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

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

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

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

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

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

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαιδικής 
και η έκτασή τους περιορίζεται σε 5-6 σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το πε-
ριοδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοι-
νωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαι-
δικούς.

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

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

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

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

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

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

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

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, 
με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα, περιλαμ-
βάνουν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος 
δημοσίευσης σε παρένθεση και όχι αριθμητικές 
αναφορές. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι 
δύο, αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ 
αν είναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και 
ακολουθούν οι λέξεις:“και συν.” ή “et al”.

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασί-
ας, το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις 
που αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονο-
λογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που κατα-
λαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen Bl: 
Vascular injuries associated with dislocation of 
the knee. J Bone Joint Surg 1977;59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο-
μα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος 
και η χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppe n stall R.B. 
Fracture treatment and healing W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, 1980.

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

Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτο-
γραφίας. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε 
χωριστή σελίδα και αριθμούνται σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι 
ελληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από τό 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πά-
νω με ψηφία. Επἰσης ολογράφως γράφεται αριθ-
μός που βρίσκεται στην αρχή μιάς πρότασης. 

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

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

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

Παράκληση: και ελληνική βιβλιογραφία!



Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος...

Η παλιά φρουρά της Ορθοπαιδικής σε παλιά φωτογραφία.  Ώρα χαλάρωσης...
Αναγνωρίζονται, σε νεαρή ηλικία βέβαια, ο αείμνηστος Απόστολος Καββαδίας,

 ο Ζερβόπουλος, καθηγητής της Νευρολογίας αργότερα, ο Κωνσταντίνος Μουντράκης,
 ο επίσης αείμνηστος Ισίδωρος Παπαδόπουλος, ο Μόσχος Καραβαγγέλης καί στο κέντρο

 ο Γιάννης Κεχαγιάς.

Από το φωτογρ. Αρχείο του κ. Καραβαγγέλη



Περίληψη

H διατροφή παίζει αδιαμφισβήτητα σημαντικό ρόλο στη σκελε-
τική υγεία τόσο κατά την επίτευξη κορυφαίας οστικής μάζας, όσο 
και στη διατήρησή της κατά την ενήλικη ζωή. Η απώλεια σωμα-
τικού βάρους συσχετίζεται με μείωση της οστικής πυκνότητας και 
αυξημένο κίνδυνο κατάγματος ισχίου. 

Η οστεοπόρωση μπορεί να αποδοθεί σε μειωμένη διαιτητική 
πρόσληψη ασβεστίου από τις τροφές ή σε αυξημένη αποβολή ή δυ-
σαπορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό. Η νευρογενής 
ανορεξία είναι μία από τις συχνότερες αιτίες δευτεροπαθούς αμην-
νόροιας και οστεοπόρωσης κατά την εφηβική ηλικία. H πιο απο-
τελεσματική θεραπεία, όσον αφορά στην οστεοπόρωση της ασθε-
νούς είναι η ανάκτηση του σωματικού βάρους που θα οδηγήσει 
σε αύξηση της οστικής πυκνότητας σε συνδυασμό με ψυχιατρική 
υποστήριξη της ασθενούς.

Τα οφέλη της άσκησης της οστεοπόρωσης είναι πολλαπλά: μει-
ώνει την απώλεια οστικής πυκνότητας και αυξάνει τη μυϊκή δύνα-
μη και τη μυϊκή μάζα. Επίσης διορθώνει τη στάση, αυξάνει την ευ-
καμψία, βελτιώνει την ικανότητα ισορροπίας, μειώνει τον κίνδυ-
νο πτώσης, την κόπωση και ανακουφίζει από τους πόνους ενώ τέ-
λος βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία και την ποιό-
τητα ζωής.

Τέλος, η οστεοπόρωση σε παραπληγία, τραυματικής ή παθολο-
γικής αιτιολογίας, είναι πάθηση με πολυπαραγοντική παθοφυσιο-
λογία στην οξεία και στην χρόνια φάση. Η οστική απώλεια μπο-
ρεί να ενισχύεται από την έλλειψη μυϊκής τάσης-έλξης στα οστά.

Διατροφή, άσκηση και 
σκελετική υγεία

Χ. Ζήδρου
Α. Κυριακίδης

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική 
Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Λέξεις ευρετηρίου:  διατροφή, δείκτης μάζας σώματος, νευρογενής ανορεξία, 
άσκηση, παραπληγία, σκελετική υγεία, οστεοπόρωση



1. ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η οστική πυκνότητα και ο κίνδυνος κατάγμα-
τος του ισχίου επηρεάζονται από το σωματικό 
βάρος. Το αυξημένο σωματικό βάρος έχει θετική 
επίδραση στη σκελετική υγεία, ενώ αντίστροφα 
το χαμηλό σωματικό βάρος αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου για εμφάνιση οστεοπόρωσης και καταγ-
μάτων του ισχίου (Langlois et al, 2001, Shapses, 
2001, Park et al, 2007, Finigan et al, 2008). Είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ότι συγκρινόμενος με 
δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 25Kg/m2 , ο ΔΜΣ 
20kg/m2 συσχετίζεται με διπλάσιο κίνδυνο κα-
τάγματος ισχίου. Εντούτοις, ΔΜΣ 30kg/m2, συ-
γκρινόμενος με ΔΜΣ 25kg/m2, συσχετίζεται μόνο 
με 17% μείωση του κινδύνου κατάγματος ισχίου. 
Αν και ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός διερευ-
νάται, φαίνεται ότι το αυξημένο σωματικό βάρος 
αυξάνει τη μηχανική διέγερση στα οστά και επι-
φέρει θετικές μεταβολές στο ορμονικό/μεταβολι-
κό περιβάλλον τους (DeLaet et al, 2005).

Αν και το αυξημένο σωματικό βάρος έχει τεκ-
μηριωμένα θετική επίδραση στην οστεοπόρω-
ση, εντούτοις το υπερβάλλον σωματικό βάρος 
εγκυμονεί πληθώρα κινδύνων για την υγεία. Για 
το λόγο αυτό, μεγάλο μέρος των παχύσαρκων 
ατόμων επιβάλλεται να ακολουθήσει διαιτολό-
για απώλειας σωματικού βάρους. Για παράδειγ-
μα μια παχύσαρκη ασθενής με ΔΜΣ=32,9kg/m2 
(ύψος=156cm, βάρος=80Kg) χρειάζεται να ακο-
λουθήσει ένα διαιτολόγιο απώλειας 10% του αρ-
χικού σωματικού βάρους (-8kg), καθώς ο στόχος 
αυτός είναι περισσότερο εφικτός και συσχετίζεται 
με μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων εκ-
φυλιστικών νοσημάτων (Τσαγκάρη, 2007). 

Η απώλεια σωματικού βάρους συσχετίζεται με 
μείωση οστικής πυκνότητας. Σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες εκτιμήθηκε ότι εκούσια μείω-
ση του σωματικού βάρους κατά 10%, σε διάστη-
μα 4-18 μηνών οδηγεί σε οστική απώλεια της τά-
ξης του 1-2% και σε αύξηση της οστικής ανακατα-
σκευής (Shapses, 2001). Άλλες ερευνητικές ομά-
δες υπολόγισαν ότι υπέρβαρες μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες που ακολούθησαν προγράμματα 
απώλειας σωματικού βάρους παρουσίασαν μεγα-
λύτερη ηλικιοεξαρτώμενη μείωση της οστικής μά-

ζας, σε σχέση με δείγμα ελέγχου που δεν έχασε βά-
ρος (Ricci et al, 2001). Όπως προκύπτει από τη με-
λέτη Osteoporotic Fractures in men, στην οποία 
εξετάσθηκαν 1.342 άνδρες, αντίστοιχα είναι και τα 
ερευνητικά δεδομένα για τους ηλικιωμένους άν-
δρες. Στη μελέτη αυτή βρέθηκε ότι όσοι έχασαν 
σωματικό βάρος είχαν αυξημένο κίνδυνο απώλει-
ας οστικής πυκνότητας ισχίου (Ensrud et al, 2005).

Αν και δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σε ότι αφορά δι-
αφορετικότητα στο χρονικό διάστημα της απώ-
λειας και σε μέγεθος απώλειας, σε προεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες φαίνεται ότι η απώλεια σω-
ματικού βάρους είναι καλύτερο να είναι μικρότε-
ρη του 14% του αρχικού σωματικού βάρους και 
να πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο των 3-4 μη-
νών χρονικό διάστημα. Επομένως το προτεινόμε-
νο μεγάλο χρονικό διάστημα (1kg/μήνα) απώλει-
ας βάρους για την ασθενή είναι ορθό, αφού προ-
στατεύει από την οστική απώλεια στο βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό (Shapses et al,2006).

Για την απώλεια βάρους απαιτείται θερμιδι-
κός περιορισμός. Δεν θα πρέπει ωστόσο να μει-
ωθεί η πρόσληψη ασβεστίου. Οι μελέτες απώλει-
ας σωματικού βάρους κατέδειξαν ότι η πρόσληψη 
ασβεστίου συνήθως μειώνεται με τον περιορισμό 
της ενεργειακής πρόσληψης και ότι η συμπληρω-
ματική χορήγηση ασβεστίου συμβάλλει θετικά 
στην αναμενόμενη αύξηση της οστικής ανακα-
τασκευής λόγω μείωσης της προσλαμβανόμενης 
ενέργειας. Επομένως, είναι σημαντικό το προτει-
νόμενο στην ασθενή υποθερμιδικό διαιτολόγιο 
να περιλαμβάνει επαρκείς ποσότητες ασβεστίου 
(1500mg/ημερησίως) ανάλογα με την ηλικία της 
είτε με χρήση συμπληρώματος είτε μέσω διατρο-
φής (Τσαγκάρη, 2008, Κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της οστε-
οπόρωσης, 2009).

Η επίδραση στην οστική πυκνότητα των προ-
γραμμάτων απώλειας σωματικού βάρους, που 
περιλάμβαναν και φυσική δραστηριότητα δεν 
έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, σχετικά με το εάν εί-
ναι θετική ή όχι. Η φυσική δραστηριότητα ίσως 
δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει την οφειλόμε-
νη στην απώλεια σωματικού βάρους μείωση της 
οστικής πυκνότητας.
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Σε μια μελέτη της συσχέτισης απώλειας σωμα-
τικού βάρους και της οστικής μάζας διερευνήθη-
κε κατά πόσο η οστική μάζα ανακτάται όταν ανα-
κτάται και το σωματικό βάρος, δηλαδή όταν πα-
ρατηρείται το φαινόμενο των «κυκλικών αυξομει-
ώσεων του σωματικού βάρους» (weight cycling) ή 
όταν στα ηλικιωμένα άτομα αποκαθίσταται, μετά 
από διατροφική παρέμβαση, το σωματικό τους 
βάρος στο φυσιολογικό (Διατροφή και σκελετι-
κή υγεία, 2009). Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες όπου αρχικά παρατηρήθηκε μείωση του σω-
ματικού βάρους και παράλληλα μείωση της οστι-
κής πυκνότητας της σπονδυλικής στήλης, η οστι-
κή πυκνότητα παράμεινε χαμηλή όταν στη συνέ-
χεια αυξήθηκε το σωματικό βάρος (Salamone et 
al, 1999).

Για το λόγο αυτό χρειάζεται να επισημάνου-
με στην ασθενή τα μειονεκτήματα του weight 
cycling και να χρησιμοποιήσουμε προγράμματα 
απώλειας βάρους με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα στη διατήρηση της απώλει-
ας του σωματικού βάρους που εστιάζονται σε αλ-
λαγή του τρόπου ζωής (άσκηση, διατροφή, γνω-
σιοσυμπεριφοριστική) και όχι μόνο σε υποθερμι-
δικά διαιτολόγια. 

Διάφοροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί έχουν 
διατυπωθεί σχετικά με την ερμηνεία της επίδρα-
σης της απώλειας βάρους στη σκελετική υγεία. 
Η υπόθεση ότι συχνά τα διαιτολόγια που οδη-
γούν σε απώλεια σωματικού βάρους είναι ανε-
παρκή σε πληθώρα θρεπτικών συστατικών, ένα 
εκ των οποίων είναι το ασβέστιο, ίσως αποτελεί 
μέρος του υπό διερεύνηση μηχανισμού (Shapses 
and Reidt, 2006). Η υπόθεση αυτή όμως δεν μπο-
ρεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο στο σύνολό του, 
καθώς η συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου 
κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους σε διάφο-
ρες μελέτες δεν οδηγεί σε διόρθωση του φαινομέ-
νου, ακόμη και αν η συμπληρωματική πρόσληψη 
ασβεστίου κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους 
είναι μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη ημερήσια 
πρόσληψη (1,7gr/ημερησίως) (Riedt et al, 2005, 
Wagner et al, 2007).

Διάφοροι ορμονολογικοί μηχανισμοί που 
πραγματοποιούνται κατά την απώλεια σωματι-
κού βάρους ίσως ευθύνονται και για την παράλ-

ληλη οστική απώλεια. Πιθανοί ορμονολογικοί 
μηχανισμοί πρόκλησης οστικής απώλειας κατά τη 
διάρκεια της απώλειας σωματικού βάρους είναι: 
α/ η μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων, κα-
θώς μετά την εμμηνόπαυση τα οιστρογόνα ορού 
στις γυναίκες προέρχονται κυρίως από το μετα-
βολισμό της κυκλοφορούσας ανδροστενδιόνης 
σε περιφερικούς ιστούς, ένας εκ των οποίων είναι 
και ο λιπώδης ιστός. Η μείωση αυτή επιδρά άμεσα 
στην οστική ανακατασκευή ή έμμεσα λόγω περι-
ορισμού του απορροφούμενου ασβεστίου από το 
γαστρεντερικό σωλήνα. β/ η αύξηση της αντιπο-
νεκτίνης (που οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των 
οστεοκλαστών και σε ενεργοποίηση της οστεο-
βλαστογένεσης- η μόνη θετική για τα οστά ορ-
μονολογική μεταβολή) που πιθανώς επηρεάζεται 
και από τον τύπο του προσλαμβανόμενου διαιτο-
λογίου κατά τη διάρκεια της απώλειας σωματικού 
βάρους (Misra et al, 2006). γ/ η μείωση της λεπτί-
νης (που οδηγεί σε αναστολή του οστικού σχη-
ματισμού μέσω άμεσης δράσης σε οστεοβλάστες 
και έμμεσης σε οστεοκλάστες, αν και οι δράσεις 
της λεπτίνης είναι πολύπλοκες (Prouteau et al, 
2006). δ/ η μείωση του glucagons-like peptide-2 
(GLP-2) (που οδηγεί σε μείωση της επιμετάλλω-
σης του οστού). ε/ η μείωση του IGF-1, που πι-
θανώς επηρεάζεται όπως και η αντιπονεκτίνη και 
από τον τύπο του προσλαμβανόμενου διαιτολο-
γίου κατά τη διάρκεια της απώλειας σωματικού 
βάρους (πρωτεΐνες-λίπος) και που οδηγεί σε μεί-
ωση της αναβολικής δράσης που θα είχε στα οστά 
υπό φυσιολογικές συνθήκες (Ensrud et al, 2005) 
και, τέλος, στ/ η αύξηση της κορτιζόλης (που οδη-
γεί σε αύξηση της δραστηριότητας των οστεο-
κλαστών και μείωση της απορρόφησης ασβεστί-
ου) (Shapses and Reidt, 2006).

2.  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Η οστεοπόρωση μπορεί να αποδοθεί σε μει-
ωμένη διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου από τις 
τροφές ή σε αυξημένη αποβολή ή δυσαπορρόφη-
ση του ασβεστίου από τον οργανισμό. Η διατρο-
φή του ατόμου, λοιπόν, πρέπει να περιλαμβάνει 
τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, όπως το γάλα και 
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τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο σολομός, τα μικρά 
ψάρια με κόκαλα, το σπανάκι και άλλα σκούρα 
πράσινα λαχανικά. Απαραίτητη για την απορρό-
φηση του ασβεστίου είναι η βιταμίνη D. Πλούσιες 
πηγές βιταμίνης D είναι τα ψάρια, τα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα και τα αυγά, ενώ επαρκής ποσότη-
τα βιταμίνης D σχηματίζεται κατά την έκθεση του 
σώματος στο ηλιακό φως. Το χαμηλό pH διατη-
ρεί το ασβέστιο σε μορφή διαλύματος και αυξάνει 
την απορρόφησή του. Η κατανάλωση τροφίμων 
πλούσιων σε ασκορβικό οξύ (πορτοκάλια, λεμό-
νια, πράσινες πιπεριές, μπρόκολα), ευνοεί την 
απορρόφηση του ασβεστίου (Χασαπίδου, 2007).

Δίαιτα πλούσια σε πρωτεΐνες προκαλεί αυξη-
μένη απορρόφηση ασβεστίου, λόγω σχηματισμού 
ευδιάλυτων συμπλόκων ορισμένων αμινοξέων, 
κυρίως λυσίνης και αργινίνης με το ασβέστιο, ενώ 
παράλληλα αυξάνει την αποβολή του ασβεστί-
ου από τα ούρα. Υπάρχουν όμως και διαιτητικοί 
παράγοντες που μειώνουν την απορρόφηση του 
ασβεστίου, όπως το οξαλικό οξύ που περιέχεται 
στο κακάο και σε ορισμένα φρούτα και λαχανι-
κά π.χ. σπανάκι και παντζάρια (Κοντογιάννη και 
Τσαγκάρη, 2009).

Αφθονία κεκορεσμένων λιπών στη δίαιτα μειώ-
νει την απορρόφηση του ασβεστίου, εξαιτίας σχη-
ματισμού αδιάλυτων σαπώνων με αυτό. Τα σύ-
μπλοκα αυτά αποβάλλονται με τα κόπρανα. Τέ-
λος το κάπνισμα, η υψηλή κατανάλωση καφεΐ-
νης και αλκοολούχων ποτών και η λήψη ορισμέ-
νων φαρμάκων δυσχεραίνουν το μεταβολισμό 
του ασβεστίου. Συγκεκριμένα, το κάπνισμα ανα-
στέλλει το φυσιολογικό ρυθμό οστεοπαραγω-
γής με συνέπεια αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων 
(Kanis et al, 2005), ενώ η κατάχρηση οινοπνεύμα-
τος >3 μονάδες ημερησίως συνεπάγεται αυξημένη 
επίπτωση καταγμάτων. Η αιτιολογία του φαινο-
μένου είναι πολυπαραγοντική (τοξική δράση στα 
κύτταρα του οστού, δυσαπορρόφηση ασβεστίου 
και βιταμίνης D, αύξηση συχνότητας των πτώσε-
ων) (Kanis et al, 2005).

3.  ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟ-
ΠΟΡΩΣΗ

Η νευρογενής ανορεξία είναι μία από τις συ-

χνότερες αιτίες δευτεροπαθούς αμηνόρροιας και 
οστεοπόρωσης κατά την εφηβική ηλικία. Γενετι-
κά προδιαθετιμένα άτομα, με τελειοθηρική προ-
σωπικότητα και τάσεις επιβολής στο περιβάλλον 
και στον εαυτό τους είναι πιθανόν να εκδηλώ-
σουν τη νόσο όταν υπάρξουν εκλυτικοί ψυχοπιε-
στικοί παράγοντες, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, 
στις οποίες το πρότυπο ομορφιάς ταυτίζεται με το 
πολύ χαμηλό βάρος. Συχνά το διατροφικό σκέλος 
της νόσου περνά απαρατήρητο από το οικογε-
νειακό περιβάλλον και τις περισσότερες φορές η 
πρώτη επαφή με το σύστημα υγείας γίνεται λόγω 
εγκατάστασης αμηνόρροιας. Η οστική πυκνότη-
τα είναι χαμηλή, ανάλογα με το βαθμό και τη δι-
άρκεια της απίσχνασης (Λαμπρινουδάκη, 2007).

Το σημαντικότερο στοιχείο από το ιστορικό της 
ασθενούς που θα μας βοηθήσει στη χάραξη θερα-
πευτικής στρατηγικής είναι το βάρος στο οποίο 
εγκαταστάθηκε αμηνόρροια. Για την κάθε γυ-
ναίκα το ελάχιστο φυσιολογικό βάρος είναι αυτό 
στο οποίο συντηρείται τακτικός καταμήνιος κύ-
κλος. Εάν το βάρος της ασθενούς είναι μικρότερο 
από αυτό στο οποίο εμφανίσθηκε η αμηνόρροια, 
τότε προφανώς δεν έχει επιτευχθεί ο θεραπευτι-
κός στόχος και οι ενέργειες μας πρέπει να εστιά-
σουν στην επίτευξη τουλάχιστον του βάρους που 
είχε όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα στον κύκλο 
της (Λαμπρινουδάκη, 2008).

Η ορμονική εικόνα της ασθενούς με νευρογε-
νή ανορεξία είναι συνήθως χαμηλή FSH και χαμη-
λή οιστραδιόλη. Ο υπογοναδισμός που αναπτύσ-
σουν τα άτομα με νευρογενή ανορεξία ανήκει 
στην κατηγορία του υπογοναδοτροφικού υπογο-
ναδισμού ή κεντρικού τύπου υπογοναδισμού και 
οφείλεται στην καταστολή της έκκρισης του υπο-
θαλαμικού εκλυτικού παράγοντα GnRH συνε-
πεία του υποσιτισμού. Χαρακτηρίζεται βιοχημικά 
από χαμηλές γοναδοτροφίνες και χαμηλή οιστρα-
διόλη ορού.

