υπεύθυνη για τα ενοχλήματα. Τοπική έγχυση με 
λιδοκαΐνη στο σημείο της μέγιστης ευαισθησίας 
βελτίωσε την κλινική εικόνα. Η βίδα δεν αφαιρέ-
θηκε, επειδή τα συμπτώματα δεν ήταν τόσο έντο-
να σε εκείνη τη χρονική στιγμή. 

2η Περίπτωση

Η ασθενής Σ.Α. 47 ετών, έπασχε από βαρεία ο-
σφυαλγία και ισχιαλγία αριστερά σε έδαφος κυ-
φοσκολίωσης. Ανέφερε άλγος στην σπονδυλική 
στήλη από την εφηβική ηλικία και αποτυχία όλων 
των μορφών συντηρητικής θεραπείας (αντιφλεγ-
μονώδη, φυσικοθεραπεία, τοπικές εγχύσεις κορ-
τικοειδών). Από την ηλικία των 16 ετών γνώριζε 
την παρουσία σκολίωσης. Ο νευρολογικός έλεγ-
χος απέβη αρνητικός για παθολογικά ευρήματα. 
Ο τελευταίος ακτινολογικός έλεγχος παρουσίαζε 
εκφυλιστική σπονδυλαρθροπάθεια της θωρακικής 
μοίρας με δεξιό κύρτωμα 40° από το Θ8 μέχρι τον 
Ο1, ανώτερη αριστερή θωρακική καμπύλη 12° και 
αριστερό οσφυϊκό κύρτωμα 30°. Στην πλάγια α-
κτινολογική προβολή, η θωρακική κύφωση έφθα-
νε τις 75°, χωρίς όμως θετική ανισορροπία στο ο-
βελιαίο επίπεδο (γραμμή βαρύτητας διέρχονταν 1 
εκατοστό εμπρός από την οσφυοϊερά περιοχή.

Μετά από τη διενεργηθείσα οπίσθια σπονδυ-
λοδεσία Θ4-Ο3, η ασθενής ανέφερε προοδευτική 
υποχώρηση του άλγους και γενική βελτίωση της 
κατάστασης της. Οι μετεγχειρητικές ακτινογραφί-
ες έδειξαν μείωση της κυρίας θωρακικής καμπύ-
λης στις 27° ενώ η κύφωση έφθασε τις 30°. Τρία 
έτη αργότερα, η ασθενής προσήλθε στα εξωτερι-
κά ιατρεία αιτιώμενη σπασμό μυών μεταξύ των 
ωμοπλατών, ειδικά στην αριστερή πλευρά. Κατά 
την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η μετρηθεί-
σα σκολίωση έφθανε τις 30° και η κύφωση τις 45°. 
Λόγω της επιμονής των συμπτωμάτων και της υ-
ποψίας ότι η συμπτωματολογία προερχόταν από 
τα δύο σύρματα στην αριστερή μεσοπλάτια χώρα, 
προχωρήσαμε στην αφαίρεση των υλικών σπον-
δυλοδεσίας. Δεν εντοπίσθηκε καμιά εστία ψευδάρ-
θρωσης. Η ασθενής ανέχθηκε και τις δύο επεμβά-
σεις σχετικά ικανοποιητικά εκτός από την ναυτία 
και τους εμετούς τις τρεις πρώτες μετεγχειρητικές 
ημέρες.

3η Περίπτωση

Μιά 37χρονη ασθενής, χωρίς άλλα προβλήματα 
υγείας, αιτιόταν οσφυαλγία με αντανάκλαση στο 
δεξί σκέλος που όμως δεν ακτινοβολούσε κάτωθεν 
του γόνατος. Η νευρολογική εξέταση ήταν φυσιο-
λογική. Η ασθενής ανέφερε αυξανόμενη οσφυαλ-
γία με την κόπωση τα τελευταία τρία χρόνια και 
ύπαρξη θετικού οικογενειακού ιστορικού σκολί-
ωσης. Η ίδια θυμάται την ύπαρξη παραμόρφωσης 
της σπονδυλικής στήλης στην παιδική ηλικία αλλά 
δεν έλαβε κάποια συγκεκριμένη θεραπευτική α-
γωγή. Οι ακτινογραφίες έδειξαν μια δεξιά θωρα-
κοοσφυϊκή σκολίωση 68° από τον Θ11 μέχρι τον 
Ο3, που διορθωνόταν στις δυναμικές λήψεις στις 
35°, με δευτεροπαθή θωρακική σκολίωση 30° και 
κατώτερη οσφυϊκή 40°. Επίσης, στην πλάγια ακτι-
νογραφία παρατηρήθηκε εντοπισμένη θωρακο-
σφυϊκή κύφωση χωρίς διαταραχή της οβελιαίας 
ισορροπίας. (Εικόνα 1).

Μετά την ανάλυση των κινδύνων της επέμβασης 
και αφού εξαντλήθηκαν όλες οι μη εγχειρητικές 
μέθοδοι θεραπείας, αποφασίσθηκε η διενέργεια 
σταδιοποιημένης σπονδυλοδεσίας 360° για την 
επιδεινούμενη σκολίωση του ανωτέρω ενήλικος. 
Η επέμβαση του πρώτου σταδίου αποτελούνταν 
από απελευθέρωση των πρόσθιων συνδεσμικών 
στοιχείων και διασωματική σπονδυλοδεσία με 
μοσχεύματα από τον Θ11 μέχρι τον I1 σπόνδυλο. 
Μία εβδομάδα αργότερα, προχωρήσαμε σε οπί-
σθια τμηματική σπονδυλοδεσία από τον Θ5 μέχρι 
το λαγόνιο με το σύστημα Izola. Ο πνευμοθώρα-
κας δεξιά που παρατηρήθηκε υποχώρησε χωρίς 
την ανάγκη τοποθέτησης παροχέτευσης θώρακος. 
Πέρα από το προηγούμενο, η ασθενής ανέχθηκε 
τις παραπάνω επεμβάσεις πολύ ικανοποιητικά.

Κατά την πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη της, 
διαπιστώθηκε απώλεια ισορροπίας στο μετωπιαίο 
επίπεδο 2 εκατοστά δεξιά που αντιρροπίσθηκε με 
χρήση ανυψωτικού υποδήματος. Ακόμη, η υπαι-
σθησία μιας περιοχής του αριστερού γλουτού απο-
δόθηκε σε κάποιας μορφής βλάβη των γλουτιαίων 
νεύρων.

Η διόρθωση της πρωτογενούς σκολιωτικής κα-
μπύλης από 19° άμεσα μετεγχειρητικά, ήταν 23° 
δύο μήνες αργότερα και 30° κατά τα τέλη του δευ-
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Εικόνα 1. Ασθενής ηλικίας 37 ετών με σκο-

λίωση ενηλίκων. Παραπονιόταν για έντονο 

άλγος ιδίως στο κυρτό του θωρακικού κυρ-

τώματος, (α) Η οπισθοπρόσθια ακτινογρα-

φία δείχνει 68° δεξιό κύρτωμα Θ11-Ο3 και 

30° ανώτερη θωρακικό κύρτωμα Θ4-Θ8 12° 

και αριστερό οσφυϊκό Ο1-Ο4 40°. (β) Το 

μείζον δεξιό θωρακικό κύρτωμα διορθω-

νόταν στις 35° με την πλάγια κάμψη του 

κορμού προς τα δεξιά. Η στροφική πλαγιο-

λίσθηση είναι εμφανής στο επίπεδο Ο2-Ο3. 

