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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 συγγραφέων.

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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Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος...

Από τα αγριολούλουδα του Φαλακρού Βουνού της Δράμας –Μώβ κρόκος

Φωτογραφία: Κοσμά Παπαγεωργίου
Ορθοπαιδικού Χειρουργού
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Περίληψη

Η χιονοδρομία χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς από την πε-
ρίοδο της αρχαιότητας. Σήμερα είναι μια πολύ δημοφιλής αθλη-
τική δραστηριότητα, τόσο σε ψυχαγωγικό όσο και σε ανταγωνι-
στικό επίπεδο. Λόγω της διαρκώς αυξανόμενης δημοφιλίας της, 
η χιονοδρομία σε όλους τους τύπους της (π.χ. Αλπικό σκι, χιονο-
δρομία αντοχής, χιονοδρομία σανίδας κ.ά.), συνδέεται με πολλές 
αθλητικές κακώσεις. Στο Συνέδριο με θέμα «Κακώσεις στις Χιο-
νοδρομίες» που διοργάνωσε η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού 
Νοσοκομείου Νάουσας τον προηγούμενο Δεκέμβριο, συζητήθηκαν 
και αναλύθηκαν οι τάσεις, η επιδημιολογία, οι μέθοδοι θεραπείας 
και η πρόληψη των κακώσεων της χιονοδρομίας. 

Κακώσεις στις Χιονοδρομίες
Συμπεράσματα-Προοπτικές

Μιχάλης Ιωσηφίδης
 Γεώργιος Γιάντσης

Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας

Λέξεις ευρετηρίου:  κακώσεις στις χιονοδρομίες, ιατρική άθλησης, αθλη-
τικές κακώσεις



Εισαγωγή

Η χιονοδρομία (σκι) χρησιμοποιείται ως μέσο 
μεταφοράς εδώ και 5.000 χρόνια. Στη χώρα μας 
η ιστορία του σκι ξεκίνησε 100 χρόνια πριν αλλά 
μόλις τα τελευταία 20 έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές. 
Το 1987 υπολογίστηκαν οι χιονοδρόμοι σε περί-
που 200 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, από μερι-
κές δεκάδες χιλιάδες που ήταν στην περίοδο του 
μεσοπολέμου (Beim, 2001). Σήμερα, στην Ελλά-
δα υπάρχουν 20 καλά οργανωμένα χιονοδρομικά 
κέντρα με πάνω από 110.000 χιονοδρόμους που 
αθλούνται πάνω από 5 φορές το έτος και άλλους 
300.000 που αθλούνται από 1-5 φορές ετησίως 
(Zacharopoulos, 2004). Με την εκρηκτική αυτή 
αύξηση του αριθμού των χιονοδρόμων (σκιέρ) 
είναι πασιφανές το αυξημένο ενδιαφέρον της ια-
τρικής κοινότητας για τις κακώσεις που προκα-
λούνται στη χιονοδρομία. Επιπροσθέτως, με τις 
συνεχείς αλλαγές στους τύπους της χιονοδρομίας 
(π.χ. άλματα, extreme σκι, χιονοδρομία σανίδας-
snowboarding κ.ά.) αλλά και στην τεχνολογία 
του εξοπλισμού, έχουν επέλθει αλλαγές και στους 
τύπους των κακώσεων που συναντούμε. 

Κατά τη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου με 
θέμα «Κακώσεις στις Χιονοδρομίες» που διοργά-
νωσε η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσο-
κομείου Νάουσας υπό την αιγίδα του Κολεγίου 
Ελλήνων Ορθοπαιδικών, στις 15-17 Δεκεμβρίου 
του 2006, καταγράφηκαν -μέσα από σειρά διαλέ-
ξεων και ανακοινώσεων- οι τύποι των αθλητικών 
κακώσεων στη χιονοδρομία, οι μέθοδοι εκλογής 
για τη θεραπεία τους και τα προληπτικά μέτρα 
που πιθανά μπορεί να αναπτυχθούν.

Συχνότητα και τάσεις στις κακώσεις
      στη χιονοδρομία

Η συχνότητα των κακώσεων γενικώς υποεκτι-
μάται εξαιτίας των μη αναφερόμενων περιπτώ-
σεων. Στη δεκαετία του ‘50 η αναφερόμενη συ-
χνότητα ήταν μεταξύ 5 και 8 κακώσεις ανά 1000 
χιονοδρόμους την ημέρα. Μετά τη δεκαετία του 
‘80 ήταν μεταξύ 2,4 και 3,8 κακώσεις ανά 1000 
χιονοδρόμους την ημέρα. Προσφάτως υπάρχουν 

αναφορές για 200.000 έως 500.000 κακώσεις ετη-
σίως στις Η.Π.Α. και 5.000.000 σε όλο τον κόσμο 
(Davidson and Lahotis, 1996). Η μείωση στις κα-
κώσεις κατά τις τελευταίες 2 δεκαετίες αποδίδεται 
στη βελτίωση του εξοπλισμού, στο σχεδιασμό και 
τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τον κώδι-
κα υπευθυνότητας του χιονοδρόμου. Ο σύγχρο-
νος εξοπλισμός, και ειδικά ο σχεδιασμός της μπό-
τας και του συστήματος απελευθέρωσης από τη 
δέστρα, έχουν συμβάλει στη μεγάλη μείωση των 
κακώσεων του Αλπικού σκι πλαγιάς. Συγκεκριμέ-
να, έχει καταγραφεί μείωση των κακώσεων των 
κάτω άκρων στο 50% αυτών που υπήρχαν πριν 20 
έτη. Εντούτοις η συχνότητα των κακώσεων στο 
άνω μέρος του σώματος έχει αλλάξει πολύ λίγο 
(Jonhson et al., 1993). Στην τελευταία διαπίστωση 
συμβάλει και η μεγάλη δημοφιλία της χιονοδρο-
μίας σανίδας. 

Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 τα κατάγμα-
τα κνήμης ήταν η συνηθέστερη κάκωση. Με την 
εξέλιξη του εξοπλισμού, οι συνδεσμικές κακώσεις 
γόνατος είναι η «επιδημία» στις χιονοδρομίες. Στο 
Αλπικό σκι οι καινούριες μπότες εμποδίζουν τις 
στροφές στην ποδοκνημική μεταφέροντας έτσι 
μεγάλες στροφικές δυνάμεις στο γόνατο, με προ-
φανή επίδραση στους συνδέσμους. 

Στη χιονοδρομία αντοχής, εξαιτίας των υψηλών 
απαιτήσεων του αθλήματος σε αντοχή και δύνα-
μη οι κακώσεις υπέρχρησης είναι συνηθισμένες 
αλλά μπορεί να συμβούν και οξείες κακώσεις. Η 
οσφυαλγία είναι μια συνηθισμένη παθολογική 
κατάσταση από υπέρχρηση, ιδίως στο ανταγωνι-
στικό επίπεδο (Eriksson et al., 1996). Σε διαφορά 
από το Αλπικό σκι όπου ένα 10% περίπου των κα-
κώσεων προκαλούνται από συγκρούσεις, τέτοιου 
είδους κακώσεις δεν υπάρχουν στη χιονοδρομία 
αντοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο snowboarding, 
που γνωρίζει ταχύτατη διάδοση, με αποτέλεσμα 
στις Η.Π.Α. οι χιονοδρόμοι σανίδας να αποτε-
λούν το 20-30% των χρηστών των ανελκυστήρων 
στα χιονοδρομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά στοι-
χεία που δείχνουν ότι η χιονοδρομία σανίδας έχει 
διαφορετικούς τύπους και συχνότητες κακώσεων. 
Οι κακώσεις στους χιονοδρόμους σανίδας εμφα-
νίζονται σε μικρότερο μ.ο. ηλικίας (19,6-21 έτη) 
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και σε συντριπτική αναλογία στους άνδρες (74-
90%) σε σχέση με το Αλπικό σκι. Ο καρπός είναι η 
πιο συνηθισμένη ανατομική περιοχή για κάκωση 
στο snowboarding (Abu-Laban, 1991; Bladin et 
al., 1993; Ganong et al., 1992; Pino and Colville, 
1989).

Επιδημιολογία των κακώσεων 

Κακώσεις κεφαλής. Οι κακώσεις της κεφαλής 
στο σκι δεν είναι σπάνιες, αλλά υπολογίζονται 
στο 10% όλων των κακώσεων (Davidson and 
Lahotis, 1996). Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την 
αναγκαιότητα χρήσης του κράνους, που φαίνεται 
ότι τελικά κρίνεται απαραίτητο στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν και αρκε-
τοί που αντιτίθενται στη χρήση κράνους καθώς 
αναφέρουν ότι περιορίζει την ορατότητα και την 
άνεση του χιονοδρόμου. Εντούτοις, όταν κάνεις 
σκι κοντά σε εμπόδια όπως δέντρα αλλά και άλ-
λοι σκιέρ, η χρήση του κράνους μπορεί να μειώσει 
την πιθανότητα μικρής και μέσης βαρύτητας κρα-
νιοεγκεφαλική κάκωση. 

Κακώσεις σπονδυλικής στήλης. Οι κακώσεις 
της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυε-
λού είναι από τις πιο καταστροφικές -αλλά και 
με υψηλό κόστος- κακώσεις της χιονοδρομίας. 
Σε αναδρομική μελέτη για μια δεκαετή περίοδο, 
καταγράφηκε η συχνότητα κακώσεων στην σπον-
δυλική στήλη να είναι σχετικά μικρή συγκρινόμε-
νη με τη συνολική συχνότητα των κακώσεων στη 
χιονοδρομία: 0,001 σε σχέση με τις 3 ανά 1000 
χιονοδρόμους την ημέρα, αντίστοιχα (Prall et al., 
1995). Αν και η συνολική συχνότητα των κακώσε-
ων στο σκι ελαττώθηκε κατά τις τελευταίες δεκα-
ετίες κατά 66%, τα ποσοστά των κρανιοεγκεφα-
λικών και σπονδυλικών κακώσεων δεν μειώθηκαν 
(Haddon et al., 1996; Poretta et al., 1994). Στις 
σπονδυλικές κακώσεις η ταχύτητα ήταν ο προε-
ξάρχων παράγοντας για το ατύχημα (Morrow et 
al., 1988; Myles et al., 1992; Shealy, 1985). 

Κακώσεις γόνατος. Το γόνατο είναι η πιο συνη-
θισμένη ανατομική περιοχή εμφάνισης κακώσεων 
κατά το Αλπικό σκι. Πολλοί συγγραφείς υποστη-
ρίζουν αυτήν την άποψη με αναφορές ποσοστών 

από 25-30% όλων των κακώσεων να συμβαίνουν 
στο γόνατο και ότι 9 στις 10 από τις περιπτώσεις 
αυτές αφορούν συνδεσμικές κακώσεις (Allegra et 
al., 1993). Από τους 4 βασικούς συνδέσμους του 
γόνατος, αυτοί που προσβάλλονται συνηθέστερα 
είναι ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) και 
ο έσω πλάγιος σύνδεσμος (ΕΠΣ) είτε μεμονωμέ-
να είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Οι σύγχρονες 
μπότες έχουν τέτοιο σχεδιασμό που αποτρέπουν 
τη στροφή στην ποδοκνημική και μεταφέρουν με-
γάλες στροφικές φορτίσεις στο γόνατο. Με την 
ποδοκνημική εντός της σταθερής και σκληρής 
πλαστικής μπότας, ο πρώτος άξονας στροφής του 
σκέλους είναι το γόνατο. Από το 1972 υπήρξε τρι-
πλασιασμός σχεδόν των κακώσεων του γόνατος, 
με τις κακώσεις του ΠΧΣ να αποτελούν το 10% 
περίπου όλων των κακώσεων στο σκι (Johnson, 
1995). Ο μηχανισμός της κάκωσης περιλαμβάνει 
συνήθως εμπλοκή της εσωτερικής ακμής του χιο-
νοπέδιλου, που οδηγεί σε βλαισότητα του γόνα-
τος με έσω στροφή του μηριαίου. Ο ΠΧΣ, ο ΕΠΣ 
και ο μηνίσκος είναι τότε σε κίνδυνο. Η προσγεί-
ωση στο πίσω άκρο του χιονοπέδιλου μετά από 
άλμα με το άλλο σκέλος να προβάλλει εμπρός 
είναι ένας άλλος μηχανισμός. Η κίνηση αυτή 
οδηγεί σε ισχυρή σύσπαση του τετρακεφάλου με 
πρόσθιο υπεξάρθρημα της κνήμης έναντι του μη-
ρού που προκαλεί ρήξη του ΠΧΣ (Gollehon et al., 
1985; Higgins and Steadman, 1987; Marshall et al., 
1982). Οι κακώσεις του ΕΠΣ υπολογίζονται στο 
15-20% όλων των κακώσεων στο σκι και στο 60% 
των κακώσεων στο γόνατο. Οι ρήξεις είναι συνή-
θως μεμονωμένες, αλλά μπορεί να συμβαίνουν σε 
συνδυασμό με άλλες συνδεσμικές κακώσεις. 

Κατάγματα κνήμης. Υπήρξε πτώση κατά 80% 
στα κατάγματα κνήμης τα τελευταία 25 χρόνια. 
Αυτό είναι πιθανά το αποτέλεσμα της χρήσης 
μπότας με υψηλότερη στήριξη. Τα παιδιά κάτω 
των 10 ετών και οι ηλικιωμένοι δεν εμφάνισαν 
όμως ελάττωση της συχνότητας καταγμάτων 
κνήμης. Σε αναφορά από την προηγούμενη δε-
καετία εμφανίζεται συχνότητα 18% καταγμάτων 
κνήμης επί του συνόλου των καταγμάτων στο σκι 
και 3,6% επί όλων των κακώσεων (0,13 ανά 1000 
χιονοδρόμους την ημέρα) (Jonhson et al., 1993).

Κακώσεις ποδοκνημικής. Η συχνότητα των κα-
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ταγμάτων ποδοκνημικής μειώθηκε σημαντικά τα 
τελευταία 60 χρόνια. Από το 46% το 1942 έπεσε 
στο 7% το 1976 εξαιτίας των πλαστικών μποτών 
(Abu-Laban, 1991). Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο 
καθ’ έξιν εξάρθρημα των τενόντων των περονιαί-
ων, που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και στη χιονο-
δρομία (Alm et al., 1975). Το καθ’ έξιν εξάρθρημα 
των περονιαίων προκαλεί αστάθεια και πόνο και 
γι’ αυτό συνιστάται η χειρουργική θεραπεία. 

Κακώσεις ώμου. Είναι συχνές στη χιονοδρομία 
και υπολογίζονται στο 4,5-10% όλων των κακώ-
σεων στο Αλπικό σκι. Ο ώμος είναι η άρθρωση με 
τα περισσότερα εξαρθρήματα στο σκι και τα κα-
τάγματα στην περιοχή αυτή ανάγονται στο 15% 
όλων των καταγμάτων στη χιονοδρομία (Johnson 
and Pope, 1991). Εξαιτίας της ελάττωσης των 
κακώσεων στο κάτω άκρο τις τελευταίες δεκα-
ετίες, υπήρξε αλλαγή στην αναλογία κακώσεων 
άνω και κάτω άκρου (Carr et al., 1981; Davis et 
al., 1977; Johnson and Ettlinger, 1982; Sherry and 
Fenelon, 1991; Warme et al., 1995). Οι Kocher και 
Feagin σημείωσαν ότι η αναλογία αυτή αυξήθηκε 
από 1:4 στο 1:2 από το 1982 έως το 1993 (Kocher 
and Feagin, 1996). 

Κακώσεις πηχεοκαρπικής και χεριού. Τα κα-
τάγματα καρπού είναι περισσότερο συχνά στο 
snowboarding από ότι στο Αλπικό σκι. Το σύν-
δρομο διαχωρισμού του καρπού είναι μια παθο-
λογική οντότητα που προκαλεί δυσλειτουργία 
στο 1ο και 2ο διαμέρισμα των εκτεινόντων. Η 
τενοντίτιδα και η τενοντοελυτρίτιδα των διαμερι-
σμάτων αυτών προκαλούν πόνο, οίδημα και κριγ-
μό αρκετά εκατοστά κεντρικότερα του φύματος 
του Lister. Η χρήση του μπαστουνιού σε ακραίες 
κινήσεις (έκταση και κερκιδική ή ωλένια απόκλι-
ση, σφήνωμα, κάρφωμα κτλ.) και επαναλαμβα-
νόμενα μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο αυτό 
(Servi, 1997).  Ο «αντίχειρας του σκιέρ» αντιπρο-
σωπεύει το 5-10% όλων των τραυματισμών που 
συμβαίνουν κατά το σκι και είναι η συχνότερη 
κάκωση των άνω άκρων στους σκιέρ. Πρόκειται 
για οξεία ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου 
(ΩΠΣ) της μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης 
του αντίχειρα. Η απότομη ισχυρή απαγωγή και 
έκταση του αντίχειρα προκαλεί ρήξη του ΩΠΣ 
(Engkhist et al., 1982). Οι περισσότεροι από τους 

χιονοδρόμους δεν αναφέρουν αυτήν την κάκωση, 
που συχνά συμβαίνει σε έμπειρους (Cooney et 
al., 1990; Hinke et al., 1994; Hoglund et al., 1995; 
Kozin, 1995; Louis et al., 1986; Osterman et al., 
1981; Palmer and Louis, 1978).

Θνητότητα στη χιονοδρομία. Η πραγματι-
κή θνητότητα στο σκι αποκλείει τους θανάτους 
από καρδιακό επεισόδιο, εγκεφαλικό επεισόδιο 
και θανάτους σχετικούς με το ανελκυστήρα. Στις 
Η.Π.Α. αναφέρονται 20-30 θάνατοι το χρόνο ή 
0,2 θάνατοι ανά 100.000 χιονοδρόμους την ημέ-
ρα, που είναι πολύ χαμηλότερη συχνότητα από το 
2,8/100.000 στον υγρό στίβο και το 26,6/100.000 
στο μηχανοκίνητο αθλητισμό (Shealy, 1985). Ο 
τυπικός θανατηφόρος τραυματισμός είναι η σύ-
γκρουση με σταθερό αντικείμενο με μεγάλη τα-
χύτητα που θα προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση. 

Πρόληψη κακώσεων

Οι περισσότερες κακώσεις στη χιονοδρομία 
συμβαίνουν μεταξύ 12 και 1 η ώρα, ή 2 με 4 μετά 
το μεσημέρι. Αποδίδονται δε στην κόπωση του 
χιονοδρόμου, στην κακή ορατότητα, στον αυξη-
μένο αριθμό σκιέρ στις πίστες και στην αποτυχία 
να λυθεί η μπότα από τη δέστρα. Στο τελευταίο 
αποδίδεται το 44% των κακώσεων, και  οφείλεται 
σε μη κατάλληλη ρύθμιση και συντήρηση.

Πολλοί παράγοντες μπορούν να ελαττώσουν 
τη συχνότητα των κακώσεων στη χιονοδρομία. 
Ένας είναι η καλή κατάσταση του χιονοδρόμου 
και πριν την αγωνιστική περίοδο. Η χιονοδρομία 
απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, δύναμη, ευλυγι-
σία και αντοχή. Η δύναμη του τετρακεφάλου και 
των οπισθίων μηριαίων, καθώς και των απαγωγών 
του ισχίου είναι σημαντική στην προστασία από 
πολλές κακώσεις στα κάτω άκρα, ενώ η αντοχή 
είναι ανεκτίμητη καθώς μειώνει την περίοδο κό-
πωσης που οδηγεί σε απώλεια του ελέγχου.

Η υποθερμία είναι επίσης επιβαρυντικός πα-
ράγοντας γι’ αυτό χρειάζεται πολλαπλή ένδυση. 
Επίσης τα φανταχτερά χρώματα των ρούχων κά-
νουν τους χιονοδρόμους ορατούς εύκολα. 

Η συχνή ρύθμιση και συντήρηση του εξοπλι-
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σμού προστατεύει από κακώσεις εξαιτίας αποτυ-
χίας του εξοπλισμού. Η αποτυχία της απελευθέ-
ρωσης της μπότας προκαλεί σημαντικό ποσοστό 
κακώσεων στο σκι. Ένας εξειδικευμένος τεχνικός 
μπορεί να ρυθμίσει σωστά τη δέστρα. Οι ρυθμί-
σεις αυτές είναι συγκεκριμένες σε κάθε τύπο χιο-
νοπέδιλου και εξαρτώνται επίσης από το βάρος 
του σκιέρ και την εμπειρία του. Κάθε κατασκευα-
στής έχει μια συγκεκριμένη κλίμακα και καταγε-
γραμμένες παραμέτρους για τις ρυθμίσεις αυτές 
(Finch and Kelsall, 1998). 

Η καθοδήγηση κατά την εκμάθηση είναι σημα-
ντική, αν και πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ως 
σημαντικότερη την απόκτηση εμπειρίας (Johnson 
et al., 1974; Shealy et al., 1974). Σε σημαντικές με-
λέτες που έχουν γίνει, καταγράφηκε η επίδραση 
της εκπαίδευσης για την αποφυγή των κακώσεων. 
Μετά από καθοδήγηση για τη χρήση συγκεκρι-
μένων τεχνικών πτώσης ελαττώθηκαν κατά περί-
που 30% οι συνολικές κακώσεις, ενώ κατά 62% οι 
σοβαρές κακώσεις του γόνατος (Ettlinger et al., 
1995; Jorgensen et al., 1998). 

Συμπεράσματα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, 
υπάρχει αύξηση των συμμετεχόντων σε χειμερινά 
αθλήματα όπως το Αλπικό σκι και η χιονοδρομία 
αντοχής. Ο αριθμός των συνολικών κακώσεων 
δείχνει να έχει ελαττωθεί εξαιτίας της εξέλιξης 
του εξοπλισμού και της καλύτερης συντήρησης 
των χιονοδρομικών κέντρων. Οι συνδεσμικές κα-
κώσεις του γόνατος είναι οι συχνότερες όλων των 
άλλων. Παρά τη συνολική ελάττωση των κακώ-
σεων, η συχνότητα ορισμένων σοβαρών τραυμα-
τισμών έχει αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης των χιο-
νοδρόμων και των χιονοδρόμων σανίδας που κι-
νούνται με μεγάλες ταχύτητες και εκτός ελέγχου. 
Η εκπαίδευση των χιονοδρόμων όλων των τύπων, 
οι γνώσεις, που προσφέρουν οι επιδημιολογικές 
μελέτες μαζί με τη σωστή ρύθμιση και συντήρηση 
του εξοπλισμού, είναι βέβαιο ότι προσφέρουν ση-
μαντική βοήθεια στην πρόληψη των κακώσεων. 

Abstract

“Ski Injuries”, Congress, Naoussa 15-17/12/2006. 
Conclusions - Perspectives.

M. Iosifidis, G.Giantsis

Skiing has been used as a mode of transporta-
tion since the ancient period. It is a very popular 
sport activity, both in recreational and competitive 
level. With the increasing popularity of ski and its 
different modes (e.g. Alpine, cross-country, snow-
boarding etc.), there are many sport related injuries 
associated with skiing. The “Ski Injuries” Congress 
which organized by the Naoussa G.H. Orthopaedic 
Department last December, analyzed and discussed 
the trends, the epidemiology, the treatment options 
and the prevention of ski injuries. 

key words:  ski injuries, sportmedicine, sport inju-
ries.
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Περίληψη

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) αποτελεί μία χρό-
νια φλεγμονώδη νόσο με πολύπλοκη μοριακή και παθοφυσιολο-
γική αιτιολογία. Ο ΣΕΛ προσβάλλει πολλά οργανικά συστήματα 
όπως αρθρώσεις, νεφρούς, δέρμα και μυοκάρδιο. Επειδή τα διάφο-
ρα θεραπευτικά σχήματα αποδείχθηκαν ανεπαρκή, από τα μέσα 
του 1990 γίνεται μεγάλη προσπάθεια ανάπτυξης νέων φαρμακευ-
τικών ουσιών. Στην παρούσα ανασκόπηση αναλύονται τα φαρμα-
κευτικά σκευάσματα αντιμετώπισης του ΣΕΛ που περιλαμβάνουν 
τα αντιμαλαριακά φάρμακα, την αζαθειοπρίνη, την κυκλοφωσφα-
μίδη αλλά και τα νεότερα όπως η κυκλοσπορίνη Α, η μεθοτρεξάτη, 
η μυκοφαινολάτη μοφετίλ, η δαψόνη, η θαλιδομίδη, οι βιολογικοί 
παράγοντες κ.ά. Η φαρμακολογική προσέγγιση στα νέα θεραπευ-
τικά σχήματα είναι πολύπλευρη και πολλά υποσχόμενη και αφορά 
τόσο τη συμπτωματολογία της νόσου όσο και την καλυτέρευση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΕΛ.

Θεραπευτικές στρατηγικές στην αντι-
μετώπιση του Συστηματικού Ερυθη-
ματώδους Λύκου (ΣΕΛ): από τα κλα-
σικά θεραπευτικά σχήματα στα νέα 
βιολογικά φάρμακα.
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Εισαγωγή

Οι αυτοάνοσες νόσοι είναι καταστάσεις, στις 
οποίες ο ανοσοποιητικός μηχανισμός στρέφεται 
εναντίον συγκεκριμένων οργάνων. Είναι γνω-
στό από τη βιβλιογραφία ότι οι αυτοάνοσες πα-
θήσεις έχουν ως κύριο αίτιο τη δράση των αυ-
τοαντιγόνων του οργανισμού, πιθανόν όμως να 
εμπλέκονται και ποικίλοι εξωγενείς παράγοντες 
που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση. Μία πο-
λυσυστηματική νόσος που παρουσιάζει τεράστιο 
ενδιαφέρον σε πολλαπλά επίπεδα (φαρμακολογι-
κά, θεραπευτικά, παθοφυσιολογίας, μοριακής και 
γενετικής βάσης) είναι ο Συστηματικός Ερυθημα-
τώδης Λύκος (ΣΕΛ).

Ο ΣΕΛ (Systemic Lupus Erythematosus - SLE) 
αποτελεί μία φλεγμονώδη, πολυπαραγοντική και 
πολυσυστηματική νόσο που προσβάλλει συγκεκρι-
μένα συστήματα οργάνων, όπως τις αρθρώσεις, τους 
μύες, το δέρμα, τους νεφρούς, τους οφθαλμούς, το 
καρδιαγγειακό και το νευρικό σύστημα. Η πολυσύν-
θετη κλινική εικόνα καθιστά τη διάγνωση και ταυτο-
ποίηση του σταδίου της νόσου ένα αρκετά δύσκολο 
έργο τόσο για τον κλινικό Ορθοπαιδικό όσο και για 
τον Ρευματολόγο (Kumar P. and Clark M. 2005).

Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι το 
ποσοστό των περιπτώσεων με ΣΕΛ στις Καυ-
κάσιες γυναίκες ανέρχεται στο 3.9:100.000, ενώ 
στους Καυκάσιους άνδρες στο 0.4:100.000 (9:1). 
Οι Καυκάσιες γυναίκες μεταξύ του 45ου και 64ου 
έτους ηλικίας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
παρουσιάσουν ΣΕΛ, ενώ η εθνικότητα φαίνεται 
ότι επηρεάζει αυτό το όριο. Περαιτέρω γενετικές 
μελέτες θα αποσαφηνίσουν τη γενετική προδιά-
θεση της ασθένειας (Franchin G., Peeva E. et al. 
2004, Kumar P. and Clark M. 2005).

Η μοριακή και παθοφυσιολογική βάση του ΣΕΛ

Ο ΣΕΛ αποτελεί μία χρόνια αυτοάνοση νόσο 
αγνώστου μέχρι στιγμής αιτιολογίας. Μελέτες 
έδειξαν πως μία πλειάδα παραγόντων συνεργούν 
ώστε να παρουσιάζεται η πολυσύνθετη κλινική 
εικόνα του. Η παρουσία ομάδων αυτοαντισωμά-
των που έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν τόσο 

με ενδοκυττάριες όσο και εξωκυττάριες δομές 
αποτελεί το κατεξοχήν αίτιο παθογένεσής του, 
βρίσκεται όμως ακόμη υπό διερεύνηση (Merrill 
TJ et al. 2004).

Γενετικές μελέτες σε πειραματικά μοντέλα ΣΕΛ 
υποδεικνύουν το ισχυρό γενετικό υπόβαθρό του. 
Έχει βρεθεί πως πρώτου βαθμού συγγενείς έχουν 
3% πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου, αλλά περί-
που 20% πιθανότητα να έχουν αυτοαντισώματα. 
Λόγω του περίπλοκου κληρονομικού σχήματος 
του ΣΕΛ είναι δύσκολη η ταυτοποίηση γονιδίων 
υπεύθυνων για το φαινότυπό του. Η έρευνα επι-
κεντρώνεται στα αλληλόμορφα γονίδια του μεί-
ζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (major 
histocompatibility complex - MHC). Τα μεταγρα-
φήματα των γονιδίων αυτών εμπλέκονται στην 
ανοσολογική απάντηση μέσω ενός συμπλόκου 
Τ-κυττάρου υποδοχέα. Έτσι καθορίζεται η εξει-
δικευμένη αντιγονική απάντηση στα περιφερικά 
Τ-λεμφοκύτταρα. Φαίνεται ότι τα MHC II τάξης 
αλληλόμορφα γονίδια HLA-DR2, HLA-DR3 πα-
ρουσιάζονται με αυξημένη συχνότητα σε ασθε-
νείς με ΣΕΛ. 

Γονίδια της οικογένειας πρωτεϊνών συμπληρώ-
ματος όπως C4 και C2, των κυτοκινών ΙL-10, IL-6, 
των παραγόντων νέκρωσης [π.χ TNF-α (Tumor 
necrosis factor-α)] έχουν ενοχοποιηθεί για την 
παθογένεια της νόσου. Μελέτες σε πρότυπα μο-
ντέλα θηλαστικών με ΣΕΛ συνέβαλαν στην πε-
ραιτέρω κατανόηση της διαφορετικής φαινοτυπι-
κής έκφρασης της νόσου στα διάφορα οργανικά 
συστήματα. Πρέπει να τονιστεί ότι οι μελέτες αυ-
τές έδειξαν επίσης ότι σε ασθενείς με ΣΕΛ υπάρχει 
ένα συνεργικό αποτέλεσμα ως προς το φαινότυπο 
ΣΕΛ κατά την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων. 
Παράδειγμα αποτελεί η έκφραση των γονιδίων 
bcl-2 και IL-10 (Franchin G., Peeva E. et al. 2004, 
Kumar P. and Clark M. 2005).

Διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν 
ενοχοποιηθεί για την παρουσία της νόσου. Φαρ-
μακευτικές ουσίες όπως η υδραλαζίνη, η μεθυ-
λοντοπαμίνη, η χλωροπρομαζίνη, η κουϊνιδίνη, 
η μινοκυκλίνη και η προκαϊναμίδη προκαλούν 
κλινική εικόνα ΣΕΛ, όταν χορηγούνται κάτω από 
περιστάσεις που θα αναφερθούν στη συνέχεια. Η 
υδραλαζίνη και η προκαϊναμίδη αποτελούν τις 
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κατεξοχήν ουσίες που έχουν εκτενώς μελετηθεί 
όσον αφορά στην επίδρασή τους στην ανάπτυξη 
της νόσου. Η μορφή ΣΕΛ που προκαλείται από 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες της χορήγησης των 
παραπάνω ουσιών μοιάζει με τον ιδιοπαθή ΣΕΛ 
με δύο διακριτές διαφορές. Πρώτον: η ορογονί-
τιδα, οι πλευρίτιδες και οι πνευμονικές επιπλο-
κές παρουσιάζονται συχνότερα στον επαγόμενο 
από φάρμακα ΣΕΛ, ενώ συγκριτικά στον ιδιοπα-
θή παρουσιάζονται συχνότερα νεφροπάθειες και 
παθήσεις του νευρικού συστήματος. Δεύτερον: 
τα επιπλέον αντι-πυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ 
- anti-nuclear antibodies) και αντισώματα κατά 
της μονής και διπλής DNA έλικας παρουσιάζο-
νται και στις δύο μορφές ΣΕΛ, τα αυξημένα όμως 
επίπεδα εξαγομένων πυρηνικών αντιγόνων (ΕΝΑ 
- extractable nuclear antigens) και αντισωμάτων 
μονής και διπλής DNA έλικας (ss-DNA και ds-
DNA antibodies) αποτελούν ασυνήθιστο φαινό-
μενο στον επαγόμενο από φάρμακα ΣΕΛ (Cruz 
DD 2000, Κωστούδη Σ. και Μυρωνίδου-Τζουβε-
λέκη Μ. 2006, Kumar P. and Clark M. 2005).

Η υδραλαζίνη που χορηγείτο για βαριά υπέρτα-
ση έχει βρεθεί ότι προκαλεί ΣΕΛ (Εικ.1). Έχει αυ-
ξημένο ρυθμό απορρόφησης από το γαστρεντερι-
κό σωλήνα, μεταβολίζεται στο ήπαρ και ακετυλι-
ώνεται. Γενετικά ασθενείς με βραδείας δραστικό-
τητας ένζυμα ακετυλίωσης (N-ακετυλοτρανσφε-
ράσες) στο ήπαρ, εκτίθενται σε μεγαλύτερα ποσά 
συγκέντρωσης υδραλαζίνης με αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη ΣΕΛ. Σε ασθενείς, όπου η νόσος οφεί-
λεται στη χορήγηση υδραλαζίνης, η παρουσία 
ΣΕΛ αυτοαντισωμάτων συσχετίστηκε με ένα συ-
γκεκριμένο αλληλόμορφο γονίδιο, το HLA-DR4. 

Έχει εξακριβωθεί ότι υπάρχει εξειδίκευση αντι-
σωμάτων κατά συγκεκριμένων ιστονών, όπως οι 
ιστόνες Η3 και Η4 (Cruz DD 2000, Kumar P. and 
Clark M. 2005, Sarzi-Puttini et al. 2005). 

Tο 1951 η προκαϊναμίδη είχε χορηγηθεί αρχι-
κά για τη θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών 
(Εικ.2). Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι η χο-
ρήγησή της μπορεί να προκαλέσει ΣΕΛ με παρου-
σία ΑΝΑ στον ορό ασθενών. Ο επαγόμενος από 
χρήση προκαϊναμίδης ΣΕΛ είναι ασθενέστερος σε 
συμπτωματολογία από ότι ο ιδιοπαθής. Όπως και 
στην υδραλαζίνη έτσι και στη χορήγηση προκαϊ-
ναμίδης έχουν ταυτοποιηθεί αντισώματα εναντί-
ον του Η2Α-Η2Β διμερούς ιστονών σε ασθενείς 
με ΣΕΛ. Φαίνεται ότι σε ασθενείς με γενετική 
προδιάθεση, η προκαϊναμίδη μεταβολίζεται ταχέ-
ως από βραδείας δραστικότητας Ν-ακετυλοτραν-
σφεράσες του ήπατος, αλλά αυτό απαιτεί μεγάλα 
ποσά χορηγούμενης ουσίας για να επάγεται ΣΕΛ 
φαινότυπος (Burlingame WR and Cervera R. 
2002, Cruz DD 2000, Sarzi-Puttini et al. 2005). Ο 
ακριβής μηχανισμός, με τον οποίο οι ουσίες αυ-
τές τον επάγουν παραμένει άγνωστος. Πιθανόν η 
προκαϊναμίδη και η υδραλαζίνη να συνδέονται με 
πολυνουκλεοτίδια -in vitro- παρεισφρύοντας στη 
διαδικασία μεθυλίωσης του κατάλοιπου κυτοσί-
νης στο 5’ άκρο από το DNA ένζυμο, τη μεθυλο-
τρανσφεράση. Αυτή η παρεμβολή στη διαδικασία 
μεθυλίωσης των ρυθμιστικών αλληλουχιών έχει 
ως αποτέλεσμα την έκφραση γονιδίων με απο-
τέλεσμα τον ΣΕΛ φαινότυπο. O επαγόμενος από 
τη δράση φαρμάκων ΣΕΛ προκαλείται μετά από 
συνεχή χορήγησή τους για 1-2 μήνες σε συνήθη 
δοσολογία και εμφανίζεται συνήθως με αρχικά 
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Εικόνα1: Χημική δομή υδραλαζίνης (hydralazine). Eικόνα 2: Χημική δομή προκαϊναμίδης (procainamide).



συμπτώματα την αρθραλγία και τη μυαλγία. Ο 
ΣΕΛ φαινότυπος αμβλύνεται με τη σταδιακή δια-
κοπή της χορήγησης των φαρμάκων. Ουσίες που 
μπορούν να προκαλέσουν συμπτωματολογία της 
νόσου, σε μικρότερο βαθμό, όταν χορηγηθούν σε 
συνήθη δοσολογία είναι: η κουϊνιδίνη, η μεθυλο-
ντοπαμίνη, η χλωροπρομαζίνη, η μινοκυκλίνη, η 
καρβαμαζεπίνη, η D-πενικιλλαμίνη κ.ά. (Cruz DD 
2000, Rubin RL 2005, Sarzi-Puttini et al. 2005).

Περιβαλλοντικός παράγοντας που εμπλέκεται 
στην παθογένεια του ΣΕΛ είναι η έκθεση σε υπε-
ριώδη ακτινοβολία ασθενών με αυξημένα επίπεδα 
αντισωμάτων κατά των πυρηνικών αντιγόνων Ro. 
Σε μεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες, εμφανίζο-
νται δερματικά εξανθήματα, που αποτελούν πρώι-
μο στάδιο εξέλιξης της ασθένειας. Ως αποτέλεσμα 
αυτού έχουμε την έκφραση των Ro αντιγόνων 
στην επιφάνεια των κερατινοκυττάρων, τα οποία 
επάγουν την απόπτωση και την απελευθέρωση 
των πυρηνικών αντιγόνων (Cruz DD 2000).

Παρόλο που οι διάφοροι περιβαλλοντικοί παρά-
γοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια 
της νόσου η ανάπτυξη και η μη ικανή αποβολή των 
ανοσοσυμπλεγμάτων οδηγεί στην εναπόθεσή τους 
στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (ΔΕΣ). Πυρηνικά 
υλικά όπως DNA και ιστόνες αποβάλλονται από τα 
κύτταρα και προσλαμβάνονται από τα Τ-λεμφοκύτ-
ταρα με αποτέλεσμα τη διαδοχική παραγωγή αντι-
σωμάτων ενάντια στα πυρηνικά αντιγόνα (π.χ. Ro, 
La). Η παραγωγή των διαφόρων αυτοαντισωμάτων 
ίσως σχετίζεται με διαφορετικές κλινικές εικόνες 
(Kumar P. and Clark M. 2005).

Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση

Η κλινική εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΕΛ ποικί-
λει από άτομο σε άτομο. Οι ήπιες μορφές της νό-
σου εκδηλώνονται με μυαλγίες, αρθραλγίες, εξάν-
θημα δίκην πεταλούδας και πυρετό με αποτέλε-
σμα να τίθεται πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης. 
Οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν συμπτώματα 
που ομοιάζουν με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα όπως 
συμμετρική αρθραλγία των μικρών αρθρώσεων ή 
ελαφράς μορφής οίδημα των μαλακών μορίων 
γύρω από την άρθρωση. Η εκφύλιση των αρ-

θρώσεων και οστών αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. 
Μπορούν να παρουσιάσουν επίσης μυαλγία αν 
και η πραγματική μυοπάθεια εκδηλώνεται σε λι-
γότερο από το 5% των περιπτώσεων (Kumar P. 
and Clark M. 2005).

Ο ΣΕΛ παρουσιάζει εκπληκτική ετερογένεια 
με πάρα πολλούς γενετικούς πολυμορφισμούς 
σε εθνικό επίπεδο, έτσι η παθογένεια της νόσου 
διαφοροποιείται από ασθενή σε ασθενή. Οι πολύ-
πλοκοι ανοσολογικοί μηχανισμοί οδηγούν στην 
αναγκαιότητα εξειδικευμένων ΣΕΛ βιοχημικών 
δεικτών. Εκτός από τα μειωμένα επίπεδα ουδετε-
ρόφιλων και λεμφοκυττάρων παρουσιάζεται και 
θρομβοκυτταροπενία, ειδικότερα μετά από χορή-
γηση θεραπείας. 

Εργαστηριακά τα επίπεδα της CRP (C-reactive 
protein) είναι αυξημένα σε ασθενείς με ορογονίτι-
δα, ενώ βρίσκουμε φυσιολογικά ή χαμηλά επίπε-
δα CRP στους ασθενείς χωρίς ορογονίτιδα. Η πα-
ραγωγή CRP επάγεται από τις ιντερλευκίνες IL-1 
και IL-6 στα ηπατοκύτταρα και υποδηλώνει μία 
οξεία ή χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση. Λόγω 
της νεφρικής ανεπάρκειας και της σπειραματονε-
φρίτιδας των ασθενών απαιτείται ο έλεγχος των 
αυξημένων επιπέδων κρεατινίνης ορού.

Η έρευνα στρέφεται πλέον στους ανοσολογι-
κούς παράγοντες, όπως οι θετικοί αντιπυρηνικοί 
παράγοντες ορού (ΑΝΑ). Έτσι, είναι δυνατή η 
ανίχνευση των αντι - dsDNA που αποτελούν ένα 
χρήσιμο δείκτη επαλήθευσης του ΣΕΛ και παρα-
κολούθησης της πορείας της νόσου. Η ανίχνευση 
των anti-Ro και anti-La που ανήκουν στην κα-
τηγορία αντισωμάτων ΕΝΑ (extractable nuclear 
antigens), αποτελούν σημαντικούς προγνωστι-
κούς δείκτες. Βιοχημικοί δείκτες που χρησιμοποι-
ούνται για αξιολόγηση είναι τα μειωμένα επίπε-
δα πρωτεϊνών συμπληρώματος στον ορό και τα 
διάφορα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα όπως 
τα αντισώματα αντί-καρδιολιπίνης και αντί β2-
γλυκοπρωτεΐνης 1 (Kumar P. and Clark M. 2005, 
Merrill TJ and Buyon PJ. 2005, Provan D. 2005).

Κλασικά θεραπευτικά σχήματα

Τα τριάντα τελευταία χρόνια για τη θεραπευ-
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τική αντιμετώπιση της νόσου χρησιμοποιούνται 
αντιμαλαριακά, ανοσοκατασταλτικά και αντι-
φλεγμονώδη φάρμακα. Στόχος των προτεινόμε-
νων θεραπευτικών σχημάτων είναι ο γρήγορος 
και ακριβής έλεγχος της πορείας της ασθένειας με 
τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Απαιτείται ο 
έλεγχος για τυχόν αλληλεπιδράσεις, εξαιτίας της 
πολυφαρμακίας που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο 
λόγω της πολυσυστηματικότητας της νόσου.

Τα αντιμαλαριακά φάρμακα όπως η χλωρο-κουΐνη 
και η υδροξυχλωροκουΐνη χορηγούνται για τον 
έλεγχο της ορογονίτιδας και της καταβολής (Εικ.3). 
Νεότερες μελέτες έδειξαν τη μείωση των επιπέδων 
λιπιδίων μετά από χορήγηση αντιμαλαριακών φαρ-
μάκων στους ασθενείς με ΣΕΛ. Χορηγούνται 400 mg 
x2/ημερησίως από του στόματος έως ότου υποχωρή-
σουν οι δερματικές αντιδράσεις. Τα αντιμαλαριακά 
φάρμακα παρόλο που έχουν αρκετές ανεπιθύμητες 
ενέργειες (π.χ. νυκταλωπία, λιποθυμίες) θεωρούνται 
ασφαλή και καλώς ανεκτά από τον οργανισμό. Η 
προσεκτική χορήγηση των αντιμαλαριακών συνι-
στάται μόνο σε περιπτώσεις έξαρσης των συμπτω-
μάτων. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να έχουν ιστορικό 
οφθαλμικών παθήσεων, λόγω των ανεπιθύμητων 
ενεργειών που προκαλούν τα φάρμακα αυτά στον 
οφθαλμό (Mosca M. et al. 2001, Ε.Ο.Φ 2003, Kumar 
P. and Clark M. 2005, Ellsworth JA et al. 2006, ).

Η αζαθειοπρίνη (azathioprine - AZA) είναι 
μία κατεξοχήν ανοσοκατασταλτική ουσία που 
αναστέλλει τη σύνθεση πουρινών στα κύτταρα 
(Εικ.4). Χρησιμοποιείται για δερματικές και αιμα-
τολογικές εκδηλώσεις της νόσου καθώς και για 
την αντιμετώπιση της νεφρίτιδας και σπειραμα-
τονεφρίτιδας. Η χορήγηση από του στόματος δεν 
πρέπει να ξεπερνά το 1mg/kg/ημέρα, παρόλο που 
είναι αρκετά ασφαλές φάρμακο. Η ΑΖΑ μπορεί 

επίσης να χορηγηθεί κατά την εγκυμοσύνη. Ανε-
πιθύμητες ενέργειες είναι οι έμετοι, η ναυτία, η 
παγκρεατίτιδα και η στοματίτιδα (Mosca M. et al. 
2001, Ε.Ο.Φ 2003, Brunton L. et al. 2005, O’ Neill 
SG and Schrieber L. 2005, Temprano KK et al. 
2005, Ellsworth JA et al. 2006).

Η κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamide - 
CYC) αποτελεί φάρμακο πρώτης γραμμής για την 
αντιμετώπιση της νεφρίτιδας και χημικώς αποτε-
λεί ένα συνθετικό νιτροπαράγωγο μουστάρδας. 
Η δόση που πρέπει να χορηγείται ανέρχεται στα 
2.5-3 mg/kg ενδοφλέβια, μία φορά το μήνα επί 
6 μήνες για την αντιμετώπιση της εκφυλιστικής 
νεφρίτιδας ΣΕΛ (κατά WHO ταξινόμηση ΙΙΙ και 
IV). Ανεπιθύμητες ενέργειες από τη μακροχρόνια 
χορήγησή της είναι λοιμώξεις, νεοπλασίες, αιμορ-
ραγικές κυστίτιδες και προβλήματα στειρότητας 
(Εικ.5). Η υπέρταση, η χρονική διάρκεια της νε-
φρίτιδας που αξιολογείται προ της θεραπείας με 
CYC, τα υψηλά επίπεδα κρεατινίνης στον ορό 
αποτελούν αρνητικούς δείκτες έναρξης θεραπεί-

27Ορθοπαιδική, 20, 1, 2007

Eικόνα 3: Χημική δομή υδροξυχλωροκουΐνης
(hydroxychloroquine).

Εικόνα 4: Χημική δομή αζαθειοπρίνης (azathioprine).

Eικόνα 5: Χημική δομή κυκλοφωσφαμίδης
 (cyclophosphamide).
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ας με το φάρμακο αυτό. Δεν θα πρέπει να χορη-
γείται κατά την κύηση λόγω της τερατογόνου 
δράσης της ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο της κύ-
ησης (Mosca M. et al. 2001, Ε.Ο.Φ 2003, Brunton 
L. et al. 2005,  Esdaile JM. 2005, O’ Neill SG and 
Schrieber L. 2005, Τemprano KK et al. 2005, 
Ellsworth JA et al. 2006).

Τέλος, τα μη στερεοειδή αντιφλεγμονώδη φάρ-
μακα (non-steroidal anti-inflammatory drugs - 
NSAIDs) χρησιμοποιούνται επιτυχώς για τον πυ-
ρετό, την ορογονίτιδα και τις κεφαλαλγίες. Όλα 
τα NSAIDs συντείνουν στην ανάπτυξη διαφόρων 
νεφρικών συνδρόμων ΣΕΛ, σε αυξημένη ηπατο-
τοξικότητα και άσηπτη μηνιγγίτιδα. Παρόλο που 
έχουμε αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες η συντα-
γογράφησή τους μπορεί να γίνει άφοβα σε τακτή 
βάση με συνεχή όμως κλινικοεργαστηριακό έλεγ-
χο για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες (Ε.Ο.Φ 2003, 
Ηοrizon AA and Wallace JD. 2004, Ellsworth JA et 
al. 2006).

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην αντιμε-
τώπιση του ΣΕΛ

Τα θεραπευτικά σκευάσματα που αναφέρθηκαν 
αποτελούν μέχρι και σήμερα φάρμακα πρώτης 
γραμμής για την αντιμετώπιση του ΣΕΛ. Αν και 
παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες η ορθή 
χορήγησή τους μετά από κλινικοεργαστηριακό 
έλεγχο μπορεί να γίνει άφοβα. Στα κλασικά φάρ-
μακα έρχονται να προστεθούν νέες φαρμακευτι-
κές ουσίες. Στην παρούσα μελέτη θα αναλυθεί η 
δραστικότητα της κυκλοσπορίνης Α, της μεθο-
τρεξάτης, της δαψόνης, της θαλιδομίδης και της 
μυκοφαινολάτης μοφετίλ.

Η κυκλοσπορίνη Α αποτελεί ανοσοκατασταλ-
τικό φάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως στη 
μεταμόσχευση οργάνων, λόγω της εκλεκτικής 
και αναστρέψιμης αναστολής των ανοσοποιη-
τικών μηχανισμών που εμπλέκουν κυρίως τα Τ-
λεμφοκύτταρα. Χρησιμοποιείται πολλά χρόνια 
στην αντιμετώπιση της νόσου με εκδηλώσεις 
κυρίως νεφρίτιδας με πρωτεϊνουρία, αρθρίτιδας 
και κυτταροπενίας (Εικ.6). Η δόση των 5mg/kg 
αποτελεί το ανώτατο όριο για άμβλυνση των 

συμπτωμάτων. Μελέτες έδειξαν την απαραίτητη 
συγχορήγηση της ΑΖΑ για καλύτερα αποτελέ-
σματα. Ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η υπέρταση, 
η υπερτρίχωση σε πολύ μικρό ποσοστό ασθενών, 
ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις υπερτρο-
φίας ούλων. Η κυκλοσπορίνη Α είναι ένα καλά 
ανεκτό φάρμακο σε ασθενείς με χρόνια ΣΕΛ νε-
φρίτιδα, όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση 
των επιπέδων κρεατινίνης ορού και νεφροτοξικό-
τητα (Irastorza-Ruiz G. et al. 2001, Mosca M. et al. 
2001, Ε.Ο.Φ 2003, Esdaile JM. 2005, Μελικίδης Ι. 
και Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ. 2005, O’ Neill SG 
and Schrieber L. 2005).

Άλλο φάρμακο κατά των οργανικών εκδηλώ-
σεων του ΣΕΛ είναι η μεθοτρεξάτη (methotrexate 
- ΜΤΧ). Αποτελεί έναν αντιστρεπτό αναστολέα 
της διϋδροξυφολικής ρεδουκτάσης με ανοσο-
κατασταλτικές ιδιότητες. Είναι καλά ανεκτό για 
ασθενείς με δερματικές και αρθρικές εκδηλώσεις 
της νόσου. Παρόλο που η ΜΤΧ χρησιμοποιείται 
αρκετά χρόνια στην αντιμετώπιση του ΣΕΛ, δεν 
είναι αρκετά αποτελεσματική σε σοβαρές περι-
πτώσεις (Εικ.7). Σε δοσολογία 15-20 mg/εβδομα-
διαίως από το στόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

Eικόνα 6: Χημική δομή κυκλοσπορίνης Α (cyclosporine A).

Εικόνα 7: Χημική δομή μεθοτρεξάτης (methotrexate).
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για άμβλυνση της ορογονίτιδας, των δερματικών 
και αρθρικών εκδηλώσεων. Συνιστάται η χορήγη-
σή της εφόσον δεν υπάρχει ικανοποιητική απά-
ντηση σε δερματικά εξανθήματα και ορογονίτι-
δα μετά από τη χορήγηση των αντιμαλαριακών 
φαρμάκων ενώ πρέπει να αποφεύγεται κατά την 
εγκυμοσύνη (Mosca M. et al. 2001, Ε.Ο.Φ 2003, 
O’ Neill SG and Schrieber L. 2005, Temprano 
KK et al. 2005, Wong JM and Esdaile JM, 2005, 
Ellsworth JA et al. 2006).

Η δαψόνη (4,4’-διαμινοδιφαινυλσουλφόνη) 
αποτελεί φάρμακο δεύτερης εκλογής για την 
αντιμετώπιση της αντίστασης που παρατηρείται 
μετά τη χορήγηση φαρμάκων κλασικής θεραπεί-
ας (Εικ.8). Αν και χρησιμοποιείται ως αντιμυκοβα-
κτηριακό στην ασθένεια του Hansen στη σύγχρο-
νη βιβλιογραφία έχουμε περιστατικά με πολύ καλή 
απάντηση σε διάφορες εκδηλώσεις ΣΕΛ όπως η 
θρομβοκυτοπενία, η λευκοπενία και τα στοματικά 
έλκη σε δόση 25-100mg/ημερησίως από το στό-
μα. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η 
αιμόλυση και η πολυνευρίτιδα (Brunton L. et al. 
2005, Ellsworth JA et al. 2006, Ε.Ο.Φ 2003, Mosca 
M. et al. 2001).