H πιο αποτελεσματική θεραπεία, όσον αφο-
ρά στην οστεοπόρωση της ασθενούς είναι η ανά-
κτηση του σωματικού βάρους που θα οδηγήσει σε 
αύξηση της οστικής πυκνότητας. Τα αντισυλλη-
πτικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπογοναδισμού, 
όπως στην πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια, αποκα-
θιστούν την οστική πυκνότητα στα φυσιολογικά 
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επίπεδα, εδώ δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Η 
ορμονική θεραπεία υποκατάστασης δεν βοηθάει, 
διότι αφενός δεν αυξάνει την οστική πυκνότητα 
και αφετέρου καλύπτει το θεραπευτικό κριτήριο 
της εμφάνισης αυτόματης εμμήνου ρύσης, ενδει-
κτικής ανάκτησης του ελαχίστου αποδεκτού σω-
ματικού βάρους. Οι μελέτες με διφωσφονικά εί-
ναι περιορισμένες, αλλά από τα διαθέσιμα στοι-
χεία φαίνεται ότι ούτε αυτή η κατηγορία φαρμά-
κων είναι αποτελεσματική. Τέλος, τα συμπληρώ-
ματα ασβεστίου και βιταμίνης D έχουν επιτρε-
πτικό ρόλο στην ευεργετική δράση της αύξησης 
του σωματικού βάρους στα οστά, αλλά από μόνα 
τους δεν αποτελούν θεραπεία.

Για τους λόγους αυτούς θα στοχεύσουμε στη 
αντιμετώπιση της νευρογενούς ανορεξίας, η 
οποία συνήθως απαιτεί εξειδικευμένη θεραπευτι-
κή ομάδα, η οποία αποτελείται από ψυχίατρο, πα-
θολόγο ή ενδοκρινολόγο και διαιτολόγο.

4.  ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

H άσκηση αποτελεί πρόληψη γιατί αυξάνει την 
οστική μάζα έως και κατά τη διάρκεια της εφηβεί-
ας, στοχεύοντας στην απόκτηση μέγιστης οστι-
κής πυκνότητας έως και την ηλικία των 25 ετών. 
Επιπλέον κατά την ενηλικίωση η άσκηση συμβάλ-
λει στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης γιατί : 
α/ διατηρεί την οστική πυκνότητα στον ενήλικα, 
β/ μειώνει την απώλεια οστικής πυκνότητας στην 
εμμηνόπαυση, γ/ καθυστερεί το ρυθμό απώλειας 
οστικής πυκνότητας με την πάροδο της ηλικίας 
κατά τη μέση και γεροντική ηλικία και δ/ προφυ-
λάσσει από τις πτώσεις (Beck et al, 2003).

Τα οφέλη της άσκησης της οστεοπόρωσης εί-
ναι πολλαπλά: μειώνει την απώλεια οστικής πυ-
κνότητας και αυξάνει τη μυϊκή δύναμη και τη μυ-
ϊκή μάζα. Επίσης διορθώνει τη στάση, αυξάνει 
την ευκαμψία, βελτιώνει την ικανότητα ισορροπί-
ας, μειώνει τον κίνδυνο πτώσης, την κόπωση και 
ανακουφίζει τους πόνους, βελτιώνει την καρδιο-
αναπνευστική λειτουργία και την ποιότητα της 
ζωής (Διονυσιώτης, 2008).

H Τρίτη ηλικία χαρακτηρίζεται από δύο ιδιαι-
τερότητες από πλευράς μυοσκελετικού συστήμα-

τος, της μείωσης της αντοχής των οστών και τον 
περιορισμό της ευκαμψίας των αρθρώσεων. Η μεί-
ωση της αντοχής των οστών οφείλεται στην ελατ-
τωμένη οστική μάζα, ενώ ο περιορισμός της ευ-
καμψίας των αρθρώσεων οφείλεται σε εκφυλιστι-
κές αλλοιώσεις οστών και αρθρικών χόνδρων. Κα-
θοριστικός παράγοντας για την άσκηση στην ηλι-
κία αυτή είναι η ήπια, αερόβια άσκηση (βάδισμα 
30-45 min ή 2Km την ημέρα και ήπιες ασκήσεις 
ευκαμψίας και ενδυνάμωσης) υπολογίζοντας πά-
ντοτε την κατάσταση του αναπνευστικού και του 
κυκλοφορικού συστήματος (Αμπατζίδης, 2007).

Η υδροκινησιοθεραπεία έχει ιδιαίτερη αξία, 
επειδή διεξάγεται σε περιβάλλον μειωμένης βα-
ρύτητας, είναι αερόβια άσκηση και εισφέρει στην 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας του μυο-
σκελετικού, σε παθήσεις ή μετά από κακώσεις.

5. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Η οστεοπόρωση σε παραπληγία, τραυματικής 
ή παθολογικής αιτιολογίας, είναι πάθηση με πο-
λυπαραγοντική παθοφυσιολογία στην οξεία και 
στην χρόνια φάση. Η οστική απώλεια μπορεί να 
ενισχύεται από την έλλειψη μυϊκής τάσης-έλξης 
στα οστά. Η ενεργοποίηση του συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος μετά από βλάβη του νω-
τιαίου μυελού προκαλεί το άνοιγμα αρτηριοφλε-
βικών οστικών παρακαμπτηρίων οδών, γεγονός 
που οδηγεί σε φλεβική και τριχοειδική αγγειακή 
στάση. Άλλοι, μη-μηχανικοί παράγοντες που επι-
τείνουν την οστική απώλεια περιλαμβάνουν τη 
διατροφική ανεπάρκεια, τροποποιήσεις στη λει-
τουργία των γονάδων και άλλες ενδοκρινικές δι-
αταραχές (Maimoun et al, 2006).  

Στις τραυματικές και παθολογικές βλάβες του 
νωτιαίου μυελού που προκαλούν παραπληγία 
υπάρχουν διαφορές ως προς την εξέλιξη ή όχι της 
βλάβης, το προσδόκιμο επιβίωσης, την υπολειμ-
ματική κινητικότητα και λειτουργικότητα, την 
ικανότητα ορθοστάτησης και βάδισης, τη φαρ-
μακευτική θεραπεία και τη σπαστικότητα που εμ-
φανίζουν οι ασθενείς (Διονυσιώτης, 2007). Ο ρό-
λος που παίζουν παράγοντες που δεν τροποποι-
ούνται, όπως η φυλή ή το φύλο των ασθενών δεν 
έχει ακόμα τεκμηριωμένα διευκρινιστεί.
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H απορρόφηση του ασβεστίου από το γαστρε-
ντερικό έχει βρεθεί ότι μειώνεται στην οξεία φάση 
μετά από βλάβη του νωτιαίου μυελού. Μέχρι πρό-
σφατα, η διαιτητική μείωση της πρόσληψης ασβε-
στίου στην οξεία φάση συστηνόταν ως τρόπος 
μείωσης της απέκκρισης του ασβεστίου, ώστε να 
προληφθούν επιπλοκές λόγω της υπερασβεστι-
ουρίας (Jiang et al, 2006). H υπερασβεστιουρία 
παρατηρείται στις 10 ημέρες μετά τη νευρολογική 
βλάβη και φθάνει στη μέγιστη τιμή της σε 1-6 μή-
νες και συνεχίζεται (είναι 2-4 φορές μεγαλύτερη 
της ασβεστιουρίας που παρατηρείται από το μα-
κροχρόνιο κλινοστατισμό) στους επόμενους 12 
μήνες με άλλοτε άλλο βαθμό. Στη χρόνια φάση 
της βλάβης οι ασθενείς οφείλουν να λαμβάνουν 
συνολικά περί τα 1000mg ασβεστίου (διαιτητικά 
και με συμπληρώματα). Ο σχηματισμός λίθων του 
ουροποιητικού συνήθως οφείλεται σε κακή δια-
χείριση των προβλημάτων της νευρογενούς κύ-
στης (π.χ. παραμονή μόνιμου καθετήρα αντί δια-
λειπόντων καθετηριασμών), παρά στα σκευάσμα-
τα και τη διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου.

Επιπλέον, κατά την οξεία φάση της βλάβης, οι 
παραθυρεοειδείς αδένες είναι σχετικά αδρανείς, 
ενώ χαμηλά επίπεδα παραθορμόνης παρατηρού-
νται μέχρι και ένα χρόνο μετά τη βλάβη του νωτι-
αίου μυελού (Jiang et al, 2006). Η μειωμένη παρα-
θορμόνη σχετίζεται με αυξημένες συγκεντρώσεις 
φωσφόρου του ορού και μειωμένη σύνθεση 1,25 
(ΟΗ)2 vitD. H υπερασβεστιαιμία συνήθως εμφα-
νίζεται 4-8 εβδομάδες μετά την οξεία βλάβη του 
νωτιαίου μυελού, αλλά είναι δυνατόν να αρχίσει 
πρόωρα από τις 2 εβδομάδες ή όψιμα στους 6 μή-
νες μετά τη βλάβη. Η υπερασβεστιαιμία που εμ-
φανίζεται αμέσως μετά τη βλάβη είναι υπεύθυνη 
για τα χαμηλά επίπεδα της παραθορμόνης. Σταδι-
ακά, σε χρονικό διάστημα 1-9 ετών αποκαθίστα-
ται η λειτουργία των παραθυροειδών. Το αποτέ-
λεσμα είναι μία αύξηση της οστικής απορρόφη-
σης ή οστεοπόρωση που σχετίζεται με τη δυσλει-
τουργία στη χρόνια φάση της βλάβης.

Αναφορικά με την έλλειψη ή ανεπάρκεια βι-
ταμίνης D έχει βρεθεί ότι στο 64% των παραπλη-
γικών υπάρχει ένδεια βιταμίνης D (<15ng/ml) 
(Bauman et al, 1995). H ανεπάρκεια βιταμίνης D 
μπορεί να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα 

απώλειας οστικής μάζας (Roberts et al, 1998). Τα 
χαμηλά επίπεδα 25-υδροξυ-βιταμίνης D πιθανώς 
να οφείλονται σε έναν συνδυασμό χαμηλής διαι-
τητικής πρόσληψης βιταμίνης D, καθώς και απο-
φυγής έκθεσης στον ήλιο λόγω μειωμένης κινητι-
κότητας. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D προσδι-
ορίζεται σε επίπεδα 25(ΟΗ)D<10ng/ml, η έλλει-
ψη βιταμίνης D μεταξύ 10 και 20 ng/ml, ενώ ως 
φυσιολογικά προσδιορίζονται τα επίπεδα≥20ng/
ml (Nieves et al, 1994). Μεγάλου βαθμού ανεπάρ-
κεια βιταμίνης D έχει ως αποτέλεσμα την οστεο-
μαλακία. Ωστόσο, η έλλειψη, με επίπεδα 25(ΟΗ)
D όχι αρκετά χαμηλά ώστε να προκληθεί οστε-
ομαλακία, μπορεί να ασκήσει βλαπτική επίδρα-
ση στην ομοιόσταση του ασβεστίου και την υγεία 
του οστού (Clemens et al, 1986). Έτσι, λοιπόν, σε 
χρόνιο παραπληγικό ασθενή, η χορήγηση συ-
μπληρώματος ασβεστίου είναι σωστή και θα πρέ-
πει να συγχορηγείται με βιταμίνη D.

Αφού παρέλθουν 16-24 μήνες από τη βλάβη, 
η οστική μεταβολική διαδικασία τείνει προς μία 
νέα σταθερή κατάσταση (Chantraine et al, 1986). 
Ωστόσο, η οστική πυκνότητα μειώνεται με την 
πάροδο της ηλικίας σε διάφορα σημεία του σκε-
λετού και είναι αντιστρόφως συνδεδεμένη με το 
χρόνο από τη βλάβη, γεγονός που σημαίνει συνε-
χή απώλεια οστού, πέραν των δύο πρώτων ετών 
από τη βλάβη (Jiang et al, 2006).

Παράγοντες κινδύνου για κατάγματα μετά από 
βλάβη του νωτιαίου μυελού

1. Φύλο: οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσό-
τερο σε σχέση με τους άνδρες

2. Ηλικία και διάρκεια της βλάβης: αυξανο-
μένης της ηλικίας και της διάρκειας της βλάβης, 
αυξάνεται ο καταγματικός κίνδυνος με στατιστι-
κά σημαντική αύξηση στα 10 έτη μετά τη βλάβη.

3. Το είδος/ο τύπος της βλάβης, χαμηλός 
δείκτης μάζας σώματος και χαμηλή οστική πυ-
κνότητα στην κνήμη: ασθενείς με παραπληγία 
έχουν περισσότερα κατάγματα και όσοι έχουν 
πλήρεις βλάβες έχουν μεγαλύτερη οστική απώ-
λεια σε σχέση με ατελείς.

Σε χρόνιο παραπληγικό ασθενή η διαγνωστική 
εκτίμηση για οστεοπόρωση οφείλει να περιλαμβά-
νει:
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▶ το ιστορικό του ασθενούς (συνοδές παθή-
σεις-επιπλοκές, χρήση φαρμάκων, αλκοόλ, κάπνι-
σμα και πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο της 
βλάβης, τη διάρκεια της παράλυσης, την κινητο-
ποίηση, τη χρήση βοηθημάτων), 

▶ ανθρωπομετρικές παραμέτρους (ηλικία, δεί-
κτης μάζας σώματος),

▶ κλινική εξέταση (εκτίμηση επιπέδου βλάβης 
και σπαστικότητας),

▶ απεικονιστικό έλεγχο (μέτρηση οστικής πυ-
κνότητας με DXA στο ισχίο ή/και pQCT- περιφε-
ρική ποσοτική αξονική τομογραφία στην κνήμη),

▶ ορμονολογικό έλεγχο, βιοχημικό έλεγχο (δεί-
κτες οστικής εναλλαγής αίματος και ούρων, πιο 
συνηθισμένα οστεοκαλσίνη και Ν-τελοπεπτίδιο) 
(Goemaere et al, 1994).

Σε παραπληγικό ασθενή που προσέρχεται στο 
ιατρείο οστεοπόρωσης θα επιλέξουμε να κάνου-
με μέτρηση οστικής μάζας στο ισχίο. Στην οσφυϊ-
κή μοίρα της ΣΣ, η οποία οστικά συγκροτείται κυ-
ρίως  από σπογγώδες οστούν, δεν παρουσιάζεται 
μείωση στην οστική πυκνότητα, ανεξάρτητα από 
το επίπεδο της βλάβης ή τη μετατραυματική διάρ-
κεια (Μaimoun et al, 2006), γιατί: 1/ υπάρχει δια-
τήρηση οστικής μάζας στη σπονδυλική στήλη σε 
περιοχές κάτω του επιπέδου της βλάβης λόγω της 
φόρτισης που υφίστανται οι ασθενείς από την κα-
θιστή θέση κατά τη διάρκεια της χρήσης ή και της 
παραμονής στο αναπηρικό αμαξίδιο. 2/ υπάρχει 
μηχανική φόρτιση στην περιοχή της βλάβης από 
τα υλικά της σπονδυλοδεσίας στην οποία υπο-
βάλλονται συνήθως μετά τον τραυματισμό (π.χ. 
σε παραπληγία). Οι δυνάμεις που ασκούνται από 
τα υλικά στους παρακείμενους μυς είναι δυνατό 
να επιδρούν ως ρυθμιστικός παράγοντας διατή-
ρησης της οστικής πυκνότητας της σπονδυλικής 
στήλης, αλλά αυτό αποτελεί θεωρητική τοποθέ-
τηση και δεν υπάρχουν μελέτες που να το αποδει-
κνύουν (Διονυσιώτης, 2006).

Παρόλα αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η 
οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη μπορεί 
να μετρηθεί λανθασμένα αυξημένη λόγω της νευ-
ροπαθητικής σπονδυλοαρθροπάθειας (Jaovisidha 
et al, 1997). 

Παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης που 
μειώνουν τη φυσιολογική φόρτιση στα σπονδυ-

λικά σώματα θέτουν ένα άτομο με βλάβη του νω-
τιαίου μυελού σε μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας 
οστικής μάζας της σπονδυλικής στήλης. Σε πε-
ρίπτωση απουσίας  οστικής παραμόρφωσης, μία 
σημαντική απώλεια της οστικής πυκνότητας σε 
ασθενείς με βλάβη του νωτιαίου μυελού δεν είναι 
αναμενόμενη και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
διαφοροδιαγνωστούν δευτεροπαθή αίτια οστεο-
πόρωσης (Healey et al, 1985, Hammond, 2000). 

Η οστική απώλεια στα κάτω άκρα είναι ανεξάρ-
τητη από το επίπεδο της βλάβης με βάση τη μέχρι 
σήμερα βιβλιογραφία. Συνεπώς το νευρολογικό 
επίπεδο της βλάβης καθορίζει την έκταση αλλά 
όχι το βαθμό της απομετάλλωσης (Maimoun et 
al, 2006). Σε βλάβες του νωτιαίου μυελού η οστι-
κή απώλεια είναι περιοχικά εξαρτώμενη ακόμη 
και στο ίδιο οστό. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 
μηνών μετά τη βλάβη απομετάλλωση εμφανίζε-
ται αποκλειστικά στις περιοχές κάτω του επιπέ-
δου της βλάβης και κυρίως στα σημεία φόρτισης 
του σκελετού, όπως το απώτερο άκρο του μηρού 
και το εγγύς της κνήμης, τα οποία είναι πλούσια 
σε σπογγώδες οστούν και στα οποία συμβαίνουν 
συχνότερα κατάγματα (Dauty et al, 2000). Αντί-
θετα, οι περιοχές της διάφυσης του μηριαίου και 
της κνήμης είναι πλούσιες σε φλοιώδες οστούν 
και σχετικά διατηρούν την οστική τους μάζα. 

Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με περιφε-
ρική ποσοτική αξονική τομογραφία οστού (pQCT) 
σε παραπληγικούς η οστική απώλεια στις επιφύ-
σεις ήταν 50% στο μηριαίο και 60% στην κνήμη 
ενώ στις διαφύσεις των ανωτέρω οστών ήταν 35% 
στο μηριαίο και 25% στην κνήμη.

Η απώλεια της οστικής πυκνότητας μεταξύ του 
σπογγώδους και φλοιώδους διαμερίσματος του 
οστού διαφέρει και στο μηχανισμό, δηλαδή στις 
επιφύσεις η οστική απώλεια οφείλεται στη μείω-
ση του σπογγώδους οστού ενώ στη διάφυση, η 
φλοιώδης οστική πυκνότητα διατηρείται και χά-
νεται οστό μέσω ενδοφλοιώδους οστικής απορ-
ρόφησης.

Επιπρόσθετα, σε κινητικές αναπηρίες υπάρ-
χουν διαφορές μεταξύ πλήρους και ατελούς βλά-
βης. Ασθενείς με πλήρεις βλάβες έχουν μεγαλύτε-
ρη οστική απώλεια από αυτούς με ατελή βλάβη. 
Επιπλέον, στην ατελή βλάβη η οστική πυκνότητα 
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(στα παρετικά μέλη) είναι μεγαλύτερη όπου συνυ-
πάρχει και ανάλογη μυϊκή δύναμη (Dionyssiotis et 
al, 2007). 

Η χρήση των βιοχημικών δεικτών αποκαλύπτει 
ότι η οστική απορρόφηση αυξάνει συνεχώς από 
τις πρώτες εβδομάδες μετά τη βλάβη και φτάνει 
τη μέγιστη τιμή της μεταξύ της 10ης και 16ης εβδο-
μάδας, με τιμές που υπερβαίνουν μέχρι και δέκα 
φορές τα φυσιολογικά όρια. Επιπλέον, έπειτα από 
ένα έτος, οι δείκτες της οστικής απορρόφησης 
όπως η υδροξυπρολίνη και δεοξυπρολίνη, παρα-
μένουν αυξημένοι. Την ίδια στιγμή οι δείκτες του 
οστικού σχηματισμού δείχνουν μια ελάχιστη άνο-
δο (Διονυσιώτης, 2009).

Το πρόγραμμα Αποκατάστασης έχει σα στό-
χο την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και την 
πρόληψη των επικείμενων καταγμάτων στα πλη-
γέντα άκρα και δύναται να περιλαμβάνει τα ακό-
λουθα:

1/ Φαρμακευτική θεραπεία με διφωσφονικά 
από του στόματος που έχουν μελετηθεί σε ασθε-
νείς με βλάβες του νωτιαίου μυελού και είχαν θε-
τικές επιδράσεις στις οστικές παραμέτρους. Πα-
μινδρονάτη ενδοφλεβίως συνιστάται κυρίως στην 
οξεία φάση (η ευεργετική δράση της χάνεται πι-
θανόν στη διάρκεια των μηνών της παράλυσης).

2/ Χρησιμοποίηση συμπληρωμάτων ασβεστίου 
(υπό παρακολούθηση δεικτών νεφρικής λειτουρ-
γίας) και βιταμίνης D.

3/ Συμβουλευτική αναφορικά με την πάθηση, 
τις ιδιαιτερότητες της σε αυτήν την ομάδα πλη-
θυσμού και την αναγνώριση καταγμάτων σε περι-
οχές με διαταραγμένη αισθητικότητα.

4/ Εκπαίδευση στην πρόληψη-αποφυγή των 
πτώσεων.

5/ Πρόγραμμα κινησιοθεραπείας που να εμπε-
ριέχει: α/ την αποφυγή περιορισμού του εύρους 
των κινήσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω πε-
ριορισμό της κινητικότητας, β/ φόρτιση του αξο-
νικού σκελετού με σκοπό τη μείωση της οστικής 
απώλειας, δ/ ενδυνάμωση, ε/ επανεκπαίδευση ορ-
θοστάτησης και θεραπευτική βάδιση με ορθώσεις

6/ Διαιτητικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελ-
τίωση της διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου 
και των δεικτών θρέψης (Biering-Sorensen et al, 
2009). 

Αbstract

Nutrition, exercise and bone health

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis

The role of nutrition in postmenopausal osteopo-
rosis is very important. The incidence of osteopo-
rotic bone fractures appears to be positively related 
to calcium intake. 

Low weight or low body mass index is a well-doc-
umented risk factor for future fracture, whereas a 
high BMI appears to be protective. The significance 
of BMI as a risk factor varies according to the level 
of BMI and to a lesser extent on age. A BMI of less 
than 20kg/m2 remains an independent risk factor 
for hip fracture.

Osteoporosis is an early and perhaps irreversible 
consequence of severe weight loss and especially of 
anorexia nervosa. The physical complications of an-
orexia nervosa are common and can be life threat-
ening. Psychiatrists and an increasing number of 
non-medical therapists must be involved in treat-
ment programmes.

Disuse and inactivity can cause bone loss, where-
as weight-bearing exercises may maintain or im-
prove bone mineral density. There is evidence that 
strengthening exercises may lead to an increase in 
the mineral density of the bones to which the mus-
cles are attached.