(γ) Η πλάγια ακτινογραφία φανερώνει την 

παρουσία θωρακοοσφυϊκής κύφωσης Θ10-

Ο2 15°. 

1α 1β

1γ
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2γ

Εικόνα 2. Μετεγχειρητική οπισθοπρόσθια 

(α) και πλάγια (β) ακτινογραφία μετά από 

την οπίσθια σπονδυλοδεσία Θ4-Ο3, όπου το 

κύριο θωρακικό κύρτωμα ελαττώθηκε στις 

19° ενώ η θωρακοοσφυϊκή κύφωση στις 5°. 

(γ) Δύο έτη μετεγχειρητικά, έχει επιτευχθεί 

οστική σπονδυλοδεσία με το κύριο κύρτωμα 

στις 30°. Η ασθενής ανέφερε βελτίωση των 

συμπτωμάτων της και της εικόνας του 

εαυτού της.

2α 2β



τέρου έτους. Αν και η σπονδυλική της στήλη εμ-
φάνιζε απώλεια ισορροπίας προς τα δεξιά, η οστι-
κή σπονδυλοδεσία ολοκληρώθηκε και η ασθενής 
επέστρεψε στις καθημερινές δραστηριότητές της 
με σημαντική ελάττωση του άλγους. 

Συζήτηση

Η σκολίωση μπορεί να επιδεινωθεί μετά τη σκε-
λετική ωρίμανση. Παράγοντες κινδύνου επιδείνω-
σης της οσφυϊκής σκολίωσης είναι καμπύλη μεγα-
λύτερη από 30°, στροφή κορυφαίου σπονδύλου 
πάνω από 33%, πλαγιολίσθηση μεγαλύτερη από 
6 χιλιοστά και φτωχή τοποθέτηση του Ο5 σπον-
δύλου στο ιερό οστούν (Korovessis et al 1994). Αν 
και οι θωρακοοσφυϊκές και οσφυϊκές σκολιώσεις 
δεν επιδεινώνονται στην ενήλικο ζωή τόσο όσο οι 
θωρακικές, εντούτοις σχετίζονται περισσότερο με 
τον πόνο απ’ ότι οι τελευταίες (Ascani et al 1986, 
Kostuik Bentivoglio 1981). Αυτό οφείλεται στις 
σπονδυλαρθριτικές αλλοιώσεις και στη στένωση 
σπονδυλικού σωλήνα της οσφυϊκής μοίρας προ-
καλώντας, εκτός από οσφυαλγία, ισχιαλγία και 
ριζιτικά ενοχλήματα.

Προ της χειρουργικής επέμβασης απαιτείται προ-
σεκτική επιλογή ασθενούς. Θα πρέπει να περιλαμ-
βάνεται αναλυτικό ιστορικό, ακριβής εντόπιση του 
άλγους, μέτρηση ισοσκελίας και πυελικής λοξότητας, 
λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων, νευρολογική 
εξέταση, ψυχιατρική αξιολόγηση, πλήρης ακτινολο-
γικός έλεγχος με διορθωτικές λήψεις και μαγνητική 
τομογραφία τις περισσότερες φορές. Οι ενδείξεις 
χειρουργικής θεραπείας της σκολίωσης ενηλίκων 
είναι αρκετά διαφορετικές απ’ ότι στους εφήβους. 
(Bradford et al 1999). Ο χρόνιος πόνος που δεν υπο-
χωρεί στη συντηρητική θεραπεία είναι η πιο συνήθης 
ένδειξη (Jackson et al 1983). Άλλες καταστάσεις που 
καθιστούν τη χειρουργική επέμβαση αναγκαία απο-
τελούν κυρτώματα μεγαλύτερα από 50° ή 60° συνο-
δευόμενα με διαταραχές ισορροπίας στο μετωπιαίο 
ή εγκάρσιο επίπεδο, σημαντική διαταραχή της ανα-
πνευστικής λειτουργίας, ριζιτικά συμπτώματα λόγω 
σπονδυλικής στένωσης και μη αποδεκτή κοσμητική 
εικόνα (Jackson et al 1989).

Συχνά προβλήματα στη χειρουργική της σκολί-
ωσης των ενηλίκων και όχι τόσο συχνά στους ε-

φήβους με σκολίωση αποτελούν η οστεοπενία, η 
δύσκαμπτη σπονδυλική στήλη, η διαταραχή ισορ-
ροπίας και η μεταβατική κύφωση. Σχετικά με τη 
διαταραχή ισορροπίας, σε πρόσφατη εργασία τους 
οι Glassman και συνεργάτες  (Glassman et al 2005) 