Η θαλιδομίδη αποτελεί γνωστό λεπροστατι-
κό φάρμακο, παράγωγο του γλουταμινικού οξέ-
ος (Εικ.9). Το 1983 για πρώτη φορά έγινε χρήση 
της σε δισκοειδή λύκο σε ομάδα 60 ασθενών, σε 
δόση 400mg/ημερησίως από του στόματος, με 
πολύ καλά αποτελέσματα. Από τότε μέχρι σήμε-
ρα η θαλιδομίδη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
ασθενών με δισκοειδή ΣΕΛ στην ίδια δοσολογία 

μέχρις απαντήσεως, οπότε η δόση ελαττώνεται 
στα 50-100 mg/ημερησίως (Eικ.10). Η παρου-
σία νευροπάθειας αποτελεί πρόβλημα διότι σε 
αρκετά σημαντικό ποσοστό είναι μη αναστρέ-
ψιμη. Ο μηχανισμός με τον οποίο καταστρέφο-
νται οι νευρικές ίνες από τη θαλιδομίδη δεν έχει 
πλήρως εξακριβωθεί αν και γνωρίζουμε ότι είναι 
δοσο-εξαρτώμενος. Πολλές μελέτες αναφέρουν 
την πιθανότητα κληρονομικής προδιάθεσης σε 
ασθενείς με δισκοειδή ΣΕΛ για την ανάπτυξη της 
νευροπάθειας. Σε ποσοστό 20% των ασθενών 
παρατηρείται και λευκοπενία. Έτσι, η χορήγηση 
της θαλιδομίδης θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 
προσοχή όταν και εφόσον δεν έχουμε απάντηση 
στις δερματικές εξάρσεις από τη χορήγηση αντι-
μαλαριακών και ΜΤΧ (Combe B. 2001, Irastorza-
Ruiz G. et al. 2001, Mosca M. et al. 2001, Ε.Ο.Φ 
2003, Brunton L. et al. 2005, Cuadrado JM et al. 
2005, Ellsworth JA et al. 2006).

Εικόνα 8: Χημική δομή δαψόνης (dapsone).

Εικόνα 9: Χημική δομή θαλιδομίδης (thalidomide).

Εικόνα 10: Ασθενής με δισκοειδή Συστηματικό 
Ερυθηματώδη Λύκο.

Eικόνα 11: Χημική δομή μυκοφαινολάτης μοφετίλ 
(mycophenolate mofetil).
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Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα Μηχανισμός δράσης

CTLA4-Ιg

Bindarit®

LJP 394

Τακρόλιμους

Anti-CD40 ligand

Aντισώματα ΒLys

Rituxan® (Rituximab: 
anti-CD20)

Αντισώματα κατά κυτοκινών 
(IL-10 IL-1,6,8*)

Παρεμπόδιση αλληλεπίδρασης CD29-B7 και 
αναστολή της ενεργοποίησης Τ λεμφοκυττά-
ρων.

Ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.

Μείωση των επιπέδων dsDNA αντισωμάτων 
δημιουργώντας σύμπλοκα παθογόνων dsDNA 
αντισωμάτων.

Παρεμπόδιση ενεργοποίησης Τ λεμφοκυττά-
ρων (ανήκει στη κατηγορία των μακρολίδων 
αντιβιοτικών).

Παρεμπόδιση της αλληλεπίδρασης CD40-
CD40L (CD154), σύμπλοκο υπεύθυνο για την 
παραγωγή αντισωμάτων σε ενεργά Τ λεμφο-
κύτταρα.

Παρεμπόδιση της ενεργοποίησης Β λεμφοκυτ-
τάρων.

Εκλεκτική στόχευση των Β κυττάρων με σύν-
δεση στα CD20 αντιγόνα.

Γενικώς ανοσοκαταστολή στον οργανισμό.

* βρίσκονται σε εργαστηριακή φάση ερευνών
(Mosca M. et al. 2001, D. Isenberg and Leckie JM 2002, Sidiropoulos IP et al. 2004, Anolik HJ and Aringer M. 

2005, Brunton L. et al. 2005, O’ Neill SG and Schrieber L. 2005, Goldblatt F and Isenberg DA 2005).

Πίνακας 1. Νεότερα φάρμακα κατά του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου (ΣΕΛ).

Στα νεότερα φάρμακα συγκαταλέγεται και η μυ-
κοφαινολάτη μοφετίλ (mycophenolate - mofetil 
MMF) ένα παράγωγο του μυκοφαινολικού οξέος 
(Εικ.11). Ανήκει στην κατηγορία των ανοσοκατα-
σταλτικών φαρμάκων. Αναστέλλει αναστρέψιμα 
το ένζυμο δεϋδρογονάση της μονοφωσφορικής 
ινοσίνης που εμπλέκεται στην de novo σύνθε-
ση πουρινικών νουκλεοτιδίων, με αποτέλεσμα 
την εκλεκτική αναστολή των Τ - και Β - λεμφο-
κυττάρων. Η προτεινόμενη δόση των 1000 mg - 
3000 mg/ημερησίως από του στόματος επιφέρει 
άμβλυνση των εξάρσεων της ασθένειας σε άτομα 

με ΣΕΛ νεφρίτιδα και μείωση των επιπέδων πρω-
τεϊνουρίας. Είναι ένα καλά ανεκτό φάρμακο με 
ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες (λευκοπενία, 
αμμηνόροια) και συνιστάται για την αντιμετώπιση 
της ΣΕΛ νεφρίτιδας, όταν δεν υπάρχει απάντηση 
μετά από χορήγηση CYC. Κατά την εγκυμοσύνη 
θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του (Irastorza-
Ruiz G. et al. 2001, Mosca M. et al. 2001, Ε.Ο.Φ 
2003, Sidiropoulos IP et al. 2004, Brunton L. et al. 
2005, Goldblatt F. and Isenberg DA 2005, O’ Neill 
SG and Schrieber L. 2005, Temprano KK. et al. 
2005, Ellsworth JA et al. 2006).
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Νεό τερες απόψεις στην μελλοντική φαρμακο-
λογική αντιμετώπιση του ΣΕΛ.

Ασθενείς με ΣΕΛ πολλές φορές δεν απαντούν 
στα κλασικά θεραπευτικά σχήματα που περι-
λαμβάνουν κυρίως ανοσοκατασταλτικά πρώτης 
γραμμής αλλά και φάρμακα δεύτερης γραμμής. 
Φαίνεται ότι πολλές φορές αναπτύσσεται αντί-
σταση μετά τη μακρόχρονη χορήγηση συγκεκρι-
μένων σκευασμάτων. Ένα πρόβλημα που περιμέ-
νει λύση είναι η αντιμετώπιση ειδικών ομάδων 
ασθενών όπως οι εγκυμονούσες, όπου η εκλογή 
του φαρμάκου είναι δυσκολότερη. Επιπλέον οι 
ουσίες που αναφέρθηκαν δίδονται για να αντιμε-
τωπιστεί η συμπτωματολογία του ΣΕΛ όχι όμως 
και τα αίτια παθογένειάς του.

Οι νέες ουσίες που περιλαμβάνουν βιολογικούς 
παράγοντες που στοχεύουν στην παθογένεια της 
νόσου φαίνονται στον Πίνακα 1. Με την ανάπτυ-
ξη των τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας και Βιο-
τεχνολογίας οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν 
το “νέο αίμα” στη φαρμακολογική αντιμετώπιση 
πολλών ασθενειών. Αν και δεν έχουν εφαρμοστεί 
σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, είναι πολλά 
υποσχόμενες. Μερικές από τις ουσίες αυτές έχουν 
ήδη ενταχθεί σε θεραπευτικά σχήματα άλλων 
ασθενειών. Η χορήγησή τους για το ΣΕΛ είναι 
ακόμη σε αρχικά στάδια έρευνας. Τα νέα φάρμακα 
θα πρέπει να ελεγχθούν όχι μόνο για τη δράση 
τους σε μοριακό επίπεδο στο ΣΕΛ αλλά και για 
τυχόν αλληλεπιδράσεις με σκευάσματα που χο-
ρηγούνται ήδη στους ασθενείς. 

Απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω μελέτες, σε κλι-
νικό και εργαστηριακό επίπεδο, για διερεύνηση 
της δράσεως των νέων βιολογικών φαρμάκων.

Abstract

Therapeutic strategies in management of Systemic 
Lupus Erythematosus (SLE): from classical thera-
peutic schemes to modern biological drugs.

Dokos Charalampos and Mironidou-Tzouvele-
ki Maria
Laboratory of Pharmacology, Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki.

Systematic Lupus Erythematosus (SLE) is a 
chronic inflammatory disorder with complex mo-
lecular and pathophysiological factors. SLE affects 
many organ systems such as joints, kidneys, skin 
and myocardium. Although it is a serious disease 
that concerns a great majority of population, the 
current therapeutic strategies are inadequate. Nev-
ertheless a great effort has been observed in devel-
opment of new drugs since the middle of 1990s. The 
present review analyses the classical therapeutic 
strategies that include antimalarials drugs, aza-
thioprine (AZA), cyclophosphamide (CYC) and the 
new therapeutic schemes that include cyclosporine 
A, methotrexate (MTX), mycophenolate mofetil 
(MMF), dapsone, thalidomide, biological agents 
e.t.c. The pharmacological approach in new thera-
peutic strategies is multitarget and well promising 
concerning both the symptoms and the better qual-
ity of life for SLE patients.

Key words:  Systemic Lupus Erythematosus, antima-
larials, azathioprine, methotrexate, cyclo-
phosphamide, cyclosporine A, dapsone, 
biological agents.
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Περίληψη

Οι επιπλοκές του ποδιού στον πληθυσμό των Διαβητικών εί-
ναι συχνές και μπορεί να οδηγήσουν σε εξελκώσεις και λοίμωξη 
η οποία εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά πιθανόν να οδηγήσει σε 
ακρωτηριασμό ή και απώλεια της ζωής του ασθενούς. Η διάγνωση 
στηρίζεται σε κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα και η σωστή 
προσέγγιση είναι απαραίτητη για το καλύτερο αποτέλεσμα. Παρό-
λο που αυτές οι λοιμώξεις είναι πολυμικροβιακές, ο χρυσίζων στα-
φυλόκοκκος είναι το πιο συχνά ανιχνευόμενο στέλεχος και προς 
αυτόν θα πρέπει να στοχεύει η εμπειρική θεραπεία με την οποία 
συνήθως ξεκινάει η αντιμετώπιση της λοίμωξης του Διαβητικού 
ποδιού. Η θεραπεία με αντιβιοτικά τις περισσότερες φορές δεν 
επαρκεί και χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση η οποία ποικίλλει 
από παροχέτευση ενός αποστήματος και αφαίρεση νεκρών ιστών 
έως και ακρωτηριασμό. Κλειδί για την επιτυχία μιας θεραπείας εί-
ναι η επαρκής αιμάτωση του σκέλους και για το λόγο αυτό οποια-
δήποτε θεραπευτική επέμβαση θα πρέπει να αποφασίζεται εφόσον 
αυτή έχει αποκατασταθεί. Ο ακρωτηριασμός προσφέρει τη θερα-
πεία όχι όταν οι υπόλοιπες μέθοδοι έχουν αποτύχει, αλλά πολλές 
φορές αποτελεί τη θεραπεία εκλογής ως εγχείρηση αποκατάστα-
σης. Σε αυτό το άρθρο αναλύεται η μεθοδολογία και η στρατηγική 
της προσέγγισης που ακολουθείται στα περισσότερα ελληνικά και 
διεθνή κέντρα Διαβητικού Ποδιού καθώς και η εμπειρία των συγ-
γραφέων πάνω σε αυτό το αντικείμενο. 

Η Χειρουργική Αντιμετώπιση
των Λοιμώξεων του Διαβητικού
Ποδιού

Χρίστος Αλεξανδρόπουλος
Στέφανος Τσουρβάκας

Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Λέξεις ευρετηρίου:   Διαβητικό πόδι, λοίμωξη διαβητικού ποδιού.



Εισαγωγή

Η επίπτωση του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) αυ-
ξάνεται συνεχώς παγκοσμίως και συγχρόνως αυ-
ξάνεται ο αριθμός των ασθενών που υποφέρουν 
από τις επιπλοκές του. Μία από τις δραματικότε-
ρες είναι η λοίμωξη του Διαβητικού Ποδιού (ΔΠ), 
διότι αποτελεί την κυριότερη αιτία ακρωτηρια-
σμού των κάτω άκρων. Συνήθως προηγείται κά-
ποιο έλκος στην πελματιαία επιφάνεια του ποδιού 
ή στη ραχιαία των δακτύλων (Armstrong DG et al 
2004). Υπολογίζεται ότι 15% των Διαβητικών θα 
αναπτύξουν κάποιο έλκος στα πόδια τους κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους (Reiber et al, 1995). Πε-
ρίπου τα μισά από αυτά παρουσιάζουν στοιχεία 
λοίμωξης κατά την επίσκεψη του ασθενούς στο 
γιατρό και αποτελούν τον κυριότερο προδιαθε-
σικό παράγοντα για λοίμωξη του ποδιού. Αυτή 
συνήθως αρχίζει ως επιπολής και εάν δεν αντιμε-
τωπισθεί έγκαιρα εξελίσσεται σε εν τω βάθει όπου 
κάποια ακρωτηριαστική επέμβαση είναι πολύ πι-
θανή (Durham et al 1989, Tan et al 1996). Στους 
ασθενείς που έχουν υποστεί έναν ακρωτηριασμό 
ο κίνδυνος να υποστούν δεύτερο στην επόμενη 
πενταετία ανέρχεται στο 68%, ενώ η θνησιμότη-
τα σ’ αυτή την πενταετία φτάνει το 50% (Lipsky 
1999). Έτσι δικαιολογείται η άποψη ότι ο ακρω-
τηριασμός των κάτω άκρων είναι η σοβαρότερη 
επιπλοκή του Σ.Δ.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η στρατηγική 
που ακολουθείται στις λοιμώξεις του Δ.Π στα πε-
ρισσότερα κέντρα αναφοράς αλλά και η εμπειρία 
των συγγραφέων πάνω στις πιο συχνές χειρουρ-
γικές τεχνικές.

Κλινική προσέγγιση

Κάποιες περιπτώσεις λοίμωξης μπορούν να χα-
ρακτηριστούν ως επιπολής εφόσον αυτή δεν επε-
κτείνεται πέραν της υποδορίου περιτονίας. Αντι-
μετωπίζονται μόνο με αντιβιοτικά ευρέως φάσμα-
τος μέχρι υποχωρήσεως των κλινικών σημείων. Η 
επιλογή των αντιβιοτικών είναι εμπειρική αφού 
δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό για λήψη καλλιέρ-
γειας και συνήθως οι συνδυασμοί αμοξυκιλλίνης 

με κλαβουλανικό οξύ ή αμπικιλλίνης με σουλμπα-
κτάμη και κλινδαμυκίνης με κοτριμοξαζόλη είναι 
αποτελεσματικοί. 

Στην πληθώρα όμως των περιπτώσεων οι λοι-
μώξεις παρουσιάζονται με εικόνα αποστήματος, 
οστεομυελίτιδας ή σηπτικής αρθρίτιδας και σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις πλην της αντιβιοτικής θε-
ραπείας χρειάζεται και χειρουργική παρέμβαση 
(Caputo et al 1994). Η διάγνωση της εν τω βά-
θει λοίμωξης θα βασιστεί στην καθυστέρηση της 
επούλωσης, στην παρουσία πυώδους εξιδρώμα-
τος, στην ευαισθησία και τον πόνο ενός προηγου-
μένως αναίσθητου ποδιού και στην επικοινωνία 
οστού με το περιβάλλον (Boulton et al 1999). Με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρέπει να προσεγγίζεται ο 
ασθενής που παρουσιάζει πετέχειες, εκχυμώσεις, 
(εικ. 1) κριγμό στα μαλακά μόρια ή με στοιχεία 
τοξικότητας (πυρετός, λευκοκυττάρωση, μετα-
βολική έκπτωση) γιατί τότε βρίσκεται σε κίνδυνο 
όχι μόνο το πόδι του, αλλά απειλείται και η ζωή 
του (Eneroth et al 2000). Σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις πρέπει να υπάρχει άμεση χειρουργική επέμ-
βαση, συνοδευόμενη από ενδοφλέβια αντιβίωση 
και μέτρα γενικής υποστήριξης του ασθενούς. Οι 
επείγουσες αυτές επεμβάσεις συνήθως αφορούν 
σε παροχέτευση αποστηματικών συλλογών, χει-
ρουργικό καθαρισμό ή ακρωτηριασμό. 

Η οστεομυελίτιδα στους διαβητικούς ασθενείς 
απαντάται συνήθως ως χρόνια λοίμωξη και για τη 
θεραπεία της είναι αναγκαία η εκτομή του πάσχο-
ντος οστού.  Όταν αυτό επικοινωνεί μέσω κάποιου 
έλκους με το περιβάλλον- όπως ελέγχεται με κά-
ποιο αμβλύ όργανο (εικ. 2)- η διάγνωση τίθεται 
με ασφάλεια (Boulton et al 1999). Σε διαφορετική 
περίπτωση στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί και το πόδι Charcot. Η διάκριση 
πολλές φορές είναι από δύσκολη έως αδύνατη και 
αυτό διότι: 

α) το πόδι Charcot εμφανίζεται στην οξεία του 
φάση (Eichenholtz 1966) με εικόνα φλεγμονής 
(ερυθρότητα, αυξημένη θερμοκρασία και οίδημα)

β) η ακτινολογική εικόνα είναι παρόμοια και στις 
δύο περιπτώσεις. Υπάρχει οστεοπόρωση, λύση της 
συνέχειας των οστών και υπεξαρθρήματα. 

γ) άλλες απεικονιστικές μέθοδοι όπως μαγνητι-
κή τομογραφία ή το σπινθηρογράφημα οστών χα-
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ρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία, αλλά χα-
μηλή ειδικότητα. Σημαντική βοήθεια προσφέρει 
το σπινθηρογράφημα με σεσημασμένα με Ίνδιο 
λευκοκύτταρα, αλλά αυτή η εξέταση πραγματο-
ποιείται σε λίγα εξειδικευμένα εργαστήρια.

δ) οι δείκτες φλεγμονής συνήθως είναι αρνητι-
κοί στις λοιμώξεις του Δ.Π διότι ως επί το πλεί-
στον πρόκειται για χρόνιες λοιμώξεις σε ανοσο-
κατεσταλμένους ασθενείς. 

Η παρουσία λοίμωξης δεν αποκλείει τη συνύ-
παρξη ποδιού Charcot, πολλές δε φορές πυρο-
δοτεί την εμφάνισή του, όπως επίσης και οι επεμ-
βάσεις για την αντιμετώπιση μιας λοίμωξης. Οι 
συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις για την αντι-
μετώπιση της λοίμωξης του Δ.Π είναι: 

Παροχέτευση: 

Όπως είναι γνωστό στο πόδι υπάρχουν 4 κύρια δι-
αμερίσματα, εκ των οποίων τα τρία είναι πελματιαία 
και συνήθως εκεί σχηματίζονται οι αποστηματικές 
συλλογές. (Loefler et al 1980). Αυτά χαρακτηρίζο-
νται ως έσω, έξω, ραχιαίο (εν τω βάθει) κεντρικό και 

35Ορθοπαιδική, 20, 1, 2007

Εικόνα 1:  Η ταχεία εμφάνιση υγρής γάγγραινας είναι απειλητική ακόμη και για τη ζωή του ασθενούς.

Εικόνα 2:   Αναζήτηση οστού μέσω του έλκους.



πελματιαίο (επιπολής) κεντρικό διαμέρισμα. Σε κάθε 
περίπτωση λοίμωξης θα πρέπει να ελέγχεται όλο το 
διαμέρισμα και να μην επικεντρώνεται το χειρουργι-
κό ενδιαφέρον αποκλειστικά στο σημείο της φλεγ-
μονής. Η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος 
απαιτεί την παροχέτευση ολόκληρου του διαμερί-
σματος (εικ. 3).

Παρόλο που έχει προταθεί να αποφεύγονται οι 
πελματιαίες χειρουργικές τομές (Grodinsky 1929), 
η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν προκαλούν προβλή-
ματα εφόσον ακολουθηθεί προσεκτική χειρουρ-
γική τεχνική. Η τυπική πελματιαία προσπέλαση 
αρχίζει πίσω από το έσω σφυρό και συνεχίζει πε-
ριφερικότερα προς τη μέση γραμμή τελειώνοντας 
μεταξύ των κεφαλών του πρώτου και δεύτερου 
μεταταρσίου. Οποιοδήποτε τμήμα αυτής της 
προσπέλασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παροχέτευση του έσω και των κεντρικών διαμερι-
σμάτων. Η προσπέλαση του εν τω βάθει διαμερί-
σματος επιτυγχάνεται μεταξύ του απαγωγού του 
μεγάλου δακτύλου και του βραχέως καμπτήρα 
των δακτύλων. Αποκολλώντας αυτούς τους μυς 
από την πτέρνα αναγνωρίζεται ο τετράγωνος 
πελματιαίος και μεταξύ αυτού και του μακρού κα-
μπτήρα του μεγάλου δακτύλου γίνεται η είσοδος 
στο εν τω βάθει διαμέρισμα (Grodinsky 1929). 
Για το έσω και έξω διαμέρισμα χρησιμοποιούνται 
συνήθως οι τυπικές προσπελάσεις, όπως και κατά 
την οστεοσύνθεση καταγμάτων του πρώτου και 
πέμπτου μεταταρσίου αντίστοιχα, διότι είναι οι-
κείες σε κάθε χειρουργό και ασφαλείς.

Επαναιμάτωση:

Η αρτηριακή παροχή είναι απαραίτητη όχι μόνο 
για την επούλωση αλλά και για την προσφορά 
των χορηγούμενων αντιβιοτικών στην περιφέ-
ρεια και γι’ αυτό η υποψία της ισχαιμίας θα πρέπει 
να τίθεται σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης της 
επούλωσης ενώ έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπό-
μενα μέτρα θεραπείας (Calhoum et al, 2002). 

Άλλες ενδείξεις είναι η διαλείπουσα χωλότητα, 
η απουσία σφύξεων, η καθυστερημένη πλήρωση 
των τριχοειδών και η γάγγραινα. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις ο ασθενής πρέπει να παραπέμπεται 
σε αγγειοχειρουργό για κάποια επέμβαση αποκα-
τάστασης της παροχής αίματος στην περιφέρεια. 
Η επιτυχία αυτών των επεμβάσεων στους διαβητι-
κούς είναι συγκρίσιμη με αυτή των μη διαβητικών. 
Με αυτές τις επεμβάσεις βελτιώνεται η επούλωση, 
ελαττώνεται ο πόνος, βελτιώνεται η λειτουργικό-
τητα του μέλους και μειώνεται ο κίνδυνος ακρω-
τηριασμού (Gibbons et al 1995). Οποιαδήποτε 
χειρουργική ενέργεια πάνω σε ισχαιμικά πόδια 
προτού αποκατασταθεί η αιμάτωση είναι πολύ πι-
θανό να οδηγήσει σε αλλεπαλλήλους ακρωτηρια-
σμούς, όπου η θνησιμότητα είναι πολύ υψηλή.

Χειρουργικός Καθαρισμός:

Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για να προσ-
διορίσει την εκτομή των νεκρών ιστών αλλά και 
της υπερκεράτωσης από ένα έλκος. Γίνεται με μα-
χαιρίδιο και χειρουργική λαβίδα (Murray 1996) 
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Εικόνα 3:   Ευρεία διάνοιξη και παροχέτευση του έξω δια-
μερίσματος του ποδιού.

Εικόνα 4:   Νευροπαθητικό έλκος
 μετά από χειρουργικό καθαρισμό.



και έχει αποδειχθεί ότι βοηθά σημαντικά στην 
ελάττωση του χρόνου επούλωσης του έλκους 
(Steed 1996). Ο ασθενής πρέπει να είναι ενημε-
ρωμένος για πιθανή αιμορραγία και ο χειρουργι-
κός καθαρισμός θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 
εβδομαδιαίως (Apelqvist et al 2000). Πολλοί από 
αυτούς λαμβάνουν συστηματικά διάφορους αντι-
πηκτικούς παράγοντες, οι οποίοι παρατείνουν το 
χρόνο πήξης του αίματος. Η αιμορραγία που ακο-
λουθεί την αφαίρεση ενός τύλου ή τη νεαροποί-
ηση των χειλέων ενός έλκους συνήθως δεν είναι 
σπουδαία και αντιμετωπίζεται με συνεχή πίεση 
για λίγα λεπτά (εικ. 4). Σπανίως χρειάζεται τοπο-
θέτηση κάποιας ραφής. Ο ασθενής εκπαιδεύεται 
και συμβουλεύεται να αλλάζει καθημερινώς τα 
επιθέματα. Διάφορα επιθέματα που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο και υπόσχονται ταχύτερη επούλωση 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ σε επι-
λεγμένα περιστατικά εφόσον έχει αποκλειστεί η 
περίπτωση λοίμωξης. Σε διαφορετική περίπτωση 
η επιδείνωση είναι κανόνας. 

Στις περιπτώσεις που το έλκος δεν δείχνει τάση 
προς επούλωση ή υποτροπιάζει η αντιμετώπιση 
πρέπει να είναι δραστικότερη. Το έλκος ή απομα-
κρύνεται χειρουργικά en block με το υποκείμενο 
οστούν, το οποίο συνήθως είναι προσβεβλημένο 
με πελματιαία προσπέλαση (εικ 5) ή με ραχιαία 
προσπέλαση αφαιρείται το πάσχον οστούν (εικ.6, 
7). Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να γίνει σύ-

γκλειση του τραύματος σε πρώτο χρόνο εφόσον 
δεν υπάρχει τάση στο δέρμα, ενώ στη δεύτερη 
περίπτωση το έλκος δεν συγκλείεται και αφήνετε 
να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό. Εάν αφορά σε 
κεφαλή μεταταρσίου –το συνηθέστερο- ο συνδα-
κτυλισμός προσφέρει σταθερότητα στο δάκτυλο 
που έχασε την κεντρική του στήριξη. Για την εκτο-
μή του οστού θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξο-
πλισμός υψηλής ενέργειας και όχι οστεοψαλίδες 
γιατί έτσι μειώνεται η πιθανότητα επανεμφάνισης 
νευροπαθητικών ελκών (Alexandropoulos et al 
2001). Οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνονται 
διεγχειρητικές καλλιέργειες και το πλεονέκτημα 
της ραχιαίας προσπέλασης είναι ότι λαμβάνονται 
καλλιέργειες μέσω υγιών και όχι μέσω πολυμικρο-
βιακά αποικισμένων ιστών (El- Tahawy 2000). Η 
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Εικόνα 5:   Εκτομή του έλκους με πελματιαία 
προσπέλαση.