Paraplegic patients develop marked osteoporosis 
below the level of the injury. Initial bone loss is rap-
id, but bone mass tends to stabilize about 6 months 
after the injury. Passive mechanical loading can 
have a beneficial effect on the preservation of bone 
mass in osteoporosis found in paraplegics.

Key-words:  nutrition, body mass index, anorexia 
nervosa, exercise, paraplegia, skeletal 
health, osteoporosis.
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Περίληψη

Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα επαφής όπου οι τραυματισμοί 
στην περιοχή του ισχίου είναι συχνοί. Παρουσιάζουμε τη κλινική 
εικόνα, το διαγνωστικό αλγόριθμο και τη χειρουργική αντιμετώ-
πιση της κάκωσης που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως η αθλη-
τική τριάδα του ισχίου (sports hip triad) δηλαδή ταυτόχρονης ρή-
ξης του επιχείλιου χόνδρου, θλάσης του ορθού μηριαίου και θλά-
σης των προσαγωγών και η οποία αποτελεί ένα σοβαρό τραυματι-
σμό που συχνά όμως διαφεύγει της διάγνωσης.

Αθλητική τριάδα του ισχίου.
Κλινική εικόνα-διάγνωση-
αρθροσκοπική αντιμετώπιση.
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Α.Β. Παπαβασιλείου1

Ε. Ζιώγας2

Σ. Ιωακειμίδης3

Θ. Μπεσλίκας4

1. Α. Β. Παπαβασιλείου BSc, MD, PhD 
Ορθοπαιδικός χειρουργός

Κεντρική Κλινική EUROMEDICA
Τμήμα αθλητικών κακώσεων και ελάχι-

στα επεμβατικής χειρουργικής ισχί-
ου, Θεσσαλονίκη

2. Ε. Ζιώγας, Ορθοπαιδικός χειρουργός
3. Σ. Ιωακειμίδης, Φυσικοθεραπευτής
4. Θ. Μπεσλίκας Επ. Καθηγητής Ορθο-

παιδικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης

Λέξεις ευρετηρίου:  Ισχίο, αρθροσκόπηση, αθλητικές κακώσεις ισχίου, 
ισχίο ποδοσφαιριστή.

Υποβλήθηκε γιά βράβευση κατά τό 29ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ.



Εισαγωγή

Οι τραυματισμοί του ισχίου και της βουβωνικής 
χώρας υπολογίζεται ότι αποτελούν το 5-9% όλων 
των αθλητικών κακώσεων. Σε μια πρόσφατη επι-
δημιολογική μελέτη διάρκειας επτά ετών μετα-
ξύ 23 ποδοσφαιρικών ομάδων υπολογίσθηκε ότι 
οι κακώσεις στην περιοχή του ισχίου αποτελούν 
το 12-16% του συνόλου των τραυματισμών κάθε 
χρόνο για το ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα τη ση-
μαντική απώλεια προπονητικών ωρών και αγωνι-
στικού χρόνου (Werner και συν., 2009). 

Παρουσιάζουμε την κλινική εικόνα, το διαγνω-
στικό αλγόριθμο και τη χειρουργική αντιμετώπι-
ση της κάκωσης που στη βιβλιογραφία αναφέρε-
ται ως η αθλητική τριάδα του ισχίου (sports hip 
triad) δηλαδή της ταυτόχρονης ρήξης του επι-
χείλιου χόνδρου, θλάσης του ορθού μηριαίου και 
θλάσης των προσαγωγών και η οποία αποτελεί 
ένα σοβαρό τραυματισμό που συχνά όμως δια-
φεύγει της διάγνωσης (BT Feeley και συν., 2009). 

 
Παρουσίαση ασθενούς

Άνδρας 23 ετών ημιεπαγγελματίας ποδοσφαι-

ριστής (τερματοφύλακας) προσήλθε με ιστορι-
κό άλγους από τεσσάρων μηνών εντοπιζόμενου 
στο δεξί ριζομήριο που ξεκίνησε άμεσα μετά από 
τραυματισμό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού 
αγώνα όπου το ισχίο βρέθηκε σε έξω στροφή και 
έκταση. Η αρχική διάγνωση ήταν αυτή της θλά-
σης του ορθού μηριαίου. Η συντηρητική αντιμε-
τώπιση με αποφόρτιση του σκέλους, φυσικοθερα-
πεία και αναλγητικά δεν βελτίωσε τα συμπτώμα-
τα του ασθενούς. 

Κατά την κλινική εξέταση, το άλγος εντοπιζό-
ταν στο ριζομήριο και την έξω επιφάνεια του ισχί-
ου (θετικό σημείο «C») με αντανάκλαση προς την 
έσω επιφάνεια του σύστοιχου μηρού. Το σημείο 
πρόσκρουσης (κάμψη, προσαγωγή και έσω στρο-
φή) για το ισχίο ήταν θετικό. Ο ασθενείς ανέφε-
ρε και την παρουσία μηχανικών συμπτωμάτων 
(μπλοκάρισμα της άρθρωσης και αστάθεια) αλλά 
και άλγος μετά από παρατεταμένη παραμονή σε 
καθιστική θέση.

Η απλή ακτινογραφία λεκάνης-ισχίων ήταν φυ-
σιολογική. Η μαγνητική τομογραφία λεκάνης 
ισχίων, απεικόνισε θλάση του ορθού μηριαίου 
(Εικ. 1) και ρήξη του επιχείλιου χόνδρου (Εικ. 2).

Η ενδαρθρική έγχυση τοπικού αναισθητικού 
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Εικόνα 1. Η απεικόνιση της θλάσης στον ορθό μηριαίο. 
Εικόνα 2. Κύστη στον επιχείλιο χόνδρο (paralabral 

cyst) χαρακτηριστική για ρήξη αυτού.



στο ισχίο, υπό μέθη και ακτινοσκοπικά υποβοη-
θούμενη, έγινε ώστε να ταυτοποιηθεί αν τα συμ-
πτώματα ήταν ενδαρθρικής ή εξωαρθρικής προέ-
λευσης (Εικ. 3). Προηγήθηκε κλινική εξέταση και 
ασκήσεις από τον ασθενή ο οποίος με την οπτική 
κλίμακα πόνου (visual analog score) προσδιόρισε 

τα επίπεδα άλγους για κάθε μια από τις ασκήσεις 
που του ζητήθηκε να πραγματοποιήσει. Μια ώρα 
μετά την έγχυση επαναλήφθηκαν οι ίδιες ασκή-
σεις με χαρακτηριστική βελτίωση των συμπτωμά-
των κάτι που επιβεβαίωσε την ενδαρθρική προέ-
λευση των ενοχλήσεων (Πιν. 1).

23Ορθοπαιδική, 23, 3, 2010

Εικόνα 3. Ενδαρθρική έγχυση τοπικού αναισθητικού 
στο δεξί ισχίο με βελόνα 18G.

Πίνακας 1. Επίπεδα πόνου προ και μετά την ενδαρθρική έγχυση τοπικού αναισθητικού στο ισχίο (Hip Block)

Εικόνα 4. Ρήξη του επιχείλιου χόνδρου με συνοδό βλά-
βη του γειτνιάζοντα αρθρικού χόνδρου (αδιάβροχη ζώνη, 
watershed zone) στο άνω και πρόσθιο τμήμα της κοτύλης

Άλγος Προ-ενδαρθρικής 
έγχυσης 10ml Marcaine 0,2%

Άλγος μετά (1hr) την 
ενδαρθρική έγχυσης 10ml 
Marcaine 0,2%

Ανύψωση σκέλους
                 υπό αντίσταση 0 0

Κάμψη ισχίου
                   υπό αντίσταση 3 0

Σημείο πρόσκρουσης 8 1

Βαθύ κάθισμα 0 0

Ανασήκωση από βαθύ κάθισμα 3 0

Σκάλες (2 min) 2 1

Στατικό τρέξιμο (4 min) 0 1

Στατικό Ποδήλατο (4 min) 1 0

Οπτική κλίμακα πόνου (visual analog score): 0=καθόλου πόνος, 10=έντονος πόνος



Η αρθροσκόπηση του ισχίου επιβεβαίωσε τη 
ρήξη του επιχείλιου χόνδρου με συνοδό βλάβη 
του γειτνιάζοντα αρθρικού χόνδρου (αδιάβρο-
χη ζώνη, watershed zone) που εντοπιζόταν στο 
άνω και πρόσθιο τμήμα της κοτύλης (Εικ. 4) όπου 
και προβήκαμε σε εκτομή-ομαλοποίηση με συ-
σκευή ραδιοσυχνοτήτων (Smith & Nephew Inc., 
Andover, Massachusetts, ΗΠΑ) (Εικ. 5).

Ο αρθροσκοπικός έλεγχος του περιφερικού δι-
αμερίσματος της άρθρωσης δεν έδειξε στοιχεία 
μηριαίας υπερόστωσης στο ύψος του μηριαίου 
αυχένα-μηριαίας κεφαλής (Εικ. 6). Ο δυναμικός 
αρθροσκοπικός έλεγχος όπου το ισχίο φέρεται σε 
επιπλέον κάμψη και στροφή υπό την άμεση αρ-
θροσκοπική επίβλεψη ήταν επίσης αρνητικός για 
πρόσκρουση (Εικ. 7). 

Τα συμπτώματα του ασθενούς βελτιώθηκαν 
άμεσα και μέσα σε 12 εβδομάδες ακολουθώντας 
το πρωτόκολλο αποκατάστασης για μέσης επεμ-
βατικότητας αρθροσκόπησης ισχίου (Κοτζαηλίας 
και Παπαβασιλείου, 2009),  επανήλθε στις προπο-
νήσεις.

Στους τέσσερις μήνες μετεγχειρητικά ο ασθενής 
είχε επιστρέψει πλήρως στις αθλητικές του υπο-
χρεώσεις.

Κατά την τελική κλινική εξέταση ένα χρόνο με-
τεγχειρητικά υπάρχει πλήρης αποκατάσταση του 
ασθενούς χωρίς αναφερόμενα επεισόδια υποτρο-
πών. 

Συζήτηση 

Πλέον, έχει γίνει αποδεκτό, ότι βλάβες στον 
επιχείλιο και το γειτνιάζοντα αρθρικό χόνδρο όχι 
μόνο μπορούν να προκαλέσουν οξέα συμπτώμα-
τα, αλλά και να αποτελέσουν τον προάγγελο εκ-
φυλιστικών αλλοιώσεων στην άρθρωση του ισχί-
ου (McCarthy, 2004). Συνήθως (έως και το 90% 
των περιπτώσεων) οι βλάβες αυτές εντοπίζονται 
στο πρόσθιο και άνω χείλος της κοτύλης (Παπα-
βασιλείου και συν. 2008).

Στο ποδόσφαιρο οι κακώσεις γύρω από την άρ-
θρωση του ισχίου είναι συχνές και υπολογίζονται 
στο 12-16% επί του συνόλου των αθλητικών κα-
κώσεων (Werner και συν., 2009). Στους τραυματι-
σμούς της βουβωνικής χώρας και του ισχίου συμ-
περιλαμβάνονται οι τραυματισμοί στους προσα-
γωγούς και ορθό μηριαίο, osteitis pubis, η βουβω-
νοκήλη των αθλητών (Gilmore’s groin ή sportman 
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Εικόνα 5. Εκτομή-ομαλοποίηση της βλάβης με συσκευή 
ραδιοσυχνοτήτων.

Εικόνα 6. Αρθροσκοπικά το περιφερικό διαμέρι-
σμα της άρθρωσης του ισχίου (ΕΧ=Επιχείλιος χόν-
δρος, ΜΑ=Συμβολή μηριαίου αυχένα-μηριαίας κε-

φαλής) χωρίς ευρήματα μηριαίας υπερόστωσης (cam 
impingement)



hernia), η θλάση ή τενοντίτιδα στο λαγονοψοί-
τη και η ενδαρθρική παθολογία (ρήξη επιχείλιου 
χόνδρου, βλάβη αρθρικού χόνδρου, ρήξη μερική ή 
πλήρης του στρογγύλου συνδέσμου).  

Έχουν ταυτοποιηθεί πέντε αιτίες ρήξεων του 
επιχειλίου χόνδρου. Αυτές περιλαμβάνουν το 
τραύμα (Dameron, 1959), τη μηροκοτυλιαία πρό-
σκρουση (Beck και συν. 2005), τη θυλακική χα-
λάρωση (Philippon και συν, 2001), τη δυσπλασία 
(Byrd και συν., 2003) και την εκφύλιση (Kelly και 
συν. 2005). Η πιο σπάνια από αυτές είναι η αμιγώς 
τραυματική ρήξη (Braham, 2006).

Λόγω του παρόμοιου μηχανισμού κάκωσης 
αλλά και της προσόμοιας κλινικής εικόνας μετα-
ξύ των ενδαρθρικών και εξωαρθρικών κακώσεων 
του ισχίου η διαφορική διάγνωση μπορεί να είναι 
δύσκολη και συχνά να διαφεύγει της προσοχής 
(Mason, 2001). Οι Jäger και συν. (2004) ανάφεραν 
καθυστέρηση στη διάγνωση σε ενδαρθρική παθο-
λογία του ισχίου κατά 5,4 έτη κατά μέσον όρο από 
την έναρξη των συμπτωμάτων και οι Burnett και 
συν. (2006) κατά 22 μήνες, με μέσο όρο επισκέψε-
ων σε 3,3 ιατρούς ανά ασθενή. Με βάση την πα-
θοφυσιολογία της βλάβης στον επιχείλιο χόνδρο 
εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τις συνέπειες της 
καθυστερημένης διάγνωσης, ιδιαίτερα όταν πρό-
κειται για νεαρούς, δραστήριους ασθενείς ή αθλη-
τές επιδόσεων (Ganz και συν. 2003). Σε μια πρό-

σφατη επιδημιολογική έρευνα σε νεαρούς ποδο-
σφαιριστές οι Gabbe και συν. (2010) αναφέρουν 
ότι οι τραυματισμοί σε νεαρή ηλικία σε ημιεπαγ-
γελματικό επίπεδο, γύρω από το ισχίο και ιδιαί-
τερα η ρήξη επιχείλιου χόνδρου αν δεν τύχουν 
έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης, προδια-
θέτουν μελλοντικά σε υψηλά ποσοστά υποτρο-
πής των συμπτωμάτων. Ακόμα, σε επιδημιολογι-
κές έρευνες έχει καταγραφεί η αυξημένη συχνό-
τητα οστεοαρθρίτιδας στο ισχίο σε πρώην επαγ-
γελματίες ποδοσφαιριστές σε σχέση με αντίστοι-
χες ηλικιακές ομάδες του γενικού πληθυσμού 
(Drawer και συν., 2001, Shepard και συν., 2003). 

Η λειτουργία του επιχείλιου χόνδρου έγκει-
ται στην ενίσχυση της σταθερότητας, τη διατή-
ρηση της επαλληλίας της άρθρωσης και της στα-
θεροποίησης του γειτνιάζοντα αρθρικού χόνδρου 
(Ferguson και συν, 2003). Έχει προταθεί ότι ο επι-
χείλιος χόνδρος αποτελεί τη συνέχεια του αρθρι-
κού χόνδρου της κοτύλης, έτσι ώστε οι ρήξεις του 
συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις χόνδρινες 
βλάβες (Seldes και συν., 2001, Τζαβέα και Παπα-
βασιλείου Α., 2009). Η συχνότερη εντόπιση μιας 
τέτοιας βλάβης είναι η περιοχή της σταδιακής με-
τάβαση του επιχειλίου στον αρθρικό χόνδρο ή 
“αδιάβροχη ζώνη” («watershed zone») όπως αυτή 
περιγράφηκε από τους McCarthy και συν. (2001 
και 2004). Βλάβη του επιχείλιου χόνδρου σε αυτό 
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Εικόνα 7. Ο δυναμικός αρθροσκοπικός έλεγχος όπου το ισχίο φέρεται σε επιπλέον κάμψη και στροφή υπό την άμε-
ση αρθροσκοπική επίβλεψη ήταν αρνητικός για πρόσκρουση της συμβολής του μηριαίου αυχένα-μηριαίας κεφαλής 

στον επιχείλιο χόνδρο.
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το σημείο έχει ως αποτέλεσμα την αποσταθερο-
ποίηση του γειτνιάζοντος αρθρικού χόνδρου, επι-
τρέποντας έτσι τη δίοδο του αρθρικού υγρού υπό 
αυτού. Ακολουθεί η αποκόλλησή του δημιουργώ-
ντας έτσι την πλέον πρώιμη και σταθερά επιδει-
νούμενη οστεοαρθριτική βλάβη στην άρθρωση 
(Khanduja και συν., 2008). 

Ο στόχος της αρθροσκοπικής αντιμετώπισης 
της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου είναι η εξάλει-
ψη των ασταθών κρημνών αυτού, μέσω μερικής 
εκτομής ή συρραφής. Ο τελικός σκοπός είναι η 
εξάλειψη του πόνου, η αποκατάσταση της φυσι-
ολογικής ανατομίας και η πρόληψη βλαβών στον 
αρθρικό χόνδρο της κοτύλης. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η τραυματική βλάβη 
του επιχείλιου χόνδρου σε ποδοσφαιριστές περι-
γράφηκε από τους Saw και Villar (2004) και ονο-
μάσθηκε ως «ισχίο ποδοσφαιριστή-footballers 
hip». Στη σειρά των έξι περιπτώσεων που παρου-
σίασαν όμως, δεν είχε ελεγχθεί αρθροσκοπικά το 
περιφερικό διαμέρισμα της άρθρωσης ώστε να 
αποκλεισθεί ότι η βλάβη δεν ήταν δευτεροπαθής 
(μηροκοτυλιαία πρόσκρουση) αλλά αμιγώς τραυ-
ματική.

Ο δυναμικός αρθροσκοπικός έλεγχος του περι-
φερικού διαμερίσματος της άρθρωσης στον οποίο 
προβήκαμε επιβεβαιώνει την αμιγώς τραυματική 
προέλευση της βλάβης στη αδιάβροχη ζώνη στο 
επονομαζόμενο «ισχίο των ποδοσφαιριστών».

Συμπέρασμα

Η ενδαρθρική παθολογία θα πρέπει να αποτε-
λεί τμήμα της διαφορικής διάγνωσης σε αθλητές 
με άλγος εντοπισμένο στο ριζομήριο διαρκείας 
μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων ή σε περίπτωση 
συχνής υποτροπής των συμπτωμάτων.

 
Abstract

Sports Hip Triad Clinical presentation.
Diagnosis – Arthroscopic Treatment.
Report of a Case.

A.V. Papavasiliou, E. Ziogas, S. Ioakemidis, T. 
Beslikas

Football is a contact sport where injuries around 
the hip are common.  We present the clinical presen-
tation, the diagnostic algorithm and arthroscopic 
treatment of what is know in literature as sports hip 
triad (labral tear, injury of the rectus femoris and 
adductors) which is a serious injury but often mis-
diagnosed. 

Key words:   Hip, arthroscopy, sport injuries, footballer 
hip.
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Περίληψη

Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση είναι μία σχετικά πρόσφατα 
αναγνωρισμένη παθολογική οντότητα και αποτελεί αίτιο 
χρόνιου πόνου στο ισχίο των νέων και δραστήριων ασθενών.  Η 
αρθροσκόπηση ισχίου, ως μέθοδος ελαχίστης παρεμβατικότητας, 
αποτελεί πλέον τη μέθοδο εκλογής στην αντιμετώπιση της 
πάθησης.  Στο άρθρο αυτό γίνεται η περιγραφή της αρθροσκοπικής 
τεχνικής για την αφαίρεση της βλάβης της μηροκοτυλιαίας 
πρόσκρουσης με τον ασθενή σε πλάγια θέση και περιέχονται όλες 
οι τεχνικές λεπτομέρειες και πρακτικές συμβουλές.  

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση 
μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης: 
περιγραφή της τεχνικής 

Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Ορθοπαιδικός-Χειρουργός

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Λέξεις ευρετηρίου:  αρθροσκόπηση ισχίου, μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, 
πόνος στο ισχίο.



Εισαγωγή

Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (femoroaceta-
bular impingement – FAI) έχει περιγραφεί αρκετά 
παλιά, και συγκεκριμένα το 1936 από τον Smith-
Petersen (Smith-Petersen 1936). Εντούτοις, μόνο 
πρόσφατα έχει αναγνωρισθεί ως αίτιο της πρώι-
μης οστεοαρθρίτιδας του ισχίου (Ganz et al 2003, 
Ito et al 2001). Ο μηχανισμός της πάθησης είναι η 
συνεχόμενη προστριβή του εγγύς μηριαίου με τον 
πρόσθιο κοτυλιαίο δακτύλιο, που οδηγεί σε τραυ-
ματισμό του επιχειλίου χόνδρου και του παρακεί-
μενου αρθρικού χόνδρου της κοτύλης (Tzaveas 
and Villar 2009). Ο στόχος της αφαίρεσης της 
βλάβης της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης είναι 
διττός: η άμεση ανακούφιση από τον πόνο και 
μακροπρόθεσμα η πρόληψη της οστεοαρθρίτιδας.

Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αρχικά αντιμε-
τωπίζονταν με ανοικτή χειρουργική επέμβαση, 
με εξάρθρωση του ισχίου, οστεοτομία τροχαντή-
ρα και είχε υποσχόμενα μεσοπρόθεσμα αποτελέ-
σματα (Ganz et al 2001, Beck et al 2004). Η υψη-
λή επίπτωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης 
στους νέους και σωματικά δραστήριους ενήλικες, 
καθώς και στους επαγγελματίες αθλητές πρώτης 
κατηγορίας, κατέστησε την μικρής επεμβατικότη-
τας τεχνική της αρθροσκόπησης περισσότερο ελ-
κυστική, προκειμένου να επιτρέψει τη βραχύτε-
ρη περίοδο αποκατάστασης και την ταχύτερη επι-
στροφή του αθλητή στις δραστηριότητές του. 

Προεγχειρητική εκτίμηση

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση είναι οι βα-
σικοί οδηγοί για την επιλογή του ασθενή. Το ση-
μείο πρόσκρουσης (impingement sign) είναι ίσως 
ο ισχυρότερος διαγνωστικός δείκτης για τη μη-
ροκοτυλιαία πρόσκρουση. Ταυτόχρονα, θα πρέ-
πει να αποκλεισθούν άλλα ενδο- και εξωαρθρικά 
αίτια του πόνου. 