απέδειξαν ότι η θετική γραμμή βαρύτητας από το 
κέντρο του Α7 σπονδύλου μεγαλύτερη από 2 εκα-
τοστά έμπροσθεν του οσφυοϊερού διαστήματος. 
Η ανισορροπία στο οβελιαίο επίπεδο σχετίζεται 
περισσότερο με τη συμπτωματολογία από ότι η α-
νισορροπία στο μετωπιαίο επίπεδο. Οι παραπάνω 
παράγοντες θα πρέπει να αξιολογούνται σε κάθε 
περίπτωση και να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέ-
τρα, όπως αύξηση της επιφάνειας επαφής μετάλ-
λου-οστού, χρήση διαυχενικών βιδών, πρόσθια α-
πελευθέρωση των μαλακών μορίων,  επέκταση της 
σπονδυλοδεσίας κεντρικότερα του Θ8 σπονδύλου 
και ενημέρωση-συγκατάθεση του ασθενούς για 
πιθανούς κινδύνους από κακή ευθυγράμμιση της 
σπονδυλικής στήλης του ασθενούς. Η χειρουργι-
κή θεραπεία της σκολίωσης οδηγεί σε επιπλοκές 
συχνότερα σε ενήλικες ασθενείς σε σχέση με τους 
εφήβους. Οι μείζονες επιπλοκές με τις αντίστοι-
χες συχνότητες αποκαλύπτονται σε εκτεταμένη 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η ψευδάρθρωση 
είναι η πιο συχνή (5-27%). Υπολειπόμενος πόνος 
(5-15%), νευρολογική βλάβη (1-5%), θρομβοφλε-
βίτιδα (1-20%) και η λοίμωξη (0,5-5%) είναι επί-
σης δυσάρεστα επακόλουθα της μετεγχειρητικής 
περιόδου (Bradford et al 1999, Birdwell et al 1998, 
Simmons et al 1993). Οι ασθενείς που περιγράφο-
νται παραπάνω κυμαίνονται από τα 27 μέχρι τα 54 
έτη. Το ιστορικό αποκάλυψε την ύπαρξη σκολίω-
σης από την εφηβεία σε όλους τους ασθενείς και 
προοδευτική επιδείνωση στην ενήλικο ζωή σε δύο 
από αυτούς. Και στις τρεις περιπτώσεις, κύρια έν-
δειξη της χειρουργικής επέμβασης αποτελούσε η 
επίμονη και σοβαρή οσφυαλγία λόγω εκφυλιστι-
κών αλλοιώσεων της κατώτερης οσφυϊκής μοίρας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις συμπεριλαμβανόταν ο-
πίσθια σπονδυλοδεσία με αυτομοσχεύματα. Στην 
3η περίπτωση, διενεργήθηκε επιπλέον πρόσθια 
απελευθέρωση και σπονδυλοδεσία λόγω δύσκα-
μπτου κυρτώματος. Σε όλους τους ασθενείς, εκτός 
από το δεύτερο, η σπονδυλοδεσία εκτεινόταν μέ-
χρι και το ιερό οστούν. Στο συγκεκριμένο ασθενή, 
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ο σταθερός σπόνδυλος ήταν ο Ο3 και το οσφυϊκό 
κύρτωμα διορθωνόταν πλήρως στις δυναμικές α-
κτινογραφίες με πλάγια κλίση του κορμού και έτσι 
αποφεύχθηκε η σπονδυλοδεσία της κατώτερης ο-
σφυϊκής μοίρας. Οι ασθενείς ελέγχονταν διεγχει-
ρητικά με σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά 
και σε μία περίπτωση με αμφίβολα σήματα διε-
νεργήθηκε η δοκιμασία αφύπνισης κατά Stagnara. 
Σε δύο περιπτώσεις είχαμε την εμφάνιση πνευ-
μοθώρακα δεν χρειάσθηκε όμως να εφαρμοσθεί 
κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Άλγος σχετιζόμενο με 
τα υλικά σπονδυλοδεσίας παρουσιάσθηκε σε δύο 
περιπτώσεις και οδήγησε στην αφαίρεση των υλι-
κών τρία έτη μετεγχειρητικώς σε μία περίπτωση. 
Σποραδικά προβλήματα με τις βίδες λαγονίου πα-
ρουσιάσθηκαν σε δύο ασθενείς χωρίς ακτινολογι-
κά σημεία χαλάρωσης ή φλεγμονής. Επιδείνωση 
της σκολίωσης παρά τη σπονδυλοδεσία τεκμη-
ριώθηκε στον τρίτο ασθενή. Η ανισορροπία της 
σπονδυλικής στήλης στο μετωπιαίο επίπεδο διορ-
θώθηκε με υπερυψωμένο υπόδημα. Παρόλα αυτά, 
η οστική σπονδυλοδεσία επιτεύχθηκε το πρώτο 
έτος μετεγχειρητικά. Ευτυχώς, κανένας από τους 
ασθενείς μας δεν παρουσίασε ψευδάρθρωση ούτε 
νευρολογικές επιπλοκές. Η εμμένουσα οσφυαλγία 
και η επιδείνωση των κυρτωμάτων αποτελούν τις 
κύριες ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας της σκο-
λίωσης των ενηλίκων. Λόγω των εκφυλιστικών 
αλλοιώσεων και της ανισορροπίας του κορμού, 
στις περισσότερες περιπτώσεις της θωρακοοσφυι-
κής και οσφυϊκής σκολίωσης είναι απαραίτητη η 
επέκταση της σπονδυλοδεσίας στην οσφυοϊερά 
περιοχή. Ο προεγχειρητικός πόνος προοδευτικά 
υποχωρεί μετά την εγχείρηση αλλά μπορεί να πα-
ρουσιασθούν συμπτώματα προκαλούμενα από τα 
υλικά σπονδυλοδεσίας. Η εμφάνιση ανεπιθύμητων 
καταστάσεων απαιτεί στενή παρακολούθηση επί 
μακρόν.

Αbstract

Complications after adult scoliosis surgery

Ploumis A., Fisk J.R.

Adult spinal deformities are more rigid than their 
adolescent counterparts and thus more difficult to 
treat. Scoliosis surgery in adults has less satisfactory 
results and is usually complicated with more severe 
problems than in adolescents.

Three cases of idiopathic adult scoliosis treated 
surgically are reported. The main indications for 
surgery were unrelievable back pain and curve pro-
gression. Osseous fusion was succeeded in all three 
cases. Pneumothorax that resorbed postoperatively 
was noticed in two cases. Trunk imbalance appeared 
only in one case and improved with a shoe lift. Other 
minor pain problems were dealt with satisfactorily. 
Treatment options and complications of idiopathic 
adult scoliosis surgery are discussed. In conclusion, 
high index of attention for possible surgical compli-
cations is necessary and close follow-up for a long 
period is recommended.

Key words:  Adult scoliosis, spinefusion, complications.
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Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί η επίδραση των ε-
νεργητικών διατάσεων P.N.F. στην αντιμετώπιση φλεγμονής της 
πελματιαίας απονεύρωσης. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 
16 αθλητές διαφορετικών αγωνισμάτων (ποδοσφαιριστές n=6), 
(αθλητές στίβου n=6), (αθλητής αντισφαίρισης n=1), (αθλητής 
πετοσφαίρισης n=1), (αθλητής χειροσφαίρισης n=1) και (αθλη-
τής καλαθοσφαίρισης n=1) με πελματιαία απονευρωσίτιδα που 
εμφάνισαν την προηγούμενη τετραετία (1997-2001). Σύμφωνα 
με το σχεδιασμό της μελέτης οι αθλητές χωρίσθηκαν σε τέσσερις 
ομάδες: ομάδα  ελέγχου (ομάδα Α, n=4), ομάδα κράτα - χαλά-
ρωση (ΚΧ), η οποία ακολούθησε ένα πρόγραμμα ισομετρικών 
συσπάσεων με αντίσταση και συνοδεύεται από χαλάρωση (ομάδα 
Β, n=4), ομάδα σύσπαση - χαλάρωση (ΣΧ), η οποία ακολούθησε 
ένα πρόγραμμα εναλλακτικών ισοτονικών συσπάσεων με αντί-
σταση και συνοδεύεται από χαλάρωση (ομάδα Γ, n=4) και ομάδα 
που εφάρμοσε ρυθμική σταθεροποίηση (ΡΣ) και ακολούθησε ένα 
πρόγραμμα εναλλακτικών ισομετρικών συσπάσεων με αντίσταση 
χωρίς χαλάρωση (ομάδα Δ, n=4). Το πρωτόκολλο της άσκησης 
περιλάμβανε τρία σετ των πέντε επαναλήψεων, τρεις φορές την 
ημέρα, με συχνότητα πέντε ημέρες την εβδομάδα για ένα μήνα. 
Οι ομάδες αξιολογήθηκαν στην ισορροπία σε μονοποδική στήριξη 
και στην κινητικότητα στη ραχιαία κάμψη ποδοκνημικής, στην 
ανάσπαση έξω χείλους και στην έκταση της 1ης μεταταρσοφαλ-
λαγγικής άρθρωσης πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμ-
ματος αποκατάστασης. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

Όροι ευρετηρίου: ι διοδεκτική νευρομυϊκή διευκόλυνση, πελματιαία απο-
νεύρωση 



διαπιστώθηκε ότι οι τρεις πειραματικές ομάδες εμ-
φάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) 
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Στην ικανότητα 
ισορροπίας η ομάδα Δ παρουσίασε τη μεγαλύτερη 
βελτίωση σε ποσοστό 40,21% σε σύγκριση με τις 
ομάδες Β και Γ αντίστοιχα, ενώ στην κινητικότητα 
εμφανίστηκε υπεροχή της ομάδας Γ σε όλες τις με-
τρήσεις, χωρίς ωστόσο να είναι στατιστικά σημα-
ντική. Συμπερασματικώς, λοιπόν διαπιστώνεται, 
ότι ένα πρόγραμμα ενεργητικών διατάσεων P.N.F. 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ισορροπία και 
την κινητικότητα των επηρεασμένων αρθρώσεων 
των αθλητών με φλεγμονή της πελματιαίας απο-
νεύρωσης.