Εικόνα 6:   Χρόνιο μη επουλούμενο έλκος.

Εικόνα 7:   Οστεκτομή μέσω ραχιαίας προσπέλασης χωρίς 
επέμβαση στο έλκος.
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μετεγχειρητική ουλή στην πελματιαία επιφάνεια 
του ποδιού δε φαίνεται να προδιαθέτει σε υπο-
τροπή των ελκών, διότι δεν υπάρχει αυξημένη πί-
εση στο σημείο της ουλής, αφού έχει αφαιρεθεί το 
υποκείμενο οστούν.

Ακρωτηριασμός:

Κατά κανόνα το ενδεχόμενο ενός ακρωτηρια-
σμού αντιμετωπίζεται με δυσάρεστο συναίσθημα, 
τόσο από το γιατρό όσο και από τον ασθενή. Έχει 
δειχθεί ότι διάφορα ψυχοπαθολογικά συμπτώμα-
τα ακολουθούν ένα ακρωτηριασμό με προεξάρχο-
ντα την κατάθλιψη, την απόρριψη και τη δυσθυ-
μία (Platisa et al 2006 ) (Seidel et al 2006). 

Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που αυτή η λύση 
είναι μονόδρομος και πολλές φορές συνοδεύεται 
από καλή αποδοχή από τους ασθενείς ειδικά στην 
περίπτωση που έχουν προηγουμένως ταλαιπω-
ρηθεί από χρόνια έλκη. Εάν εξαιρέσουμε τις περι-
πτώσεις όπου ο ακρωτηριασμός επιβάλλεται για 
να σωθεί η ζωή του ασθενούς, στις υπόλοιπες πε-
ριπτώσεις θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνα-
τή προσπάθεια ώστε η έκτασή του να είναι η δυ-
νατό μικρότερη, αλλά συγχρόνως να αποδίδεται 
ένα λειτουργικό, χρήσιμο κολόβωμα ( American 
Diabetes Association. Consensus development 
conference on diabetic foot wound care: 1999). 
Έχει αποδειχθεί ότι οι γενναίοι ακρωτηριασμοί 
ακολουθούνται από μεγαλύτερη θνησιμότητα 
αλλά ταχύτερη αποθεραπεία. Η πιθανότητα επα-
νακρωτηριασμού δε συσχετίζεται με το ύψος της 
προηγούμενης επέμβασης (Larsson et al 1998). 

Με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις περί ακρω-
τηριασμών, οι ακρωτηριασμοί δεν θεωρούνται 
πλέον ως λύσεις ανάγκης επειδή απέτυχε κάποια 
προηγούμενη θεραπεία, αλλά ως επεμβάσεις επα-
νορθωτικές με σκοπό την επάνοδο του ασθενούς 
στις προηγούμενες δραστηριότητές του. Προς 
την κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλλει η μεγάλη 
πρόοδος στα προθετικά μέλη και η αλλαγή της 
νοοτροπίας της κοινωνίας απέναντι στους ακρω-
τηριασμένους. 

Ανοικτός ακρωτηριασμός:

Ο ανοικτός ακρωτηριασμός εκτελείται συνήθως 
σε περιπτώσεις υποτροπής της λοίμωξης ή όταν 
η σύγκλειση του τραύματος σε πρώτο χρόνο εί-
ναι επισφαλής. Οι βασικές αρχές για την επιλογή 
του ύψους του ακρωτηριασμού - εξασφάλιση της 
επούλωσης, επαρκής αιματική παροχή, αφαίρεση 
των προσβεβλημένων ιστών - διατηρούνται και 
σε αυτή την περίπτωση. Το συνηθέστερο σφάλ-
μα σχετίζεται με την εντύπωση ότι με αυτή την 
τεχνική ο ακρωτηριασμός γίνεται σε χαμηλότερο 
επίπεδο. 

Τα σπουδαία όμως πλεονεκτήματα της επέμ-
βασης είναι η ανεμπόδιστη παροχέτευση του 
χειρουργικού τραύματος, η αφαίρεση κατά τη νο-
σηλεία τυχόν νεκρωμάτων που προέκυψαν μετά 
την επέμβαση και η καθημερινή άμεση επισκόπη-
ση της ανάπτυξης κοκκιώδους ιστού. Θα πρέπει 
να καταβάλλεται προσπάθεια διατήρησης κατά 
το δυνατό περισσοτέρου δέρματος ώστε σε δεύ-
τερο χρόνο να ακολουθήσει σύγκλειση του χει-
ρουργικού τραύματος (εικ 8). Αυτό επιταχύνει την 
αποθεραπεία - ο μέσος χρόνος επούλωσης δίχως 
σύγκλειση κυμαίνεται από 2 έως 3 μήνες - και εάν 
εξασφαλιστεί πελματιαίος κρημνός έχουμε ιδανι-
κό αποτέλεσμα αφού αντέχει μεγάλα φορτία.

Ανοικτός ακρωτηριασμός μπορεί να εκτελεστεί 
σε κάθε επίπεδο που προβλέπεται ακρωτηριασμός 
του κάτω άκρου και η σύγκλειση του τραύματος 
οποιαδήποτε μετεγχειρητική ημέρα κρίνει ο χει-
ρουργός ότι το αποτέλεσμα είναι εξασφαλισμένο. 

Συμπεράσματα

Οι λοιμώξεις του Δ.Π είναι η κυριότερη αιτία 
αύξησης της νοσηρότητας των διαβητικών ασθε-
νών. Η έγκαιρη αναγνώρισή τους και η κατάλ-
ληλη θεραπευτική προσέγγιση μπορούν να μει-
ώσουν την πιθανότητα υψηλού ακρωτηριασμού. 
Αυτή συνίσταται σε απομόνωση του παθογόνου 
παράγοντα, χορήγηση κατάλληλου αντιβιοτικού 
σχήματος και εκτέλεση της ενδεδειγμένης, κατά 
περίπτωση, χειρουργικής επέμβασης. Η αποφυγή 
του ακρωτηριασμού είναι ζητούμενο αλλά δεν 
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πρέπει να αποφεύγεται με οποιοδήποτε κόστος, 
αφού πολλές φορές προσφέρει καλύτερη ποιό-
τητα ζωής και μεγαλύτερη ακτίνα δράσης του 
ασθενούς. Ο σημαντικότερος παράγοντας για 
την αίσια έκβαση μιας λοίμωξης είναι η επαρκής 
αιμάτωση του ποδιού και αυτή θα πρέπει να εξα-
σφαλίζεται πριν από οποιαδήποτε άλλη χειρουρ-
γική επέμβαση. 

Αbstract

Surgical Treatment of Diabetic Foot Infections.

C. Alexandropoulos, S. Tsourvakas.
Orthopaedic Department General Hospital of 
Trikala.

Foot ulceration and infections are common com-
plications among diabetic patients. If not treated 
promptly diabetic foot infections can result to am-
putation or loss of patient’s life. Diagnosis is based 
on clinical signs and laboratory tests and appropri-
ate approach is essential for a good result. While 
diabetic foot infections are often polymicrobial the 
most common isolated pathogen is staphylococcus 
aureus and should be targeted by empirical antibi-
otic therapy. Therapy with antibiotics alone is not 
sufficient and must be combined with surgical in-
tervention which varies from surgical debridement 
to amputation. The key for a successful treatment is 

sufficient blood supply to the leg and this should be 
provided before any other surgical procedure. Am-
putation can give the solution and must be regarded 
as reconstructive procedures and not as failures of 
medical science or personal skills. In this article we 
offer a stepwise approach to treating diabetic foot 
infections as it is followed in the majority of domes-
tic and international diabetic foot centers and the 
author’s experience as well.  

Key Words: Diabetic Foot, Diabetic Foot infection.  
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Περίληψη

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα (Σ.Κ.Σ.) είναι η πιο συχνά 
εμφανιζόμενη  παγίδευση νεύρου με συχνότητα στο γενικό πλη-
θυσμό που κυμαίνεται μεταξύ 1-10%. Η θεραπεία είναι χειρουργι-
κή αλλά και συντηρητική ανάλογα με τη βαρύτητα. Η αγωγή με 
κορτικοστεροειδή έχει μελετηθεί προηγουμένως, τα συμπεράσμα-
τα όμως δε μπορούν να χαρακτηριστούν αντικειμενικά, λόγω των 
μεθοδολογικών σφαλμάτων των διαφόρων μελετητών. 

Σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητα των κορτικοστεροειδών σε σχέση με άλλες 
μορφές συντηρητικής θεραπείας και να καθοριστεί η διάρκεια της 
συμπτωματικής ανακούφισης που ακολουθεί μετά από την έγχυση.

Το  υλικό της συγκεκριμένης ανασκόπησης προέκυψε έπειτα από 
εκτεταμένες αναζητήσεις άρθρων και συγγραμμάτων σε τέσσερις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: AMED, CINAHL, EMBASE και 
MEDLINE.

Η μεθοδολογική ποιότητα των συμπεριλαμβανόμενων ερευνών 
αξιολογήθηκε από δύο ανεξάρτητους μελετητές βάσει της κλίμα-
κας PEDro, που χρησιμοποιείται ευρύτατα για την ανάλυση του 
σχεδιασμού διαφόρων τυχαίων ελεγχόμενων δοκιμών.

Συνολικά εντοπίστηκαν 8 έρευνες, όλες από δημοσιευμένη βι-
βλιογραφία, 6 εκ των οποίων αποκλείστηκαν. Οι δύο μελέτες που 
συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα συστηματική μελέτη αξιολόγη-
σαν την κλινική έκβαση των ασθενών τουλάχιστον έξι μήνες με το 
τέλος της αγωγής.

Εγχύσεις κορτικοστεροειδών για 
τη θεραπεία του συνδρόμου του 
καρπιαίου σωλήνα: Μια συστη-
ματική ανασκόπηση

Τράμπας Αθανάσιος1

Κίτσιος Αθανάσιος2

Τεπετζής Ιωάννης3

1.  Φυσικοθεραπευτής, ΜSc in Mus-
culoskeletal Physiotherapy (Man-
chester Metropolitan University), 
εξωτερικός συνεργάτης του Τμή-
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

2.  Διδάκτωρ, Φυσικοθεραπευτής, Καθη-
γητής Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού Θεσσαλονίκης

3.  Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικός, Μα-
μάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζά-
νης

Λέξεις ευρετηρίου:  Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (Σ.Κ.Σ.), κορτικοστε-
ροειδή, συστηματική ανασκόπηση 



Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η έγχυση 
κορτικοστεροειδών παρέχει συμπτωματική ανα-
κούφιση στο οξύ στάδιο του Σ.Κ.Σ. για διάρκεια 
τουλάχιστον ενός μήνα συγκρινόμενη με εικονικό 
φάρμακο. Το χρονικό όφελος μιας τέτοιας θερα-
πείας για ήπια και μέτρια μορφή της πάθησης δεν 
είναι ακόμη γνωστό. Υπάρχουν ενδείξεις για ύφεση 
συμπτωμάτων διάρκειας μεγαλύτερης από 6 μήνες, 
ωστόσο τα αποτελέσματα δε θεωρούνται στατιστι-
κώς σημαντικά, με ανάγκη περαιτέρω έρευνας στο 
συγκεκριμένο σημείο.

Εισαγωγή

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα (Σ.Κ.Σ.) 
είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη περίπτωση παγί-
δευσης νεύρου με συχνότητα στο γενικό πληθυ-
σμό που κυμαίνεται μεταξύ 1-10%. Ο μηχανισμός 
της συγκεκριμένης νευροπάθειας δεν έχει διευ-
κρινιστεί απόλυτα, ωστόσο πιστεύεται πως εμπε-
ριέχει κάποιο βαθμό συμπίεσης του μέσου νεύρου 
στον καρπιαίο σωλήνα. Μηχανικοί και αγγειακοί 
παράγοντες θεωρείται πως είναι αναμειγμένοι, με 
τη φλεγμονή των διαφόρων σχηματισμών εντός 
του σωλήνα να προκαλεί οίδημα και πίεση, και 
τον επερχόμενο σχηματισμό ουλώδους ιστού να 
επηρεάζει την αγγείωση γύρω από το μέσο νεύρο 
(Anderson και Tichenor, 1994).

Τα κλινικά ευρήματα που σχετίζονται με το 
Σ.Κ.Σ. περιλαμβάνουν παραισθησία, πόνο και 
αιμωδίες στα δάχτυλα και τον αντίχειρα, δηλαδή 
στα σημεία που κατανέμεται το μέσο νεύρο. Η 
οξύτητα των συμπτωμάτων ποικίλει από ήπια, με 
διαλείποντα χαρακτήρα, ως πολύ έντονη με μερι-
κή παράλυση του αντίχειρα και μόνιμη απώλεια 
της αισθητικότητας (Marshall και συν., 2004). Η 
διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινι-
κή εξέταση και επιβεβαιώνεται από μελέτες της 
αγωγιμότητας των νεύρων σε περιπτώσεις που 
επικρατεί αμφιβολία και διχογνωμία (American 
Academy of Neurology, 1993).

Η θεραπεία είναι χειρουργική, αλλά και συντηρη-
τική, ανάλογα με το βαθμό βλάβης. Η χειρουργική 
αποκατάσταση ενδείκνυται σε οξείες περιπτώσεις, 
ενώ η συντηρητική αγωγή συνίσταται σε ασθε-

νείς ήπιας ως και μετρίου βαθμού μορφής Σ.Κ.Σ. 
(Duncan και συν., 1987). Η συντηρητική θεραπεία 
έχει επικεντρωθεί στην εφαρμογή λειτουργικού 
νάρθηκα, θερμοθεραπείας, LASER και υπερήχων, 
στην κινησιοθεραπεία, στην αναπροσαρμογή δρα-
στηριοτήτων και στις εγχύσεις κορτικοστεροειδών. 
Η έγχυση στεροειδών στον καρπιαίο σωλήνα έχει 
μελετηθεί παλαιότερα, οι περισσότερες, όμως, έρευ-
νες ήταν αναδρομικές ή και προοπτικές στο σχεδι-
ασμό τους (π.χ. Giannini και συν., 1991), όχι όμως 
τυχαιοποιημένες. Επιπροσθέτως, ενώ ένα σημαντι-
κό ποσοστό σε αρκετές των περιπτώσεων ασθενών 
με Σ.Κ.Σ. αναρρώνει αυτομάτως (Futami και συν., 
1992), μόνο ελεγχόμενες δοκιμές μπορούν να οδη-
γήσουν σε ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα για 
την αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών.

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλής τυφλής ανα-
δρομικής μελέτης είναι να μελετηθεί η αποτελε-
σματικότητα των κορτικοστεροειδών σε σχέση με 
άλλες μορφές συντηρητικής αγωγής για τη θερα-
πεία του Σ.Κ.Σ. και να καθοριστεί η διάρκεια της  
ανακούφισης των συμπτωμάτων που ακολουθεί 
τις εγχύσεις.

Στρατηγική αναζήτησης της βιβλιογραφίας

Το υλικό της συγκεκριμένης αναδρομικής μελέ-
της προέκυψε έπειτα από εκτεταμένες αναζητή-
σεις άρθρων και συγγραμμάτων σε τέσσερις ηλε-
κτρονικές βάσεις δεδομένων: AMED, CINAHL, 
EMBASE και MEDLINE. Πιο ειδικά, εφαρμόστη-
κε η ακόλουθη στρατηγική αναζήτησης, παρόμοια 
με προγενέστερες ανασκοπήσεις (Marshall και 
συν., 2004) και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκρι-
μένες οδηγίες του Cochrane Handbook (Higgins 
and Green, 2006).

1. Carpal Tunnel Syndrome/ 
2. exp Rehabilitation/
3. exp Physical Therapy Techniques/
4. exp Corticosteroid Injection/
5.  (rehabilitaty or physiotherapy or physical
        therapy or corticosteroid injecty). mp.
6. or/3-5
7. Clinical trial.pt
8. randomy.mp.
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Ιστορικό Κλινική εξέταση Δοκιμασίες επικύρωσης

Συμπτώματα
Επιβαρυντικοί 

παράγοντες

Παράγοντες 

ανακούφισης

Ασαφής πόνος 

στον βραχίονα, 

αντιβράχιο και 

άκρα χείρα

Ύπνος
Αλλαγή 

θέσεων

Ενδεχομένως 

φυσιολογική

Ηλεκτρομυογράφημα 

και μελέτες διεξαγωγής 

πορισμάτων στα 

νεύρα που μπορούν να 

επιβεβαιώσουν κάκωση 

μέσου νεύρου χωρίς να 

αποκλείουν την ύπαρξη 

Σ.Κ.Σ.

Παραισθησία 

άκρας χείρας

Διατήρηση του άκρου 

σε παρατεταμένου 

χρόνου θέσεις

Τίναγμα του 

χεριού

Tinel’s sign,

Phalen’s test

Αδυναμία και 

αδέξιες κινήσεις

Επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις

Αισθητικό 

έλλειμμα στη 

διανομή του 

μέσου νεύρου.

Ξηροδερμία, 

οίδημα και 

αλλαγές 

χρώματος

Αδυναμία 

και ατροφία 

των μυών του 

θέναρος.

Όλα τα 

προηγούμενα 

συμπτώματα 

στη διανομή του 

μέσου νεύρου

Ξηροδερμία 

του αντίχειρα, 

δείκτη και 

μεγάλου 

δακτύλου.

Πίνακας 1.

Διαγνωστικά κριτήρια για το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (American Academy of Neurology, 1993)



9. [(single or double) adj (blind or mask)].mp. 
10. placebo.mp.
11. or/7-10 
12. 6 AND 11

Κριτήρια επιλογής ερευνών για την ανασκόπηση

Οι έρευνες που συμπεριλήφθηκαν έπρεπε να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Τουλάχιστον μία από τις υπό μελέτη μορφές θε-
ραπείας να είναι η χρήση κορτικοστεροειδών εγχύ-
σεων με εκτέλεση από ειδικό θεράποντα ιατρό.

2. Άλλες μορφές συντηρητικής αγωγής είναι δυ-
νατό να χρησιμοποιούνται αρκεί τουλάχιστον μία 
από τις θεραπείες να αφορά σε κορτικοστεροειδή.

3. Πρωταρχική μεταβλητή είναι η κλινική βελτί-
ωση των πασχόντων σε διάστημα επαναξιολόγη-
σης έξι μηνών.

4. Δευτερεύουσες μεταβλητές είναι η βελτίωση 
νευροφυσιολογικών παραμέτρων, ο έλεγχος της 
ύφεσης της συμπτωματολογίας σε διάστημα μι-
κρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός 
έτους, η αναγκαιότητα χειρουργικής επέμβασης 
στον καθεκτικό σύνδεσμο του καρπού, η βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής του ασθενή και η καθυστέ-
ρηση που μεσολαβεί ως την πλήρη επανένταξή 
του σε εργασιακά καθήκοντα.

5. Η μεθοδολογία των ερευνών αποφασίστηκε 
να είναι στα πρότυπα τυχαίων ελεγχόμενων δο-
κιμών.

Οι ασθενείς που αποτέλεσαν το δείγμα για τις 
διάφορες μελέτες έπρεπε να είχαν διαγνωστεί με 
Σ.Κ.Σ. στο ένα ή και στα δύο άκρα τους, να μην 
είχαν πραγματοποιήσει προηγούμενη χειρουρ-
γική επέμβαση στον καθεκτικό σύνδεσμο του 
καρπού, καθώς και να μην είχαν στο ιστορικό 
τους άλλη κάκωση του Περιφερικού Νευρικού 
Συστήματος. Η διάγνωση του Σ.Κ.Σ. που χρησι-
μοποιήθηκε από τους συγγραφείς της παρούσας 
ανασκόπησης ήταν ταυτόσημη με αυτή που έχει 
προταθεί και δημοσιευθεί από την Αμερικάνική 
Επιτροπή Νευρολογίας για ποιοτικά πρότυπα 
(Quality Standards subcommittee of the American 
Academy of Neurology) (American Academy of 
Neurology, 1993) και βρίσκονται στον πίνακα 1. 
Έρευνες που αποκλείστηκαν ήταν εκείνες που 

μόνο η περίληψη ήταν διαθέσιμη και όσες δε χρη-
σιμοποίησαν κλινικές μεταβλητές σαν αυτές που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επίσης δε συμπε-
ριλήφθηκαν περιλήψεις από πρακτικά συνεδρίων, 
καθώς και αδημοσίευτες έρευνες.

Μεθοδολογία

Ο καλύτερος τρόπος για την επιλογή υψηλού 
επιπέδου ποιότητας ερευνών για τη συστηματική 
ανασκόπηση συντηρητικών θεραπευτικών προ-
σεγγίσεων δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Οι πε-
ρισσότερες από τις διαθέσιμες κλίμακες ελέγχου 
της εγκυρότητας τυχαίων ελεγχόμενων δοκιμών 
καταλήγουν σε αθροιστική βαθμολογία των επι-
μέρους στοιχείων. Ωστόσο, και ενώ η συγκεκριμέ-
νη μεθοδολογία προσφέρει λιτότητα, δεν έχει πά-
ντα τη στήριξη της βιβλιογραφίας (Emerson και 
συν., 1990; Schulz και συν., 1995). Επιπρόσθετα, 
κλίμακες με πλειάδα πολύπλοκων στοιχείων προς 
διερεύνηση απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση 
χρόνου απ’ ότι πιο απλουστευμένες μέθοδοι, ενώ 
δεν έχει αποδειχτεί ερευνητικά πως είναι καλύτε-
ροι δείκτες αξιοπιστίας (Juni και συν., 1999). Επι-
πλέον, εγκυμονούν τον κίνδυνο να αποπροσανα-
τολίσουν το συγγραφέα και τον αναγνώστη μιας 
ανασκόπησης, ενώ περικλείουν και στοιχεία, που 
δεν αντικατοπτρίζουν άμεσα την εσωτερική εγκυ-
ρότητα μιας μελέτης.

Μια απλή μέθοδος ελέγχου αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας ερευνητικών μελετών είναι η κλίμα-
κα PEDro (πίνακας 2). Η ονομασία προήλθε από 
την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Φυσικοθερα-
πείας (Physiotherapy Evidence Database), που η 
εν λόγω κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για την ανά-
λυση του σχεδιασμού διαφόρων τυχαίων ελεγ-
χόμενων δοκιμών. Περιλαμβάνει 11 κριτήρια και 
όλα, εκτός από το πρώτο (που αναφέρεται στην 
εξωτερική εγκυρότητα), συνεισφέρουν από ένα 
πόντο στην τελική βαθμολογία. Σύμφωνα με το 
Maher και συν. (2003) η αξιοπιστία ορισμένων 
κριτηρίων είναι μόλις «μέτρια», αλλά βελτιώνεται 
όταν επιστρατεύονται διαδικασίες κοινής συναι-
νέσεως. Ωστόσο, κανένα στοιχείο της κλίμακας 
δεν έχει άριστη αξιοπιστία και οι χρήστες οφεί-
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λουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην εξαγω-
γή συμπερασμάτων. Για να υπάρχει μια πιό ουσι-
αστική κατηγοριοποίηση, οι έρευνες χωρίστηκαν 
ως εξής:

1. Δοκιμές καλής μεθοδολογικής ποιότητας. 
Πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα μεθοδολογι-
κά κριτήρια και εσωτερική εγκυρότητα ≥ 4/7.

2. Δοκιμές μέτριας μεθοδολογικής ποιότητας. 
Πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα μεθοδολογι-
κά κριτήρια και εσωτερική εγκυρότητα ≥ 3/7.

3. Δοκιμές χαμηλής μεθοδολογικής ποιότητας. 
Πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα μεθοδολογι-
κά κριτήρια και εσωτερική εγκυρότητα < 3/7.

Τα στοιχεία 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 εξετάζουν την εσω-
τερική εγκυρότητα, τα στοιχεία 1 και 4 τη περι-
γραφική, ενώ τα στοιχεία 11 και 12 τη στατιστική 
εγκυρότητα. Η ποιότητα κάθε μελέτης ελέγχθη-
κε από δύο ανεξάρτητους ερευνητές και σε περι-
πτώσεις διχογνωμίας επιστρατεύτηκε και τρίτος, 
μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως παρά τις κάποιες διαφωνίες στη τελική 

βαθμολογία όλοι οι ερευνητές συμφώνησαν στο 
ποιά μελέτη είναι υψηλής, μετρίου ή χαμηλής ποι-
ότητας. Επιπρόσθετα, διεξήχθει ποιοτική ανάλυ-
ση, χρησιμοποιώντας επίπεδα πορισμάτων που 
κατά καιρούς έχουν αναφερθεί σε παλαιότερες 
ανασκοπήσεις (Gross και συν., 2002; Trampas and 
Kitsios, 2006).

1.  Ισχυρά πορίσματα, όταν τα ευρήματα είναι 
κοινά σε περισσότερες από μία δοκιμές καλής 
μεθοδολογικής ποιότητας.

2.  Μέτρια πορίσματα, όταν τα ευρήματα βασί-
ζονται σε μία μελέτη καλής και πολλαπλές 
μελέτες χαμηλής μεθοδολογικής ποιότητας.

3.  Περιορισμένα πορίσματα, όταν υπάρχει μόνο 
μία μελέτη χαμηλής μεθοδολογικής ποιότη-
τας.

4.  Μηδαμινά πορίσματα, όταν δε βρίσκονται 
μελέτες προς ανασκόπηση.