Η συνήθης ακτινολογική εξέταση περιλαμβά-
νει την προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία 
του ισχίου, στις οποίες μετρούνται η γωνία άλφα 
(alpha angle) (Notzli et al 2002) και το σημείο 
της διασταύρωσης (cross-over sign) (Reynolds 

et al 1999). Η μαγνητική τομογραφία είναι πάντα 
χρήσιμη όχι μόνο για την εκτίμηση του επιχειλί-
ου χόνδρου αλλά και επίσης για να αποκλεισθεί 
η ισχαιμική νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου. 

Αρθροσκοπική θεραπεία της μηροκοτυλιαίας 
πρόσκρουσης

Σε όλους τους ασθενείς προτιμάται η γενική 
αναισθησία. Η θέση του ασθενή μπορεί να είναι 
ύπτια ή πλάγια, ανάλογα με τις προτιμήσεις του 
χειρουργού. Η προτιμούμενη από το συγγραφέα 
είναι η πλάγια, όπως αυτή περιγράφηκε από τους 
Glick και συνεργάτες (Glick et al 1987). Η τοπο-
θέτηση του ασθενή είναι μεγάλης σημασίας, όχι 
μόνο για την αποφυγή επιπλοκών αλλά και για τη 
διευκόλυνση των χειρισμών του χειρουργού κατά 
τη διάρκεια της επέμβασης. Η έλξη του ισχίου 
πραγματοποιείται με τη χρήση είτε του συστήμα-
τος έλξης Smith and Nephew (Smith and Nephew 
Hip Positioning Device - Smith & Nephew Inc., 
Endoscopy Division, Andover, Massachusetts) ή 
του συστήματος έλξης McCarthy (McCarthy Hip 
Distractor - Innomed  Inc., Savannah, Georgia, 
USA). 

Λαμβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα για την αποφυ-
γή δυνητικών τραυματισμών κατά την τοποθέτη-
ση του ασθενή (Εικ. 1). Το περίνεο και τα γεννη-
τικά όργανα θα πρέπει να προστατεύονται κατά 
την εφαρμογή του συστήματος έλξης. Ειδικά επι-
θέματα τοποθετούνται στις περιοχές αυτές, αλλά 
οι αναδιπλώσεις στα επιθέματα θα πρέπει να εξα-
λείφονται για την αποφυγή δημιουργίας ελκών 
από πίεση. Η ενσφήνωση των όρχεων ή των με-
γάλων χειλέων του αιδοίου στη δοκό του συ-
στήματος έλξης δεν είναι ασυνήθιστος κίνδυνος. 
Επίσης συνιστάται προσεκτικός έλεγχος για την 
αποφυγή επαφής του σώματος του ασθενή με τα 
μεταλλικά μέρη του συστήματος έλξης, καθώς και 
της σωστής θέσης της αυτοκόλλητης γείωσης της 
διαθερμίας στο αντίθετο άκρο. Επαρκής χώρος θα 
πρέπει να αφεθεί μεταξύ της δοκού της συσκευής 
έλξης και του αντίθετου κάτω άκρου, προκειμέ-
νου να αποφευχθεί ισχαιμία από πίεση: ένας πρα-
κτικός τρόπος ελέγχου της επάρκειας χώρου εί-
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ναι η ευχερής διέλευση του χεριού του χειρουρ-
γού μεταξύ του αντίθετου μηρού και της δοκού 
της συσκευής έλξης. Το πόδι του πάσχοντος κάτω 
άκρου θα πρέπει να είναι με ασφάλεια ακινητο-
ποιημένο στην ειδική μπότα της συσκευής έλξης, 
έτσι ώστε να παραμένει σφικτά συνδεδεμένο με 
αυτήν κατά την άσκηση της έλξης. 

Η διάταξη του χειρουργείου φαίνεται στην Ει-
κόνα 2. Ο χειρουργός θα πρέπει να έχει ταυτό-
χρονη οπτική επαφή με την οθόνη του αρθρο-
σκοπίου και την οθόνη του ακτινοσκοπικού μη-
χανήματος. Το ακτινοσκοπικό μηχάνημα τοποθε-
τείται λοξά, αφήνοντας επαρκή χώρο για το χει-
ρουργό, ο οποίος στέκεται πίσω από τον ασθενή. 
Η διάταξη των χειρουργικών εργαλείων στα δύο 
τρόλεϊ φαίνεται στην Εικόνα 3. Η βαθειά κείμενη 
άρθρωση του ισχίου, περιβαλλόμενη από μεγάλα 
στρώματα μαλακών μορίων απαιτεί ειδικά εργα-
λεία για την αρθροσκοπική τεχνική. Έτσι, έχουν 
σχεδιασθεί εργαλεία με επιπλέον μήκος, γωνιώ-
δη εργαλεία εισάγονται μέσω άλλων με σχισμοει-
δή κάνουλα, ειδικά γλύφανα έχουν τροποποιηθεί, 
και αρθροσκοπικοί διερευνητές μπορούν να καμ-
φθούν σε διάφορες γωνίες προκειμένου να προ-
σεγγίσουν περιοχές στις οποίες η πρόσβαση πα-
λιά θεωρούνταν απίθανη. Συνιστάται η χρήση αρ-
θροσκοπίου 70 μοιρών τόσο για το κεντρικό όσο 
και το περιφερικό διαμέρισμα. Περιστασιακά μπο-
ρεί να γίνει χρήση αρθροσκοπίου 30 μοιρών. 

Όλη η τεχνική διεξάγεται υπό ακτινοσκοπική 

καθοδήγηση. Χρησιμοποιείται ένα διαφανές αυ-
τοκόλλητο σεντόνι (shower-type drape - Steri-
Drape Ioban 2, Large Isolation Drape with Ioban 
2 Incise Film and Pouch, 3M Health Care, St. Paul, 
MN, USA). Επίσης σε όλη τη διάρκεια της αρθρο-
σκόπησης χρησιμοποιείται αντλία υγρών (Fluid 
Management System Control Unit, Dyonics 25, 
Smith and Nephew, Inc, Andover, MA, USA). Τέ-
λος, συνιστάται η χρήση αδρεναλίνης 1 mg σε 
κάθε τρία λίτρα φυσιολογικού ορού, προκειμένου 
να μειωθεί η πιθανότητα αιμορραγίας. 

Τεχνική 

Πριν γίνει η εισαγωγή των εργαλείων μέσα 
στην άρθρωση, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η δυ-
νατότητα για διάσταση αυτής με το ακτινοσκο-
πικό μηχάνημα. Προτού αποστειρωθεί ο χειρουρ-
γός, ασκείται έλξη με ταυτόχρονη ψηλάφηση των 
απαγωγών στην κατάφυσή τους στον μείζονα 
τροχαντήρα, έως ότου φανεί το σημείο του κενού 
(vacuum sign) (Griffin 1999) (Εικ. 4), το οποίο 
δείχνει την ενδαρθρική αρνητική πίεση. Εάν το 
σημείο του κενού δεν εμφανισθεί, ελέγχεται και 
πάλι η θέση του ασθενή καθώς και η σωστή τοπο-
θέτηση του ποδιού στην μπότα, ώστε να αποκλει-
σθεί πιθανή χαλαρότητα, και στη συνέχεια η έλξη 
ασκείται και πάλι. Αφού εμφανισθεί το σημείο του 
κενού, λύεται η έλξη, ώστε να μειωθεί ο συνολι-
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Εικόνα 1: Η πλάγια θέση με τη συ-
σκευή έλξης Smith and Nephew Hip 
Positioning Device.  (1): η δοκός του 
περινέου καλυμμένη με ειδικά επιθέ-
ματα.  (2): η σταθερή επαφή του πο-
διού μέσα στην μπότα.  (3): τα διανύ-
σματα δείχνουν την κατεύθυνση της 
«πλαγιοποίησης» και της έλξης (κόκκι-
να βέλη) και της συνισταμένης δύνα-
μης (μπλε βέλος) .  (4): επαρκής χώρος 
έχει αφεθεί ώστε να προληφθεί η πίεση 
στο αντίθετο κάτω άκρο.  
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Εικόνα 2: Η διάταξη στη χειρουργική αίθουσα για 
αρθροσκόπηση δεξιού ισχίου, ΑΣ: ασθενής, A: αναι-
σθησιολόγος, Χ: χειρουργός, Β: βοηθός, Ε: εργαλει-
οδότρια, T1: τραπέζι εργαλείων 1, T2: τραπέζι ερ-
γαλείων 2, ΟΑ: οθόνη αρθροσκοπίου, ΟΑΜ: οθόνη 
ακτινοσκοπικού μηχανήματος, ΑΜ: ακτινοσκοπικό 
μηχάνημα (C-arm), ΒΑ: βοηθός ακτινολόγου.

Εικόνα 3: Γενική διάταξη των χειρουρ-
γικών εργαλείων στο τραπέζι 1(α) και 2 
(β) πριν ξεκινήσει η χειρουργική επέμ-
βαση.
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Εικόνα 4: Η πλήρης αλληλουχία των εικόνων του ακτινοσκοπικού μηχανήματος κατά την είσοδο των βελονών και 
τη δημιουργία των πυλών.  1: το σημείο του κενού άνωθεν της μηριαίας κεφαλής μετά την άσκηση έλξης, 2: η ει-
σαγωγή της πρώτης βελόνης (18-G), 3: η εισαγωγή φυσιολογικού ορού εξαλείφει τη λευκή περιοχή, 4: εγχέονται 

40 ml φυσιολογικού ορού, η άρθρωση έχει διαταθεί και παραμένει μικρή λευκή περιοχή που δείχνει την κάτω – έξω 
περιοχή του επιχειλίου χόνδρου, 5: μία βελόνη 17-G εισάγεται στην άρθρωση πλησίον της μηριαίας κεφαλής ώστε 
να αποφευχθεί ο τραυματισμός του επιχειλίου χόνδρου, 6: η βελόνη 17-G έχει τοποθετηθεί επιτυχώς, 7: η εισαγωγή 
της δεύτερης βελόνης, 8: η δεύτερη βελόνη 17-G έχει τοποθετηθεί επιτυχώς, 9: ένας αμβλύς οδηγός έχει περασθεί 
διά μέσω της κάνουλας της πρώτης βελόνης 17-G, η κάνουλα αφαιρείται και στη συνέχεια εισάγεται ένα αυλοφό-
ρο τροκάρ 4,5 mm επί του οδηγού, 10: ο οδηγός έλκεται ελαφρά προς τα έξω, προκειμένου να αποφευχθεί η θραύ-
ση του κατά την πρόσκρουση με την οροφή της κοτύλης στο στάδιο της εισαγωγής του τροκάρ, 11: το τροκάρ πιέ-

ζεται μέσα στην άρθρωση, 12: το τροκάρ έχει αφαιρεθεί και το αρθροσκόπιο έχει εισαχθεί μέσα στην κάνουλα.
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κός της χρόνος, και ενώ πλένεται ο χειρουργός 
η νοσηλεύτρια μπορεί να προετοιμάσει τον ασθε-
νή και το χειρουργικό πεδίο. Όταν όλη η διάτα-
ξη είναι έτοιμη ασκείται και πάλι η έλξη. Σε περι-
πτώσεις με ύδραρθρο, θυλακίτιδα ή εκφυλιστική 
νόσο, το σημείο του κενού μπορεί να μην εμφανι-
στεί καθόλου. Εάν αυτό συμβεί, είναι καλύτερο να 
προβούμε στην εισαγωγή μιας βελόνης μέσα στην 
άρθρωση, η οποία μπορεί από μόνη της να δημι-
ουργήσει το «σημείο του κενού». 

Στη συνέχεια εισάγεται στο ισχίο μία μακριά 
βελόνη (18 G – 1.2 mm x 205 mm) στην υπερ – 
τροχαντηρική περιοχή (Εικ. 5), υπό ακτινοσκοπι-
κή καθοδήγηση, και αφαιρείται το τροκάρ. Περι-
στασιακά ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος 
καθώς ο αέρας περνά μέσα στην άρθρωση και το 
ισχίο διατείνεται, ενώ στην οθόνη του ακτινο-
σκοπικού μηχανήματος εμφανίζεται το αρθρό-
γραμμα με αέρα. Έπειτα, εγχύονται στη άρθρω-
ση 20 με 40 ml φυσιολογικού ορού που προκα-
λούν περαιτέρω διάταση της άρθρωσης. Η εξά-
λειψη του αρθρογράμματος αέρα επιβεβαιώνει 
την εισαγωγή του φυσιολογικού ορού στην άρ-
θρωση και μία νέα εικόνα θα δείξει τη διεύρυνση 
του αρθρικού διαστήματος. Στη συνέχεια η πρώ-
τη βελόνη αφαιρείται και ακολούθως εισάγονται 
δύο βραχύτερες βελόνες (17G - 1.4 mm x 45 mm) 
προσθίως και οπισθίως του σημείου εισόδου της 
προηγούμενης βελόνης, δημιουργώντας τις δύο 

πρώτες πύλες εισόδου για το κεντρικό διαμέρι-
σμα (Εικ. 5). Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή 
για την αποφυγή διάτρησης του επιχειλίου χόν-
δρου: συνιστάται η είσοδος των βελονών να γί-
νεται περισσότερο περιφερικά, και με κατεύθυν-
ση προς τα άνω. Επίσης συνιστάται να γίνεται η 
είσοδος της βελόνης μέσα από την «άσπρη» περι-
οχή που σχηματίζεται από το αρθρόγραμμα αέρα, 
και όχι υψηλότερα (Εικ. 4). Η διάτρηση του επι-
χειλίου χόνδρου δημιουργεί ένα αίσθημα αυξημέ-
νης αντίστασης κατά την εισαγωγή των βελονών, 
ενώ η διάτρηση του αρθρικού θυλάκου είναι πε-
ρισσότερο ομαλή. Η πίσω παρα – τροχαντηρική 
πύλη χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του αρ-
θροσκοπίου, ενώ η πρόσθια – έξω για τα αρθρο-
σκοπικά εργαλεία. Μία συχνή παγίδα για τους μη 
έμπειρους αρθροσκόπους ισχίου είναι η προσέγ-
γιση των δύο αυτών πυλών: μία απόσταση 4 έως 
5 εκ μεταξύ των πυλών είναι επαρκής. Ο τριγωνι-
σμός (triangulation) των βελονών αυτών μπορεί 
να κρύβει δυσκολίες. Η θέση της οπίσθιας παρα – 
τροχαντηρικής βελόνης είναι σημαντική καθώς η 
πορεία της θα υπαγορεύσει την επικείμενη πορεία 
του αρθροσκοπίου. Για την πρόσθια – έξω πύλη, 
μερικοί χειρουργοί ενδεχομένως να επιλέγουν το 
αρθροσκοπικό εργαλείο στόχευσης. Ένας μακρύς, 
με αβλύ άκρο, εύκαμπτος οδηγός, στη συνέχεια, 
διέρχεται διά μέσου της οπίσθιας βελόνης, και 
στη συνέχεια η βελόνη αφαιρείται. Ακολούθως, 
διενεργούμε μία μικρή τομή με νυστέρι γύρω από 

Εικόνα 5: Αναπαράσταση των πυ-
λών.  ΜΤ: μείζων τροχαντήρας, 1: η 
υπερ – τροχαντηρική πύλη για την εί-
σοδο της πρώτης βελόνης και την έγ-
χυση φυσιολογικού ορού, 2: η οπίσθια 
παρα – τροχαντηρική πύλη (κεντρικό 
διαμέρισμα), 3: η πρόσθια – έξω πύλη 
για την είσοδο των αρθροσκοπικών ερ-
γαλείων (κεντρικό και περιφερικό δια-
μέρισμα), 4: η πύλη που χρησιμοποιεί-
ται για την κάμερα (περιφερικό διαμέ-
ρισμα), και σχηματίζει ένα ισοσκελές 
τρίγωνο με τις άλλες δύο.
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τη βάση του οδηγού και περνούμε ένα αυλοφόρο 
τροκάρ 4,5 mm γύρω από τον οδηγό με ήπια ώθη-
ση και στροφικές κινήσεις. Η απόσυρση του οδη-
γού κατά μερικά mm πριν την εισαγωγή του τρο-
κάρ είναι χρήσιμη, και μπορεί να προλάβει πιθα-
νή θραύση. Μόλις γίνει η είσοδος στην άρθρω-
ση το τροκάρ και ο οδηγός αφαιρούνται και εισά-
γεται ένα αρθροσκόπιο 70 μοιρών. Στη συνέχεια, 
καθίσταται ορατή η πρόσθια βελόνη μέσα στην 
άρθρωση, κι έτσι μπορεί να προσαρμοσθεί σωστά 
η θέση της. Όταν η πρόσβαση της πρόσθιας βε-
λόνης έχει γίνει κανονικά, διενεργείται μία ευρεία 
θυλακοτομή, η οποία ενώνει τις δύο πύλες με τη 
χρήση αρθροσκοπικού μαχαιριδίου αλλά και αρ-
θροσκοπικής διαθερμίας.  

Στη συνέχεια ο χειρουργός θα πρέπει να προ-
βεί σε έναν συστηματικό έλεγχο του κεντρικού 
διαμερίσματος, με την επισκόπηση του επιχειλίου 
χόνδρου, του αρθρικού χόνδρου της κοτύλης, του 
κοτυλιαίου βόθρου, του στρογγύλου συνδέσμου, 
της πρόσθιας και οπίσθιας αστεροειδούς πτυχής, 
του εγκάρσιου συνδέσμου και του κεντρικού τμή-
ματος της μηριαίας κεφαλής. Τα αρθροσκοπικά 
ευρήματα θα πρέπει πάντα να συγκρίνονται με 
αυτά της μαγνητικής τομογραφίας του ισχίου, κα-
θώς δεν είναι σπάνιο να υπάρχει ασυμφωνία με-
ταξύ των δύο ή πιθανές ανατομικές παραλλαγές 
να ερμηνεύονται ως παθολογικές στην μαγνητική 

τομογραφία (Tzaveas and Villar 2010). Οι ρήξεις 
του επιχειλίου χόνδρου αντιμετωπίζονται με με-
ρική εκτομή ή συρραφή, ανάλογα με τη διαμόρ-
φωση της βλάβης. Η άμεση συρραφή του επιχει-
λίου χόνδρου, όταν ενδείκνυται, γίνεται με ειδικά 
αρθροσκοπικά ράμματα (FasT-Fix Suture System, 
Smith and Nephew, Inc., Andover, MA, USA). Η 
επανακαθήλωση του επιχειλίου χόνδρου γίνεται 
με τη χρήση άγκυρας τύπου Bioraptor (Bioraptor, 
Smith & Nephew Endoscopy, Andover, MA). Οι 
χόνδρινες βλάβες αντιμετωπίζονται με την τεχνι-
κή των μικροκαταγμάτων. Σε περιπτώσεις με ρήξη 
επιχειλίου χόνδρου σε συνδυασμό με αποκόλλη-
ση του αρθρικού χόνδρου ή σε μεμονωμένη απο-
κόλληση του αρθρικού χόνδρου, μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί η τεχνική των μικροκαταγμάτων σε 
συνδυασμό με κόλλα ινικής (Tzaveas and Villar 
2010) (Tisseel Kit, Baxter Healthcare Ltd, Norfolk, 
UK) προκειμένου να καθηλωθεί και πάλι ο αρθρι-
κός χόνδρος στο υποχόνδριο οστούν. Περιστασι-
ακά, γίνεται ρίκνωση του στρογγύλου συνδέσμου 
με αρθροσκοπική διαθερμία σε περιπτώσεις μερι-
κής ρήξης. 

Σε περιπτώσεις με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση 
τύπου pincer (δαγκάνα) στοχεύουμε στην αφαί-
ρεση του οστεοποιημένου επιχειλίου χόνδρου ή 
του εξέχοντος κοτυλιαίου δακτυλίου υπό του επι-
χειλίου χόνδρου, πραγματοποιώντας την κοτυλο-

Εικόνα 6. 1: ο σχηματισμός της περί 
του επιχειλίου χόνδρου αύλακας με 
την αρθροσκοπική διαθερμία, 2: ο 
οστέινος δακτύλιος της κοτύλης έχει 
αποκαλυφθεί, 3: μετά την κοτυλοπλα-
στική με το αρθροσκοπικό γλύφανο, 4: 
η βλάβη pincer έχει αφαιρεθεί (ΕΧ: 
επιχείλιος χόνδρος, ΑΔ: αρθροσκοπι-
κή διαθερμία, ΑΕΧ: η αύλακα περί του 
επιχειλίου χόνδρου, ΑΘ: αρθρικός θύ-
λακος, ΟΔΚ: οστέινος δακτύλιος της 
κοτύλης)
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πλαστική (Εικ. 6), ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η 
πρόσφυση του επιχειλίου χόνδρου στην παρυφή 
της κοτύλης. Η τεχνική αυτή γίνεται στο κεντρι-
κό διαμέρισμα. Ο χειρουργός προσπαθεί να απο-
κτήσει οπτική επαφή με την περιοχή προσθίως 
του προσθίου επιχειλίου χόνδρου. Με τη χρήση 
της διαθερμίας αφαιρούνται όλα τα μαλακά μό-
ρια στην γειτονική περιοχή του πρόσθιου επιχει-
λίου χόνδρου αναπτύσσοντας μία αύλακα μετα-
ξύ του επιχειλίου χόνδρου και του αρθρικού θυλά-
κου. Στο έδαφος αυτής της περιοχής βρίσκεται ο 
οστέινος κοτυλιαίος δακτύλιος. Στο σημείο αυτό 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
τραυματισμού του επιχειλίου χόνδρου. Όταν γίνει 
η ταυτοποίηση του οστέινου κοτυλιαίου δακτυλί-
ου, χρησιμοποιείται ένα αρθροσκοπικό γλύφανο 
με διάμετρο 4 mm (DYONICS POWER, abrader 
burr, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA) 
προκειμένου να διεξαχθεί η κοτυλοπλαστική. Στο 
σημείο αυτό η χρήση του ακτινοσκοπικού μηχα-
νήματος είναι επιτακτική για τον έλεγχο της περι-

οχής της κοτυλοπλαστικής (Εικ. 7). Εάν στο στά-
διο αυτό προκληθεί τραυματισμός του επιχειλί-
ου χόνδρου τότε αυτός μπορεί να επανακαθηλω-
θεί στον οστέινο δακτύλιο της κοτύλης με οστικές 
άγκυρες (Khanduja and Villar 2006). 