Εισαγωγή

Μια από τις πιο συνηθισμένες παθολογικές κα-
ταστάσεις του άκρου πόδα, για την οποία οι α-
σθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια και θεραπεία 
είναι η πελματιαία απονευρωσίτιδα. Η πελματι-
αία απονευρωσίτιδα είναι φλεγμονή της πελμα-
τιαίας απονεύρωσης η οποία εντοπίζεται στην 
έκφυση της απονεύρωσης στο φύμα της πτέρνας 
εξαιτίας της διατατικής καταπόνησης της περιτο-
νίας στη βάση της (Gudeman et al. 1997; Caselli 
et al. 1997; Oloff et al. 1998). Οι μηχανισμοί που 
συμβάλλουν στην εμφάνιση της πελματιαίας α-
πονευρωσίτιδας είναι ο υπερβολικός πρηνισμός 
του πρόσθιου και οπίσθιου μέρους του άκρου 
ποδός που φέρει την ποδική καμάρα χαμηλά και 
επιμηκύνοντας το πόδι δημιουργεί τραυματικές 
διατατικές δυνάμεις στην πελματιαία απονεύρω-
ση. Ο εμφανιζόμενος πόνος έχει αναφερθεί ότι 
οφείλεται σε συγκεντρωμένη τάση που ασκείται 
στην έσω απόφυση της πτέρνας (Lapidus et al, 
1965), στην απώλεια τοπικού λίπους λόγω διά-
τασης ή ρήξης του διαφράγματος του ινώδους 
ιστού (Snook et al, 1972), στη μηχανική καταπό-
νηση της πρόσθιας κάτω επιφάνειας της πτέρνας 
(Kowng et al, 1988) και σε νευροπάθεια (Pfeffer 
et al, 1995). Ο τραυματισμός αυτός οφείλεται στη 
μείωση της ενεργητικής ραχιαίας κάμψης της πο-
δοκνημικής άρθρωσης και της παθητικής έκτα-
σης της πρώτης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρω-

σης, καθώς επίσης και στη μείωση της δυνατότη-
τας ανάσπασης του έξω χείλους της υπαστραγα-
λικής άρθρωσης (Kowng et al, 1988; Schepsis et 
al. 1991; Kibler et al. 1991; Reid 1992; Chandler et 
al. 1993; Howell 1995). 

Σήμερα οι τεχνικές της ιδιοδεκτικής νευρομυϊ-
κής διευκόλυνσης (Prοpioceptive Neuromuscular 
Facilitation, P.N.F.) χρησιμοποιούνται συχνά 
για τη βελτίωση του νευρομυϊκού συντονισμού, 
της αρθρικής κινητικότητας (Burke et al. 1996; 
Sundquist et al. 1996; Massara et al. 1995; Lustig et 
al. 1992; Sullivan et al.1992; Cornelius et al. 1992; 
Swinnen et al; 1988; Osternig et al. 1990; Ferber 
et al. 2002) και της δύναμης (Nelson et al. 1986; 
Lustig et al. 1992; Kofotolis et al. 2002). Η θερα-
πευτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον δύο μη-
νών με τη χρήση της μεθόδου P.N.F. μεταβάλει το 
μέγεθος της εγκάρσιας διατομής και τον τύπο των 
μυϊκών ινών και οι μεταβολές αυτές παρουσιάζο-
νται στις μυϊκές ίνες ταχείας συστολής (Kofotolis 
et al. 2004). Επιστημονικές μελέτες έδειξαν ότι η 
μέθοδος P.N.F. με τις τεχνικές σύσπαση - χαλά-
ρωση και κράτημα - χαλάρωση είναι πιο αποτελε-
σματικές από άλλες τεχνικές παθητικής διάτασης 
(Sady et al. 1982; Lukas et al. 1984; Osterning et 
al. 1990; Lustig et al. 1992). Ωστόσο, παραμένει ά-
γνωστο αν εμφανίζονται μεταβολές της κινητικό-
τητας και της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων 
τεχνικών της μεθόδου P.N.F.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να συγκρί-
νει την επίδραση τριών διαφορετικών μεθόδων 
με την τεχνική της P.N.F. στο εύρος κινητικότη-
τας της ραχιαίας κάμψης της ποδοκνημικής άρ-
θρωσης, στη δυνατότητα ανάσπασης του έξω 
χείλους της υπαστραγαλικής άρθρωσης, στη 
ραχιαία έκταση της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής 
άρθρωσης και στην ικανότητα ισορροπίας στη  
φάση της μονοποδικής στήριξης σε αθλητές με 
φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης.

Υλικό – Μέθοδος 
Δείγμα

Στην έρευνα συμμετείχαν 16 αθλητές διαφορετι-
κών αγωνισμάτων (ποδοσφαιριστές n=6), (αθλητές 
στίβου n=6), (αθλητής αντισφαίρισης n=1), (αθλη-
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τής πετοσφαίρισης n=1), (αθλητής χειροσφαίρισης 
n=1) και (αθλητής καλαθοσφαίρισης n=1) με δια-
γνωσμένη πελματιαία απονευρωσίτιδα. Η επιλογή 
των συμμετεχόντων έγινε σε διάστημα τεσσάρων 
(4) ετών κατά τα έτη (1997-2001). Το θεραπευτικό 
πρόγραμμα άσκησης διήρκεσε τέσσερεις εβδομάδες, 
ενώ οι αθλητές ακολούθησαν το ίδιο πρόγραμμα 
φυσικοθεραπευτικής - φαρμακευτικής αγωγής δι-
άρκειας μίας εβδομάδας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό 
της μελέτης χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες (πί-
νακας 1): Την ομάδα ελέγχου (ομάδα Α, n=4), την 
ομάδα με θεραπευτικό πρόγραμμα P.N.F. κράτημα 
- χαλάρωση – διάταση (ΚΧΔ), η οποία ακολούθησε 
ένα πρόγραμμα ισομετρικών συσπάσεων με αντί-
σταση και συνοδεύεται από χαλάρωση (ομάδα Β, 
n=4), την ομάδα με θεραπευτικό πρόγραμμα P.N.F. 
σύσπαση – χαλάρωση – διάταση (ΣΧΔ), η οποία α-
κολούθησε ένα πρόγραμμα εναλλακτικών ισοτονι-
κών συσπάσεων με αντίσταση και συνοδεύεται από 
χαλάρωση (ομάδα Γ, n=4) και την ομάδα που εφάρ-
μοσε τη μέθοδο P.N.F. με ρυθμική σταθεροποίηση 
(ΡΣ) και ακολούθησε ένα πρόγραμμα εναλλακτι-
κών ισομετρικών συσπάσεων με αντίσταση χωρίς 
χαλάρωση (ομάδα Δ, n=4). 