5.  Πορίσματα δυσμενούς εξέλιξης, όταν τα συ-
μπεράσματα δείχνουν διαρκείς αλλαγές σε 
βάρος των ασθενών.
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1 τα κριτήρια επιλεξιμότητας διευκρινίστηκαν  

2 τα άτομα διατέθηκαν τυχαία στις ομάδες

3 η κατανομή ήταν κρυφή  

4 οι ομάδες ήταν παρόμοιες στην αρχή σχετικά με τους σημαντικότερους προγνωστικούς δείκτες

5 Υπήρξε «τύφλωση» όλων των ασθενών  

6 Υπήρξε «τύφλωση» όλων των θεραπόντων που διαχειρίστηκαν τη θεραπεία  

7 Υπήρξε «τύφλωση» όλων των αξιολογητών που μέτρησαν τουλάχιστον μια βασική μεταβλητή

8
Η μέτρηση τουλάχιστον μιας βασικής μεταβλητής πραγματοποιήθηκε για περισσότερο από 85% των 

ασθενών που διατέθηκαν αρχικά στις ομάδες  

9

τα άτομα για τα οποία ήταν διαθέσιμες οι μετρήσεις των μεταβλητών έλαβαν μέρος στις ομάδες 

θεραπείας ή ελέγχου όπως διατέθηκαν, ή όπου αυτό δεν ήταν το ζήτημα, τα στοιχεία για τουλάχιστον μια 

βασική μεταβλητή αναλύθηκαν με «intention-to-treat analysis»  

10
τα αποτελέσματα των στατιστικών συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων αναφέρονται για τουλάχιστον μια 

βασική μεταβλητή

Πίνακας 2. Κλίμακα PEDro. 
Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.htαml#scale_2α 
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Αποτελέσματα

Συνολικά 8 έρευνες εντοπίστηκαν, όλες από 
δημοσιευμένη βιβλιογραφία, 6 εκ των οποίων 
αποκλείστηκαν. Σε μία από τις μελέτες που δε συ-
μπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση (Giannini και 
συν., 1991) χρησιμοποιήθηκε μόνο η ηλεκτρομυο-
γραφική αξιολόγηση ως η κυριότερη εξαρτημένη 
μεταβλητή, ενώ δε καταγράφηκαν αλλαγές στην 
κλινική συμπτωματολογία. Επιπλέον, η έρευνα 
δεν αφορούσε σε τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές. 
Μη τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές ήταν και οι 
έρευνες από τους Hagebeuk (Hagabeuk και συν., 
2004) και Weiss (Weiss και συν., 1994) και ένας 
ακόμα λόγος αποκλεισμού ήταν τα περιορισμένα 
στοιχεία που εντοπίστηκαν, αφού μόνο η δημο-
σίευση της περίληψης ήταν διαθέσιμη. Περιορι-
σμένα στοιχεία διαπιστώθηκαν και στην τέταρτη, 
πέμπτη και έκτη έρευνα που βρέθηκαν από τους 
συγγραφείς και πραγματοποιήθηκαν από τους 
Celiker (Celiker και συν., 2002), Wong (Wong και 
συν., 2001) και Armstrong (Armstrong και συν., 
2004), ενώ στις δύο τελευταίες δε βρέθηκαν πο-
ρίσματα για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών 
μετά την εφαρμογή της θεραπείας.

Οι δύο μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην πα-
ρούσα συστηματική ανασκόπηση αξιολόγησαν 
την κλινική έκβαση των ασθενών, τουλάχιστον, 
έξι μήνες μετά το τέλος της αγωγής. Το συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα επιλέχθηκε, διότι έχει 
διαπιστωθεί πως πολλά άτομα καταφεύγουν στη 
λύση της χειρουργικής επέμβασης, όταν έχουν 
προηγουμένως δοκιμάσει ανεπιτυχώς άλλες μορ-
φές συντηρητικής θεραπείας (Wong και συν., 
2001).

Α.  Συμπτωματική ανακούφιση ένα μήνα μετά 
από έγχυση κορτικοστεροειδούς συγκρινό-
μενη με ψευδοφάρμακο (placebo)

Στη έρευνα αυτή συγκρίθηκε τοπική έγχυση 
κορτικοστεροειδούς με έγχυση placebo και η κλι-
νική έκβαση ένα μήνα μετά από τη θεραπεία ήταν 
η κυρίαρχη εξαρτημένη μεταβλητή (Dammers και 
συν., 1999). Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές δι-
αφορές μεταξύ των δύο υπό εξέταση ομάδων. Ο 

τόπος που διεξήχθει η έρευνα ήταν σε μία Νευρο-
λογική Κλινική στην Ολλανδία, ενώ αξίζει να ση-
μειωθεί πως το 84% των ασθενών αποτελούνταν 
από γυναίκες. Παρόλο που ο Dammers χρησιμο-
ποίησε μελέτες διεξαγωγής πορισμάτων σε περι-
φερικά νεύρα για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση 
του Σ.Κ.Σ., ειδικότερα διαγνωστικά κριτήρια δε 
αναφέρθηκαν. Οι ασθενείς έπρεπε να είχαν τα συ-
μπτώματα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 
μηνών, ενώ βάσει της οξύτητας χαρακτηρίστηκαν 
ως ισχυρά. Οι εγχύσεις περιλάμβαναν 40 mg με-
θυλπρεδνιζολόνη με 10 mg λιδοκαϊνης σε σχέση 
με 10 mg λιδοκαϊνης 4εκ. κεντρικώς της καρπιαί-
ας πτυχής. Για την κλινική έκβαση ένα μήνα μετά 
οι ασθενείς ερωτήθηκαν αν τα συμπτώματά τους 
είναι παρόντα και τόσο ισχυρά, ώστε να χρειάζο-
νται περαιτέρω θεραπεία. Η διάρκεια της αγωγής 
καταγράφηκε ως και ένα χρόνο μετά σε συνάντη-
ση επαναξιολόγησης. Στους έξι μήνες το 57% των 
ασθενών της θεραπευτικής ομάδας δε χρειάστηκε 
δεύτερη έγχυση, αλλά οι συγκρίσεις μετά από τον 
πρώτο μήνα δεν ήταν δυνατές γιατί δεν εφαρμό-
στηκε διαδικασία τυφλού πειράματος.

Β.  Χαμηλή και υψηλή δοσολογία συγκρινόμενη 
με εγχύσεις μικρής και μακράς διάρκειας κορ-
τικοστεροειδών για τη θεραπεία του Σ.Κ.Σ.

Με σχεδιασμό τυχαίας ελεγχόμενης μονής τυ-
φλής δοκιμής στη συγκεκριμένη έρευνα από τον 
O’Gradaigh και συν. (2000) δόθηκε 1 ml έγχυσης 
χωρίς λιδοκαϊνη. Το δείγμα αποτέλεσαν ασθενείς 
που επισκέπτονταν ή παρεπέμφθηκαν για πρώτη 
φορά σε Ρευματολογική Κλινική με πιθανή διά-
γνωση Σ.Κ.Σ. Σε πρώτη φάση χορηγήθηκαν 25 
mg (ομάδα Α) ή 100 mg (ομάδα Β) υδροκορτιζό-
νης. Η ομάδα ελέγχου δε δέχθηκε έγχυση (ομάδα 
C), ενώ δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δύο θεραπευτικών ομάδων. 
Στη δεύτερη φάση, χορηγήθηκαν στους ασθενείς 
20 mg τριαμκινολόνη (ομάδα D) ή 100 mg υδρο-
κορτιζόνη (ομάδα Ε). Τα συμπτώματα βελτιώ-
θηκαν με την αγωγή τριαμκινολόνης έναντι της 
υδροκορτιζόνης, αλλά και πάλι οι διαφορές δεν 
ήταν στατιστικά σημαντικές. Οι ασθενείς επανα-
ξιολογήθηκαν στις 6 βδομάδες και 6 μήνες από 
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τη θεραπεία. Η κυρίαρχη εξαρτημένη μεταβλητή 
ήταν η υποκειμενική αλλαγή των συμπτωμάτων 
σε κλίμακα 5 διαβαθμίσεων. Δευτερογενείς μετα-
βλητές υπήρξαν, (1) διαφορές σε στοιχεία μελέ-
της για διεξαγωγή πορισμάτων σε νεύρα και (2) 
αλλαγή των Phalen’s ή Tinel’s test από θετικά σε 
αρνητικά συγκρινόμενα με το McNemar’s test. Οι 
συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 25 
mg υδροκορτιζόνης είναι εξίσου αποτελεσματικά 
με υψηλή δοσολογία ή μακράς διάρκειας τριαμσι-
νολόνης σε επανέλεγχο 6 μηνών. Συγκεντρωτικές 
πληροφορίες δίνονται στον πίνακα 3.

Μεθοδολογική ποιότητα

Η έρευνα του Dammers (Dammers και συν., 
1999) χαρακτηρίζεται ως καλής μεθοδολογικής 
ποιότητας, αφού συγκέντρωσε 8 από τους 10 πι-
θανούς πόντους βάσει της κλίμακας PEDro. Επι-
πλέον σε 5 από τα 7 στοιχεία  ενδογενούς κύρους 
της μελέτης δόθηκε βαθμός, ενώ δεν αναφέρθηκε 
από τους συγγραφείς αν εφαρμόστηκε διαδικασία 
διπλής τυφλής δοκιμασίας για τους ελεγκτές των 
μεταβλητών. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πως 3 
μήνες μετά την ολοκλήρωση της αγωγής το 93% 
των συμμετεχόντων στην ομάδα ελέγχου ήταν 
ενημερωμένοι για την έρευνα δίνοντας έτσι τέ-
λος στην «τύφλωση». Έγινε αναφορά για τα σω-
ματομετρικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά 
των ασθενών και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 
ομοιογένεια του δείγματος. Συγκεκριμένα κριτή-
ρια εισαγωγής των υποψηφίων προς μελέτη δεν 
υπήρχαν, ενώ υπήρξαν επιφυλάξεις από το συγ-
γραφέα για την οξύτητα των συμπτωμάτων μέχρι 
την επαναξιολόγηση από την αναφορά του σε 
αποτελέσματα  εξαγωγής πορισμάτων σε νεύρα.

Η έρευνα του O’ Gradaigh (O’ Gradaigh και 
συν., 2000) χαρακτηρίζεται ως μελέτη μέτριας με-
θοδολογικής ποιότητας συγκεντρώνοντας 6 από 
τους 10 πιθανούς πόντους, ενώ έγινε μνεία σε 3 
από τα 7 στοιχεία εσωτερικής εγκυρότητας βά-
σει της κλίμακας αξιολόγησης PEDro. Δε γίνεται 
λόγος για κρυφή κατανομή των ασθενών σε ομά-
δες, καθώς και για αποσύρσεις κατά τη διάρκεια 
της θεραπευτικής περιόδου. Η μεθοδολογία που 
ακολούθησαν οι ερευνητές δε περιγράφηκε με 

λεπτομέρεια και ο αναγνώστης δεν είναι σε θέση 
να γνωρίζει αν υπήρξε διαδικασία διπλής τυφλής 
δοκιμασίας όλων των αξιολογητών που μέτρησαν 
τουλάχιστον μια βασική μεταβλητή. Επιπρόσθε-
τα, οι θεράποντες που διαχειρίστηκαν την αγωγή 
ήταν ενημερωμένοι, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο 
της προκατάληψης. Η αναλυτική βαθμολογία της 
εκάστοτε έρευνας φαίνεται στον πίνακα 4.

Συζήτηση

Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση αξι-
ολογήθηκαν δύο ερευνητικές μελέτες (Dammers 
και συν., 1999; O’Gradaigh και συν., 2000) καλής 
και μέτριας μεθοδολογικής ποιότητας, αντίστοι-
χα. Η έρευνα του Dammers και συν. (1999) πα-
ρουσίασε συμπτωματική ανακούφιση ασθενών 
με Σ.Κ.Σ. από τη τοπική έγχυση κορτικοστερο-
ειδούς, δημιουργώντας διαφορά που χαρακτηρί-
στηκε στατιστικά και κλινικά σημαντική. Επιπλέ-
ον, δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες παρενέργειες 
καθιστώντας τη συγκεκριμένη αγωγή ακίνδυνη 
προς χρήση. Ωστόσο, η επίδραση της θεραπεί-
ας διάρκεσε ένα μήνα, αλλά η περαιτέρω βελτί-
ωση από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δε 
θεωρείται αξιόπιστη. Παρά το γεγονός πως ο 
Dammers και οι συνεργάτες του επαναξιολόγη-
σαν ασθενείς σε περίοδο ενός έτους, οι συγκρίσεις 
μεταξύ θεραπευτικής ομάδας και ομάδας ελέγχου 
δεν ήταν δυνατές πέραν του πρώτου μήνα. Εκεί-
νη τη χρονική στιγμή η διαδικασία τύφλωσης των 
ατόμων που δεν ωφελήθηκαν από το ψευδοφάρ-
κακο (placebo) έπαψε να υφίσταται και χορηγή-
θηκε κορτικοστεροειδές. Από τα πορίσματα της 
έρευνας, το 50% των ασθενών της θεραπευτικής 
ομάδας δε χρειάστηκε άλλη θεραπεία ένα χρόνο 
μετά την αγωγή, ενώ από τα άτομα της ομάδας 
ελέγχου, που δέχθηκαν έγχυση, 24 από τους 28 
παρουσίασαν βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί πως 
και πάλι το 50% αυτών δε χρειάστηκε άλλη επέμ-
βαση ένα χρόνο μετά.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα είναι παρό-
μοια με άλλες μη-ελεγχόμενες δοκιμές που έχουν 
παρουσιάσει συμπτωματική ανακούφιση πέρα 
από έναν μήνα (Giannini και συν., 1991; Weiss και 
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ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Dammers 

και συν., 

1999

Τυχαία, 

ελεγχόμενη, 

διπλή, τυφλή 

δοκιμή

Συμπτώματα 

μεγαλύτερα των 

τριών μηνών που 

επιβεβαιώνονται από 

ηλεκτρομυογραφικές 

μελέτες

( N=60)

Ομάδα θεραπείας 

(n=30) Ομάδα 

ελέγχου (n=30) 

50 γυναίκες, 10  

άντρες

40 mg  

μεθυλπρεδνιζολόνη 

με 10 mg λιδοκαϊνης 

σε σχέση με 10 mg 

λιδοκαϊνης 4εκ. 

κεντρικώς της 

καρπιαίας πτυχής

Βελτίωση 

συμπτωματολογίας 

που ορίστηκε ως 

κανένα ή ελάχιστα 

συμπτώματα μόνο, έτσι 

ώστε ο ασθενής να μη 

χρειάζεται περαιτέρω 

θεραπεία

O’Gradaigh 

και συν., 

2000

Τυχαία, 

ελεγχόμενη, 

μονή, τυφλή 

δοκιμή

ΦΑΣΗ 1: 32  ασθενείς 

(χωρίς επέμβαση ή 

συμπτωματολογία 

Σ.Κ.Σ. τους 

τελευταίους 6 μήνες) 

διανεμήθηκαν  τυχαία 

σε κάθε ομάδα 

(ομάδες A και B) 

και 20  ασθενείς 

στην ομάδα ελέγχου 

(ομάδα C);

ΦΑΣΗ 2: 18  

ασθενείς (ομάδα D)  

συγκρίθηκαν  με 21  

ασθενείς  της ομάδας 

E

Ομάδα A: 25mg 

υδροκορτιζόνης,  

Ομάδα B: 100mg  

υδροκορτιζόνης

Ομάδα C:  καμία 

έγχυση

Ομάδα D: 20 mg  

τριαμκινολόνης

Ομάδα E: 100 mg  

υδροκορτιζόνης 

.  Οι ασθενείς 

επαναξιολογήθηκαν 

σε 6 εβδομάδες και 6 

μήνες

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ:  

υποκειμενική αλλαγή 

των συμπτωμάτων 

σε κλίμακα 5 

διαβαθμίσεων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ:  

(1) διαφορές σε 

στοιχεία μελέτης για 

διεξαγωγή πορισμάτων 

σε νεύρα και (2) 

αλλαγή των Phalen’s 

ή Tinel’s test από 

θετικά σε αρνητικά 

συγκρινόμενα με το 

McNemar’s test

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των ερευνών που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση
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συν., 1994). Ο Hayward (Hayward, 2000) άσκη-
σε κριτική στη μελέτη του Dammers, γιατί όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά δεν απέδειξε πως η 
χρήση κορτικοστεροιειδών είναι αποτελεσματι-
κότερη του placebo σε χρονική διάρκεια 3 μηνών, 
στοιχείο που υπαγορεύεται από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία (Marshall και συν., 2004).

Καμία από τις δύο έρευνες της ανασκόπησης 
δε χρησιμοποίησε ένα ακριβή και αυστηρό ορι-
σμό του Σ.Κ.Σ., όπως αυτόν που προτάθηκε από 
την Αμερικάνικη Ένωση Νευρολογίας (American 
Academy of Neurology, 1993), παρόλο που συν-
δύασαν ηλεκτροδιαγνωστικά κριτήρια με κλινικά 
συμπτώματα. Οι πρωτεύουσες μεταβλητές ορί-
στηκαν με χρήση δύο κλιμάκων υποκειμενικής 
αξιολόγησης, εκ των οποίων σε καμία δε φαίνεται 
επαρκώς το μέγεθος της διαφοράς και της αλλα-
γής των συμπτωμάτων.

Η μελέτη από τον Dammers και συν. (1999) 
προτείνει ένα πιθανό μακροπρόθεσμο όφελος, 
δεδομένου ότι σε έξι μήνες το 57% των ασθενών 
στην ομάδα θεραπείας δε χρειάστηκε μια δεύτε-
ρη έγχυση. Ακόμη, αυτή η μοναδική έγχυση ήταν 
αποτελεσματική και στο ένα έτος στους μισούς 

από τους ασθενείς. Η οξύτητα των συμπτωμά-
των του Σ.Κ.Σ. είχε μέση διάρκεια 2 – 4 χρόνια 
και θεωρήθηκε υψηλή για τα περισσότερα άτομα 
του δείγματος. Αυτή η άποψη ισχυροποιείται, αν 
αναλογιστεί κανείς πως το 80% όλων των συμμε-
τεχόντων είχαν έλλειμμα δυναμικού δράσης με 
βάση στοιχεία από μελέτες διεξαγωγής πορισμά-
των στα νεύρα. Άλλες μελέτες απλώς ανέφεραν 
την ύπαρξη ατροφίας των μυών του θέναρος ως 
στοιχείου αποκλεισμού ασθενών προς διερεύνη-
ση, χωρίς άλλη αναφορά στην ένταση των συ-
μπτωμάτων.

Η μελέτη από τον O’Gradaigh και συν. (2000) 
προτείνει ότι η θεραπεία του ΣΚ.Σ. με κορτικο-
στεροειδή έχει μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθε-
σμα ευεργετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν σημα-
ντικοί λόγοι για να ελαχιστοποιηθεί η δοσολογία 
των εγχύσεων που χρησιμοποιούνται, αφού απο-
δείχθηκε ότι χαμηλή δοσολογία υδροκορτιζόνης 
είναι το ίδιο αποτελεσματική για τους ασθενείς 
με μεγαλύτερες δόσεις, ίδιας ή και εναλλακτικής 
αγωγής μακροχρόνιας δράσης. Αυτή ήταν και η 
πρώτη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, απλή, τυφλή 
μελέτη για το τύπο και τη δόση κορτικοστεροει-

Πίνακας 4. Βαθμολογία των υπό ανασκόπηση ερευνών. Το πρώτο στοιχείο της κλίμακας PEDro, που αποτελεί 
δείκτη περιγραφικής εγκυρότητας δε συμπεριλαμβάνεται στη τελική βαθμολογία

Μελέτη Dammers και συν., 1999 O’ Gradaigh και συν., 2000

1 ΟΧΙ ΟΧΙ

2 ΝΑΙ ΝΑΙ

3 ΝΑΙ ΟΧΙ

4 ΝΑΙ ΝΑΙ

5 ΝΑΙ (για ένα μήνα) ΝΑΙ

6 ΝΑΙ ΟΧΙ

7 ? ?

8 ΝΑΙ (για ένα μήνα) ΝΑΙ

9 ΟΧΙ ΟΧΙ

10 ΝΑΙ ΝΑΙ

11 ΝΑΙ ΝΑΙ

Ποιότητα έρευνας Καλή (8/10) Μέτρια (6/10)
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δούς στη θεραπεία του Σ.Κ.Σ. Τα αποτελέσματα 
αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η έρευνα 
του Dammers και συν. (1999) έδειξε σημαντικό 
όφελος έναντι της ομάδας ελέγχου (παρά τις δι-
αφορές στον τύπο και την ποσότητα των εγχύσι-
μων στεροειδών, των πληθυσμιακών ομάδων και 
των χώρων διεξαγωγής των θεραπειών) παρέχουν 
τη δυνατότητα γενίκευσης συμπερασμάτων, αλλά 
μόνο για χρονική περίοδο ενός μήνα.

Η μεθοδολογική ποιότητα των συμπεριλαμ-
βανόμενων στην ανασκόπηση μελετών ποικίλει. 
Στην έρευνα του Dammers και συν. (1999) δό-
θηκαν 8 από 10 πιθανούς βαθμούς και η μεθοδο-
λογία σε σχέση με την διαδικασία διπλής τυφλής 
δοκιμασίας ήταν πολύ καλή μέχρι και την επανα-
ξιολόγηση ένα μήνα από την πραγματοποίηση 
της έγχυσης. Μετά από το χρονικό εκείνο σημείο 
μόνο το 65% των ασθενών δεν είχαν επίγνωση 
της θεραπείας. Επιπλέον, οι συγγραφείς προτεί-
νουν πιθανό μακροχρόνιο όφελος, αλλά αυτές 
οι πληροφορίες δεν χαρακτηρίζονται αξιόπιστες, 
δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό εάν τα συμπτώ-
ματα των συμμετεχόντων που εγκατέλειψαν θα 
είχαν υποχωρήσει. Για τη μελέτη που ολοκληρώ-
θηκε από τον O’Gradaigh και συν. (2000) δόθη-
καν 6 από τους πιθανούς 10 βαθμούς. Η κατανο-
μή θεραπείας έγινε τυχαία, με διαδικασία διπλής 
τυφλής δοκιμασίας ασθενών, αλλά ο εξεταστής 
των μεταβλητών γνώριζε τη θεραπεία που δόθη-
κε και γι’ αυτό το λόγο εγκυμονεί ο κίνδυνος της 
προκατάληψης. Παρά το συγκεκριμένο γεγονός, 
το συμπέρασμα ότι οι τοπικές εγχύσεις κορτικο-
στεροειδών ενδεχομένως να έχουν μακροχρόνια 
ευεργετικά οφέλη υποστηρίζεται και από άλλες 
μη-ελεγχόμενες δοκιμές με παρόμοια αποτελέ-
σματα (Armstrong και συν., 2004).

Συμπέρασμα

Δεν μπορούν να εξαχθούν συγκεκριμένα συ-
μπεράσματα που αφορούν στην αποτελεσματικό-
τητα των κορτικοστεροειδών στη θεραπεία του 
Σ.Κ.Σ., λόγω της ανομοιογένειας και της μέτρι-
ας μεθοδολογικής ποιότητας των ερευνών που 
προέκυψαν από τη συστηματική ανασκόπηση. 

Δημιουργείται έτσι η ανάγκη για προσεκτικά σχε-
διασμένες τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές, ικανο-
ποιητικής δύναμης για οδηγήσουν σε σημαντικά 
κλινικά συμπεράσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
οριοθέτησή τους.

Τα διαθέσιμα στοιχεία προτείνουν πως η έγ-
χυση κορτικοστεροειδών παρέχει συμπτωμα-
τική ανακούφιση στο οξύ στάδιο του Σ.Κ.Σ. για 
διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα συγκρινόμενη 
με ψευδοφάρμακο (placebo). Το χρονικό όφελος 
μιας τέτοιας θεραπείας για ήπια και μέτρια μορφή 
της πάθησης δεν είναι ακόμη γνωστό. Υπάρχουν 
ενδείξεις για ύφεση συμπτωμάτων διάρκειας με-
γαλύτερης από 6 μήνες, ωστόσο τα αποτελέσματα 
δε θεωρούνται στατιστικά σημαντικά, με ανάγκη 
περαιτέρω έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα. Αν η 
ανακούφιση από τη συντηρητική αγωγή δε διαρ-
κέσει περισσότερο από 6 μήνες, προτείνεται εγ-
χειρητική θεραπεία με τον ασθενή να ακολουθεί 
εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων για ταχεία 
ανάρρωση, βελτίωση της λειτουργικότητας και 
επιστροφή στην εργασία. Νέες πληθυσμιακές με-
λέτες κρίνονται απαραίτητες για να μελετήσουν 
τις ομάδες που ωφελούνται ανάλογα με την οξύ-
τητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων.

 

Αbstract

Corticosteroid injection for the treatment of 
carpal tunnel syndrome: A systematic review

Trampas Athanasios, Kitsios Athanasios, Te-
petzis Ioannis.

The carpal tunnel syndrome is the most frequent 
entrapment neuropathy with prevalence in the gen-
eral population between 1-10%. The treatment of 
carpal tunnel syndrome falls into two broad catego-
ries; either surgical or non-surgical. Steroid injec-
tion into the carpal tunnel has been studied previ-
ously, but reliable conclusions cannot be drawn due 
to the low methodological quality of the identified 
studies.

This review evaluates the effectiveness of local ste-
roid injection versus other non-surgical interven-
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tions in improving clinical outcome and determines 
the length of symptom relief following injection.

Extensive literature searches in texts and via 
computer databases (including Medline, Cinahl, 
Cochrane and Amed) provided the material for re-
view.

Two reviewers independently selected the trials to 
be included in this study according to the complete 
search strategy using the PEDro scale, which has 
been widely used for the evaluation of conservative 
treatments.

A total of 8 studies were identified. All trials were 
from the published literature and 6 of these were 
excluded. The 2 included studies evaluated clinical 
outcomes at least at 6 months after injection.

Available evidence suggests that local corticoste-
roid injection for severe carpal tunnel syndrome 
provides symptomatic benefit at one month follow-
up compared to placebo. The duration of benefit 
and the effect on mild and moderate carpal tunnel 
syndrome are not known yet. Local corticosteroid 
injection provides symptom relief in the long term 
(> 6 months) follow up, but these results are not 
statistically significant and further research is re-
quired.