Με τη συμπλήρωση όλων των διαδικασιών στο 
κεντρικό διαμέρισμα αφαιρούνται όλα τα εργα-
λεία, λύεται η έλξη, και το ισχίο φέρεται σε κάμ-
ψη 30 μοιρών. Χρησιμοποιείται μία βελόνη 17-G 
για την είσοδο στο περιφερικό διαμέρισμα, της 
οποίας το σημείο εισόδου βρίσκεται κεντρικά των 
δύο πρώτων πυλών, σχηματίζοντας με αυτές ένα 
ισοσκελές τρίγωνο (Εικ. 5). Η βελόνη στοχεύ-
ει προς την συμβολή κεφαλής – αυχένα του μη-
ριαίου με τη βοήθεια του ακτινοσκοπικού μηχα-
νήματος. Όταν το άκρο της βελόνης αγγίξει την 
περιοχή αυτή, μεταβάλουμε την κατεύθυνση της, 
στοχεύοντας περισσότερο πρόσθια. Έπειτα, αφαι-
ρείται το τροκάρ και η επιστροφή φυσιολογι-
κού ορού από την κάνουλα επιβεβαιώνει τη σω-
στή θέση μέσα στο πρόσθιο περιφερικό διαμέρι-
σμα. Μερικές φορές είναι πιθανόν να γίνει είσο-
δος της βελόνης στο οπίσθιο περιφερικό διαμέρι-
σμα από λάθος. Εφόσον επιτευχθεί η είσοδος στο 
πρόσθιο περιφερικό διαμέρισμα, το αρθροσκόπιο 
εισάγεται μέσω αυτής της πύλης. Προκειμένου να 
εισάγουμε τα εργαλεία, τοποθετούμε μία βελό-
νη 17-G μέσω της πρώτης πρόσθιας – έξω πύλης 
και χρησιμοποιούμε το ακτινοσκοπικό μηχάνη-
μα για τη σωστή τριγωνοποίηση. Ουσιαστικά, το 
άκρο της δεύτερης βελόνης θα πρέπει να προσεγ-
γίσει το άκρο του αρθροσκοπίου στην οθόνη του 
ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Όταν αυτό επιτευ-
χθεί, η δεύτερη πύλη είναι πλήρης, και κάθε αρ-
θροσκοπικό εργαλείο μπορεί να εισαχθεί στο πε-
ριφερικό διαμέρισμα μέσω αυτής. Οι πύλες αυ-
τές, οι οποίες μπορούν να εναλλαχθούν ανάλογα 
με τις ανάγκες της επέμβασης, δίνουν καλή πρό-
σβαση στην συμβολή κεφαλής – αυχένα μηριαίου, 
στην μη-φορτίζουσα περιοχή της μηριαίας κεφα-
λής, στον πρόσθιο θύλακο, την έσω υμενική πτυ-
χή και την κυκλοτερή ζώνη του θυλάκου. Μετά 
από μία συστηματική επισκόπηση όλου του περι-
φερικού διαμερίσματος, ένας βοηθός κάμπτει και 
στρέφει την άρθρωση προκειμένου να επιβεβαιω-

Εικόνα 7: Η βλάβη pincer.  (α): η θέση των εργαλείων 
έχει επιβεβαιωθεί με τη βοήθεια του ακτινοσκοπικού 
μηχανήματος, (β): η κοτυλοπλαστική σε εξέλιξη.
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θεί η ύπαρξη της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, 
και το άκρο στη συνέχεια επιστρέφει στην κάμψη 
των 30 μοιρών. 

Είναι μεγάλης σημασίας η διενέργεια μιας επι-
πλέον θυλακοτομής στο σημείο αυτό, καθώς επί-
σης και ο διαχωρισμός της κυκλοτερούς ζώνης 
του θυλάκου. Η τελευταία μπορεί να περιορίσει 
την κίνηση των εργαλείων σημαντικά. Το επό-
μενο βήμα είναι η σκιαγράφηση των πραγματι-
κών ορίων της βλάβης της μηροκοτυλιαίας πρό-
σκρουσης με μία αρθροσκοπική διαθερμία 90 μοι-
ρών (VULCAN SAPHYRE II, bipolar ablation 
probe – suction, Smith and Nephew, Inc. Andover, 
MA, USA) η οποία απογυμνώνει τις οστικές προ-
εξοχές από όλα τα μαλακά μόρια. Έπειτα, χρησι-
μοποιείται ένα αρθροσκοπικό γλύφανο 4,0 mm 
(DYONICS POWER, abrader burr, Smith and 

Nephew, Inc. Andover, MA, USA). για την αφαί-
ρεση της βλάβης της μηροκοτυλιαίας πρόσκρου-
σης. Μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
γλύφανο μεγαλύτερης διαμέτρου (περίπου 5,0 
mm), αν και περιστασιακά δημιουργεί μία σημα-
ντική ποσότητα θραυσμάτων που μπορούν να δυ-
σκολέψουν την εικόνα. Το βάθος που φθάνει η 
εκτομή οστού θα πρέπει συνήθως να είναι του-
λάχιστον 5 mm, χρησιμοποιώντας το αρθροσκο-
πικό γλύφανο ως μέτρο σύγκρισης. Η αφαίρεση 
θα πρέπει να συνεχισθεί (Εικ. 8) μέχρις ότου δεν 
υπάρχει κανένα στοιχείο πρόσκρουσης στις κινή-
σεις του ισχίου. Περιφερικά το βάθος της αφαίρε-
σης θα πρέπει να φθάσει στο ίδιο επίπεδο με τον 
πρόσθιο φλοιό του μηριαίου. Έπειτα, χρησιμοποι-
είται η διαθερμία για την αιμόσταση της περιοχής 
όπου αφαιρέθηκε οστό.  

Εικόνα 8.  (α) η βλάβη τύπου cam 
Cam-type lesion (ΜΚ: μηριαία κεφαλή, 
ΣΚΑ: η συμβολή κεφαλής - αυχένα).  Η 
μαύρη κυρτή γραμμή δείχνει το «εξό-
γκωμα» (bump) ή αλλιώς μηριαία υπε-
ρόστωση (β) Μετά την εκτομή της βλά-
βης με το αρθροσκοπικό γλύφανο (ΜΚ: 
μηριαία κεφαλή, ΣΚΑ: συμβολή κεφα-
λής - αυχένα).
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Όταν η διαδικασία φθάσει στο τέλος της, γίνε-
ται επιμελής πλύση της άρθρωσης, και μπορεί να 
γίνει έγχυση τοπικού αναισθητικού ή υαλουρονι-
κού οξέος, ή και των δύο, αφού αφαιρεθεί το δυ-
νατόν περισσότερη ποσότητα φυσιολογικού ορού 
από αυτήν. Οι πύλες στο δέρμα συρράπτονται με 
ράμμα νάιλον και εφαρμόζονται αποστειρωμέ-
να επιθέματα. Προεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς 
πληροφορούνται ότι υπάρχει πιθανότητα 5% τα 
συμπτώματά τους να γίνουν χειρότερα μετά την 
επέμβαση, και επίσης μικρή πιθανότητα να είναι 
αδύνατη η είσοδος στην άρθρωση. 

Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Όλοι οι ασθενείς πληροφορούνται για την μα-
κρά περίοδο αποκατάστασης που ακολουθεί με-
τεγχειρητικά, η οποία κυμαίνεται μεταξύ τριών 
και τεσσάρων μηνών. Συνιστάται αποφυγή φόρτι-
σης (touch weight bearing) για τις πρώτες τέσσε-
ρις εβδομάδες, με τη χρήση βακτηριών μασχάλης. 
Απαγορεύονται η κάμψη πέραν των 90 μοιρών 
καθώς και οι υπερβολικές στροφικές κινήσεις. Η 
συμβολή της φυσιοθεραπείας είναι υψίστης ση-
μασίας, και οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολου-
θούν μία με δύο συνεδρίες φυσιοθεραπείας την 
εβδομάδα, ανάλογα με τη γενική τους πρόοδο. 
Ισομετρικές ασκήσεις, ασκήσεις κορμού και κο-
λύμπι επιτρέπονται τις πρώτες έξι εβδομάδες με-
τεγχειρητικά. Ασκήσεις εύρους κίνησης, στατικό 
ποδήλατο και ελλειπτικό μηχάνημα συνιστώνται 
για την περίοδο μεταξύ έξι και 12 εβδομάδων. 
Οι ασκήσεις υψηλής πρόσκρουσης (high-impact 
exercises) δεν συνιστώνται πριν τη συμπλήρωση 
των τριών μηνών. 

Αποτελέσματα 

Σε μία σχετικά πρόσφατη μελέτη (Bardakos 
et al 2008) εκτιμήθηκε το αποτέλεσμα της οστε-
οπλαστικής του μηριαίου. Σε αυτήν συμπεριλή-
φθηκαν δύο ομάδες ασθενών: η ομάδα μελέτης 
που αποτελούνταν από 24 ασθενείς (24 ισχία) με 
βλάβη μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύπου cam 
η οποία αφαιρέθηκε, και μία ομάδα ελέγχου με 

47 ασθενείς (47 ισχία) οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 
αρθροσκόπηση ισχίου αλλά δεν έγινε αφαίρεση 
της βλάβης. Και στις δύο ομάδες, η παρουσία της 
βλάβης της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης επι-
βεβαιώθηκε στις προεγχειρητικές απλές ακτινο-
γραφίες. Ένα χρόνο μετεγχειρητικά παρατηρήθη-
κε σημαντική βελτίωση στην τροποποιημένη κλί-
μακα αξιολόγησης του ισχίου Harris στην ομάδα 
με την οστεοπλαστική. Το συμπέρασμα ήταν ότι 
η αφαίρεση της βλάβης της μηροκοτυλιαίας πρό-
σκρουσης προσφέρει επιπλέον βελτίωση των συ-
μπτωμάτων. Έτσι, το περιφερικό διαμέρισμα δεν 
θα πρέπει να παραβλέπεται κατά την αρθροσκό-
πηση ισχίου. 

Συμπεράσματα 

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η πλάγια 
θέση του ασθενή στην αρθροσκόπηση ισχίου έχει 
χρησιμοποιηθεί εκτενώς και έχει αποδειχθεί πολύ 
χρήσιμη. Η πρόσβαση τόσο στο κεντρικό όσο και 
το περιφερικό διαμέρισμα μπορεί να επιτευχθεί 
εύκολα από τον έμπειρο αρθροσκόπο, επιτρέπο-
ντας την επισκόπηση όλων των ανατομικών δο-
μών. Μία μεγάλη γκάμα τεχνικών μπορεί να διε-
ξαχθεί, το ακτινοσκοπικό μηχάνημα μπορεί εύκο-
λα να χρησιμοποιηθεί, και επιπλέον τα εργαλεία 
παραμένουν στο χειρουργικό πεδίο όταν ο χει-
ρουργός αποσύρει τα χέρια του από αυτά. Ωστό-
σο, η ύπτια θέση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για μια επιτυχημένη αρθροσκόπηση ισχίου, και 
αυτό έγκειται στις προτιμήσεις του χειρουργού.  

Abstract

Arthroscopic treatment of femoroacetabular 
impingement: a description of the technique

Alexandros P. Tzaveas
Interbalkan Medical Center

Femoroacetabular impingement is a recently-
recognized pathological entity and causes chronic 
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hip pain in young and active patients.  Hip arthros-
copy, as a minimally invasive technique, became the 
method of choice for treatment of this condition.  In 
this article there is a description of the arthroscopic 
technique for excision of impingement lesion with 
the patient in lateral position, and contains all the 
technical details and practical tips.

Keywords:  hip arthroscopy, femoroacetabular im-
pinge ment, hip pain.
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Περίληψη

H περιφερική οστεοτομία του πρώτου μεταταρσίου είναι μια ευ-
ρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος και ενδείκνυται για ελαφρές έως 
μέτριες μορφές του συμπτωματικού βλαισού μεγάλου δακτύλου. 
Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα από 
μία περιφερική, οστεοτομία του πρώτου μεταταρσίου με χρήση 
υποδόριας τεχνικής. Mελετήσαμε τη μέθοδο κατά το χρονικό διά-
στημα 2004-2008, σε 26 παραμορφώσεις 21 ασθενών όπου υπερεί-
χαν οι γυναίκες. Η τεχνική ήταν περιφερική οστεοτομία του πρώ-
του μεταταρσίου με χρήση μιας βελόνας για σταθεροποίηση, δια 
των μαλακών μορίων του μεγάλου δακτύλου. Η νοσηλεία ήταν 
βραχεία, με άμεση φόρτιση -κινητοποίηση και αφαίρεση της βελό-
νας σε 5-6 εβδομάδες, μετά από κλινική και ακτινολογική πώρω-
ση της οστεοτομίας. 

Αποτελέσματα: Επανεξετάσαμε 20/24 ασθενείς/πόδια από έξι 
μήνες ως τέσσερα χρόνια και με τα κριτήρια της AOFAS, το αποτέ-
λεσμα ήταν ικανοποιητικό ως εξαίρετο σε 18/20 ασθενείς, ως προς 
το πόνο, την υπόδυση και τη λειτουργικότητα, με διαχρονική βελ-
τίωση. H γωνία Η V βελτιώθηκε ικανοποιητικά και οι επιπλοκές 
ήταν ελάχιστες.

Συμπεράσματα: Από τη μελέτη μας και τη βιβλιογραφία φαίνε-
ται ότι η περιφερική οστεοτομία του πρώτου μεταταρσίου με υπο-
δόρια τεχνική εξασφαλίζει καλή διόρθωση του βλαισού μεγάλου 
δακτύλου σύμφωνα με τις ενδείξεις. Τα κλινικά αποτελέσματα εί-
ναι συγκρίσιμα με εκείνα των παραδοσιακών τεχνικών, με το πλε-
ονέκτημα της μικρής χειρουργικής, της βραχείας νοσηλείας και 
των ελάχιστων επιπλοκών. 

Θεραπεία Βλαισού Μεγάλου 
Δακτύλου με Περιφερική 
Υποδόρια Οστεοτομία 
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(S.E.R.I.)
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Λέξεις ευρετηρίου:  Bλαισός Μέγας Δάκτυλος, πρώτο μετατάρσιο, οστεο-
τομία.



Eισαγωγή

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος είναι μια προοδευ-
τική πολύπλοκη παραμόρφωση του πρόσθιου 
πόδα που χαρακτηρίζεται από υπεξάρθρημα της 
μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης του μεγάλου 
δακτύλου, με γωνίωση της άρθρωσης σε βλαισό-
τητα. Συνυπάρχει στροφή κατά τον επιμήκη άξο-
να σε πρηνισμό. Διακρίνουμε δύο μορφές, την νε-
ανική και των ενηλίκων. Στους ενήλικες η πάθηση 
έχει χαρακτηρισθεί ως νόσος του πολιτισμού, για-
τι ο ΒΜΔ εμφανίζεται αποκλειστικά σε ανθρώ-
πους που φορούν υποδήματα. Μελέτες πληθυ-
σμών που δεν φορούν υποδήματα, απόδειξαν ότι 
η πάθηση είναι ανύπαρκτη. Οι Lam και Hodgson 
(1958), αναφέρουν ότι μόλις το 1, 9%, των αν-
θρώπων, που δεν φορούν υποδήματα, παρουσιά-
ζει ΒΜΔ, ενώ το ποσοστό αυτό φθάνει στο 33%, 
σε αυτούς που φορούν .

Είναι πιο συχνή σε γυναίκες σε αναλογία 15:1. 
Επιδημιολογικά και ηλικιακά η συχνότητα είναι 
15-30: 3%, 31-60: 9%, >60: 16% (Frank 2005). Για 
την αντιμετώπιση του ΒΜΔ, έχουν προταθεί άνω 
των 130 μεθόδων χειρουργικής θεραπείας, γεγο-
νός αδιαμφισβήτητο προβληματισμού και αναζή-
τησης της πλέον αποτελεσματικής μεθόδου .Για 
την αιτιολογία της πάθησης ενοχοποιούνται πα-
ράγοντες: 1) Εμβιομηχανικοί 2) Τραυματικοί 3) 
μεταβολικοί. (Mann & Goughlin 1981)Οι παρά-
γοντες αυτοί ομαδοποιούνται γενικότερα στις 
εξής παραμέτρους:

1)  Κληρονομικότητα (Θετικό οικογενειακό 
ιστορικό 68%).

2)  Πλατυποδία: επιπέδωση με το πόδι σε πρη-
νισμό.

3)  Ραιβό πρώτο μετατάρσιο: (μεσομετατάρσι-
ος γωνία >9ο).

4)  Ανατομικές διαταραχές: θολοειδής κεφαλή 
πρώτου ΜΤ.

5)  Άλλοι παράγοντες (ρευματοειδής αρθρίτις, 
συγγενείς ανωμαλίες).

Οι δύο θεμελιώδεις διαταραχές του ΒΜΔ είναι: 
1)  Απαγωγή και πρηνισμός του μεγάλου δα-

κτύλου.
2)  Προσαγωγή και πρηνισμός του πρώτου με-

ταταρσίου.

Οι ενδείξεις για διόρθωση με περιφερική οστε-
οτομία, είναι ο πόνος και η παραμόρφωση ελα-
φρού έως μέτριου βαθμού. Οι ενδείξεις με βάση 
τις βασικές γωνίες της παραμόρφωσης είναι όταν 
η πρώτη μεσομετατάρσιος γωνία είναι εως 18ο και 
η γωνία του ΒΜΔ είναι κάτω των 40ο (Ντούνης 
&Τσιμπινός 1991, Magnan et al 2005). Παθογενε-
τικά η μέθοδος εφαρμόσθηκε για παραμορφώσεις 
πρώτου και δεύτερου σταδίου (Franc C 2005), δη-
λαδή μέτριες μηχανικές διαταραχές της πρώτης 
ταρσομεταταταρσίου άρθρωσης.

Υπάρχουν διαφόρων τύπων περιφερικές οστεο-
τομίες στο πρώτο μετατάρσιο. Πρώτος ο Mttchell 
(1945) εμφανίζει μια σειρά 100 οστεοτομιών με 
καλά αποτελέσματα. Ο Hohoman (1951), πα-
ρουσιάζει απλή οστεοτομία με πλάγια παρεκτό-
πιση και πελματιαία κλίση. Ο Wilson ( 1964), ει-
σάγει την λοξή οστεοτομία 45ο και ακινητοποί-
ηση με Kirschner. O Cortes (1975), παρουσίασε 
την “Chevron”, μια τροποποίηση της Mitchell, με 
οστεοτομία στην περιοχή του φλοιώδους οστου 
σε σχήμα “V” (Ευσταθόπουλος και συν 1997, 
Schneider και συν 2004, Pachbhavi K 2007, Πα-
παχρήστος και συν 2008).

Η μέθοδος που εφαρμόσαμε ανήκει στις τεχνι-
κές της μικρής χειρουργικής (Minimal invasive) 
και είναι στην βιβλιογραφία γνωστή ως S.E.R.I 
(Safe, Effective, Rigid, Intelligent). Πράγματι η μέ-
θοδος προτείνει μια έξυπνη μέθοδο ακινητοποίη-
σης, ατραυματική και φαίνεται να αίρει και να δι-
ορθώνει τις τρείς βασικές σινιστώσες της παρα-
μόρφωσης, που είναι η βλαισότητα του μεγάλου 
δακτύλου, η ραιβότητα του πρώτου μεταταρσίου 
και ο πρηνισμός των όμορων δομών. Σκοπός της 
μελέτης είναι η παράθεση στοιχείων τεχνικής με 
μακρόχρονη κλινικο-ακτινολογική αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων.

Υλικό -Μέθοδος

Εφαρμόσαμε τη μέθοδο (S.E.R.I), περιφερική 
υποδόρια οστεοτομία της μετάφυσης του πρώτου 
μεταταρσίου για διόρθωση του ΒΜΔ, σε 26 πό-
δια 21 ασθενών, σε περίοδο πέντε χρόνων (2004-
2008), όπου υπερτερούσαν οι γυναίκες (19), με 
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ηλικίες που κυμαίνονταν από 25-77 (μο 60) χρό-
νια. Ως προς την εντόπιση ήταν σε 10 αριστερά, 
σε πέντε άμφω και έξι δεξιά. Κύρια ένδειξη ήταν 
ο πόνος και η παραμόρφωση ελαφρού ως μέτρι-
ου βαθμού (Γωνία ΒΜΔ >40Ο, πρώτη (1-2) με-
σομετατάρσιος γωνία > 18ο). Ως προς το βαθμό 
ήταν 19 II βαθμού, 4 I και 3 III .Η επέμβαση γι-
νόταν με ραχιαία αναισθησία (19) και σε δύο με 
Block ποδοκνημικής και από τους πέντε ασθενείς 
με εντόπιση άμφω οι δύο έγιναν στην ίδια συνε-
δρία. Η προεγχειρητική εκτίμηση γινόταν βάσει 
πρωτοκόλλου [Πίνακας 2]. Προεγχειρητικά η γω-
νία ΒΜΔ κυμάνθηκε από 18ο -38ο (μο 30ο ). Και 
η πρώτη (1-2) μεσομετατάρσιος από 12Ο -18Ο (μο 
14ο ) [Πίνακας 1].

Χειρουργική τεχνική: Η μέθοδος ανήκει στη 
μικρή χειρουργική. Η αναισθησία μπορεί να εί-
ναι Block ποδοκνημικής με η χωρίς ισχαιμο 
(Drukaram και συν 2004). Γίνεται με η χωρίς τη-
λεόραση μικρή, ενός εκατοστού προσπέλαση 
στην προσθία και έξω επιφάνεια της μετάφυσης 
του πρώτου μεταταρσίου περιφερικά και λοξή 10ο 

ως προς το μετωπιαίο επίπεδο οστεοτομία για να 
εξοικονομήσουμε λίγο μήκος και να είναι ευκολό-
τερη η μετατόπιση (Εικόνα 1).