Πρωτόκολλο άσκησης

Το πρωτόκολλο της άσκησης περιλάμβανε τρία 
σετ των πέντε επαναλήψεων, τρείς φορές την η-
μέρα, με συχνότητα πέντε ημέρες την εβδομάδα 
για ένα μήνα σύμφωνα με τις τεχνικές της μεθό-
δου P.N.F.

Τεχνικές Διάτασης
α) Κράτημα – Χαλάρωση - Διάταση (ΚΧΔ) 

(Hold – Relax - Stretching): Ισομετρική σύσπα-
ση 5 sec (πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής – 
κάμψη δακτύλων), χαλάρωση 5 sec και παθητική 
διάταση (ραχιαία κάμψη ποδοκνημικής – έκταση 
δακτύλων). 

β) Σύσπαση – Χαλάρωση - Διάταση (ΣΧΔ) 
(Contract – Relax - Stretching): Ισομετρική σύ-
σπαση 4 - 6 sec (πελματιαία κάμψη της ποδοκνη-
μικής – κάμψη δακτύλων), χαλάρωση 2 sec και 
παθητική διάταση 8 sec (ραχιαία κάμψη ποδο-
κνημικής – έκταση δακτύλων). 

γ) Ρυθμική Σταθεροποίηση (ΡΣ) (Rhythmic 

Stabilization): Εναλλακτικές μέγιστες ισομετρι-
κές συσπάσεις με αντίσταση 5 sec (πελματιαία 
κάμψη - ραχιαία κάμψη ποδοκνημικής, κάμψη 
δακτύλων - έκταση δακτύλων) χωρίς να απαιτεί-
ται κίνηση. 

Για την αξιολόγηση των εξεταζομένων εφαρμό-
στηκε η παρακάτω διαδικασία:

α) Η μέτρηση του εύρους κίνησης

Η μέτρηση της ραχιαίας κάμψης της ποδοκνη-
μικής και της ανάσπασης του έξω χείλους της υ-
παστραγαλικής άρθρωσης γίνονταν σε καθιστή 
θέση με την άρθρωση του γόνατος σε κάμψη 900 
και σε ουδέτερη θέση έξω - έσω στροφής με την 
ποδοκνημική άρθρωση σε ουδέτερη - μηδέν θέ-
ση. Η μέτρηση της έκτασης της 1ης μεταταρσιο-
φαλαγγικής άρθρωσης γίνονταν σε ύπτια κατά-
κλιση με τις αρθρώσεις του ποδιού και των δα-
κτύλων σε ουδέτερη - μηδέν θέση. Το κέντρο του 
γωνιομέτρου τοποθετήθηκε στη ραχιαία επιφά-
νεια της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης. 
Ο σταθερός βραχίονας ήταν παράλληλος στον 
επιμήκη άξονα του 1ου μεταταρσίου και ο κινη-
τός στον επιμήκη άξονα της κεντρικής φάλαγ-
γας του 1ου μεταταρσίου. Η παθητική μέτρηση 
της αρθρικής κινητικότητας γινόταν από τον ίδιο 
εξεταστή με το γωνιόμετρο τύπου Myrin (LIC 
Rehab, Sweden) και για την έκταση της πρώτης 
μεταταρσιοφαλαγγικής χρησιμοποιήθηκε η μέ-
θοδος της γωνιομέτρησης. Αρχικά έγιναν δοκι-
μασίες αξιοπιστίας (επαναλαμβανόμενες μετρή-
σεις από τον ίδιο εξεταστή (r=0,98), οι μετρήσεις 
πραγματοποιήθηκαν τις ίδιες ώρες της ημέρας, 
σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς να έχει προη-
γηθεί προθέρμανση και η καταγραφή γινόταν σε 
μοίρες μετά από παθητική διάταση.

β) Η μέτρηση ισορροπίας

Για τη μέτρηση της ισορροπίας χρησιμοποιήθη-
κε μια δοκός ισορροπίας μήκους 50cm, πλάτους 
3cm και ύψους 4cm, καλυμμένη με ένα υλικό 
(μέγιστο πάχος 5cm). Δύο στηρίγματα μήκους 
15cm και πλάτους 2cm χρησιμοποιήθηκαν για 
τη σταθερότητα της δοκού. Ο εξεταζόμενος στη-
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ρίζονταν με το ένα πόδι πάνω στη δοκό ισορρο-
πίας με το γόνατο του άλλου ποδιού πίσω λυγι-
σμένο στις 900 και τα χέρια ενωμένα πίσω στην 
πλάτη. Η χρονομέτρηση σταματούσε τη στιγμή 
που ο δοκιμαζόμενος έπεφτε από τη δοκό. Ο 
χρόνος στάσης μετρήθηκε με χρονόμετρο χειρός. 
Η αξιοπιστία και εγκυρότητα του τεστ (r=0.99, 
p<0.001) έχει αναφερθεί από τους Kaikkonen et 
al, (1994, 1996).

Στατιστική ανάλυση

Για τη στατιστική επεξεργασία και την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της μελέτης χρησιμοποιήθη-
κε το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences, Chicago Illinois USA, version 
11.0). H συγκριτική αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων των μετρήσεων έγινε με ανάλυση Paired 
Samples T-Test και ανάλυση διακύμανσης (οne-
way ANOVA). Για όλους τους δοκιμαζόμενους 
της μελέτης και για όλες τις εξεταζόμενες παρα-
μέτρους υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και η τυπι-
κή απόκλιση. Οι διαφορές θεωρήθηκαν στατιστι-
κά σημαντικές, όταν η στατιστική υπόθεση μπο-
ρούσε να απορριφθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 
μικρότερο του 5% (p<0,05).

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδει-
ξαν ότι μετά τη θεραπευτική αγωγή η αρθρική κι-
νητικότητα αυξήθηκε σημαντικά στις ομάδες που 
χρησιμοποίησαν την τεχνική (ΣΧΔ) και (ΚΧΔ) 
σε σύγκριση με την ομάδα που χρησιμοποίησε 
την τεχνική σταθεροποίησης και την ομάδα ε-
λέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν στην κινητι-
κότητα στατιστικώς σημαντική αύξηση στις δύο 
ομάδες Σύσπαση Χαλάρωση και Κράτημα Χα-
λάρωση σε σχέση με τις άλλες ομάδες Ρυθμικής 
Σταθεροποίησης και Ελέγχου. Το εύρος κίνησης 
της ραχιαίας κάμψης στην ποδοκνημική άρθρω-
ση παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά 
στην ομάδα (ΚΧΔ) κατά 16,5% (p<0.000) και 
στην ομάδα (ΣΧΔ) κατά 19,9% (p<0.001) αντί-
στοιχα, σε σύγκριση με τις άλλες δυο ομάδες της 
(ΡΣ) και της ομάδας ελέγχου (σχήμα 1).   
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Σχήμα 1. Παθητικό εύρος κίνησης στη ραχιαία κάμψη της 
ποδοκνημικής άρθρωσης

 μεταξύ των ομάδων

Σχήμα 2. Παθητικό εύρος κίνησης στην ανάσπαση έξω 
χείλους της υπαστραγαλικής άρθρωσης μεταξύ των ομάδων

Σχήμα 3. Παθητικό εύρος κίνησης στην ραχιαία έκταση της 
1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης μεταξύ των ομάδων



Μετά τη θεραπευτική αγωγή η παθητική ανά-
σπαση του έξω χείλους της υπαστραγαλικής άρ-
θρωσης αυξήθηκε σημαντικά στην ομάδα (ΚΧΔ) 
κατά 23,1% (p<0.002) και κατά 27% (p<0.000) 
στην ομάδα (ΣΧΔ). Αντίθετα, στις άλλες δύο ο-
μάδες δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
(σχήμα 2).