Key-words:  Carpal tunnel syndrome (C.T.S.), cortico-
steroid injection, systematic review
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Περίληψη

Σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία 
μας από την αντιμετώπιση των κακώσεων της ακρωμιοκλειδικής 
άρθρωσης. Τη δεκαετία 1994- 2003 αντιμετωπίσαμε 62 ασθενείς 
με κάκωση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Εξ αυτών 54 ήταν 
άνδρες και 8 γυναίκες ενώ η κάκωση αφορούσε στον δεξιό ώμο 
σε 52 ασθενείς και στον αριστερό σε 10 ασθενείς. Η ηλικία κυ-
μάνθηκε από 17 ως 69 έτη, με μέσο όρο τα 33 έτη. 42 ασθενείς 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά με ανάρτηση του άκρου για δύο 
εβδομάδες, έναρξη ενεργητικών κινήσεων μετά από δύο εβδομά-
δες και επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες μετά την έκτη 
εβδομάδα για αποφυγή υποτροπής. Είκοσι ασθενείς υποβλήθησαν 
σε χειρουργική επέμβαση. Στους 14 εξ αυτών η ανάταξη συγκρα-
τήθηκε με κορακοκλειδική βίδα Bosworth (4 ασθενείς) ή αυλοφό-
ρα βίδα σπογγώδους οστού με μερικό σπείραμα (10 ασθενείς), ενώ 
σε άλλους 6 με 2 βελόνες Kirschner διά του ακρωμίου. Η μετεγχει-
ρητική φροντίδα ήταν η ίδια όπως και στους ασθενείς που αντι-
μετωπίστηκαν συντηρητικά. Αφαίρεση των υλικών έγινε στους 2 
μήνες μετεγχειρητικά εκτός από 2 βελόνες που αφαιρέθηκαν στο 
χρόνο. Επανεξετάσθηκαν 53 ασθενείς. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ 
καλό σε 45 ασθενείς, καλό σε 5 ασθενείς, μέτριο σε 1 ασθενή και 
πτωχό σε 2 ασθενείς.

Αντιμετώπιση
εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής
άρθρωσης 

Σ. Παράσχου
Π. Φλέγκας
Τ. Τεφλιούδης
Π. Διονέλης
Α.  Καρανικόλας
Ι. Χαριτίδης

Α' Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Λέξεις ευρετηρίου:  Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, βίδα 
Bosworth.   



Εισαγωγή

Οι κακώσεις της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 
δεν είναι τόσο σπάνιες όσο θεωρούνται και αφο-
ρούν περίπου στο 33% των κακώσεων του ώμου 
(Row 1961) ενώ είναι συχνότερες στους αθλητές 
και ιδιαίτερα στους αθλητές του hockey και του 
rugby (Daly et all 1991, Diaz k Gregg 1991). Πρω-
τοαναφέρθηκαν από τον Ιπποκράτη ο οποίος θε-
ράπευσε εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής στον εαυ-
τό του μετά από αγώνα πάλης στον οποίο έλαβε 
μέρος. Προκαλούνται συνήθως μετά από πτώση 
στον ώμο με το βραχιόνιο σε προσαγωγή ή σπα-
νιότερα μετά απο άμεση πλήξη της κλείδας με το 
χέρι σε απαγωγή (υπακρωμιακό εξάρθρημα, κο-
ρακοειδές εξάρθρημα). Το 1963 προτάθηκε ταξι-
νόμηση τριών βαθμών για τις κακώσεις της ακρω-
μιοκλειδικής άρθρωσης που χρησιμοποιείται από 
πολλούς μέχρι και σήμερα. Ο Rockwood το 1984 
τροποποίησε την ταξινόμηση σε 6 τύπους. Τύπος 
I: απλή κάκωση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Τύ-
πος II: ρήξη ακρωμιοκλειδικών συνδέσμων, κλινι-
κά έχουμε ελαφρά προβολή του ακρωμιοκλειδικού 
άκρου της κλείδας ενώ ακτινολογικά έχουμε άνω 
υπεξάρθρημα. Τύπος III: ρήξη  ακρωμιοκλειδικών 
και κορακοκλειδικών συνδέσμων, κλινικά έχουμε 
ψηλάφηση του ακρωμιακού άκρου της κλείδας 
με πτώση του ώμου ενώ ακτινολογικά παρατη-
ρείται άνω εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρ-
θρωσης. Τύπος IV: οπίσθιο εξάρθρημα κλέιδας η 
οποία μεταναστεύει στον τραπεζοειδή. Τύπος V: 
όπως ο τύπος III αλλά συνυπάρχει αποκόλληση 
μυικών ινών του τραπεζοειδούς και δελτοειδούς 
από το περιφερικό άκρο της κλείδας με συνέπεια 
τα κλινικά συμπτώματα να είναι εντονότερα ενώ 
ακτινολογικά έχουμε μεγάλη μετατόπιση του 
ακρωμιακού άκρου της κλείδας (να σημειώσουμε 
ότι στον τύπο III η κλείδα μετατοπίζεται ελαφρά 
πάνω από το άνω χείλος του ακρωμίου). Τύπος 
VI: εξάρθρημα προς τα κάτω (υπακρωμιακό – κο-
ρακοειδές) είναι σπανιότερο και μπορεί να δια-
λάθει της προσοχής μας λόγω συνυπαρχουσών 
καταγμάτων και μεγάλου οιδήματος. Συχνά συ-
νυπάρχουν και άλλα κατάγματα όπως πλευρών, 
κλείδας ωμοπλάτης ή κορακοειδούς (Wang et all 
1994).

Υλικό – Μέθοδος

Τη δεκαετία 1994-2003 προσήλθαν 62 ασθε-
νείς με κάκωση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Οι 
κακώσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα πτώσης σε 38 
ασθενείς, τροχαίου σε 14 ασθενείς και ατυχήμα-
τος κατά την άσκηση σε 10 ασθενείς. Από τους 
62 ασθενείς, 54 ήταν άνδρες και 8 γυναίκες, στους 
52 η κάκωση αφορούσε στο δεξιό ώμο ενώ στους 
10 στον αριστερό. Η ηλικία κυμάνθηκε από 17 
ως 69 έτη με μέσο όρο τα 33 έτη. 42 ασθενείς με 
κάκωση τύπου I και ΙΙ κατά Rockwood αντιμετω-
πίστηκαν συντηρητικά με ανάρτηση άκρου και 
οκτωοειδή επίδεσμο για δύο εβδομάδες. Έναρξη 
παθητικών κινήσεων συνεστήθη άμεσα ενώ ενερ-
γητικών μετά τις δύο εβδομάδες. Επιστροφή σε 
αθλητικές ή επίπονες δραστηριότητες συνεστήθη 
μετά τους 3 μήνες για αποφυγή μετατροπής του 
υπερξαρθρήματος σε πλήρη εξάρθρημα. Σε χει-
ρουργική θεραπεία υπεβλήθησαν 20 ασθενείς (15 
με κάκωση τύπου III και 5 με κάκωση τύπου V ). 
Σε 6 ασθενείς έγινε τομή επί της ακρωμιοκλειδι-
κής, ανάταξη και συγκράτηση με 2 βελόνες K-W 
(εικ. 1). Σε 14 ασθενείς έγινε τομή επωμίδας και 
ανάταξη και συγκράτηση με βίδα κορακοκλειδική 
(εικ. 2). Χρησιμοποιήθηκαν 4 βίδες Bosworth και 
10 βίδες αυλοφόρες σπογγώδους οστού μερικού 
σπειράματος. Οι οδηγίες ήταν οι ίδιες όπως και 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συντηρητι-
κή θεραπεία. Οι βελόνες και οι βίδες αφαιρέθη-
καν στις 8 εβδομάδες εκτός από δύο βελόνες που 
αφαιρέθηκαν 1 χρόνο μετεγχειρητικά. Επανεξε-
τάσθηκαν 53 από τους 62 ασθενείς 3-12 έτη μετά 
την εγχείρηση (μέσος όρος 6 έτη και 7 μήνες). 
Επανεξετάσθηκαν 33 από τους 42 ασθενείς που 
είχαν αντιμετωπισθεί συντηρητικά. Οι 2 εμφάνι-
σαν μετατραυματική αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής 
άρθρωσης με ήπιο πόνο που υποχώρησε με έγ-
χυση κορτικοστεροειδών. Στους 20 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε  χειρουργική επέμβαση και επα-
νεξετάσθηκαν όλοι δεν παρουσιάστηκαν μείζονες 
επιπλοκές, όπως επιπολής ή εν τω βάθει φλεγ-
μονή και μετανάστευση βελονών. Οι 3 ασθενείς 
εμφάνισαν μετατραυματική αρθρίτιδα που αντι-
μετωπίστηκε συντηρητικά με αντιφλεγμονώδη 
και έγχυση κορτικοστεροειδών. Σε έναν ασθενή 
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Εικόνα 1:

α)  Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιάς ακρωμιοκλειδι-
κής άρθρωσης. Παρατηρείται κάκωση τύπου IV κατά 
Rockwood. 

β)  Διεγχειρητική ανάταξη και συγκράτηση με βελόνες 
Kirshner.

γ)  Άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία. Παρατηρείται 
ανάταξη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και συ-
γκράτηση με 2 βελόνες Kirshner το άκρο των οποίων 
το έχουμε λυγίσει για να αποφευχθεί η μεταναστευση 
τους. 

δ)  1 χρόνο μετεγχειρητικά πριν και μετά την αφαίρεση 
των υλικών. Παρατηρείται οστεόλυση στο περιφερικό 
άκρο της κλείδας η οποία ήταν ασυμπτωματική και 
δεν επηρέασε το άριστο αποτέλεσμα.

γ
δ

δ
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ε

Εικόνα 2: 
α)  Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιάς ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
       Παρατηρείται κάκωση τύπου ΙΙΙ κατά Rockwood.
 β) Σχεδιασμός της τομής «επωμίδας» στο χειρουργικό κρεβάτι. 
γ) Τοποθέτηση οδηγού διεγχειρητικά από την κλείδα στην κορακοειδή απόφυση.
 δ) Διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος θέσης οδηγού. 
ε) Διεγχειρητικός έλεγχος ακτινοσκοπικά τοποθέτησης της κορακοκλειδικής βίδας. 
στ) Ακτινογραφία 2 μήνες μετεγχειρητικά πριν και μετά την αφαίρεση της βίδας.     
       Παρατηρείται τέλεια ανάταξη και άριστο αποτέλεσμα.

γ δ

στ

στ



που αντιμετωπίσθηκε με δύο βελόνες παρουσιά-
στηκε ασυπτωματική οστεόλυση του περιφερικού 
άκρου της κλείδας ενώ σε έναν άλλο ασθενή στον 
οποίο χρησιμοποιήθηκε κορακοκλειδική βίδα πα-
ρατηρήσαμε ασυπτωματική έκτοπη οστεοποίηση 
κατά μήκος της θέσης της βίδας που αφαιρέθηκε 
και υπεξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 
με ήπιο πόνο (εικ. 3). Δύο ασθενείς παρουσία-
σαν υποτροπή του εξαρθρήματος λόγω χαλάρω-
σης της βίδας και επανεγχειρίσθηκαν με βελόνες 
(εικ. 4). Γενικά το αποτέλεσμα κρίνεται άριστο και 
πολύ καλό σε 45 ασθενείς, καλό σε 5 ασθενείς (με-
τατραυματική αρθρίτιδα), μέτριο σε έναν ασθενή 
(υπεξάρθρημα) και φτωχό σε δύο ασθενείς (υπο-
τροπή και επανεγχείρηση). Η αξιολόγηση έγινε 
σύμφωνα με την 100βαθμη κλίμακα αντικειμενι-
κών κριτηρίων των Constant και Murley (1987). 
Για τους 33 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν συ-
ντηρητικά (τύπου Ι και ΙΙ) το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης ήταν κατά Μ.Ο 98.3 ενώ για τους 
20 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 
(κακώσεις τύπου ΙΙΙ και V) το αποτέλεσμα ήταν 
κατά Μ.Ο 93.2.

Συζήτηση 

Πολλές φορές τα εξαρθρήματα της ακρωμιοκλει-
δικής άρθρωσης διαλάθουν της προσοχής μας είτε 
γιατί υπάρχουν συνοδές κακώσεις που προκαλούν 
οίδημα και κάνουν δύσκολη την κλινική εξέταση 
της περιοχής είτε γιατί ο ακτινολογικός έλεγχος 
της περιοχής δε γίνεται σωστά. Είναι λοιπόν επιβε-
βλημένη η σωστή κλινική εξέταση και σωστή ακτι-
νολογική απεικόνιση της περιοχής. Ο Zancka 1971 
υποστήριζε ότι η μετακίνηση της δέσμης ακτίνων, 
που στοχεύει τον ώμο, 10-15% κεφαλικά δίνει 
τη σωστότερη και ακριβέστερη απεικόνιση της 
ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Άλλες λήψεις που 
βοηθούν είναι η Strycker για συνοδά κατάγματα 
κορακοειδούς απόφυσης και η διαμασχαλιαία για 
τα οπίσθια εξαρθρήματα (κακώσεις τύπου IV κατά 
Rockwood). Οι ακτινογραφίες υπό stress αποκα-
λύπτουν κακώσεις τύπου III που μπορούν να θε-
ωρηθούν τύπου II. Δεδομένης της συντηρητικής 
θεραπείας και των δύο τύπων κακώσεων θεωρεί-
ται πλέον ότι οι ακτινογραφίες υπό stress δεν είναι 
αναγκαίες (Bossart 1988). Οι κακώσεις τύπου Ι και 

57Ορθοπαιδική, 20, 1, 2007

Εικόνα 3: Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιάς ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης δύο μήνες μετεγχειρητικά μετά την 
αφαίρεση της κορακοκλειδικής βίδας. Παρατηρείται έκτοπη οστεοποίηση κατά μήκος της θέσεως της βίδας (ίχνη) 
χωρίς όμως την πρόκληση συμπτωμάτων. Το αποτέλεσμα κρίνεται καλό λόγω του υπεξαρθρήματος της ακρωμιο-

κλειδικής άρθρωσης.
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Εικόνα 4: 

α)  Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιάς ακρωμιοκλειδι-
κής άρθρωσης με κάκωση τύπου ΙΙΙ κατά Rockwood.

β)  Άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία. Παρατηρείται 
ανάταξη και συγκράτηση του εξαρθρήματος με κορα-
κοκλειδική βίδα. 

γ) 1 2 μέρες μετεγχειρητικά παρατηρείται χαλάρωση και 
οπισθιόλισθηση της βίδας με αποτέλεσμα απώλεια 
της ανάταξης του εξαρθρήματος. 

δ)  2 μήνες μετεγχειρητικά πριν και μετά την αφαίρεση 
των υλικών – υποτροπή του εξαρθρήματος. το αποτέ-
λεσμα κρίνεται φτωχό. 

γ
δ

δ
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ΙΙ αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ανάρτηση για 
10-14 ημέρες, έναρξη ενεργητικών κινήσεων μετά 
τις 2 εβδομάδες και επιστροφή στην άθληση και 
βαρεία εργασία μετά την περίοδο 3 μηνών. Οι κα-
κώσεις τύπου ΙΙΙ αποτελούν σημείο τριβής ως προς 
τη θεραπεία τους. Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν 
καλά αποτελέσματα με συντηρητική θεραπεία ( 
Dias et all 1987, Ιντζές και συν 1988, Banister et all 
1992, Rawes and Dias 1996). Σε συγκριτικές μελέ-
τες ασθενών που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά 
αλλά και χειρουργικά, είτε με βίδα κορακοκλειδι-
κή, είτε με βελόνες Kirschner, παρατηρήθηκε ότι 
τα αποτελέσματα της συντηρητικής θεραπείας σε 
σχέση με αυτά της χειρουργικής ήταν αν όχι κα-
λύτερα τουλάχιστον εφάμιλλα. Η αξιολόγηση έγι-
νε με βάση το εύρος των κινήσεων του ώμου, την 
μυική ισχύ και την επαναφορά στις προηγούμενες 
δραστηριότητες (Galpin 1985, Larsen 1986, Taft 
et all 1987, Banister et all 1989, Press et all 1997). 
Οι κακώσεις τύπου IV, V και VI κατά Rockwood 
αντιμετωπίζονται χειρουργικά (McPhee 1980, Sage 
1982, Mikelsen and Sonderg 1982, Gerber and 
Rockwood 1987, Nuber and Bowen 1999). Έχουν 
αναφερθεί πολλές χειρουργικές μέθοδοι θεραπεί-
ας για τα εξαρθρήματα της ακρωμιοκλειδικής άρ-
θρωσης και χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες. 
Η συγκράτηση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 
με 2 βελόνες με σπείραμα ή λείες αλλά λυγισμένες 
στο άκρο τους για την αποφυγή μετανάστευσης 
χρησιμοποιείται από πολλούς (Lizaur et all 1994). 
Υπάρχουν παραλλαγές της μεθόδου αυτής, όπως 
αντικατάσταση των βελονών με βίδα η οποία όμως 
προκαλεί συχνά οστεόλυση (Eskola et all 1987) 
και γι’ αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως, ενίσχυ-
ση των βελονών με μεταφορά του κορακοειδούς 
άκρου του κορακοακρωμιακού συνδέσμου στην 
κλείδα (Neviaser 1968) ή με επιπλέον ανακατα-
σκευή των κορακοκλειδικών συνδέσμων (Ho et all 
1988). Άλλη δημοφιλής μεθοδος είναι η συγκράτη-
ση της κλείδας στην κορακοειδή απόφυση με βίδα 
(απλή βίδα αυλοφόρα σπογγώδους οστού μερικού 
σπειράματος ή ειδική βίδα Bosworth με μεγάλη 
κεφαλή). Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται είτε 
ανοικτά ή διαδερμικά αλλά με μεγάλο αριθμό επι-
πλοκών (Tsou 1989) και πρωτοπεριγράφτηκε από 
το Bosworth το 1941. Παραλλαγή της μεθόδου 

είναι η συγκράτηση της κλείδας στην κορακοει-
δή απόφυση με ράμματα ή τεχνητούς συνδέσμους 
με πολλούς τρόπους όπως περιβρογχισμός ή με 
άγκυρες ή διά οπών στην κλείδα και στην κορα-
κοειδή απόφυση (Goldberg et all 1987, Verhaven et 
all 1993, Su et all 2004, Dimakopoulos et all 2006). 
Πολλές φορές η παραπάνω μέθοδος συνδέεται με 
ανακατασκευή των ακρωμιοκλειδικών συνδεσμων 
(Hessman et all 1995 και 1997). Τρίτη κατηγορία 
θεραπευτικής προσέγγισης είναι η ανακατασκευή 
των κορακοκλειδικών συνδέσμων με ράμματα ή 
τενόντια μοσχεύματα και η μεταφορά του κορα-
κοακρωμιακού συνδέσμου στην κλείδα (Weever 
and Dunn 1972, Lee et all 2003, Kawabe et all 1984, 
Dumontier et all 1995). Οι επιπλοκές της συντηρη-
τικής θεραπείας είναι πόνος με ή χωρίς αρθρίτιδα 
του περιφερικού άκρου της κλείδας. Η θεραπεία 
είναι συντηρητική για 6 μήνες (αποφυγή βαρειάς 
εργασίας, αντιφλεγμονώδη, έγχυση κορτικοστε-
ροειδών). Επί αποτυχίας επεμβαίνουμε χειρουργι-
κά. Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από το είδος 
του αρχικού τραυματισμού. Στις κακώσεις τύπου ΙΙ 
όπου οι κορακοκλειδικοί σύνδεσμοι είναι ακέραιοι 
διενεργούμε εκτομή 5mm του περιφερικού άκρου 
της κλείδας και συνδεσμοπλαστική των ακρωμιο-
κλειδικών συνδέσμων. Εάν αυτή δεν είναι δυνατή 
τότε μεταφέρουμε το ακρωμιακό άκρο του κορα-
κοακρωμιακού συνδέσμου στο εκταμένο άκρο της 
κλείδας. Στις κακώσεις τύπου ΙΙΙ πρώτα γίνεται 
ανακατασκευή των κορακοκλειδικών συνδέσμων 
με ράμματα με άγκυρες και οπές διά της κλείδας 
και μετά μεταφορά του κορακοακρωμιακού συν-
δέσμου στην κλείδα με σύγχρονη συρραφή των 
συνδέσμων και του θυλάκου της ακρωμιοκλειδι-
κής άρθρωσης όπου αυτή είναι δυνατή (Rockwood 
1984).Οι επιπλοκές της χειρουργικής μεθόδου 
εξαρτώνται από το είδος της χειρουργικής θερα-
πείας. Η χρησιμοποίηση βελονών εγκυμονεί τον 
κίνδυνο της μετανάστευσης ή της θραύσης αυτών 
σε ζωτικά όργανα όπως πνεύμονες ή στο μεσο-
θωράκιο, στον αυχένα, στην υποκλείδια αρτηρία 
ή ακόμη και στην καρδιά (Lindsey and Gutowski 
1986). Η βίδα Bosworth μπορεί να προκαλέσει 
οστεόλυση και απώλεια της ανάταξης. Η χρήση μη 
απορροφήσιμων ραμμάτων ή συνθετικών υλικών 
μπορεί να δημιουργήσει αντίδραση ξένου σώμα-
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τος, οστεόλυση κλείδας, φλεγμονή, κάταγμα κο-
ρακοειδούς ή κλείδας λόγω των οπών που διενερ-
γούνται (Monerm and Bulduini 1982, Goldberg 
et all 1987,  Dust 1989, Martel 1992, Neault 1996, 
Colosimo 1996).

Abstract

Treatment of acromioclavicular joint disloca-
tion

Paraschou S, Flegas P, Teflioudis T, Dionellis P, 
Karanikolas A, Haritidis J. 

Aim of this study is to present our experience in 
the treatment of acromioclavicular injuries. From 
January 1994 until December 2003 we treated 62 
patiens with acromioclavicular injury. 54 of them 
were men and 8 female. The age ranged from 17 
to 69 years with mean age 33 years. 42 patients 
were treated conservativelly with a sling to rest and 
support the arm for two weeks. The patients were 
encouraged to begin active movements after two 
weeks and to return to their job and sport activities 
in 6 weeks. 20 patients were operated. A coracocla-
vicular screw was used in 14 patients and 2 k-wires 
from acromion across the acromioclavicular joint 
in 6 patients. The postoperative care was the same 
as in the patients who were treated conservatively. 
The screws and wires were usually removed 8 weeks 
postoperativelly except two k-wires whish were re-
moved 1 year postoperativelly. 53 patients were re-
examided in 3 to 12 years. The result was excellent 
and very good in 45 patients, good in 5 patients, fair 
in 1 patient and poor in 2 patients.

Key words:  acromioclavicular joint dislocation, 
Bosworth screw. 
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Περίληψη

Σκοπός. Παρουσιάζονται σύνθετες οστεοσυνδεσμικές μορφές 
κακώσεων στην περιοχή του αγκώνα με ανοικτά εξαρθρήματα και 
βλάβες αγγείων, τενόντων, μυών και νεύρων. Εκθέτονται οι θερα-
πευτικές επιλογές και αναλύονται τα αποτελέσματα της θεραπεί-
ας. Γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης του ρόλου της εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης.

Υλικό και μέθοδος. Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντιμε-
τωπίσαμε 12 ασθενείς με ανοικτά εξαρθρήματα του αγκώνα με 
πολλαπλές βλάβες αγγείων και νεύρων. Επρόκειτο για 11 άνδρες 
και δύο γυναίκες ηλικίας από 21 έως 67 έτη. Οι ασθενείς έφεραν 
ανοικτά εξαρθρήματα του αγκώνα, άλλοτε άλλου βαθμού επικοι-
νωνίας της εστίας της κάκωσης με το εξωτερικό περιβάλλον, με 
πιθανές ή/και βέβαιες κακώσεις των αγγείων και των νεύρων του 
άνω άκρου. Στους περισσότερους ασθενείς συνυπήρχαν και ποι-
κίλης έκτασης και βαρύτητας κακώσεις μαλακών μορίων, όπως 
αποκολλήσεις μυών, διατομές τενόντων και αποσπάσεις περιοστέ-
ου και δέρματος σε μεγάλη έκταση. Η αντιμετώπιση ήταν άμεση 
χειρουργική με προτίμηση στις τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης 
και χρήση συμβατικών ενδομυελικών ήλων Rush για τη συγκρά-
τηση των καταγμάτων των μακρών οστών και κατά περίπτωση 
χρήση ελευθέρων βιδών και βελονών Kirschner για τη συγκράτη-
ση αποσπαστικών οστικών τεμαχίων των συντασσόμενων οστών 
του άνω άκρου στην περιοχή. Παρατηρήσαμε παρουσία τελικών 
αγγειακών κακώσεων που αποκαταστάθηκαν σε τρεις ασθενείς 

Ανοικτά εξαρθρήματα αγκώνα 
με βλάβες αγγείων και νεύρων. 
Επιλογές θεραπείας και αποτε-
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ενώ σε τέσσερις συνυπήρχαν νευρολογικές βλάβες 
που περιλάμβαναν κυρίως αξονοτμήσεις νεύρων. 
Μεγάλα ελλείμματα οστών ή/ και μαλακών μορί-
ων επέβαλαν τη χρήση συσκευών εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης.

Αποτελέσματα. Σε όλους τους ασθενείς επιτεύ-
χθηκε η διατήρηση του άνω άκρου και αναλόγως 
προς τις υποκείμενες κακώσεις των οστών και των 
μαλακών μορίων μεγάλου μέρους της λειτουργικό-
τητάς του. Οι ασθενείς επανεντάχθηκαν στην κοι-
νότητα με τον ίδιο ρόλο που είχαν προ του τραυμα-
τισμού τους.  

Συμπεράσματα. Η ταχύτητα ως προς τη δράση, 
η μεγάλη υπόνοια για την παρουσία αγγειακής 
βλάβης αλλά και η γνώση των μορφολογικών ποι-
κιλιών των εξαρθρημάτων σε σχέση προς την τρω-
τότητα των ευγενών ανατομικών στοιχείων που 
διασταυρώνουν την άρθρωση του αγκώνα αποτε-
λεί προϋπόθεση λήψης αποδεκτών αποτελεσμάτων 
θεραπείας. Η εξωτερική οστεοσύνθεση είναι επιβε-
βλημένη επί μεγάλων ελλειμμάτων οστών και μα-
λακών μορίων. 