Ακολουθεί μετατόπιση προς τα έξω της κεφα-
λής, διόρθωση της στροφής και ελαφρά πελμα-
τιαία κάμψη. Η ακινητοποίηση γίνεται με βελό-
να Kirschner 2, 2 mm, που εισβιβάζεται με μικρή 
τομή από το εσω χείλος της ράγας του μεγάλου 
δακτύλου και δια των μαλακών μορίων συναντά 
και περνά μέσα στον αυλό του προς τα έσω πα-
ρεκτοπισθέντος πρώτου μεταταρσίου, όπως αυτή 
προτάθηκε από τον (Bosch και συν 1990, 2000)
(Εικόνα 2). 

Η μετατόπιση επιδιώκεται να φθάνει το 50% 
της εγκαρσίας διαμέτρου του ΜΤ και γίνεται με 
ειδικό διάτρητο κυρτό εισολκέα, που βοηθά στη 
μετατόπιση και την εισβίβαση της βελόνης (Bosch 
και συν 1990). Η σταθερότητα που προσφέρει εί-
ναι ικανοποιητική και η σωστή θέση και διόρθω-
ση επιβεβαιώνεται διεγχειρητικά ακτινολογικά.

 Ο χειρουργικός χρόνος είναι μικρός μετά τη 
σχετική εξοικείωση (μο 15 λεπτά), γίνεται επίδε-
ση σε θέση διόρθωσης και ο ασθενής ενθαρρύνε-
ται να φορτίζει αμέσως με ειδικό κηδεμόνα. Επα-
νεκτίμηση κλινικο-ακτινολογική γίνεται σε 15 μέ-
ρες και έξι εβδομάδες, οπότε και αφαιρείται η βε-
λόνα. 

Από τη μικρή μας εμπειρία σημειώνουμε κά-
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Εικόνα 1: με μικρή προσθία έξω προσπέλαση στο ύψος 
του αυχένα του πρώτου μεταταρσίου. Φαίνεται η οστε-

οτομία στον αυχένα του ΠΜΤ

Εικόνα 2: ακινητοποίηση της οστεοτομίας του ΠΜΤ, με 
Κ-W, το οποίο κινείται από την ράγα του μεγάλου δα-
κτύλου δια των μαλακών μορίων ως το ύψος της οστε-

οτομίας, εν συνεχεία εισβιβάζεται ενδοαυλικά στο 
ΠΜΤ.
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Πίνακας 1. Ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων και κλινικο-ακτινολογικών παραμέτρων αξιολόγησης

Συντομογραφίες
ΑΝΜ: Άσηπτη νέκρωση κεφαλής 2ου μεταταρσίου. ΑΟ: Ατελής οστεοτομία. Η.Ε: Ημερομηνία εγχείρησης.
Γ.Β.Δ./: Γωνία βλαισού δακτύλου πριν και μετά το χειρουργείο.
Γ.Π.Τ.Μ.///: Γωνία πρώτη (1-2) μεσομετατάρσιος πριν και μετά το χειρουργείο.
% Π.Ο.ˆ: Ποσοστό παρεκτόπισης της οστεοτομίας, ως προς την εγκαρσία διάμετρο του μεταταρσίου και κατά οριζόντιο επίπεδο.
(Π: Πελματιαία, Ο: Ουδετέρα, Ρ: Ραχιαία).
Π.Ο.: Πώρωση οστεοτομίας, Ι.Χ: ίδιος χρόνος, Δ.Χ.: διαφορετικός χρόνος.
* Οι ασθενείς με αστερίσκο και αύξοντα αριθμό 3,10,11,14,17 αντιμετωπίσθηκαν αμφοτερόπλευρα.

ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ (S.E.R.I.)



ποιες παρατηρήσεις που έχουν σχέση με λάθη τε-
χνικής και επιπλοκές: 

1) H οστεοτομία πρέπει να είναι πλήρης και να 
ελέγχεται αν υπάρχει παρασχίδα στον έξω φλοιό 
της μετάφυσης, γιατί εμποδίζει την έσω μετατόπι-
ση και ευνοεί υποτροπές.

2) Κατά την οστεοτομία απαιτείται προσοχή-
προστασία των τενόντων του μεγάλου δακτύ-
λου, από διατομή. Από τις πρώιμες μετεγχειρητι-
κές επιπλοκές είχαμε: α) Φλεγμονή στο σημείο ει-
σόδου της βελόνης (Pin track infection), σε δύο 
ασθενείς β) Οίδημα του μεγάλου δακτύλου σε 
τρεις. Οι επιπλοκές αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς 
(Καλλιέργεια-αντιβίωση-αφαίρεση βελόνας), χω-
ρίς κλινική επίπτωση.

Αποτελέσματα

Eπανεξετάσαμε 20 ασθενείς (24 πόδια), ένας 
αποβίωσε, απο 8 ως 55 μήνες, μο 20 μήνες, μετά 
την εγχείρηση (Εικόνες 3.4.5.6.7.8, 9, 10).

Κλινική αξιλόγηση: σύμφωνα με την AOFAS 
score που χρησιμοποιήσαμε, κυμάνθηκε από 
0-100, με κριτήρια υποκειμενικά και αντικειμενι-
κά (Πίνακας 2).

Πιό ειδικά οι παράμετροι ήταν Α) ο πόνος 40 
βαθμοί, Β) η λειτουργικότητα, 45 και Γ) η ευθυ-
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Εικόνα 3: ασθενής γυναίκα 60 ετών με συμπτωματική 
παραμόρφωση βλαισού μεγάλου δακτύλου δεξιά.

Εικόνα 5,6: διεγχειρητικές λήψεις ,όπου φαίνεται ο τύ-
πος ακινητοπίησης εκ των έσω και κάτω. Φαίνεται η 

μικρή τομή και η σεισβίβαση της βελόνης.

Εικόνα 7: ακτινολογικά φαίνεται η παρεκτόπιση της 
οστεοτομίας στο 50% της εγκαρσίας διαμέτρου του 

ΠΜΤ. Φαίνεται ο τρόπος εισβίβασης της βελόνης δια 
των μαλακών μορίων και ενδοαυλικά μετά την οστεο-
τομία μέσα στο ΠΜΤ. Στην πλάγια λήψη δεν υπάρχει 

πελματιαία παρεκτόπιση.

Εικόνα 4 : ακτινολογικά μέτρια παραμόρφωση βλαι-
σού μεγάλου δακτύλου δεξιά . Με γωνία ΒΜΔ 35ο και 

πρώτη {1-2} μεσομετατάρσιος 15ο 
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γράμμιση 15 βαθμοί. Με βάση τα παραπάνω το 
αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό ποσοστιαία που 
κυμάνθηκε από 76%-90% (μ.ο 89%). 17/21, είχαν 
καλό αποτέλεσμα. Όψιμες επιπλοκές παρουσία-
σαν τρεις ασθενείς, ένας με υποτροπή λόγω ατε-
λούς οστεοτομίας, ένας με άσηπτη νέκρωση κε-
φαλής 2ου μεταταρσίου, λόγω συνυπάρχοντος 
υπεξαρθρήματος που επιδεινώθηκε και ένας με 
χρόνιο οίδημα μεγάλου δακτύλου.

Πιό ειδικά: 1) τρεις ασθενείς είχαν περιστασι-
ακό πόνο χωρίς την ανάγκη λήψης φαρμάκων, 2) 
δύο είχαν ελαφρό περιορισμό των δραστηριοτή-
των, 3) σε όλους η πώρωση της οστεοτομίας ήταν 
πλήρης, 4) κανένας δεν έκανε αλλαγή τύπου υπό-
δησης, 5) μικρή δυσκαμψία της πρώτης μεταταρ-
σιοφαλαγγικής χωρίς κλινική επίπτωση είχαν δύο 
ασθενείς.

Ακτινολογική εκτίμηση: (Πίνακας 3)
α) Τα ¾ των ασθενών είχαν έξω πλάγια παρε-

κτόπιση της κεφαλής του πρώτου μεταταρσίου 
>50% της εγκαρσίας διαμέτρου προεγχειρητικά, 
όμως διατηρήθηκε το 30% μετεγχειρητικά.

 β) Η γωνία ΒΜΔ κυμάνθηκε από 180 -380 μο 
300 προεγχειρητικά, ενώ μετά την επέμβαση 150-
220 μο 190 βελτίωση κατά 100 .

 γ) Η πρώτη μεσομετατάρσιος πριν το χειρουρ-
γείο 100-180 μο 150, μετά 100-160 μο 110, βελτίω-
ση κατά 40. 

δ) Η παρεκτόπιση σε μετωπιαίο επίπεδο, ηταν 
σε 14 πελματιαία, σε δύο ραχιαία και σε οκτώ ου-
δετέρα πριν το χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο 

τρεις έχασαν την πελματιαία παρεκτόπιση προς 
ουδετέρα.

 
Παρατηρήσεις επι των αποτελεσμάτων:
1) Παρατηρείται μια διαχρονική βελτίωση των 

αποτελεσμάτων (τα μακρόχρονα αποτελέσματα 
είναι καλλίτερα από τα πρώιμα).

2) Η μέθοδος είναι καλά ανεκτή και κανείς δεν 
έκανε αλλαγή σε άλλη τεχνική

3) Η μέθοδος είναι αποδεκτή και ανεκτή και σε 
αμφοτερόπλευρη εφαρμογή μιας συνεδρίας.

4) Η σταθερότητα και η κίνηση της ΜΤΦ, ήταν 
ικανοποιητική καθ όσον η επέμβαση είναι εξω-
αρθρική, δυσκαμψία παρατηρήθηκε σε 3 /24 και 
ήταν της τάξης του 8%.

Συζήτηση

H υποδόρια οστεοτομία του πρώτου μεταταρ-
σίου ανήκει στις περιφερικές οστεοτομίες για τον 
βλαισό μεγάλο δάκτυλο με κύρια ένδειξη τις ελα-
φρές και μέτριες μορφές της παραμόρφωσης και 
αποτελέσματα ικανοποιητικά από τη βιβλιογρα-
φία (Bosch και συν 1990, Magnan και συν 1997 
Portaluri 2000, Bartolozzi 2000). Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήσαμε (SERI), χαρακτηρίζεται ως μι-
κρή χειρουργική, βελτιώνει τις ακτινολογικές πα-
ραμέτρους και δίδει αποτελέσματα παρόμοια των 
ανοικτών μεθόδων όπως οι τεχνικές: Wilson, 
Mitchell, Chevron, Hohmann (Johnson και συν 
1979, Austin Leverden 1981, Συμεωνίδης και συν 

Eικόνα 8,9 : Ακτινολογικά ένα μήνα 
μετά την αφαίρεση της βελόνας δια-
τηρείται η παρεκτόπιση και 4 χρόνια 
μετά πλήρης πώρωση στην περιοχή 
της οστεοτομίας σε θέση διορθώσεως.
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1985, Ντούνης & Τσιμπινός 1991, Jones και συν 
1995, Timka και συν 2000, Stoffella P 2002). Μει-
ονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι προκαλεί βρά-
χυνση του πρώτου μεταταρσίου και μεταταρσαλ-
γία του δεύτερου, ενώ αδυνατεί να διορθώσει την 
πρώτη μεσομετατάρσιο γωνία. Αντενδείξεις της 
μεθόδου είναι: 

1)  Δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος με οστεο-
αρθριτικές αλλοιώσεις.

2) Βαριές μορφές της παραμόρφωσης.
 Ο τύπος της σταθεροποίησης είναι ευφυής 

και συγχρόνως απλός: παροστική πορεία της βε-
λόνας επι τα έσω του μεγάλου δακτύλου μέχρι 
την οστεοτομία και εκείθεν ενδοαυλικά στο πρώ-
το μετατάρσιο. Εάν η οστεοτομία είναι άψογη, η 
ίδια η βελόνα με την βοήθεια πολλές φορές του 
ειδικού διάτρητου αγγίστρου, προκαλεί έξω πα-
ρεκτόπιση του μεγάλου δακτύλου και ενδοαυλι-
κή εισβίβαση. Πλήρης πώρωση της οστεοτομίας 
γίνεται σε έξι μήνες. Υπερδιόρθωση δεν παρατη-
ρήθηκε, επειδή η επέμβαση είναι εξωαρθρική και 
γιατί δεν γίνεται αποκόλληση των έξω στοιχείων. 
Έτσι η παρεκτόπιση κατά τον χρόνο στερέωσης 
έχει μιά απώλεια της τάξης του 18% (Magnan και 
συν 2005).

Η φλεγμονή της βελόνας παραμένει ένα πρό-
βλημα, τις πιο πολλές φορές αντιμετωπίσιμο, που 
κυμαίνεται από 0%-3, 5% (Bosch και συν 1990, 
Magnan και συν 1997). Στη δική μας σειρά ήταν 
3/24 πόδια. Η δυσκαμψία της πρώτης μεταταρσι-

ο-φαλαγγικής άρθρωσης, που υπάρχει στις ανοι-
κτές μεθόδους, εδώ είναι 6, 8% (Bartolozzi & 
Magnan 2000, Magnan 2005). Στη δική μας σειρά 
ήταν 2/24 πόδια. Τα χείλη της οστεοτομίας έσω και 
έξω, συνήθως ομαλοποιούνται και σπάνια δίδουν 
συμπτώματα, που αγγίζουν το 2% από την βιβλι-
ογραφία (Rochatko και συν 1994, Τimka και συν 
1997). Με βάση τα ανωτέρω η μέθοδος, μπορεί να 
είναι μια εναλλακτική πρόταση θεραπείας σε σχέ-
ση με τις παραδοσιακές ανοικτές τεχνικές, καθώς 
δίδει συγκρίσιμα αποτελέσματα με ελάχιστες επι-
πλοκές και καλή ανοχή (Austin -Leverden 1981, 
Kramer J 1990, Pochatko και συν 1994, Conklin 
1998, Cain και συν 1999, Timka- Zempsch 2000, 
Bartolozzi & Magnan 2000, Deorio & Ware 2001, 
Stoffella R 2002).

Συμπεράσματα: 

Η περιφερική υποδόρια οστεοτομία του μετα-
ταρσίου τύπου S E R I, έχει τα εξής πλεονεκτή-
ματα. 
1.  Είναι μέθοδος μικρής χειρουργικής –Εξωαρθρι-

κή.
2. Με βραχύ χειρουργικό χρόνο.
3. Καλής ανοχής -ταχείας κινητοποίησης.
4.  Διενεργείται με Block ποδοκνημικής, χωρίς 

ίσχαιμο.
5.  Απλότητα και πρωτοτυπία στη σταθεροποίηση 

και εφαρμογή της βελόνας με το χέρι.

Εικόνα 10: κλινικά τέσσερα χρόνια 
μετά την επέμβαση, το πόδι είναι ασυ-

μπτωματικό και διαχρονικά βελτιούμε-
νο με ορατό το βαθμό της διόρθωσης.
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Πίνακας 2. Παράμετροι αξιολόγησης-Βαθμολόγιο
 (AOFAS scores for Fuctional Capability at the time of Follow up - Magnan et al JBJS 2005)

υ

υ
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Πίνακας 3. Παράμετροι αξιολόγησης. Υποδόρια οστεοτομία περιφερικού πέρατος πρώτου ΜΤ (SERI)
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6.  Χαμηλή νοσηρότητα με ελάχιστες επιπλοκές.
7.  Διατήρηση και διαχρονική βελτίωση των απο-

τελεσμάτων. 

Abstract

Hallux valgus treatment with distal percutane-
ous osteotomy of the 1st Metatarsae (S.E.R.I.)

Papageorgiou K., Tilaveridis P., Papageorgiou 
I., Voutsas D., Milonas N.

Orthopaedic Department G.H. Drama

The distal osteotomy of the first metatarsal is a 
plus use method and indicated for mild to mod-
erate symptomatic hallux valgus deformity. Aim 
of this study is to evaluated the results after distal 
osteotomy with percutaneous technique. We study 
this method on from 2004 to 2008 on 26 cases in 21 
patient most women. The technique was in distal 
osteotomy of the supcapital region of the first meta-
tarsal with use of a wire for immobilization trans-
cutaneous. The hospitalization was short and early 
weight bearing was encouraged and the wire was 
removed after 5-6 weeks, after solid union of oste-
otomy clinicaly and radiologicaly. 

Resusts: we re-examined 20/24 patients /feet in 
period from 6 months to 4 years according to pa-
rameters to AOFAS, the results were satisfactory 
about the pain, bearing shoes and functional with 
trans-time improvement .The HV angle was im-
proved about to 60-80 per cent and the complica-
tions were minimal.

Conclusions: From our study and according to 
bibliography it appears that the distal osteotomy of 
the first metatarsal with percutaneous technique of-
fer good correction of the hallux valgus deformity. 
The clinical results are comparable with these of tra-
ditional techniques with additional advantages of a 
minimally invasive procedure, short hospitalization 
and minimally risk of complications.

Key words:  Hallux valgus, osteotomy, first meta-
tarsal.
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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τα αποτελέ-
σματα της χρήσης εξωτερικής οστεοσύνθεσης στην αντιμετώπι-
ση ενδαρθρικών καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδος. Την εξαε-
τία 2004-2009 αντιμετωπίσαμε 26 ενδαρθρικά κατάγματα σε ισά-
ριθμους ασθενείς. 18 εξ αυτών ήταν άνδρες, ενώ υπερτερούσε η 
βλάβη που αφορούσε στο δεξιό άκρο σε 21 ασθενείς. Το αίτιο 
ήταν τροχαίο ατύχημα σε εννέα περιπτώσεις και πτώση από ύψος 
σε 15 ασθενείς. Όλοι αντιμετωπίσθηκαν εντός 24ώρου με ίσχαι-
μο περίδεση, χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης και τοποθέτηση 
βελονών και μοσχευμάτων όπου ήταν απαραίτητο. Στη πενταετή 
παρακολούθηση είχαμε οκτώ φλεγμονές βελονών και δύο πωρώ-
σεις σε πλημμελή θέση. Το αποτέλεσμα κρίθηκε άριστο σε επτά 
ασθενείς, καλό σε εννέα ασθενείς, μέτριο σε πέντε και πτωχό σε 
τρεις ασθενείς.  
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ενδαρθρικών καταγμάτων πε-
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Εισαγωγή 

Τα κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερ-
κίδας είναι πολύ συχνά αποτελώντας το 1/6 των 
καταγμάτων που αντιμετωπίζονται στα επείγοντα 
εξωτερικά ιατρεία. Αποτελούν το 17% των καταγ-
μάτων του άνω άκρου και το 75% των καταγμά-
των του αντιβραχίου. Σε νεαρά άτομα οφείλονται 
σε άσκηση βίας υψηλής ενέργειας όπως η πτώ-
ση πάνω στο άκρο που βρίσκεται σε υπερέκταση 
και τροχαία ατυχήματα ενώ σε ηλικιωμένους σε 
άσκηση βίας χαμηλής ενέργειας λόγω οστεοπενί-
ας και οστεοπόρωσης. Η κλινική εικόνα των κα-
ταγμάτων περιλαμβάνει τοπικό οίδημα και άλγος, 
εκχύμωση και παραμόρφωση, ενώ οι κινήσεις εί-
ναι επώδυνες. Οι απλές ακτινογραφίες σε προσθι-
οπίσθια και πλάγια προβολή και η αξονική τομο-
γραφία θα καθορίσουν τον τύπο του κατάγματος 
και τον τρόπο αντιμετώπισής του. Τα κατάγματα 
του περιφερικού άκρου της κερκίδας διακρίνονται 
σε εξωαρθρικά (Colles, Smith), ενδαρθρικά (ραχι-
αίο και παλαμιαίο Barton) και το κάταγμα στυλο-
ειδούς απόφυσης της κερκίδας - Chauffer. Υπάρ-
χουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης όπως της 
ΑΟ, του Melone, του Fernandez και του Frykman 
(Campbell 1998).

Η λειτουργικότητα επηρεάζεται όταν η ραχιαία 
γωνίωση υπερβαίνει τις 200, η κερκιδική κλίση εί-
ναι μικρότερη από100 ή υπάρχει κερκιδική μετα-
τόπιση πάνω από 2mm. Το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα είναι η βράχυνση πάνω από 6 mm με αποτέλε-
σμα αύξηση του μήκους της ωλένης, η οποία μπο-
ρεί να προκαλέσει σημαντικό άλγος στον καρπό, 
λόγω ωλενοκαρπικής πρόσκρουσης. Επίσης κάθε 
υπολειπόμενη παραμόρφωση της αρθρικής επι-
φάνειας μεγαλύτερη των 2 mm συνοδεύεται ανα-
πόφευκτα από ανάπτυξη μετατραυματικής αρθρί-
τιδας (Schatzker and Τile 1999)  

Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την 
αντιμετώπιση των καταγμάτων είναι η κατάστα-
ση του ασθενούς, ο τύπος του κατάγματος εάν το 
κάταγμα είναι ανοικτό, οι βλάβες των πέριξ μαλα-
κών μορίων και τα σύνδρομα πίεσης νεύρων. Η 
χειρουργική θεραπεία μπορεί να είναι διαδερμι-
κή σταθεροποίηση με βελόνες, βελόνες με γύψο, 
εξωτερική οστεοσύνθεση συνοδευόμενη ίσως 

με περιορισμένη εσωτερική οστεοσύνθεση και η 
ανοικτή ανάταξη με εσωτερική οστεοσύνθεση. 