Στο εύρος κίνησης της ραχιαίας κάμψης της 
1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική αύξηση στην ομάδα (ΚΧΔ) 
(12,7%, p<0.000) και στην ομάδα (ΣΧΔ) (14,4%, 
p<0.000). Αντίθετα, στις άλλες δυο ομάδες της 
ρυθμικής σταθεροποίησης και της ομάδας ελέγ-
χου δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος 
άσκησης (σχήμα 3).

Το σχήμα 4 δείχνει ότι η ομάδα της ρυθμικής 
σταθεροποίησης παρουσίασε σημαντικά μεγα-
λύτερη βελτίωση στο χρόνο στήριξης στη δοκό 
(40,2%, p<0.000) συγκριτικά με τις υπόλοιπες ο-
μάδες κατά 26,1% (p<0.001) και 13,7% (p<0.006) 
αντίστοιχα, μετά την εφαρμογή του προγράμμα-
τος άσκησης (σχήμα 4). 

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων με 
την ανάλυση διακύμανσης (one-way ANOVA) 
τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης και των 
διαφορών που παρουσιάστηκαν μεταξύ των ο-
μάδων φανερώνουν την κύρια επίδραση ως 
προς το εύρος της αρθρικής κινητικότητας, δη-
λαδή ΣΧΔ>ΚΧΔ>ΡΣ, ενώ στην ικανότητα της 
ισορροπίας η κύρια επίδραση φαίνεται ως εξής 
ΡΣ>ΚΧΔ>ΣΧΔ (Πίνακας 2). 

Συζήτηση

Σε πολλούς αθλητές, κυρίως ποδοσφαιριστές 
και αθλητές του στίβου εμφανίζονται συνήθως 
συμπτώματα πελματιαίας απονευρωσίτιδας μετά 
την εφαρμογή ενός προπονητικού προγράμμα-
τος, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις και τρέξιμο 
σε σκληρή επιφάνεια (Nunn et al,1997). Οι διατα-
τικές ασκήσεις του γαστροκνημίου και υποκνημι-
δίου μυός και η τροποποίηση της δραστηριότητας 
έχουν αναφερθεί ως τρόπος πρόληψης και έδειξε 
ότι αποτελούν πραγματικό μέτρο εξάλειψης της 
οξείας φλεγμονής και του πόνου (Pfeffer 1995).
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Σχήμα 4. Χρόνος ισορροπίας των ομάδων

Ηλικία 
(έτη)

Ύψος 
(cm)

Βάρος 
(kg)

Ομάδα Α (n=4) 20,97±1,06 177,12±3,53 74,17±1,82

Ομάδα B (n=4) 22,60±4,18 183,90±6,88 70,70±3,19

Ομάδα Γ (n=4) 21,67±3,48 179,37±3,46 76,02±3,20

Ομάδα Δ (n=4) 20,15±0.9 179,45±3,23 74,90±3,01

Πίνακας 1. Σωματομετρικά χαρακτηριστικά των εξεταζομένων (mean±SD).



Στην παρούσα μελέτη η ομάδα που εφάρμο-
σε την τεχνική της σύσπασης - χαλάρωσης - δι-
άτασης αύξησε σημαντικά το εύρος κίνησης σε 
όλες τις αρθρώσεις (ραχιαία κάμψη, ανάσπαση 
του έξω χείλους και έκταση της 1ης μεταταρσιο-
φαλαγγικής, καθώς και η ομάδα κράτημα - χαλά-
ρωση Διάταση σε σχέση με την ομάδα της ρυθ-
μικής σταθεροποίησης και ελέγχου. Η τεχνική 
αυτή (ΣΧΔ) βασίζεται στην αυτογενή αναστολή 
(αντίστροφο μυοτατικό αντανακλαστικό) της 
συσπώμενης μυϊκής ομάδας μέσω της δραστη-
ριότητας των οργάνων Golgi. Αυτή η αναστολή 
παραμένει και κατά τη διάταση που ακολουθεί. 
Παράλληλα η ισομετρική σύσπαση – χαλάρωση 
προκαλεί αύξηση της τάσης των οργάνων Golgi 
και ελαττώνει τη νευρική δραστηριότητα στο δι-
ατεινόμενο μυ. Είναι πιθανό η ισομετρική συστο-
λή, που ακολουθείται από ενεργητική χαλάρωση, 
να αναστέλλει τη δράση των α-κινητικών νευρώ-
νων στο μυ με αποτέλεσμα την παραπέρα χαλά-
ρωση και επιμήκυνση των μυών. Τα αποτελέσμα-
τά μας συμφωνούν με άλλες έρευνες που αναφέ-
ρουν ότι η τεχνική αυτή αποδείχτηκε καλύτερη 
από τη δυναμική και τη μερική παθητική διάταση 
στη βελτίωση του εύρους κίνησης (Markos 1979; 
Prentice 1983; Moore & Hutton 1980). Μια δια-
δεδομένη διευκόλυνση της ενέργειας των αντα-
γωνιστών μετά από εκούσια σύσπαση των πρω-

ταγωνιστών, φαίνεται να λειτουργεί ανεξάρτητα 
από το κεντρικό νευρικό σύστημα (Knutsson & 
Martensson 1980). Στη μελέτη αυτή, οι συνθή-
κες σύσπασης-χαλάρωσης δεν εμποδίζουν την 
κίνηση των τενόντων για την πελματιαία κάμψη 
της ποδοκνημικής άρθρωσης και στην πραγματι-
κότητα συντελούν στην αύξηση της κίνησης των 
ανταγωνιστών κατά τη διάρκεια της διάτασης. 
Επίσης αξιολογήθηκε και η ικανότητα ισορροπί-
ας στην ποδοκνημική άρθρωση, ενώ σε όλα τα 
άτομα που εξετάστηκαν τα καλύτερα αποτελέ-
σματα πέτυχε η ομάδα που ακολούθησε ένα πρό-
γραμμα εναλλακτικών ισομετρικών συσπάσεων 
πρωταγωνιστών-ανταγωνιστών ενάντια σε αντί-
σταση έναντι των άλλων ομάδων που ακολού-
θησαν ένα πρόγραμμα ισομετρικής άσκησης με 
αντίσταση που ακολουθείται από χαλάρωση ή 
ένα πρόγραμμα ισοτονικής άσκησης με αντίστα-
ση των περιορισμένων μυών που ακολουθείται 
από χαλάρωση. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι 
η μέγιστη ισομετρική σύσπαση επιστρατεύει με-
γαλύτερο αριθμό κινητικών μονάδων και επιτυγ-
χάνει τη μέγιστη δράση των μυών. Ο αυξημένος 
συγχρονισμός της πυροδότησης των κινητικών 
μονάδων που παρουσιάζεται με την ισομετρική 
άσκηση είναι ένας άλλος παράγοντας που αυξά-
νει την παραγωγή δύναμης από ένα μυ κατά την 
άσκηση. Οι δύο αυτοί παράγοντες, η ενεργοποίη-
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Πίνακας 2. Ισορροπία και αρθρική κινητικότητα μεταξύ των ομάδων (mean±SD).