Εισαγωγή

Τα σύνθετα εξαρθρήματα του αγκώνα εκτός 
από τα συνυπάρχοντα κατάγματα οστικών σχη-
ματισμών πλησίον της άρθρωσης όπως είναι η κε-
φαλή της κερκίδας, η κορωνοειδής απόφυση, το 
ωλέκρανο και οι παρακονδύλιος και παρατροχίλι-
ος αποφύσεις συχνά επιπλέκονται και με κακώσεις 
των μαλακών μορίων. Κεφαλαιώδης είναι η σημα-
σία της συνύπαρξης τελικής αγγειακής βλάβης 
(Ring και Jupiter 1988, Saati και McKee 2004). Οι 
συχνές κακώσεις των άλλων οργάνων όπως είναι 
κακώσεις μυών, τενόντων, συνδέσμων, αγγείων 
και νεύρων αλλά και εκτεταμένες αποκολλήσεις 
υποδορίου και δέρματος δυσχεραίνουν ακόμη πε-
ρισσότερο τη θεραπεία (Mains και Freeark 1975, 
Yoshihara και συν 2002). Είναι, λοιπόν, δεδομένος 
ο πολυσυστηματικός χαρακτήρας αυτών των κα-
κώσεων. Το αίτημα της αναγκαιότητας προσπά-
θειας διατήρησης του μέλους του ασθενούς αλλά 
και η μεγάλη συχνότητα των επιπλοκών που 
συνοδεύει κακώσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά 

καθιστούν επιβεβλημένη την ξεχωριστή εξέτασή 
τους. Σκοπός της παρακάτω αναδρομικής μελέτης 
είναι η παρουσίαση των δικών μας ασθενών και η 
περιγραφή του εύρους και της βαρύτητας των πα-
ρουσιαζόμενων προβλημάτων κατά την αντιμε-
τώπισή τους. Γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης 
του ρόλου και του είδους εφαρμογής συσκευών 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης του αγκώνα ενώ συ-
ζητούνται τα πιθανά οφέλη από την εναλλακτική 
εφαρμογή τους (Subasi 2005). 

Ασθενείς και μέθοδος αντιμετώπισης.

Κατά την εικοσαετία 1987-2006 αντιμετωπίσαμε 
12 ασθενείς με σύνθετα κατάγματα-εξαρθρήματα 
του αγκώνα και εκτεταμένες κακώσεις των μαλα-
κών μορίων. Άλλοι δύο ασθενείς ένας άνδρας και 
μία γυναίκα με σύνθετα εξαρθρήματα του αγκώνα 
υποβλήθηκαν σε πρώιμο ακρωτηριασμό μετά 5-7 
ημέρες από τον τραυματισμό τους και την ανά-
ληψη επανορθωτικών επεμβάσεων και δεν περι-
λαμβάνονται στην ακολουθία επανεξετάσεων. 
Από την ομάδα αυτή εξαιρέθηκαν επίσης τα κα-
τάγματα εξαρθρήματα Monteggia, τα ενδοαρθρι-
κά κατάγματα του κάτω πέρατος του βραχιονίου 
που επίσης δημιουργούν συνθήκες εξαρθρήματος 
αγκώνα όπως και τραύματα από πυροβόλα όπλα 
στην περιοχή του αγκώνα, όπου οι εμφανιζόμενες 
αναγκαιότητες είναι διαφορετικές. 

Επρόκειτο για 11 άνδρες και μία γυναίκα ηλι-
κίας από 21 έως 67 έτη. Οι ασθενείς διάνυαν την 
παραγωγική φάση της ζωής τους και ήταν επαγ-
γελματικώς ενεργοί. Έφεραν κακώσεις που οδη-
γούσαν σε συνθήκες εξαρθρήματος του αγκώνα 
με πιθανές ή/και βέβαιες κακώσεις αγγείων και 
νεύρων του άνω άκρου και άλλων μαλακών μο-
ρίων της περιοχής. Ο συνηθέστερος λόγος, για 
τον οποίο διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο μας 
από Νομαρχιακά και επαρχιακά Νοσοκομεία 
ήταν η πιθανή ή η βέβαιη αγγειακή βλάβη. Στην 
πλειοψηφία τους ήταν θύματα τροχαίων δυστυ-
χημάτων (11/12), ενώ ένας ασθενής υπέστη την 
κάκωση μετά πτώση από πολύ μεγάλο ύψος. Τα 
εξαρθρήματα ήταν άλλοτε άλλου βαθμού ανοικτά 
και ταξινομήθηκαν με βάση την κατεύθυνση της 
βίας που τα προκάλεσε ως οπίσθια και οπισθοε-
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σωτερικά (9/12), πρόσθιο (1/12), οπισθοεξωτερι-
κό (1/12) και διαχωριστικό με άνω κερκιδωλενική 
διάσταση (1/12) (Σχήμα 1). 

Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν επειγόντως 
στο πλαίσιο των λοιπών ενεργειών ανάνηψης 
και αποκατάστασης των επιμέρους κακώσεων με 
ανάταξη και εσωτερική συγκράτηση των καταγ-
μάτων. Κατά τις εγχειρήσεις δεν χρησιμοποιή-
σαμε ίσχαιμο περίδεση ακόμη και όταν δεν ήταν 
εμφανής η αγγειακή βλάβη.  Όποτε ήταν δυνατό 
αναλαμβανόταν πρωτογενής αποκατάσταση των 
συνδεσμικών βλαβών. Τα κατάγματα μετά την 
ανάταξή τους συγκρατήθηκαν με συμβατικούς 
ενδομυελικούς ήλους Rush και κατά περίπτωση 
χρήση ελευθέρων βιδών και βελονών Kirschner 
προς συγκράτηση αποσπαστικών οστικών τεμα-
χίων των συντασσόμενων προς άλληλα οστών 
του άνω άκρου στην περιοχή του αγκώνα. Παρα-
τηρήσαμε και αντιμετωπίσαμε τελικές αγγειακές 
κακώσεις με φλεβικά μοσχεύματα σαφηνούς σε 
τρεις ασθενείς. Σε τέσσερις συνυπήρχαν νευρο-
λογικές βλάβες που περιλάμβαναν αξονοτμήσεις 
νεύρων και αντιμετωπίστηκαν συντηρητικώς. 

Η χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης γινό-

ταν μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης αστάθειας επί 
ελλειμμάτων μαλακών μορίων που καθιστούσαν 
προβληματική την άμεση αντιμετώπισή τους. 

Αναλύουμε αντιπροσωπευτικούς ασθενείς, έναν 
ανά κατεύθυνση παρεκτόπισης:

1. Ασθενής Γ. Π. ηλικίας 58 ετών μετά αναφερό-
μενο τροχαίο δυστύχημα ως αναβάτης μηχανοκί-
νητου δίτροχου υπέστη εξάρθρημα του αγκώνα 
με προϊούσα εγκατάσταση περιφερικής ισχαιμίας 
παρά την ανάταξη και την εφαρμογή χαλαρού 
ΒΠΚ/ΓΝ. Ο ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε συ-
μπιεστικό κάταγμα κεφαλής κερκίδας. Ο ασθενής 
οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου με γενική ενδο-
τραχειακή αναισθησία υποβλήθηκε σε αγγειακή 
διερεύνηση της βραχιονίου αρτηρίας. Αυτή βρέθη-
κε εν διατομή (εικ. 1). Ακολούθησε επαναιμάτωση 
του άνω άκρου με παρεμβολή φλεβικού μοσχεύ-
ματος. Μετά βραχεία μετεγχειρητική πορεία εξήλ-
θε με φαινόμενα πάρεσης του μέσου νεύρου που 
ανταποκρίθηκε καλώς στη συντηρητική αγωγή.

2. Ασθενείς Ντ. Γ. ηλικίας 52 ετών μετά ανα-
φερόμενο τροχαίο δυστύχημα σε πλαγιοπλάγια 
σύγκρουση αυτοκινήτων υπέστη ανοικτή κάκω-
ση του αριστερού αγκώνα από πρόσκρουση στα 
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Σχήμα 1.- Απεικόνιση των κατευθύνσεων εξαρθρημάτων του αγκώνα.
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Εικόνα 1.- Το περιφερικό κολόβωμα της βραχιονίου αρτηρίας μετά ανοικτό εξάρθρημα του αγκώνα. 

Εικόνα 2.- Η ακτινολογική εικόνα του πρόσθιου ανοικτού εξαρθρήματος του αγκώνα με απόσπαση του κάτω πέρατος 
του βραχιονίου σε άνδρα ηλικίας 52 ετών (side sweep fracture dislocation).



πλάγια του αντιθέτως ερχόμενου οχήματος που 
περιείχε πρόσθιο ανοικτό εξάρθρημα του αγκώνα 
και κάταγμα του κάτω πέρατος του βραχιονίου 
(side sweep fracture-dislocation) (εικ. 2). Ο ασθε-
νής οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου με 
γενική ενδοτραχειακή αναισθησία υποβλήθηκε 
σε ανάταξη του εξαρθρήματος και οστεοσύνθε-
ση των οστικών αποσπάσεων από το κάτω πέρας 
του βραχιονίου (εικ. 3). Ο ασθενής μετά βραχεία 
μετεγχειρητική πορεία εξήλθε. Κατά την αποθε-
ραπεία εμφάνισε συμπτωματολογία κεντρικής 
πάρεσης του ωλενίου νεύρου που ανταποκρίθηκε 
πλήρως στη συντηρητική θεραπεία. 

3. Ασθενής Π. Γ. 22 ετών μετά πτώση από μεγά-
λο ύψος υπέστη ανοικτό περιμηνοειδές διασκα-
φοειδικό εξάρθρημα του καρπού με ρήξη και του 
μέσου νεύρου και ανοικτό οπίσθιο έσω (ωλένιο) 
εξάρθρημα του αγκώνα (εικ. 4). Μετά την αντι-
μετώπιση του περιμηνοειδούς εξαρθρήματος με 
ανάταξη οστεοσύνθεση του σκαφοειδούς αποκα-
τάσταση του κερκιδοκεφαλωτού συνδέσμου και 
συρραφή του μέσου νεύρου, αντιμετωπίσθηκε το 
εξάρθρημα του αγκώνα με ανοικτή ανάταξη και 
αποκατάσταση των σε ρήξη περάτων των δύο 
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Εικόνα 3.- Οπίσθια προσπέλαση του αγκώνα, ανάταξη 
και οστεοσύνθεση των οστικών σχηματισμών. 

Εικόνα 4.- Ανοικτό έσω (ωλένιο) εξάρθρημα του αγκώνα συνυπάρχον με ανοικτό περιμηνοειδές διασκαφοειδικό εξάρ-
θρημα του καρπού. Η ρήξη του ωλενίου συνδεσμικού συστήματος.



68 Ορθοπαιδική, 20, 1, 2007

στιβάδων του ωλενίου συνδεσμικού συστήμα-
τος. Ακολούθησε εφαρμογή βραχιοπηχεοκαρπι-
κού νάρθηκα για 31⁄2 εβδομάδες και ακολούθησε 
προσεκτική κινητοποίηση του αγκώνα. Παρατη-
ρήθηκε μετεγχειρητικώς προϊούσα ετερότοπη 
παρααρθρική οστεοποίηση του αγκώνα που αντι-
μετωπίσθηκε με χορήγηση ετιδρονάτης με καλά 
αποτελέσματα.

4. Ασθενής Π. Μ. ηλικίας 23 ετών όντας οδηγός 
μηχανοκινήτου δικύκλου παρασύρθηκε σε ισό-
πεδη διάβαση από αμαξοστοιχία με αποτέλεσμα 
πολλαπλές κλειστές κακώσεις κεφαλής (εγκε-
φαλική θλάση), κλειστή κάκωση θώρακα αιμο-
πνευμοθώρακα άμφω και κάκωση του αριστερού 
αντιβραχίου σε πολλαπλά επίπεδα και ανοικτό 
διαχωριστικό εξάρθρημα του αγκώνα και εκτετα-
μένα εγκαύματα τριβής κατά το κερκιδικό χείλος 
του ανώτερου αντιβραχίου. Με γενική ενδοτρα-
χειακή αναισθησία και με χρήση τεχνικών ελάχι-
στης παρέμβασης έγινε ανάταξη των καταγμάτων 
των οστών του αντιβραχίου και οστεοσύνθεση 

με τη βοήθεια συμβατικών ήλων Rush και ακο-
λούθησε ανάταξη του εξαρθρήματος του αγκώνα 
και αποκατάσταση των οστικών αποσπάσεων και 
πάλι με τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης (εικ. 5). 
Η συγκράτηση συμπληρώθηκε με εφαρμογή δι-
αρθρικής συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Ακολούθησαν διαδοχικοί χειρουργικοί καθαρι-
σμοί για την εγκαυματική επιφάνεια κατά τη δι-
άρκεια των οποίων αποκαλύφθηκε η βλάβη και 
του ραχιαίου μεσοστέου νεύρου και η κάλυψή 
της σε δεύτερο χρόνο με δερματικά μοσχεύματα 
μερικού πάχους. Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε 
επίπονη λόγω των συνοδών κακώσεων. Παρά την 
έγκαιρη κινητοποίηση του αγκώνα εμφανίστηκε 
ετερότοπη παρααρθρική οστεοποίηση που κα-
τέληξε σε οστέινη αγκύλωση της άρθρωσης και 
επιχειρήθηκε σε δεύτερο χρόνο αρθροπλαστική 
εκλεκτικής διέκπρισης της άρθρωσης με πενιχρά 
αποτελέσματα. Η βλάβη του ραχιαίου μεσοστέου 
νεύρου δεν αντιμετωπίστηκε.

Εικ. 5. Διαρθρική εξωτερική οστεοσύνθεση σε έξω κερκιδικό εξάρθρημα του αγκώνα με εγκαύματα τριβής και βλάβη 
του ραχιαίου μεσοστέου κλάδου του κερκιδικού νεύρου.
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Αποτελέσματα

Οι ασθενείς αυτής της σειράς επιβίωσαν και 
είχαν άλλοτε άλλου βαθμού αποκατάσταση ανα-
λόγως και της πρόγνωσης των άλλων κακώσεων 
αλλά εν γένει τα αποτελέσματα που επιτεύχθη-
καν ήταν τέτοια που επίτρεψαν την επάνοδο των 
τραυματιών στην προ του τραυματισμού απασχό-
λησή τους. Η βαρύτερη επιπλοκή ήταν η ετερό-
τοπη παρααρθρική οστεοποίηση του αγκώνα, που 
σε έναν ασθενή έφθασε μέχρι την οστέινη αγκύ-
λωση. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε σε τέσσε-
ρις ασθενείς με επεμβάσεις αρθροπλαστικής διέκ-
πρισης του αγκώνα. Διενεργήθηκε αφαίρεση του 
ετεροτόπου οστίτη ιστού και παρεμβολή αφρώ-
δους αιμοστατικής ζελατίνης κατά τα πέρατα των 
οστικών επιφανειών. Ακόμη και στους ασθενείς 
που επέδειξαν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, 
δηλαδή επάνοδο της κινητικότητας του αγκώνα 
κοντά στα φυσιολογικά όρια, παρατηρήθηκε μι-
κρός βαθμός δυσκαμψίας της άρθρωσης με περι-
ορισμό της κινητικότητας στις ακραίες θέσεις. Η 
δυσκαμψία αφορούσε περισσότερο στον πρηνι-
σμό-υπτιασμό του αντιβραχίου παρά στην κάμψη 
και έκταση. Τα νευρολογικά ελλείμματα που συ-
νόδευαν τις περισσότερες από αυτές τις κακώσεις 
αντιμετωπίστηκαν κυρίως πρωτογενώς ενώ δεν 
ενθαρρύναμε τη δευτερογενή αντιμετώπιση της 
εγκαυματικής βλάβης με έλλειμμα του ραχιαίου 
μεσοστέου νεύρου λόγω της αστάθειας και του 
εκτεταμένου της ουλής.

Συζήτηση

Τα σύνθετα εξαρθρήματα του αγκώνα είναι 
τραυματικές καταστάσεις που είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολα κατά την αντιμετώπισή τους αν αναλο-
γιστεί κανείς ότι συχνά επισυμβαίνουν σε βαριά 
πάσχοντες και δυσχεραίνονται οι θεραπευτικοί 
χειρισμοί. Το εξάρθρημα ωλενοβραχιονίου άρ-
θρωσης δηλαδή του αγκώνα είναι το τρίτο κατά 
σειρά συχνότητας εξάρθρημα του ανθρωπίνου 
σώματος (Jensen και συν 2002). Τις περισσότε-
ρες φορές είναι ανεπίπλεκτο και είναι εύκολο 
στην αντιμετώπισή του που είναι συντηρητική. 

Τα σύνθετα ανοικτά εξαρθρήματα είναι σχετι-
κώς σπάνια (Alonso και συν 2002). Η παρουσία 
καταγμάτων οστών των συντασσόμενων μεταξύ 
τους αρθρικών επιφανειών (κεφαλή κερκίδας, 
κορωνοειδής απόφυση, ωλέκρανο, παρατροχί-
λια και παρακονδύλια απόφυση) είναι συχνή και 
δημιουργεί επιπλέον προβλήματα ακεραιότητας 
των αρθρικών επιφανειών και οστεοσύνθεσης 
των αποσπασμένων ελευθέρων ή μη οστικών 
τεμαχίων. Εξαρθρηματικές ή υπεξαρθρηματικές 
συνθήκες δημιουργούνται και στις περιπτώσεις 
ενδοαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος 
του βραχιονίου, στις περιπτώσεις ειδικών οστε-
οσυνδεσμικών κακώσεων του αντιβραχίου όπως 
καταγμάτων εξαρθρημάτων Monteggia και Essex-
Lopresti που μπορεί να συνδυάζονται με εξάρ-
θρημα του αγκώνα αλλά οι κακώσεις αυτές δεν 
θεωρούνται εξαρθρήματα της ωλενοβραχιονίου 
καθαυτής (Eygendaal 2004). Τα προβλήματα που 
δημιουργούνται βεβαίως είναι παραπλήσια και 
αφορούν στην ακεραιότητα και στην ομαλότητα 
των αρθρικών επιφανειών, στη σταθερότητα του 
συνδεσμικού συστήματος του αγκώνα και των 
λοιπών γύρω από αυτόν ανατομικών στοιχείων, 
στην ακεραιότητα των μυϊκών ομάδων που δια-
σταυρώνονται με την άρθρωση, στη συγκράτηση 
των οστών και στην αναγκαιότητα συμπληρω-
ματικής εξωτερικής συγκράτησης με τη βοήθεια 
ναρθήκων ή συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης (Leung και συν 1988, Nielsen και συν 2004). 
Ζητούμενο πάντοτε είναι η ταχεία κινητοποίηση 
που μπορεί να γίνει από τα πολύ πρώιμα στάδια  
υπό τον έλεγχο αρθρωτής συσκευής εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης ή μιας διαθρικής μετατρεπόμενης 
αν και η εξωτερική οστεοσύνθεση καθαυτή δεν 
είναι απαραίτητη παρά μόνο όταν συνυπάρχουν 
μεγάλα ελλείμματα οστών ή μαλακών μορίων. Η 
άρθρωση του αγκώνα και τα συνοδά περί αυτήν 
ανοικτά κατάγματα των μακρών οστών ανέχο-
νται την εσωτερική συγκράτηση χωρίς ιδιαίτερη 
έκθεση σε κίνδυνο λοιμώδους επιπλοκής. Η χρή-
ση έτσι της εξωτερικής οστεοσύνθεσης υπόκειται 
σε δραστικούς περιορισμούς και νοείται μόνο 
ως δυναμικό στοιχείο της θεραπείας ή διάμεσος 
σταθμός στην επανορθωτική κλίμακα (Ristic και 
συν 2000, Subasi 2005). 



Οι κακώσεις γύρω από τον αγκώνα συχνά είναι 
βαριές πολυσυστηματικές κακώσεις επιπλεκόμε-
νες με κακώσεις αγγείων και νεύρων (Mains και 
Jupiter 1988 Kharrazi και συν 1995). Οι ασθενείς 
αυτής της σειράς είναι άλλωστε εκείνοι, οι οποίοι 
επιβίωσαν αλλά και εκείνοι, επί των οποίων ευ-
οδώθηκαν οι προσπάθειες διατήρησης του άνω 
άκρου. Ήταν μοιραίο, λοιπόν, να παρατηρήσουμε 
μεγάλη συχνότητα επιπλοκών. Οι επιπλοκές τις 
περισσότερες φορές δεν ήταν δυνατό να αποτρα-
πούν εγκαίρως λόγω της βαριάς γενικής κατάστα-
σης των ασθενών. Τις περισσότερες φορές κατέ-
στησαν, εντούτοις, ανεκτές λόγω της κατανόησης 
της βαρύτητας των κακώσεων και των συνοδών 
προς αυτή προβλημάτων. 

Τα σύνθετα εξαρθρήματα του αγκώνα αποτε-
λούν διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση 
για τους ασχολούμενους με αυτά χειρουργούς. 
Παρόλο που είναι πολυσυστηματικές κακώσεις 
και απαντούν συνήθως επί πολυτραυματιών και 
βαριά πασχόντων και παρά την πολυμορφία που 
εμφανίζουν η έγκαιρη και σταδιοποιημένη αντι-
μετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε αποδεκτά απο-
τελέσματα (Kharrazi και συν 1995). 

Η χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης και 
ιδίως των αρθρωτών παραλλαγών της παρέχει τη 
θεωρητική δυνατότητα της γρήγορης κινητοποί-
ησης αλλά εφόσον δεν υπάρχει μείζων αστάθεια 
τα οφέλη της αντισταθμίζονται με τη χρήση λει-
τουργικών ναρθήκων κατά τη φάση της αποθερα-
πείας. Τα προβλήματα του προηγούμενου ασθε-
νή είναι αυτά που αποτελούν το δείκτη για την 
ακολουθητέα τεχνική στον επόμενο με παρόμοια 
προβλήματα.   

Abstract

Οpen fracture – dislocations of the elbow. 
Treatment options and results

Assantis V, Bischiniotis I, Giannarakis A, 
Berovalis P, Mikalef P, Balabanidou E.

AHEPA Univ. Hospital, Thessaloniki, Greece. 

Objective of this retrospective study is the presen-
tation of certain osseoligamentous injuries leading 
to elbow dislocation and the evaluation of treat-
ment options in the operated ones in a twenty-year 
period. The role of external skeletal fixation of the 
elbow is discussed. 

Patients and Methods. From May 1987 to April 
2006 twelve patients, 11 men and 1 woman aged 
from 21 to 67 years, with open dislocation of the el-
bow were admitted in our Institution. They all have 
multiple soft tissue, blood vessels and nerve lesions, 
which accompanied the injury and were prevail-
ing in clinical features of it. Open elbow dislocation 
was the sound feature and blood vessel and nerve 
injuries were suspected even when not obvious. In 
most patients severe soft tissue lesion coexisted such 
as muscle and tendon detachment and stripping of 
periosteum and skin in various extent. Early surgi-
cal exploration and management was undertaken 
by means of less invasive techniques based on con-
ventional medullary nailing by using Rush rods 
for fixing long bones fractures and occasional use 
of free screws and Kirschner wires for fixing avul-
sion fractures of bony structures around the elbow 
was undertaken followed by mounting of external 
skeletal fixation devices in cases of gross instability. 
Critical arterial damage was noticed and repaired 
in three patients followed by successful reperfusion 
while in four axonotmeses of the nerves crossing the 
joint were recognised too. 

Results. In all patients salvage of the upper ex-
tremity was achieved with various rehabilitation 
statuses according to the preexisting injuries. All 
patients rejoined the community with roles compa-
rable to their pre injury ones. 

Conclusion. High suspicion rate and early explo-
ration and management of complex fracture dislo-
cations of the elbow in relation to the knowledge of 
probable injury patterns are imperative in decision 
making if successful results are to be taken both on 
extremity salvage and function.

Key words:  open elbow dislocation, upper extrem-
ity injuries, elbow external fixation.
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Περίληψη

Το νευρίνωμα Morton-Civinini εκδηλώνεται ως μεταταρσαλγία, 
η οποία απαντάται συχνότερα στις γυναίκες ηλικίας 50 περίπου 
ετών και συνοδεύεται από αίσθημα καύσου και αιμωδίες των με-
ταταρσίων. Δημιουργείται λόγω παγίδευσης του μεσοδακτύλιου 
νεύρου στον εγκάρσιο μεσομετατάρσιο σύνδεσμο με επακόλουθο 
ίνωση του επινευρίου. Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση 
ενός περιστατικού καθώς και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 Εισαγωγή

Το νευρίνωμα Morton-Civinini εκδηλώνεται ως μεταταρσαλ-
γία, η οποία απαντάται συχνότερα στις γυναίκες ηλικίας 50 περί-
που ετών και συνοδεύεται από αίσθημα καύσου και αιμωδίες των 
μεταταρσίων (Wu KK, 2000 Mar.). Δημιουργείται λόγω παγίδευ-
σης του μεσοδακτύλιου νεύρου στον εγκάρσιο μεσομετατάρσιο 
σύνδεσμο με επακόλουθο ίνωση του επινευρίου.

Παρουσίαση περίπτωσης

Η περίπτωση αφορά σε γυναίκα ηλικίας 57 ετών η οποία προ-
σήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του γενικού Νοσοκομείου Άμφισ-
σας, αιτιώμενη άλγος δεξιάς άκρας ποδός με κύρια εντόπιση στο 

Nευρίνωμα Morton.
Παρουσίαση περίπτωσης και
ανασκόπηση βιβλιογραφίας
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μεσοδιάστημα 3ου και 4ου δακτύλου. Τα συμπτώ-
ματα άρχισαν πριν από τρείς μήνες με αίσθημα 
καύσου και αιμωδίες στην εν λόγω περιοχή, ήπιας 
μορφής που συνεχίστηκαν με συνεχώς αυξανόμε-
νη ένταση. Παράλληλα παρουσιάστηκε κνησμός 
και κράμπες σε όλη την πελματιαία χώρα καθώς 
και άλγος κατά τη διάρκεια της βάδισης και της 
άσκησης. Με την πάροδο του χρόνου το άλγος 
παρουσιάστηκε και στην ορθοστασία. Το άλγος 
αυτό την απέτρεπε από διάφορες δραστηριότητες 
στη ζωή της.

Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε έντονο 
άλγος κατά την πίεση της περιοχής του 3ου και 
4ου δακτύλου, ήπιο οίδημα με στοιχεία φλεγμο-
νής. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο δε διαπιστώ-
θηκαν κάταγμα, αρθρίτιδα ή πτώση κεφαλών 
μεταταρσίου. Ο λοιπός εργαστηριακός έλεγχος 
ήταν φυσιολογικός. Συνεστήθη MRI (magnetic 
resonance image) για ακριβή εντοπισμό του νευ-
ρινώματος και εδόθη συντηρητική θεραπεία. Η 
συντηρητική θεραπεία περιλάμβανε αποφόρτι-
ση της περιοχής με μαλακά και ίσια παπούτσια, 
μαλακοί πάτοι ειδικά διαμορφωμένοι, αποφυγή 
ψηλών τακουνιών ή μυτερών παπουτσιών, ΜΣΑΦ 
(μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη) και τοπική έκχυ-
ση κορτικοστεροειδών. Επίσης, συνεστήθη ανά-
παυση τουλάχιστον μιάς εβδομάδας. Τοπική έκ-
χυση κορτικοστεροειδών έγινε σε τρεις συνεδρίες 
με ενδιάμεσο διάστημα τριών μηνών. 

Η ασθενής προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του 
Γ. Ν. Άμφισσας μετά το πέρας των τριών μηνών 
με τα ίδια συμπτώματα. Η μαγνητική τομογρα-
φία επιβεβαίωσε τη διάγνωση του νευρινώματος 
Morton και έδωσε τον ακριβή εντοπισμό του (ει-
κόνα 1). Κατόπιν αυτών των δεδομένων συνεστή-
θη χειρουργική αποκατάσταση όπου και πραγμα-
τοποιήθηκε.

Έγινε πελματιαία προσπέλαση στη μεσοδακτύ-
λιο πτυχή, τομής 2cm. Στη συνέχεια, έγινε διατομή 
του μεσομεταταρσίου συνδέσμου και αναγνώριση 
του νευρινώματος του οποίου πραγματοποιήθηκε 
παρασκευή και εκτομή. Το παρασκεύασμα στάλ-
θηκε για ιστοπαθολογική εξέταση  και επιβεβαιώ-
θηκε η διάγνωση του νευρινώματος Morton. 

 Συζήτηση 

Πρώτος, ο Ιταλός Civinini το 1835, καθηγητής 
Ανατομικής στο πανεπιστήμιο της Πίζας περιέ-
γραψε  μία περίπτωση οιδήματος γαγγλίου εντο-
πισμένο μεταξύ 3ου και 4ου μεταταρσίου που 
την όρισε σα μια εκφυλιστική ψευδομεμβρανώδη 
διεργασία. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1876 , ο 
Thomas Morton περίγραψε μεταταρσαλγία που 
οφείλεται στην πίεση του πελματιαίου νεύρου 
που προκαλεί το σχηματισμό του νευρινώματος 
(Morton TG 1876). Το 1940, ο Betts πρώτος πρό-
τεινε ότι η τάνυση παρά η συμπίεση του νεύρου 
προκαλεί τη νευρίτιδα (Betts LO, 1940 Jan). Το 
1948, ο Nissen πρότεινε ότι η μεταταρσαλγία εί-
ναι ισχαιμικής αιτιολογίας και το επιβεβαίωσε με 
την ιστολογική εξέταση που έδειξε εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις των αρτηριακών τοιχωμάτων (Nissen 
KI,1948).

 Προκαλείται από πίεση του πελματιαίου νεύ-
ρου προς τα άνω όπου  η οροφή της θήκης του 
νεύρου δημιουργείται από τον εν τω βάθει μετα-
τάρσιο σύνδεσμο το οποίο και πιέζει προς τα κάτω 
(Morscher E, 2000 Jul.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την φλεγμονή και πάχυνση του νεύρου στην πε-
ριοχή αυτή. Η ιστολογική του εικόνα παρουσιά-
ζει εναπόθεση εωσινόφιλων και αποδόμηση του 
νεύρου.

Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται είναι τα 
εξής (Miller S.J. 1992, Mendicino SS, 1997 Apr.) :

•  Έντονα τοπικός πόνος και αίσθημα καύσου 
κατά τη βάδιση που υποχωρεί στην ανάπαυση.

•  Αναφερόμενη αιμωδία ή υπαισθησία των δα-
κτύλων.

• Άλγος.
• Κράμπες πελματιαίας χώρας.
• Muldor’s sign.
•  Πίεση εκ των πλαγίων ανακούφιση από τον 

πόνο.
• Άλγος ιδιαίτερα στη βάδιση και την άσκηση.
Ακτινολογικός έλεγχος γίνεται για να αποκλεί-

σουμε την περίπτωση κατάγματος, αρθρίτιδας ή 
πτώση τένοντα. Αναφέρονται επίσης μελέτες που 
είναι δυνατός ο υπερηχογραφικός έλεγχος του 
νευρινώματος (Reed RA, 1989 May). Η μαγνητική 
τομογραφία (MRI) γίνεται τόσο για να αποκλεί-
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σουμε πως η πίεση δεν προκαλείται από κάποιο 
όγκο όσο και για να γίνει ακριβής οριοθέτηση 
του νευρινώματος και του μεγέθους του. Επίσης, 
η MRI μας βοηθά να εκτιμήσουμε αν το νευρίνω-
μα θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά ή χειρουργικά. 
(Zanetti M. 1999 Nov., Murphey MD 1999 Sep., 
Weishaupt, 2003 Mar.). H ακρίβεια του υπερηχο-
γραφικού ελέγχου και του MRI, είναι σχεδόν ίδια 
και εξαρτάται από το μέγεθος της μάζας. Ο υπε-
ρηχογραφικός έλεγχος παρουσιάζεται ανακρι-
βής στη διάγνωση μικρότερων μαζών (< 5mm). 
(Martinoli C, 2000 Oct, Sharp RJ, 2003 Sep).

 Στις περισσότερες περιπτώσεις η μάζα αυτή 
βρέθηκε μεταξύ του 2ου και 3ου μεταταρσίου ή 
μεταξύ του 3ου και του 4ου, ενώ τα συμπτώματα 
φάνηκε να παρουσιάζονται όταν η μάζα αυτή είχε 
διάμετρο μεγαλύτερη από 5mm. 

Σε πρώτο χρόνο συνιστάται συντηρητική θερα-
πεία με αποφόρτιση της περιοχής. Αυτό επιτυγχά-
νεται αποφεύγοντας τα ψηλά τακούνια, τα παπού-
τσια με μυτερές μύτες, τοποθετώντας μαλακούς 
πάτους ειδικά διαμορφωμένους στα παπούτσια 
αυτά, και ορθωτικά μηχανήματα (Mann RA, 1983 
Jan). Επίσης δίδεται αντιφλεγμονώδης θεραπευ-
τική αγωγή, τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών 
και ανάπαυση επτά ημερών (Greenfield J, 1984 

May, Dockery JL 1999 Nov.). Η μακροχρόνια έγ-
χυση κορτικοστεροειδών θα πρέπει να αποφεύγε-
ται, λόγω των συστηματικών παρενεργειών αλλά 
και της ατροφίας του πελματιαίου δέρματος που 
μπορεί να προκαλέσει.Η αποτελεσματικότητα 
της συντηρητικής θεραπείας ανέρχεται στο 20-50 
% ενώ σε κάποια άρθρα επικρατεί η αντίληψη ότι 
επί διαγνώσεως του νευρινώματος Morton, η χει-
ρουργική θεραπεία είναι επιβεβλημένη (Graham 
CE 1984 Nov, Bertrand P 1986 Jul).

Επί εμμονής των συμπτωμάτων συνιστάται 
χειρουργική θεραπεία η οποία πραγματοποιείται 
με ραχιαία ή πελματιαία προσπέλαση (Beskin JL 
1988 Aug, Karges DE 1988 Dec, Richardson EG 
1993 May) . Γίνεται εκτομή των κλάδων του νεύ-
ρου κεντρικά. Σαν εναλλακτική χειρουργική θε-
ραπεία, προτείνεται από πολλούς χειρουργούς η 
διατομή του μεσομεταταρσίου συνδέσμου, είτε 
πραγματοποιώντας είτε όχι, τη λύση του νεύρου 
(Gauthier G 1979 Jul, Dellon AL 1992 Aug). Η 
αποτελεσματικότητα της χειρουργικής θεραπείας 
ανέρχεται στο 75-90%. Επιπλοκές της χειρουρ-
γικής θεραπείας αποτελούν οι αιμωδίες στις με-
σοδακτύλιες πτυχές, η έλλειψη αισθητικότητας ή 
υπαισθησία και η δυσκολία στη βάδιση με παπού-
τσια που έχουν ψηλά τακούνια. Στη βιβλιογραφία 
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αναφέρονται κάποιες περιπτώσεις που χρειάστη-
κε να επαναχειρουργηθεί ο ασθενής (Ruuskanen 
MM, 1994). Πιο συγκεκριμένα, οι Johnson JE και 
συν. προέβησαν σε επανάληψη της επεμβάσεως 
σε ασθενείς που είχαν επίμονο πόνο μετά την 
πρώτη χειρουργική αφαίρεση του νευρινώματος 
σε 34 ασθενείς. Στους παραπάνω ασθενείς βρέθη-
κε υπόλειμμα ιστού κατά τη διάρκεια της χειρουρ-
γικής επέμβασης, στο οποί και οφείλετο ο πόνος. 
Όλοι οι ασθενείς πλην ενός παρακολουθήθηκαν 
για 76 μήνες μετά το χειρουργείο. 24 εκ των ασθε-
νών αυτών ανακουφίστηκαν πλήρως (67%), 3 πα-
ρουσίασαν ύφεση του πόνου (9%) και 8 ασθενείς 
είχαν εμμονή ή επιδείνωση των συμπτωμάτων 
(Johnson JE, 1988 Jun).

Αbstract

Mortons  Neuroma

A. Apostolopoulos, M. Chrisanthopoulou,
 A. Zacharopoulos, A. Kiriakidis

Orthopedic Department of General Hospital
Amfissa

 
Mortons – Civinini neuroma presents as a meta-

tarsalgia which is found more frequently in women 
of 50 year of age. The main cause of the neuroma 
is the entrapment of the transverse metatarsal liga-
ment and the main symptom is the burning type of 
pain and the numbness of the metatarsium.

Key words:  Morton’s Neuroma, transverse metatarsal 
ligament, entrapment syndrome.
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Περίληψη

Παρουσιάζουμε δύο άρρενες ασθενείς με φυματίωση ισχίου. Ο 
πρώτος ήταν 46 ετών, είχε ελεύθερο ιστορικό και παρουσίασε συ-
μπτώματα πόνου στο αριστερό ισχίο 4 χρόνια πριν, τα οποία είχαν 
γίνει εντονότερα τους τελευταίους 3 μήνες. Ελάμβανε θεραπεία 
για ΟΑ ισχίου τα τελευταία 4 χρόνια. Η ακτινογραφία ισχίου πριν 
4 χρόνια έδειξε οστεοπόρωση στην κοτύλη και αρχόμενη στένω-
ση του μεσάρθριου διαστήματος ενώ η τελευταία εξάλειψη με-
σάρθριου διαστήματος, καταστροφή αρθρικών επιφανειών και 
οστεόλυση στο μείζονα τροχαντήρα. Αντιμετωπίστηκε με ολική 
αρθροπλαστική ισχίου και αντιφυματική αγωγή 6 μήνες πριν και 
12 μήνες μετά την εγχείρηση. Ο δεύτερος ασθενής ήταν 61 ετών, 
είχε συμπτωματολογία από το ισχίο τους τελευταίους 6 μήνες και 
ιστορικό πνευμονικής φυματίωσης θεραπευθείσης πριν 6 χρόνια. 
Η Mantoux ήταν θετική ενώ ο λοιπός εργαστηριακός έλεγχος 
σχεδόν φυσιολογικός. Ακτινολογικά είχε στένωση μεσαρθρίου δι-
αστήματος και οστεολυτική βλάβη κοτύλης. Αντιμετωπίστηκε με 
αρθρόδεση ισχίου κατά Britain αφού είχε προηγηθεί καθαρισμός 
και αντιφυματική αγωγή για 6 μήνες. Επίσης έλαβε αντιφυματική 
αγωγή για 12 μήνες μετά το χειρουργείο. 14 και15 χρόνια μετεγ-
χειρητικά δεν υπάρχουν υποτροπή της νόσου ή επιπλοκές.

Φυματίωση ισχίου.
Αναφορά δύο περιπτώσεων.

Σ. Παράσχου
Π. Φλέγκας
Α. Γεωργιάδης
Σ. Αλεξίου
Α. Καρανικόλας
Ι. Χαριτίδης

Α' Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Λέξεις ευρετηρίου:  Φυματίωση, Ισχίο, αρθροδεσία, Ολική αρθροπλα-
στική ισχίου.  



Eισαγωγή

Η φυματίωση του μυοσκελετικού συστήματος 
είναι πάντοτε δευτεροπαθής. Η διασπορά γίνεται 
αιματογενώς ή λεμφογενώς, από την πρωτοπαθή 
εστία που είναι είτε οι πνεύμονες (ανθρώπειος 
τύπος) είτε το έντερο (βόειος τύπος) ή το δέρμα. 
Πολλές φορές δε βρίσκεται η πρωτοπαθής εντό-
πιση. Υπολογίζεται ότι το 10% των ασθενών με 
πνευμονική φυματίωση θα αναπτύξει εξωπνευ-
μονικές εκδηλώσεις της νόσου και από αυτούς 
το 10% ( δηλ το 1% του συνόλου των ασθενών 
με φυματίωση) θα αναπτύξει φυματίωση του μυ-
οσκελετικού συστήματος (Malaviya and Kotwal 
2003). Η εντόπιση στο ισχίο είναι η τρίτη σε σειρά 
συχνότητας εντόπιση στο μυοσκελετικό σύστη-
μα μετά τη σπονδυλική στήλη και το γόνατο αν 
και μπορούμε να έχουμε και άλλες σπανιότερες 
εντοπίσεις όπως πχ στον τροχαντήρα και τον 
ορογόνο θύλακο αυτού (Haritides et al 2004)). Η 
συχνότητα της νόσου έχει μειωθεί τα τελευταία 
30 χρόνια στην Ελλάδα λόγω της αύξησης του βι-
οτικού επιπέδου και της παστερίωσης του γάλα-
κτος, του μαζικού εμβολιασμού των παιδιών και 
της ανακάλυψης νέων ισχυρών και αποτελεσμα-
τικών αντιφυματικών φαρμάκων. Προδιαθεσικοί 
παράγοντες της νόσου είναι η κακή θρέψη, κα-
κές συνθήκες διαβίωσης, και η ανοσοκαταστολή 
που συμβαίνει σε ασθενείς με AIDS ή σ’ αυτούς 
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή λαμβάνουν 
κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά φαρ-
μάκα (Verettas et al 2006).  

Πρώτη περίπτωση

Άνδρας ηλικίας 46 ετών προσήλθε με άλγος στο 
αριστερό ισχίο, χωλότητα και περιορισμό κινή-
σεων. Η έναρξη των συμπτωμάτων σημειώθηκε 
4 χρόνια πριν με ήπια ενοχλήματα τα οποία έγι-
ναν εντονότερα το τελευταίο τρίμηνο. Όλο αυτό 
το διάστημα ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή για 
ΟΑ ισχίου. Το ιστορικό ήταν ελεύθερο φυματιώ-
δους νόσου. Ακτινολογικά πριν 4 χρόνια παρου-
σίαζε οστεοπόρωση της άρθρωσης, κυρίως στην 
κοτύλη, και μικρή στένωση του μεσάρθριου δια-

στήματος (εικ 1) ενώ η τελευταία ακτινογραφία 
έδειχνε εξάλειψη του μεσάρθριου διαστήματος, 
καταστροφή των αρθρικών επιφανειών και οστε-
ολυτική βλάβη του μείζονα τροχαντήρα (εικ 2). 
Ο ασθενής προγραμματίστηκε για ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου. Διεγχειρητικά βρήκαμε συλλο-
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Εικ. 1. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία αριστερού ισχίου. 
Παρατηρείται οστεοπόρωση στην κοτύλη και μικρή στέ-

νωση μεσάρθριου διαστήματος.

Εικ. 2. Ακτινογραφία του ιδίου ασθενούς 4 χρόνια μετά. 
Παρατηρείται μεγάλη στένωση μεσάρθριου διαστήματος, 
καταστροφή της άρθρωσης και πιθανή οστεολυτική βλά-

βη στο μείζονα τροχαντήρα.
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Εικ. 3. Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες α) άμεσα μετεγ-
χειρητική, β) 4 χρόνια μετεγχειρητικά και γ) 14 χρόνια 

μετεγχειρητική με ανάπτυξη έκτοπης οστεοποίησης.

α

β

γ

γή πύου και νεκρωτικών μαζών κυρίως στην κο-
τύλη και λιγότερο στην κεφαλή ενώ δεν υπήρχαν 
ευρήματα στον μείζονα τροχαντήρα. Έγινε μόνο 
χειρουργικός καθαρισμός και εστάλη υλικό για 
καλλιέργεια και παθολογοανατομική εξέταση. Η 
άμεση χρώση ήταν αρνητική για μυκοβακτηρίδιο 
ενώ η καλλιέργεια θετική. Η ιστολογική εξέταση 
έδειξε τυροειδή νέκρωση από μυκοβακτηρίδιο της 
φυματίωσης. Μετεγχειρητικά έγινε test Mantoux 
που ήταν θετικό. Εδόθη τριπλή αντιφυματική 
αγωγή για 6 μήνες και μετά υπεβλήθη σε ολική αρ-
θροπλαστική ισχίου και αντιφυματική αγωγή για 
άλλους 12 μήνες. 14 χρόνια μετά ο ασθενής είναι 
ευχαριστημένος, δεν υπάρχει υποτροπή της νόσου 
ούτε και επιπλοκές από την εγχείρηση εκτός από 
έκτοπη οστεοποίηση που προκάλεσε μικρό περιο-
ρισμό των κινήσεων του ισχίου (εικ 3).

Δεύτερη περίπτωση

Ασθενής 61 ετών προσήλθε με άλγος στο δεξιό 
ισχίο, χωλότητα και περιορισμό κινήσεων. Ανά-
φερε έναρξη συμπτωμάτων από διετίας τα οποία 
όμως είχαν γίνει εντονότερα και ενοχλητικά τους 
τελευταίους 6 μήνες διάστημα στο οποίο ελάμβα-
νε αντιφλεγμονώδη αγωγή χωρίς αποτέλεσμα. Στο 
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Εικ. 4. Aκτινογραφία πνευμόνων. Παρατηρείται αποτιτάνωση πυλαίων λεμφαδένων από-
τοκος φυματικής νόσου θεραπευθείσης πριν 6 χρόνια.

Εικ. 5. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιού ισχίου. Παρατηρείται στένωση μεσαρθρίου δια-
στήματος και κυστική βλάβη κοτύλης.



ιστορικό ανέφερε πνευμονική φυματίωση θερα-
πευθείσα πριν 6 χρόνια (εικ 4). Ακτινολογικά εί-
χαμε στένωση μεσάρθριου διαστήματος και οστε-
ολυτική βλάβη στην κοτύλη (εικ 5). Η Mantoux 
ήταν θετική. Από τον εργαστηριακό έλεγχο είχα-
με ελαφρά αύξηση της Τ.Κ.Ε, της C.R.P και των 
λευκών, με λεμφοκυτταρικό τύπο. Προχωρήσαμε 
σε χειρουργικό καθαρισμό, λήψη καλλιεργειών 
και βιοψίας και αντιφυματική τριπλή αγωγή για 
6 μήνες. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και 
βιοψίας επιβεβαίωσαν την αρχική μας υποψία για 
φυματίωση του ισχίου. 6 μήνες μετά υπεβλήθη ο 
ασθενής σε αρθρόδεση ισχίου κατά Britain με μό-
σχευμα από την κνήμη (εικ 6). Πώρωση επετεύ-
χθη σε 6 μήνες. 15 χρόνια μετά δεν έχουμε υπο-
τροπή της νόσου αλλά ο άρρωστος παραπονιέται 
για έντονη οσφυαλγία και γοναλγία εξ αιτίας της 
αρθρόδεσης του ισχίου (εικ 7).

Συζήτηση 

Η φυματιώδης αρθρίτις είναι συνήθως μονο-
εστιακή (σπάνια είναι πολυεστιακή) γεγονός 
που βοηθά στη διαφορική διάγνωση (Silber et al 

1996). Ακτινολογικά είναι δύσκολη η διάγνωση 
γιατί τα ευρήματα είναι όμοια με αυτά της ΟΑ 
ισχίου (στένωση μεσαρθρίου διαστήματος, περι-
αρθρική οστεοπόρωση και υποχόνδριες βλάβες) 
ενώ σπάνια δημιουργούνται κυστικές βλάβες 
που όταν βρίσκονται η μια απέναντι στην άλλη 
είναι ενδεικτικό φυματίωσης (Sovetova 1990 και 
Drummond-Webb and Schnaid 1986). Το σπινθη-
ρογράφημα και η μαγνητική τομογραφία δεν έχουν 
ευαισθησία ούτε και εξειδίκευση ως προς τη φυ-
ματίωση του μυοσκελετικού (Couland et al 1982, 
Midiri et al 1992). Η τελική διάγνωση τίθεται είτε 
με καλλιέργεια του υγρού της άρθρωσης κατόπιν 
παρακέντησης, (θετικό ποσοστό 80%) ή με λήψη 
βιοψίας που στέλνεται για ιστολογική εξέταση 
και καλλιέργεια (θετικό ποσοστό 90%) (Wallance 
and Cohen 1976). Ειδικές εξετάσεις όπως η P.C.P 
(αντίδραση αλυσίδας πολυμεράσης) από δείγμα-
τα αρθρικού υγρού, υμένα και περιφερικού αίμα-
τος φαίνεται να βοηθά γιατί είναι και ευαίσθητα 
και ειδικά για το IS6110 στοιχείο του μυκοβακτη-
ριδίου της φυματίωσης (Verettas et al 2003). Η δι-
άγνωση της νόσου γίνεται συνήθως 12-18 μήνες 
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων λόγω της ήπι-
ας και ύπουλης εμφάνισης αυτών. Εάν η θεραπεία 
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Εικ. 6. Διεγχειρητική α και μετεγχειρητική β ακτινογραφία δεξιού ισχίου. Αρθρόδεση κατά Britain.

α β
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1996). Σε προχωρημένα στάδια με καταστροφή 
της άρθρωσης η θεραπεία είναι χειρουργική. Ένας 
τρόπος αντιμετώπισης δημοφιλής παλαιότερα 
ήταν η αφαίρεση της κεφαλής και του αυχένα του 
μηριαίου (Girdlestone arthroplasty) ή οποία ανα-
κουφίζει μεν από τον πόνο αλλά έχει ως συνέπεια 
ο ασθενής να έχει αστάθεια και χωλότητα λόγω 
βράχυνσης (Tuli and Makherjee 1981, Sharma et 
al 1982). Μια άλλη χειρουργική λύση είναι η αρ-
θρόδεση του ισχίου η οποία γίνεται με πολλούς 
τρόπους είτε εξωαρθρικά είτε ενδοαρθρικά. Είναι 
επέμβαση η οποία ανακουφίζει από τον πόνο, δί-
νει σταθερότητα αλλά έχει συχνές επιπλοκές (μη 
πώρωση) ενώ συχνά προκαλεί οσφυαλγία ή γο-
ναλγία και χωλότητα (Knofler 1980, Ordemir et 
al 2004). Υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής της 
αρθρόδεσης ισχίου σε ολική αρθροπλαστική η 
οποία είναι τεχνικά δύσκολα εγχείρηση και έχει 
υψηλό ποσοστό επιπλοκών (Joshi et al 2002). Η 
ολική αρθροπλαστική με ή χωρίς τσιμέντο έχει 
καλά λειτουργικά αποτελέσματα, κατάργηση του 
πόνου, καλό εύρος κινήσεων αλλά εγκυμονεί 
τις επιπλοκές μιας ολικής αρθροπλαστικής και 
υψηλό ποσοστό υποτροπής της νόσου εάν γίνει 
σε έδαφος φυματίωσης ανενεργούς για διάστη-
μα μικρότερο των 10 ετών. (Kimm et al 2001 και 
1987, Laforgia et al 1988, Escola et al 1988, Yoon 
et al 2005).

Εικ. 7. 15 χρόνια μετεγχειρη-
τική προσθιοπίσθια α και πλα-
γιοπλάγια β ακτινογραφία του 
ιδίου ασθενούς. Παρατηρείται 
σχετικά μικρή κόπωση του 
μοσχεύματος. 

α

β

γίνει σωστά και έγκαιρα με χειρουργικό καθαρι-
σμό και αντιφυματική αγωγή (τριπλό ή τετραπλό 
σχήμα με ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυριζιναμίδη 
και εθαμπουτόλη ή στρεπτομυκίνη) για τουλάχι-
στον 9 μήνες ή και χρόνο σε περιπτώσεις ασθε-
νών με ανοσοκαταστολή έχει καλά αποτελεσμάτα 
σε ποσοστό 90-95% (Babhulkar and Pande 2002, 
Sequeira et al 2000, Tuli 2002, Watts and Lifeso 
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Abstract

Tubercular coxitis – Two cases report

Paraschou S, Flegas P, Georgiadis A, Alexiou S, 
Karanikolas A, Haritides J.

We present two patients with tubercular coxitis. 
The first patient was male 46 years old without 
previous tuberculous infection of the lungs. He was 
complaining for left hip pain which started 4 years 
ago but became worse the last 3 months. He was re-
ceiving drugs for hip osteoarthritis the 4 last years. 
In hip roedgenography 4 years ago we observed 
periarticular osteoporosis mainly in the acetabulum 
and mild narrowing of intraarticular space. Recent 
radiographic findings included extreme stenosis 
of the intraarticular space, destruction of articu-
lar surfaces and a custic lesion in great trochanter. 
The patient was treated with total hip arthroplasty 
and received anti-TB therapy for 6 months preop-
eratively and 12 months postoperatively. The second 
patient was male too, 61 years old. He had a tu-
berculous infection of the lungs 6 years ago (inacti-
vated). He was complaining about right hip pain for 
the last 6 months. Mantoux test was posivite but the 
other laboratory findings were about normal. Ra-
diographic findings included narrowing of intraar-
ticular space asnd acetabular osteolytic lesson. After 
he had been submitted in surgical debridement and 
anti-TBtherapy for 6 months he was finally treated 
with Britain hip artrodesis and anti-TB drugs for 
12 months. 14 and 15 years postoperatively the 
two patients are satisfied and there are neither 
complications nor recurrence of tuberculosis.

key words:  tuberculosis, hip, arthrodesis, T.H.R.
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