Υλικό-Μέθοδος

Την εξαετία 2004-2009 αντιμετωπίσαμε στην 
Κλινική μας με εξωτερική οστεοσύνθεση 26 εν-
δαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδος σε 
ισάριθμους ασθενείς. Δεκαοκτώ εξ αυτών ήταν 
άνδρες ενώ η βλάβη αφορούσε το δεξιό άνω άκρο 
σε 21 ασθενείς. Η ηλικία των ασθενών κυμαινό-
ταν από τα 55 έως τα 89 έτη με μέσο όρο ηλικίας 
τα 72 έτη. Το αίτιο αυτών ήταν τροχαίο ατύχημα 
σε εννέα περιπτώσεις και πτώση από ύψος σε τε-
ντωμένο άκρο σε 15 ασθενείς. Οι ασθενείς προ-
σήλθαν στα επείγοντα ιατρεία με οίδημα της πη-
χεοκαρπικής, εκχύμωση, άλγος με την κίνηση και 
την πίεση και έντονη παραμόρφωση. Κατά τον 
άμεσο ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ενδαρ-
θρικό κάταγμα με μικρή έως μεγάλη συντριβή του 
κάτω πέρατος της κερκίδας (έως και επτά οστι-
κά τεμάχια) και άλλοτε άλλου βαθμού αποδιορ-
γάνωση της αρθρικής επιφάνειας. Σε επτά περι-
πτώσεις η γραμμή του κατάγματος επεκτεινόταν 
από την αρθρική επιφάνεια έως και το κάτω τρι-
τημόριο της διάφυσης της κερκίδας. Όλοι ο ασθε-
νείς υποβλήθηκαν σε επέμβαση εντός 24ώρου με 
ίσχαιμο περίδεση, χρήση εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης και κλειστή ανάταξη με συνδεσμόταξη. Τοπο-
θέτηση βελονών και μοσχευμάτων διενεργήθη-
κε σε 13 ασθενείς λόγω μεγάλης συντριβής (εικ. 
1). Οι ασθενείς παρέμειναν στην κλινική μας με 
το άκρο σε ανάρτηση για 3-5 μέρες χωρίς άμεσες 
μετεγχειρητικές επιπλοκές (κάταγμα 2ου μετακαρ-
πίου, βλάβη αγγείων – νεύρων). Η αφαίρεση των 
βελονών γινόταν συνήθως 6-8 εβδομάδες μετά 
την επέμβαση ανάλογα με τον τύπο του κατάγ-
ματος και την πρόοδο της πώρωσης ενώ η εξωτε-
ρική οστεοσύνθεση αφαιρέθηκε τρεις μήνες μετά 
την επέμβαση. Στις οκτώ περιπτώσεις που εμφα-
νίσθηκε φλεγμονή βελονών αυτή αντιμετωπίσθη-
κε επιτυχώς με αντιβίωση βάσει αντιβιογράμμα-
τος για 14 μέρες. Στους ασθενείς προτάθηκαν συ-
νεδρίες φυσικοθεραπείας για βελτίωση της κινη-
τικότητας και του άλγους της ΠΧΚ. Στη πεντα-
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ετή παρακολούθηση παρατηρήθηκαν δύο πωρώ-
σεις σε πλημμελή θέση χωρίς ανάγκη διορθωτι-
κής οστεοτομίας (εικ.2), αρθρίτιδα πηχεοκαρπι-
κής σε δύο ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με 
συντηρητική αγωγή, περιορισμός κινήσεων ραχι-
αίας έκτασης 5-150 σε επτά ασθενείς και παλαμι-
αίας κάμψης 5-250 σε τρεις ασθενείς. Το αποτέλε-
σμα κρίθηκε άριστο σε επτά ασθενείς, καλό σε εν-
νέα ασθενείς, μέτριο σε πέντε και πτωχό σε τρεις 
ασθενείς. 

Συζήτηση

Ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισης των ενδαρ-
θρικών καταγμάτων του περιφερικού άκρου της 
κερκίδας αποτελεί αντικείμενο πολλών συζητή-
σεων και επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Η θε-
ραπεία πρέπει να έχει καλό κοσμητικό και λει-

τουργικό αποτέλεσμα. Τα ενδαρθρικά κατάγματα 
του περιφερικού άκρου της κερκίδας αποτελούν 
σημαντικό κλινικό πρόβλημα διότι είτε λόγω δι-
αταραχής της αρθρικής επιφάνειας ιδίως σε συν-
τριπτικά, είτε λόγω βλάβης του χόνδρου την στιγ-
μή της κάκωσης είτε λόγω πώρωσης σε πλημμε-
λή θέση λόγω απώλειας ανάταξης σε ποσοστό 40 
με 65% οδηγούν σε μετατραυματική αρθρίτιδα με 
αποτέλεσμα μια επώδυνη και δύσκαμπτη πηχεο-
καρπική (Lafontaine et al 1989). Tα ενδαρθρικά 
κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδος σε νε-
αρά άτομα οδηγούν σε ακτινολογική και κλινική 
εμφάνιση αρθρίτιδας παρά την απουσία ιδιαίτε-
ρης παραμόρφωσης της άρθρωσης ή του άξονα, 
πιθανώς λόγω βλάβης και διαταραχής των σχέ-
σεων των μαλακών μορίων του καρπού (Strange-
Vognsen 1991, Geissler and al 1996). Επομένως 
είναι σημαντική η αποκατάσταση της αρθρικής 
επιφάνειας για να ελαττωθεί η πιθανότητα με-
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Εικόνα 1: α) Ενδαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδος, β) Αντιμετώπιση με εξωτερική οστεοσύνθεση και 2 
K – wires, γ) τέσσερις μήνες μετεγχειρητικά άριστο κλινικό και πολύ καλό ακτινολογικό αποτέλεσμα.



τατραυματικής αρθρίτιδας και να επιτευχθεί ένα 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα (Knirk and Jupiter 
1986, Anderson et al 2005). Μετεγχειρητική πα-
ρεκτόπιση παρατηρήθηκε συχνότερα στη συντη-
ρητική αντιμετώπιση καταγμάτων αν και αυτά 
που είχαν χειρουργηθεί ήταν μεγαλύτερου βαθ-
μού συντριβής (Lafontaine et al 1989). Συγκριτι-
κές μελέτες μεταξύ κλειστής ανάταξης και γύψι-
νου επιδέσμου και κλειστής ανάταξης και χρή-
σης βελονών K-wires τόσο ως προς το ακτινο-
λογικό όσο και προς το κλινικό αποτέλεσμα κα-
τάληξαν στο συμπέρασμα ότι η δεύτερη μέθοδος 
είχε καλύτερα αποτελέσματα (Babst et al 1989). Η 
χρήση βελονών Kirschner στο 2ο και 5ο μετακάρ-
πιο σε συνδυασμό με τη εφαρμογή γύψινου επι-
δέσμου έχει εφαρμοσθεί με πολύ καλά αποτελέ-
σματα σε ηλικιωμένους ασθενείς (Green 1975, 
Kwasny et al 1990). Το ίδιο καλά αποτελέσματα 
παρουσίασε και η ανάταξη και συγκράτηση του 

κατάγματος με βελόνες και σύρμα (Katznelson 
et al 1980). Συγκριτική μελέτη της αντιμετώπι-
σης των ενδαρθρικών καταγμάτων του περιφε-
ρικού άκρου της κερκίδας μεταξύ γύψινου επιδέ-
σμου και εξωτερικής οστεοσύνθεσης παρουσία-
σε σημαντική υστέρηση της πρώτης μεθόδου ως 
προς το εύρος κίνησης του καρπού και την ωλένια 
απόκλιση (Aktekin et al 2010). Συγκριτική μελέ-
τη μεταξύ εξωτερικής οστεοσύνθεσης και εσωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης με πλάκα βίδες έδειξε ισο-
δύναμα αποτελέσματα ( Xu et al 2009). Άλλη συ-
γκριτική μελέτη μεταξύ εξωτερικής και εσωτερι-
κής οστεοσύνθεση έδειξε σχεδόν παρόμοια απο-
τελέσματα όσον αφορά στο μήκος, την παλαμιαία 
και την ωλένια απόκλιση ωστόσο ένα χρόνο μετά 
την επέμβαση το εύρος κίνησης υστερούσε στην 
εξωτερική οστεοσύνθεση (Zamzuri et al 2004). 
Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η εσωτερι-
κή οστεοσύνθεση με πλάκα βίδες υπερτερεί της 
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Εικόνα 2: α) Ενδαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδος, β) Αντιμετώπιση με εξωτερική οστεο-
σύνθεση και 2 K – wires, γ) τρεις μήνες μετεγχειρητικά πώρωση σε πλημμελή θέση χωρίς ανάγκη 

διορθωτικής οστεοτομίας (περιορισμός παλαμιαίας κάμψης 15ο ). 



εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε συνδυασμό με βε-
λόνες (Leung et al 2008). Η ανοικτή ανάταξη και 
η συνδυασμένη εσωτερική και εξωτερική οστεο-
σύνθεση των καταγμάτων τύπου C3 της ταξινό-
μησης κατά AO μπορούν να αποκαταστήσουν τις 
ακτινογραφικές παραμέτρους σχεδόν στις κανο-
νικές τιμές, να διατηρήσουν τη ανάταξη και να 
δώσουν ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα 
(Bradway et al 1989, Rogachefsky et al 2001). Η 
εσωτερική οστεοσύνθεση με παλαμιαία προσπέ-
λαση και συγκράτηση των τεμαχίων με παλαμι-
αία πλάκα και βίδες θεωρείται από αρκετούς συγ-
γραφείς ή μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπι-
ση καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας 
(Georgoulis et al 1992, Jupiter et al 1996) με προ-
βλέψιμα αποτελέσματα σχετικά με την αποκατά-
σταση του μήκους και τη μορφή του κάτω πέρα-
τος της κερκίδος ενω η αρθρίτιδα είχε μια δευτε-
ρεύουσα επίδραση στο τελικό κλινικό αποτέλε-
σμα (Fitoussi et al 1997, Lutz et al 2007). Απενα-
ντίας πολλοί συγγραφείς πιστεύουν ότι μέθοδος 
εκλογής για την αντιμετώπιση σοβαρών συντρι-
πτικών ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρα-
τος της κερκίδας είναι η εξωτερική οστεοσύνθεση 
(van Dijk and Laudy 1996, Kapoor and al 2000) 
με ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα τόσο σε νεα-
ρούς ασθενείς όσο και σε ηλικιωμένους ασθενείς 
με οστεοπόρωση (Huch et al 1996, Hegeman et 
al 2005). Σύμφωνα με άλλες μελέτες υψηλής συ-
ντριπτικότητας ενδαρθρικά κατάγματα του κάτω 
πέρατος της κερκίδας πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με ανοικτή ανάταξη και συνδυασμό εσωτερικής 
και εξωτερικής οστεοσύνθεσης για να επιτευχθεί 
υψηλό ποσοστό πώρωσης και καλή λειτουργικό-
τητα της άρθρωσης (Mennen and Labuschagne 
1993,Pradhan et al 2009). Η διεθνής βιβλιογρα-
φία υποστηρίζει ότι η εξωτερική οστεοσύνθεση 
έχει θέση στην θεραπεία των ανοικτών ενδαρθρι-
κών καταγμάτων συνδυαζόμενη μερικές φορές 
με τη χρήση μοσχευμάτων (Brunner et al 1989, 
Schwab et al 1992).Η διαβαθισμένη διάταση της 
άρθρωσης του καρπού και η ανάταξη τήν οποία 
επιτυγχάνει η εξωτερική οστεοσύνθεση, σχετί-
ζονται με το καλό αποτέλεσμα ως προς το μήκος 
και το εύρος κινήσεως της άρθρωσης του καρπού 
(Capo et al 2009). Μελέτη σε 30 μέσης ηλικίας 

ασθενείς έδειξε ότι η κλειστή ανάταξη και σταθε-
ροποίηση με εξωτερική οστεοσύνθεση έχει πολύ 
καλά αποτελέσματα ((Bishay et al 1994, Mehboob 
and Anjum 2008) με πρόωρη λειτουργική αποκα-
τάσταση.  Η χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
και κλειστής ανάταξης σε σοβαρά συντριπτικά 
ενδαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας 
σε ηλικιωμένες γυναίκες είχε καλό αποτέλεσμα 
αλλά υψηλό ποσοστό παρεκτόπισης (Hegeman 
et al 2005). Για την αντιμετώπιση των ενδαρθρι-
κών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας 
έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι τύποι και μηχα-
νισμοί εξωτερικής οστεοσύνθεσης όπως η τριών 
διαστάσεων δυναμική εξωτερική οστεοσύνθεση 
της ΑΟ που επιτρέπει κινήσεις του καρπού βελτι-
ώνοντας έτσι το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα 
(Goslings et al 1994), η μικρή εξωτερική οστεο-
σύνθεση της ΑΟ (Horesh et al 1991), η εξωτερι-
κή οστεοσύνθεση τύπου Hoffmann με πολύ καλά 
αποτελέσματα σε ασταθή συντριπτικά κατάγμα-
τα του κάτω πέρατος της κερκίδας τύπου VII και 
VIII κατά Frykman (Suso et al 1993), η εξωτερι-
κή οστεοσύνθεση τύπου Mitkovic που σε συνδυ-
ασμό με βελόνες Kirschner έδωσε άριστα αποτε-
λέσματα (Micić et al 2004) και τέλος η εξωτερική 
οστεοσύνθεση τύπου Ilizarov (Fiala et al 1989). 
Έχει περιγραφεί και η αρθροσκοπικά υποβοηθού-
μενη ανάταξη του ενδαρθρικού κατάγματος του 
περιφερικού άκρου της κερκίδας που βοηθά στην 
ανίχνευση συνοδών βλαβών του αρθρικού χόν-
δρου ή του τρίγωνου χόνδρου που έχουν στενή 
σχέση με τον τύπο κατάγματος Frykman (Doi et 
al 1999, Guofen et al 2005, Espinosa-Gutiérrez et 
al 2009). Επιπλοκές που μπορεί να εμφανισθούν 
στην αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμά-
των του κάτω πέρατος της κερκίδας με εξωτερι-
κή οστεοσύνθεση είναι η πρόωρη δυσκαμψία των 
δακτύλων, η φλεγμονή των βελονών και τέλος η 
απώλεια της ανάταξης (Chan et al 1999). Υπάρ-
χουν περιπτώσεις ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
επέμβαση Darrach ή μεταφορά τενόντων εξαι-
τίας ρήξης του μακρύ εκτείνοντα του αντίχειρα 
(Zanotti and Louis 1997). Σε μελέτη μεγάλης σει-
ράς αντιμετώπισης ενδαρθρικών καταγμάτων του 
κάτω πέρατος της κερκίδας με εξωτερική οστεο-
σύνθεση το ποσοστό πολύ καλού ακτινολογικού 
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αποτελέσματος ήταν 90% αλλά το αντίστοιχο 
ποσοστό της λειτουργικότητας έπεφτε στο 70%. 
(Anand et al 2004). Συμπερασματικά η αντιμετώ-
πιση των συντριπτικών ενδαρθρικών καταγμάτων 
του κάτω πέρατος της κερκίδας πρέπει να απο-
σκοπεί στο καλό ανατομικό και λειτουργικό απο-
τέλεσμα και σύμφωνα με την εμπειρία μας η εξω-
τερική οστεοσύνθεση, με την ταυτόχρονη χρήση 
βελονών και μοσχευμάτων επί μεγάλης συντρι-
βής, το επιτυγχάνει σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Abstract

Results of treatment of distal radius intraartic-
ular fractures with external fixation 

Paraschou S, Hatziliadis G, Flegas P, Anastaso-
poulos E, Dionelis P, Karanikolas A.

A' Orthopaedic Department- Kilkis General 
Hospital

The aim of this study is to present our experience 
in the treatment of distal radius intraarticular frac-
tures with external fixation. Between 2004-2009 
twenty-six fractures were treated in equal num-
ber of patients. 18 of them were males whereas the 
fractures concerned the right hand in 21 patients. 
The cause was car accident in nine patients and fall 
from height in the other 15 patients. All patients 
were submitted in surgical treatment with exter-
nal fixation in combination with K-Wires and iliac 
grafts where it was necessary. In five years follow up 
eight pin track infections and two mallunions were 
observed. The result was excellent in five patients 
good in nine fair in five and poor in three patients .

Key words:  distal radius intraarticular fractures, 
external fixation. 
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Περίληψη

Παρουσιάζουμε πέντε ασθενείς με αρθροκατάδυση του ισχίου 
(Otto pelvis ή acetabular protrusion). Τα τελευταία 12 έτη αντι-
μετωπίσαμε στην Κλινική μας πέντε ασθενείς με αρθροκατάδυση 
του ισχίου. Οι ασθενείς ήταν τέσσερις γυναίκες με μέσο όρο ηλικί-
ας τα 66 έτη και ένας έφηβος 14 χρονών με αμφοτερόπλευρη αρ-
θροκατάδυση ισχίων. Οι ασθενείς παραπονιόνταν για επώδυνο πε-
ριορισμό κινήσεων των ισχίων. Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε εμ-
βύθιση κοτύλης, με το εσωτερικό της τοίχωμα να προβάλει εσω-
τερικά της λαγονοκτενικής γραμμής. Η ακτινολογική εικόνα δι-
αφοροποιήθηκε από την νόσο του Paget και την οστεομαλακία. 
Ο άνδρας είναι τώρα 26 ετών (12 έτη παρακολούθησης) με μέ-
τριου βαθμού επώδυνο περιορισμό κινήσεων των ισχίων. Οι γυ-
ναίκες ασθενείς υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική του ισχί-
ου λόγω οστεοαρθρίτιδας ενώ ο άνδρας ασθενής παρακολουθείται 
έως ότου ο πόνος και ο περιορισμός την κινήσεων των ισχίων κα-
ταστήσουν αναγκαία την αποκατάσταση αυτών.

Αρθροκατάδυση ισχίου.
Αναφορά πέντε περιπτώσεων
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Εισαγωγή

 Η αρθροκατάδυση του ισχίου (Otto 
pelvis ή acetabular protrusion) χαρακτηρίζεται 
από την προοδευτική εμβύθιση της μηριαίας κε-
φαλής στην κοτύλη και την πύελο.

 Η βαθμιαία εμβύθιση της κοτυλιαίας κοι-
λότητας μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή να προκληθεί 
από νεοπλασίες των ισχίων, μεταβολικές ή φλεγ-
μονώδεις νόσους, κακώσεις της πυέλου και γενε-
τικές διαταραχές (Adib et al 2005, Van De Velde 
2007). Έχει αναφερθεί περίπτωση ανάπτυξης αρ-
θροκατάδυσης του δεξιού ισχίου σε κορίτσι 12 
ετών με πυελικό αιμαγγείωμα (Rao and Crawford 
1994). Τα 2/3 των βλαβών είναι αμφοτερόπλευ-
ρας και αφορούν συχνότερα σε άτομα της μέ-
σης ηλικίας αλλά η πάθηση μπορεί να εμφανι-
στεί και κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή αμέσως 
μετά (Campbells 1998). Πιστεύεται ότι η πάθηση 
έχει οικογενή προδιάθεση. Προσβάλει συχνότερα 
τα κορίτσια και στα αρχικά στάδια συνήθως δεν 
υπάρχουν συμπτώματα εκτός από περιορισμό της 
κινητικότητας των ισχίων. Σε νεαρά άτομα ηλικί-
ας 9 έως 15 ετών με νεανική ρευματοειδή αρθρί-
τιδα μπορεί να υπάρχει πόνος στην πλήρη κάμψη 
των ισχίων και σπασμός των προσαγωγών κατά 
την προσαγωγή των ισχίων που είναι ένα χρήσι-
μο πρόωρο σημάδι για την πρόβλεψη των συνυ-
παρχουσών παθολογικών καταστάσεων των ισχί-
ων (Shore et al 1981).  Ο ακτινολογικός έλεγχος 
δείχνει την εμβυθισμένη κοτύλη, με το εσωτερι-
κό της τοίχωμα να προβάλει εσωτερικά της λα-
γονοκτενικής γραμμής (McBride et al 2001). Επί-
σης η μαγνητική τομογραφία είναι μια χρήσιμη 
εξέταση για τη εκτίμηση της προόδου της νόσου 
(Heinrichs 1999, Chen et al 2009). Αργότερα μπο-
ρεί να αναπτυχθεί οστεαρθρίτιδα, αλλά ως τότε η 
πάθηση δεν απαιτεί καμία θεραπεία (Apley 1993). 
Σε μεγαλύτερες ηλικίες η αρθροκατάδυση του 
ισχίου μπορεί να παρουσιαστεί επί εδάφους οστι-
κών παθήσεων όπως οστεομαλακία, νόσος του 
Paget, τελικό στάδιο της ρευματοειδούς αρθρίτι-
δας, οστεοπόρωση, μετά από περιοχική ακτινοβο-
λία, σπονδυλίτιδα, σπονδυλαθρίτιδα (Gusis et al 
1993b) , νευροινομάτωση (Mandell et al 1992) και 
το συνδρόμο Marfan (Bible et al 1983, Kindynis 

and Garcia 1990, Apley 1993, Campbells 1998, 
Van de Velde 2006). Έχει περιγραφεί η περίπτωση 
77χρόνου ασθενή που ανάπτυξε αμφοτερόπλευ-
ρη αρθροκατάδυση των ισχίων ύστερα από πυε-
λική ακτινοβολία για όγκο της προστατικής ου-
ρήθρας χωρίς να υπάρχουν στοιχεία μετάστασης 
(Hasselbacher and Schumacher 1977). Ο έντονος 
πόνος και ο σοβαρός περιορισμός των κινήσεων 
είναι ενδείξεις για αρθροπλαστική του ισχίου. Σε 
αμφοτερόπλευρη προσβολή επί νεαρής ηλικίας με 
έντονη δραστηριότητα εναλακτική λύση αποτε-
λεί και η αρθρόδεση του ισχίου (Campbells 1998). 