Ομάδα Α 
(n=4)

Ομάδα B 
(n=4) 

Ομάδα Γ
 (n=4)

Ομάδα 
Δ (n=4)

Ισορροπία (sec) 75,0±0,7 93,6±3,3 85,8±1,4 103,3±0,9a,b,c

Πελματιαία κάμψη (o) 17,0±0,1 19,8±0,1a,d 19,8±0,1a,d 17,5±0,2a

Ανάσπαση έξω χείλους (o) 11,4±0,3 14,7±0,6a,d 15,2±0,2a,d 12,1±0,1

Έκταση 1ης ΜΤΦ (o) 35,6±0,4 40,3±0,6a,d 40,0±0,2a,d 35,2±0,5

p<0.05: aΟμάδα Α, bΟμάδα Β, cΟμάδα Γ, d Ομάδα Δ



ση κινητικών μονάδων και η αύξηση του ρυθμού 
πυροδότησής τους, παράγουν ένα συνεχές, εκού-
σιας παραγωγής δύναμης, έργο στο μυ που φέρει 
καλύτερα αποτελέσματα στη σταθερότητα της 
άρθρωσης. Φαίνεται ότι η εφαρμογή ισομετρικής 
σύσπασης συγχρόνως σε πρωταγωνιστές και α-
νταγωνιστές μυς που ενεργούν στην άρθρωση 
επιτυγχάνει καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
σταθεροποίηση στην άρθρωση.

Στην παρούσα μελέτη επίσης παρατηρήθηκε 
σημαντική ομαδική αλληλεπίδραση, προτείνο-
ντας την κύρια επίδραση ΣΧΔ>ΚΧΔ>ΡΣ στην 
αρθρική κινητικότητα. Είναι πιθανό οι δύο τεχνι-
κές (ΣΧΔ) και (ΚΧΔ) να έχουν την ικανότητα να 
ξεπεράσουν την ανταγωνιστική δράση που πα-
ράγεται κατά τη διάρκεια εφαρμογής της άσκη-
σης, και διαδοχικά να παρουσιάσουν μεγαλύτερη 
αύξηση στο εύρος κίνησης της άρθρωσης. Η βελ-
τίωση του εύρους κίνησης είναι πιθανό να οφεί-
λεται σε νευροφυσιολογικούς παράγοντες, όπως 
προσαρμογές των περιφερικών μηχανισμών και 
των αισθητηριακών υποδοχέων του μυός. Η απο-
τελεσματικότητα της μεθόδου PNF, όσον αφορά 
στην επιμήκυνση των ιστών μπορεί κύρια να ο-
φείλεται στον έλεγχο του μυοτατικού αντανα-
κλαστικού. Η ισομετρική σύσπαση που ακολου-
θείται από ενεργητική χαλάρωση είναι πιθανό να 
αναστέλλει τη δράση των α-κινητικών νευρώνων 
με αποτέλεσμα περαιτέρω χαλάρωση και επιμή-
κυνση. Ως προς την ικανότητα του σώματος στη 
διατήρηση της ισορροπίας, η κύρια επίδραση ε-
πιβεβαίωσε τη σχέση ΡΣ>ΚΧ>ΣΧ. Φαίνεται ότι 
οι εναλλακτικές μέγιστες ισομετρικές συσπάσεις 
συναγωνιστών και ανταγωνιστών, χωρίς να απαι-
τείται χαλάρωση καθώς και οι ισομετρικές συ-
σπάσεις με αντίσταση που ακολουθούνται από 
χαλάρωση αποτελούν ικανότατο ερέθισμα για 
την επίτευξη σταθερότητας της άρθρωσης σε 
σχέση με την ομάδα που ακολούθησε ένα πρό-
γραμμα ισοτονικών συσπάσεων με αντίσταση 
που ακολουθούνται από χαλάρωση.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδει-
ξαν ότι η εφαρμογή διαφόρων τεχνικών της με-
θόδου PNF παρουσιάζουν ποικίλα αποτελέσματα 
στην αρθρική κινητικότητα και στην ισορροπία. 
Φαίνεται ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος ι-

σομετρικής άσκησης που ακολουθείται από χα-
λάρωση και ένα πρόγραμμα ισοτονικής άσκησης 
με αντίσταση των μυών που ακολουθείται από 
χαλάρωση αποτελούν ένα ικανό ερέθισμα για 
την αύξηση του εύρους κίνησης. Παράλληλα ένα 
πρόγραμμα εναλλακτικών μέγιστων ισομετρικών 
συσπάσεων πρωταγωνιστών-ανταγωνιστών φαί-
νεται ότι αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα όσον 
αφορά στην αύξηση του χρόνου ισορροπίας σε 
αθλητές με πελματιαία απονεύρωση. 

Abstract
Results of three different PNF stretch techni-
ques in athletes with plantar fasciitis

N. Kofotolis, Κ. Κotoglou, V. Μakris,
Th. Μetaxas, Κ. Μandroukas, G. Κapetanos.

Τhe objective of the following prospective study 
is to establish a relation among active stretching 
reflex production (PNF), in the view of relieving 
symptoms referred to plantar fasciitis. The Sample 
to be studied was a group of sixteen athletes par-
ticipating in different sports (soccer or European 
football players n=6, classical terrain athletes n=6, 
volley ball players n=1, Ping-Pong players n=1) ex-
periencing symptoms of plantar fasciitis, who were 
followed-up for the last four-year period. Accord-
ing to our study protocol, athletes were divided into 
four treatment groups: hold relax (H-R) n=4 (an 
isometric exercises under resistance program was 
performed and followed by relaxation), contact-re-
lax (C-R) n=4 (an alternating isotonic contraction 
under resistanse exercises program was performed, 
rhythmic stabilization (R-S) n=4 (an alternating 
isotonic contraction exercises program without 
relaxation at the end was performed and control 
group (C). In the exercising protocol a set of five re-
petitive sessions of each of the above was included 
three times a day-five days a week for four weeks. 
The results in the specified roups were evaluated 
in the stance phase and in the toe-off gait phase, 
in the eversion of the lateral aspect of the foot and 
in active extension of the first metatarsophalan-
geal joint before and after the rehabilitation pro-
gram. Judging from the results of measurements, 

69Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005



it was postulated that in patients of the experi-
mental groups a statistically significant difference 
(p<0.05) has been noticed in comparison to con-
trol group. The stance ability of the fourth group 
patients showed its greatest improvement (40,21%) 
in comparison to the other experimental groups. 
But in motion tests that are the toe-off phase and 
equilibrium a certain advantage of members of the 
contract-relax group was noticed with statistical 
significance. In conclusion, an active stretching ex-
ercises program PNF may produce significant im-
provement in the stance and toe-off phases of gait 
in athletes with plantar fasciitis.

Key-words:  propioceptive neuromuscular facilitation, 
plantar fasciitis. 

Βιβλιογραφία

1. Burke DA: Comparison of manual and ma-
chine assisted proprioceptive neuromuscular 
facilitation. Flexibility techniques. Microform 
Publications, Int’l Inst. For sport & Human 
Performance, University of Oregon, 1996.

2. Caseli MA, Longobardi SJ: Lower extremity 
injuries at the New York City Marathon. J 
Am Podiatr Med Assoc 1997, 87-1: 34-7.

3. Chandler TJ: A biomechanical approach to the 
prevention, treatment and rehabilitation of 
plantar fasciitis.  Sports Med 1993, 15-5: 344-
52.

4. Cornelius WL, Hands MR: The effects of a 
warm-up on acute hip joint flexibility using 
a modified PNF stretching technique. J Athl 
Train 1992, 27-2: 112-4.

5. Ferber R, Cravelle D, Osterning L: Effect of 
proprioceptive neuromuscular facilitation 
stretch techniques on trained and untrained 
older adults. J of Aging and Phys Activ 2002, 
10: 132-42.

6. Gudeman SD, Eisele SA, Heidt RS, Colosimo 
AJ, Stroupe AL: Treatment of plantar fasci-
itis by iontophoresis of 0.4% dexamethasone. 
A randomized, double blind, placebo-con-
trolled study. Am J Sports Med 1997, 25-3: 
312-6.

7. Howell D: Therapeutic Exercises. In Physical 
Therapy of the Foot and Αnkle (2ed) Hunt, 
G., McPoil, T. New York, Churchill Living-
stone, 1995. 

8. Kaikkonen A, Kannus P, Jaervinen M.: A per-
formance test protocol and scoring scale for 
the evaluation of ankle injuries. Am J Sports 
Med 1994, 22: 462-9. 

9. Kaikkonen A, Kannus P, Jaervinen M: Sur-
gery versus functional treatment in ankle 
ligament tears. A prospective study. Clin Or-
thop Re Re 1996, 326: 194-202.

10. Kibler WB, Goldberg C, Chandler TJ.: Func-
tional biomechanical deficits in running ath-
letes with plantar fasciitis. Am J Sports Med 
1991, 19-1: 66-71.

11. Knutsson E, Martensson A: Dynamic mo-
tor capacity in spastic paresis and its relation 
to prime mover dysfunction, spastic reflexes 
and antagonist co-activation. Scand J Rehab 
Med 1980, 12-3: 93-106.

12. Kofotolis N, Vrabas I, Kalogeropoulou E, 
Papadopoulos C, Sambanis M, Kalogero-
poulos I: Proprioceptive Neuromuscular 
Facilitation versus isokinetic training for 
strength endurance and jumping perfor-
mance. J Ηum Mov Stud 2002, 42: 155-165.

13. Kofotolis N, Vrabas I, Vamvakoudis E, Papa-
nikolaou A, Mandroukas K.: Proprioceptive 
neuromuscular facilitation training induced 
alterations in muscle fibre type and cross 
sectional area. Brit J of Sports Med 2005, 39-
3: e 11.

14. Kowng PK, Kay D, Voner RT, White MW.: 
Plantar fasciitis. Mechanisms and pathome-
chanics of treatment. Clin Sports Med 1988, 
7: 119-126.

15. Lapidus PW, Guidotti FP: Painful Heel: Re-
port of 323 patients with 364 painful heels. 
Clin Orthop Re Re 1965, 39:178.

16. Lucas RS, Koslow R: Comparative study of 
static, dynamic, and proprioceptive neuromus-
cular facilitation stretching technique on flex-
ibility. Percept Motor Skills 1984, 58: 615-8.

17. Lustig SA, Ball TE, Tooney M: A compari-
son of two proprioceptive neuromuscular fa-

70 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005



71Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005

cilitation techniques for improving range of 
motion and muscular strength. Isok exerc sci 
1992, 2-4: 154-9.

18. Markos PD: Ipsilateral and contralateral ef-
fects of proprioceptive neuromuscular facili-
tution techniques on hip motion and elec-
tromyographic activity. Phys Therapy 1979, 
59: 1366-73.

19. Massara G, Scoppa F: Proprioceptive mus-
cle stretching. J Inter Council Health - Phys 
Edu, Recreation Sport and Dance 1995, 31-2: 
38-43.

20. Moore MA, Hutton R: Electromyographic in-
vestigation of muscle stretching techniques. 
Med Sci Sports Exerc 1980, 12: 322. 

21. Nelson AG, Chambers RS, Mc Gown CM, 
Penrose KW: Proprioceptive neuromuscu-
lar facilitation versus weight training for en-
hancement of muscular strength and athletic 
performance. J Ortho Sports Phys Therapy 
1986, 7: 250-3.

22. Nunn NR, Dyas JW, Dodd IP: Repetitive 
strain injury to the foot in elite women ken-
doka. Brit J Sports Med 1997, 31-1: 68-9.

23. Oloff LM, Schulhofer SD: Flexor hallucis 
longus dysfunction. J Foot Ankle Surg 1998, 
37-3: 260.

24. Osterning LR, Robbertsn RN, Troxel RK, 
Hansen P: Diverential responses to proprio-
ceptive neuromuscular facilitation (PNF) 
stretch techniques. Med Sci Sports Exerc 
1990, 22: 106-11.

25. Pfeiffer GB: Plantar heel pain. In: Baxter D.E., 

ed. The Foot and Ankle in Sport, St Louis: 
Mosby, 1995.

26. Prentice W: A comparison of static stretching 
and PNF stretching for improving hip joint 
flexibility. Athletic Training 1983, 18: 56-9.

27. Reid DC: Sport injury assessment and reha-
bilitation. Churchill Livingstone, New York, 
1992.

28. Sady SP, Wortnam M, Blanke D: Flexibility 
training: ballistic, static or proprioceptive 
neuromuscular facilitation? Arch Phys Med 
Rehabil 1982, 63: 261-3.

29. Shepsis AA, Leach RE, Gorzyca J: Plantar 
fasciitis. Etiology, treatment, surgical results, 
and review of the literature. Clin Orthop Re 
Re 1991, 266: 185-96.

30. Snook GA, Chrisman OD: The management 
of subcalcaneal pain. Clin Ortho and Related 
Re 1972, 82: 163-8.

31. Sundquist RD: The comparative effective-
ness of static stretching and proprioceptive 
neuromuscular facilitation is stretching tech-
niques in increasing hip Flexion range of 
motion. Microform Publications, Int’l inst. 
for sport & human performance, University 
of Oregon, 1996.

32. Sullivan MK, Dejulia JJ, Worrell TW: Effect 
of pelvic position and stretching method on 
hamstring muscle flexibility. Med Sci Sports 
and Exerc 1992, 24-12: 1383-9.

33. Swinnen S, Van Assche E: Technieken van 
lenigheidstraining (Techniques of flexibility 
training) 1988.


	0.0_ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
	01_NATSHS
	02_NATSHS
	03_PARASKEYAS
	04_OYSANTZOPOYLOS
	05_BISXINIOTHS
	06_PLOYMHS
	07_KAPETANOS