Υλικό μέθοδος

Τα τελευταία 12 έτη αντιμετωπίσαμε στην Κλι-
νική μας πέντε ασθενείς με αρθροκατάδυση του 
ισχίου. Οι ασθενείς ήταν τέσσερις γυναίκες με 
ηλικία που κυμαινόταν από τα 56 έτη έως τα 78 
έτη (μέσος όρος ηλικίας τα 66 έτη) και ένας έφη-
βος 14 χρονών με αμφοτερόπλευρη εντόπιση της 
νόσου. Οι τέσσερις γυναίκες ασθενείς παρουσία-
ζαν κλινικά μεγάλο και επώδυνο περιορισμό των 
κινήσεων ενώ υπήρχε και πόνος ηρεμίας (νυκτε-
ρινός πόνος). Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο δια-
πιστώθηκε εμβύθιση της πάσχουσας κοτύλης, με 
το εσωτερικό της τοίχωμα να προβάλει εσωτερικά 
της λαγονοκτενικής γραμμής και άλλοτε άλλου 
βαθμού οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις. Και οι τέσ-
σερις γυναίκες ασθενείς υποβλήθηκαν με επιτυ-
χία σε ολική αρθροπλαστική του πάσχοντος ισχί-
ου, τρεις χωρίς και μία με τσιμέντο (κοτύλες: 1 βι-
δωτή και 2 press fit) (εικ. 1). Ο έφηβος ασθενής 
προσήλθε για πρώτη φορά στην κλινική μας στην 
ηλικία την 14 ετών με ελαφρύ περιορισμό των κι-
νήσεων και στα δύο ισχία αλλά χωρίς αναφερό-
μενο άλγος. Η ακτινολογική εικόνα ήταν η εικόνα 
αρθροκατάδυσης των ισχίων στα πρώτα στάδια 
με ελαφρά προβολή του εσωτερικού τοιχώματος 
της κοτύλης πέρα της λαγονοκτενικής γραμμής. 
Κατά την τελευταία παρακολούθηση 12 έτη μετά 
την πρώτη επίσκεψη σε ηλικία 26 ετών ο ακτι-
νολογικός έλεγχος δεν έδειξε αρχόμενη οστεο-
αρθρίτιδα άμφω. Κλινικά το ΔΕ ισχίο παρουσία-
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ζε περιορισμό 100 στην κάμψη, στην έσω και έξω 
στροφή ενώ το ΑΡ ισχίο είχε 200 περιορισμό στην 
κάμψη, 300 και 200 στην απαγωγή και προσαγωγή 
αντίστοιχα (εικ. 2,3). Η παρακολούθηση του άν-
δρα ασθενή θα συνεχισθεί έως ότου η επιδείνωση 
του πόνου και του περιορισμού των κινήσεων των 
ισχίων θα καταστήσει αναγκαία την ολική αρθρο-
πλαστική αυτών.

Συζήτηση

Η αρθροκατάδυση του ισχίου (Οtto pelvis ή 
acetabular protrusion) χαρακτηρίζεται από την 
προοδευτική εμβύθιση της μηριαίας κεφαλής στην 
κοτύλη και την πύελο. Το σύνδρομο Marfan είναι 
μια αυτοσωματική κυρίαρχη νόσος με διαταραχή 
του συνδετικού ιστού, με οφθαλμικές, σκελετικές, 

και καρδιαγγειακές εκδηλώσεις (Fast et al 1984). 
Η αρθροκατάδυση του ισχίου είναι ένα κριτήριο 
για τη διάγνωση του συνδρόμου Marfan (Yule et 
al 1999, Van de Velde 2006). Σε μια μελέτη το 50% 
των ασθενών ακτινολογικά είχε τυπική ακτινολο-
γική εικόνα αρθροκατάδυσης, το 31% παρουσιά-
ζε ελαφρά μορφή αρθροκατάδυσης με πιθανό κα-
τακερματισμό του tear drop και το υπόλοιπο εμ-
φάνιζε φυσιολογική κοτύλη (Steel 1996). Σε άλλη 
μελέτη η εμφάνιση αρθροκατάδυσης του ισχίου 
στους ασθενείς με το σύνδρομο Marfan κυμαινό-
ταν στο 31% (Do et al 2000) με την ετερόπλευρη 
εντόπιση να υπερέχει της αμφοτερόπλευρης σε 
αναλογία 4:3 (Wenger et al 1980). H επιδείνωση 
της αρθροκατάδυσης των ισχίων στους ασθενείς 
αυτούς αυξάνει δραματικά τις πρώτες δύο δεκα-
ετίες. Αυτό οδήγησε ορισμένους ορθοπαιδικούς 
στην προφυλακτική ολική αρθροπλαστική ισχίων 
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Εικόνα 1: α) προσθιοπίσθια ακτινογραφία και β) αξονικές τομογραφίες αριστερού ισχίου ασθενούς 69 ετών. 
Παρατηρείται αρθροκατάδυση του ισχίου με οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις, γ) διεγχειρητική ακτινογραφία δει-
κνύουσα την κοτύλη και δ) άμεσες μετεγχειρητικές ακτινογραφίες μετά την ολική αρθροπλαστική του ισχίου. 



για τους προεφήβους με αρθροκατάδυση (Van de 
Velde et al 2005). Από την άλλη μεριά σύμφωνα 
με την μελέτη των Sponseller και συνεργατών η 
προφυλακτική χειρουργική επέμβαση δεν είναι η 
ενδεδειγμένη αντιμετώπιση για τους περισσότε-
ρους ασθενείς με το σύνδρομο Marfan και ακτι-
νολογικά ευρήματα αρθροκατάδυσης (Do et al 
2000, Sponseller et al 2006). Στους ασθενείς με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα βρέθηκε αρθροκατάδυση 
των ισχίων σε ποσοστό 23%. Το 82% ήταν γυναί-
κες και το ποσοστό εμφάνισης δεν επηρεάσθηκε 
από τη λήψη γλυκοκορτικοστεροειδών (Gusis et 
al 1991, Gusis et al 1993a). Παρά την ύπαρξη πα-
λαιότερων μελετών που υποστήριζαν ότι τα γλυ-
κοκορτικοστεροειδή μπορεί να επηρεάσουν την 
εμφάνιση και την πορεία της νόσου (Hastings and 
Parker 1975), η τρέχουσα βιβλιογραφία υποστηρί-

ζει ότι η αρθροκατάδυση του ισχίου στους ασθε-
νείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα προχωρεί με ρυθμό 
2-3 χιλιοστά το χρόνο εύρημα σημαντικό για την 
αξιολόγηση της πορείας της ρευματοειδούς αρ-
θρίτιδας (Damron and Heiner 1993). Η ολική αρ-
θροπλαστική είναι η προτεινόμενη θεραπεία ιδι-
αίτερα στους ασθενείς που παρουσιάζουν ταχεία 
επιδείνωση ακτινολογικών ευρημάτων και κλινι-
κών συμπτωμάτων (Hastings and Parker 1975). 
Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα με τη χρή-
ση μοσχευμάτων και κοτύλης με δακτύλιο (Mibe 
et al 2005). Στους νεότερους ασθενείς η αντιμε-
τώπιση της αρθροκατάδυσης των ισχίων με την 
τεχνική της τοποθέτησης αυτόλογων μοσχευμά-
των και πορώδους κοτύλης χωρίς τσιμέντο έδει-
ξε καλά αποτελέσματα σύμφωνα με μελέτη που 
αφορούσε σε 23 ασθενείς (Mullaji and Marawar 
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Εικόνα 2: Προδευτική εξέλιξη αρθροκατάδυσης ισχίων άμφω σε έφηβο 14 ετών μετά από 12 έτη
 χωρίς οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις. 



2007). Άλλη μελέτη με 25 ασθενείς και με μόνη 
μακροχρόνια επιπλοκή την εμφάνιση οστεολυτι-
κών γραμμών επιβεβαίωσε και ενίσχυσε τα απο-
τελέσματα της προηγούμενης μελέτης (Figueras 
et al 2008). Η εμφάνιση οστεολυτικών γραμμών 
μπορεί να αποφευχθεί αν η διαμόρφωση της κο-
τύλης, η τοποθέτηση μοσχευμάτων και η τοποθέ-
τηση κοτύλιαίας πρόθεσης διπλής γεωμετρίας γί-
νει σε δύο στάδια (Krushell et al 2008). Η σχο-
λαστική διαμόρφωση της κοτύλης πριν την τοπο-
θέτηση των μοσχευμάτων και η χρήση τσιμέντου 
επί σοβαρής οστεοπόρωσης δίνουν αποτελέσμα-
τα παρόμοια με μια συνηθισμένη πρωτογενή ολι-
κή αρθροπλαστική ισχίου (Reis 2009). Μελέτες 
κατά τις οποίες παρακολουθήθηκαν ακτινολογι-
κά ολικές αρθροπλαστικές ισχίων επί αρθροκατά-
δυσης με χρήση μοσχευμάτων έδειξαν κυρίως κά-
θετη παρά οριζόντια μετανάστευση (Gates et al 
1989) ενώ το ποσοστό χαλάρωσης και αναθεώ-
ρησης ήταν παρόμοια με αυτά της πρωτογενούς 
ολικής (Gates et al 1990). 

Abctract

Otto pelvis – Report of 5 cases.

Flegas P, Paraschou S, Hatziliadis G, Anastaso-
poulos H, Karanikolas A.
A΄ Orthopaedic Department G.H. Kilkis

We present five patients with otto pelvis acetabu-
lar protrusion. The last 12 years we managed in our 
Department five patients with otto pelvis. The pa-
tients were four women with a mean age of 66 years 
and an adolescent 14 years old with bilateral otto 
pelvis. The patients were complaining for painful 
restriction of movements of the hips. The radiologi-
cal examination showed the acetabulum protrusion 
into the pelvic cavity, with its internal wall appear-
ing internally to the ilioischial line. The radiological 
picture was differentiated from the Paget disease 
and osteomalacia. At latest follow up the man was 
26 years old (12 years follow-up) with moderate 
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Εικόνα 3: Περιορισμός κινήσεων άμφω των ισχίων ιδίως αριστερά χωρίς πόνο. Ο ασθενής παρακολουθείται. 
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painful restriction of movements of the hips. All 
women were submitted in a total hip arthroplasty 
because of osteoarthritis whereas the man will be 
followed up until the pain and the restriction of 
movements of the hips leeds to necessity of total hip 
arthroplasty.

kew words: otto pelvis, hip.
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Περίληψη 

Σκοπός της παρουσίασης είναι η μελέτη της επίδρασης ανατομι-
κών αποκλίσεων κατά τη χειρουργική θεραπεία καταγμάτων των 
κνημιαίων κονδύλων που επηρεάζουν τη σταθερότητα της επιγο-
νατιδομηριαίας άρθρωσης και φθάνουν μέχρι το τέλειο εξάρθρη-
μα της επιγονατίδας. Αναλύεται ο σταδιακός χρονισμός των επιμέ-
ρους διορθωτικών παρεμβάσεων για τη λειτουργική σταθεροποίη-
ση αυτών των σχηματισμών.

Παρουσίαση ασθενούς. Γυναίκα ηλικίας 25 ετών, θύμα πλαγι-
ομετωπικής σύγκρουσης διακομίσθηκε από περιφερικό νοσοκο-
μείο με αναπνευστική ανεπάρκεια αποδιδόμενη σε σύνδρομο ανα-
πνευστικής ανεπάρκειας ενήλικος. Έφερε εγκάρσιο κάταγμα λε-
κάνης (ΑΟ τύπου Β), κατάγματα κνημιαίων κονδύλων συστοίχως 
(Schatzker VI) και κατάγματα μεταταρσίων αντιστοίχως. Υποβλή-
θηκε σε ανοικτή ανάταξη και συμπιεστική οστεοσύνθεση των κα-
ταγμάτων με συμπλήρωση των ελλειμμάτων με αλλομοσχεύματα. 
Κατά τη μετεγχειρητική πορεία παρατηρήθηκε ενίσχυση της φυσι-
ολογικής βλαισογονίας που κατάληξε μετά άσκηση ελάχιστης βίας 
σε τέλειο εξάρθρημα επιγονατίδας. Υποβλήθηκε σε αφαίρεση υλι-
κών του έξω κονδύλου, ανοικτή ανάταξη του εξαρθρήματος και 
έσω μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος. Ακολούθησε βραχεία 
μετεγχειρητική περίοδος και μετά από μελέτη της σχέσης ανατο-
μικού/λειτουργικού άξονα, παραπέρα διόρθωση της βλαισογονίας 

Υποξύ έξω εξάρθρημα της επι-
γονατίδας ως επιπλοκή θερα-
πείας συντριπτικών καταγμά-
των κνημιαίων κονδύλων.
Παρουσίαση ασθενούς 
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με υπερκονδύλια οστεοτομία του μηριαίου και συ-
γκράτησή της με συμπιεστική πλάκα με ασφαλιζό-
μενες βίδες και επιτρέψαμε την ταχεία κινητοποίη-
ση του γόνατος.

Αποτελέσματα. Μετά την πώρωση της οστεο-
τομίας επιτράπηκε πλήρης φόρτιση του σκέλους 
με αποκατάσταση φυσιολογικής λειτουργίας του 
εκτατικού μηχανισμού και σταθεροποίηση της επι-
γονατιδομηριαίας άρθρωσης για χρονικό διάστημα 
άνω των τεσσάρων ετών. Η ασθενής από βοηθός 
λογιστή έγινε νοσηλεύτρια. 

Συμπεράσματα. Η αποσταθεροποίηση της επι-
γονατιδομηριαίας άρθρωσης με κατάληξη το εξάρ-
θρημα της επιγονατίδας είναι σπάνια επιπλοκή της 
θεραπείας καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων. 
Η σταδιακή αποκατάσταση των ανατομικών όρων 
οδηγεί σε αποκατάσταση της σταθερότητας. 

Εισαγωγή

Το έξω εξάρθρημα της επιγονατίδας αποτελεί 
σπάνια επιπλοκή θεραπείας καταγμάτων των κνη-
μιαίων κονδύλων. Τούτο μπορεί να συμβεί στο γό-
νατο που προκύπτει στο τέλος της αρχικής αντι-
μετώπισης όπου είναι δυνατό να έχουν ενισχυθεί 
τόσο οι οργανικοί όσο και λειτουργικοί παράγο-
ντες που ευνοούν την αστάθεια της επιγονατιδο-
μηριαίας άρθρωσης (Bunn και Corry 2000, Walter 
και Hutchens 2002). Σκοπός αυτής της παρουσία-
σης είναι όχι μόνο η διαπίστωση ότι το εξάρθρημα 
της επιγονατίδας μπορεί να αποτελεί σπάνια επι-
πλοκή αντιμετώπισης της θεραπείας τέτοιων κα-
ταστάσεων αλλά και η ανάδειξη της κατά στάδια 
αποκατάστασης όλων των επιδεχόμενων διόρθω-
σης επιμέρους παραγόντων με στόχο την αποκα-
τάσταση της σταθερότητας της επιγονατίδας και 
της αποτελεσματικότητας του εκτατικού μηχα-
νισμού του γόνατος (Strother και Samoil 1989, 
Clohisy et al 2004). Ο λόγος που προχωρήσαμε 
στην παρουσίαση αυτή είναι ότι θεωρήσαμε σπά-
νια την επιπλοκή δεδομένου του ότι δεν βρήκα-
με ανάλογη αναφορά στην προσιτή σε μας βιβλι-
ογραφία εκτός από το αντίθετο (Cengizhan et al 
2002).

Περιγραφή ασθενούς 

Παρουσιάζεται ασθενής, νεαρή γυναίκα 25 
ετών θύμα τροχαίου ατυχήματος, η οποία ενεπλά-
κη σε πλαγιομετωπική σύγκρουση κινούμενη με 
μεγάλη ταχύτητα ως οδηγός του ενός οχήματος. 
Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο μας από Νομαρ-
χιακό Νοσοκομείο γειτονικού Νομού με το αιτι-
ολογικό της εμφάνισης συνδρόμου αναπνευστι-
κής ανεπάρκειας του ενήλικος (ARDS) λόγω του 
πολλαπλού τραυματισμού της και της δηλωθεί-
σας αδυναμίας από την πλευρά του νοσοκομεί-
ου αυτού να αναλάβει την ασφαλή ανάνηψη της 
ασθενούς. Η ασθενής έφερε πολλαπλές κακώ-
σεις κορμού (θλάση θωρακικού κύτους-άνω κοι-
λίας), κάταγμα λεκάνης με εμβύθιση της κοτύ-
λης χωρίς όμως σημαντική ενδοαρθρική συμμετο-
χή της μηνοειδούς αρθρικής επιφανείας της κοτύ-
λης και κακώσεις των κάτω άκρων. Στο δεξιό σκέ-
λος έφερε κατάγματα μεταταρσίων και εγκαύμα-
τα τριβής της ράχης του ποδιού. Στο δεξιό σκέ-
λος έφερε πολύ συντριπτικά κατάγματα των κνη-
μιαίων κονδύλων (Schatzker VI) (Schatzker και Mc 
Broom 1979) με το υπερκείμενο του έσω κνημιαί-
ου κονδύλου δέρμα να φέρει εκδορές και εγκαύ-
ματα τριβής. Με γενική ενδοτραχειακή αναισθη-
σία και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και 
με έξω παρεπιγονατιδική προσπέλαση έγινε ανοι-
κτή ανάταξη του κατάγματος του έξω κνημιαίου 
κονδύλου και εσωτερική συγκράτηση με τη βο-
ήθεια πλάκας δίκην «Τ». Τα οστικά ελλείμματα 
που προέκυψαν από τη συμπίεση της σπογγώ-
δους ουσίας και την εμβύθιση του κονδύλου συ-
μπληρώθηκαν με συντηρημένα αλλομοσχεύματα. 
Το τραύμα συγκλείσθηκε κατά στρώματα (αρθρι-
κός, ινώδης θύλακος, υποδόριο, δέρμα) υπό κλει-
στή παροχέτευση κενού. Ακολούθησε έσω παρε-
πιγονατιδική προσπέλαση, ανοικτή ανάταξη και 
εσωτερική συγκράτηση των καταγμάτων του έσω 
κνημιαίου κονδύλου με τη βοήθεια πλάκας δίκην 
«Τ» επίσης. Τα οστικά κενά του έσω κονδύλου, 
επίσης, συμπληρώθηκαν με συντηρημένα αλλο-
μοσχεύματα επίσης. Κατά τις οστεοσυνθέσεις των 
καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων λαμβανό-
ταν μέριμνα για τη διακονδύλια διεκβολή των κο-
χλιών σπογγώδους ουσίας μέχρι τον αντίστοιχο 
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φλοιό του άλλου κονδύλου. Το κάταγμα από εμ-
βύθιση της ημιπυέλου αντιμετωπίσθηκε συντηρη-
τικώς δεδομένης της μικρής αρθρικής συμμετο-
χής και της μη συμβολής της εμβύθισης στην ανι-
σοσκελία και της γενικής κατάστασης της ασθε-
νούς (εικ. 1). 

Η κινητοποίηση της ασθενούς ήταν ταχεία 
αλλά μετά την έναρξη της φόρτισης παρατηρή-
θηκε επιδείνωση της προϋπάρχουσας βλαισογο-
νίας, στην οποία εμβαλλόταν το σκέλος και λόγω 
της έσω παρεκτόπισης του άξονα περιστροφής 
της μηριαίας κεφαλής και της συνακόλουθης με-
ταφοράς του μηχανικού άξονα του σκέλους επί τα 
εντός. Δύο μήνες μετά τη μερική έναρξη της φόρ-

τισης του σκέλους και μετά από άσκηση μικρής 
σχετικώς βίας με ταυτόχρονη κάμψη του γόνα-
τος, η ασθενής βίωσε εξάρθρημα της επιγονατί-
δας. Τα εξάρθρημα επιβεβαιώθηκε ακτινολογικώς 
την επομένη κατά επίσπευση του τακτικού επα-
νελέγχου. Ακολούθησε αξονική τομογραφία του 
γόνατος για την περαιτέρω διερεύνηση των συν-
θηκών παραγωγής του εξαρθρήματος. Παρά την 
προσπάθεια κλειστής ανάταξης του εξαρθρήμα-
τος, αυτή δεν κατέστη δυνατή και αποφασίσθη-
κε η ανοικτή ανάταξη με ταυτόχρονη διόρθω-
ση των επιμέρους παραγόντων που οδήγησαν σε 
αυτό (εικ. 2). 

Κατά την πρώτη επέμβαση, με έξω παρεπι-
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Εικόνα 1. – Συντριπτικά κατάγματα κνημιαίων κονδύλων (Schatzker VI) με σύστοιχο κάταγμα λεκάνης με ελάχιστη 
αρθρική συμμετοχή και εμβύθιση της κοτύλης χωρίς μεγάλη επίδραση στην ισοσκελία – ανοικτή ανάταξη - οστεο-

σύνθεση - πλήρωση των οστικών κενών με αλλομοσχεύματα. Αρχικό αποτέλεσμα που δείχνει τη γωνιακή παραμόρ-
φωση του γόνατος και την ανεπάρκεια του εκτατικού μηχανισμού.



γονατιδική προσπέλαση διενεργήθηκε αφαίρε-
ση των υλικών οστεοσύνθεσης από τον έξω μη-
ριαίο κόνδυλο. Ακολούθησε παρασκευή με προ-
σοχή του κνημιαίου κυρτώματος και οστεοτο-
μία κατά τη βάση του. Έγινε ανάταξη του εξαρ-
θρήματος της επιγονατίδας και επί τα εντός με-
τάθεση του κνημιαίου κυρτώματος. Η καθήλωση 
του κνημιαίου κυρτώματος στη νέα του θέση επι-
τεύχθηκε με μια βίδα σπογγώδους ουσίας μερικού 
σπειρώματος και ενισχύθηκε με μια ροδέλα. Ετέ-
θησαν προληπτικώς και δύο αντιστροφικές βελό-
νες Kirschner. Η επούλωση του τραύματος ήταν 
απρόσκοπτη και ακολούθησε κινητοποίηση του 
γόνατος. Οι βελόνες Kirschner αφαιρέθηκαν τα-
χέως κατά 3η μετεγχειρητική εβδομάδα με παρα-
πέρα επιμονή στην κινητοποίηση του γόνατος με 
την υποστήριξη μηροκνημικού λειτουργικού κη-
δεμόνα μεταβαλλόμενης γωνίας γόνατος χωρίς 
επιμονή στη φόρτιση (εικ. 3).

Η παραμένουσα βλαισογονία, η ανεπάρκεια 
του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος και η βε-

βαιότητα υπολειμματικής αστάθειας της επιγο-
νατιδομηριαίας άρθρωσης επέβαλε το σχεδια-
σμό της διόρθωσής της. Προηγήθηκε ακτινολο-
γική μελέτη της απόκλισης του μηχανικού από 
τον ανατομικό άξονα με την παραβολή της ανα-
σύνθεσης απλών ακτινογραφιών του σκέλους με 
και χωρίς φόρτιση. Η εφαρμογή του κανόνα του 
Nicoll για τη διόρθωση του λειτουργικού άξο-
να του σκέλους υπόδειξε την ανάγκη διενέργειας 
υπερκονδύλιας οστεοτομίας του σύστοιχου μηρι-
αίου. Με γενική ενδοτραχειακή αναισθησία αρχι-
κώς αφαιρέθηκαν τα υλικά από τον έσω κνημιαίο 
κόνδυλο και η οστεοσύνθεση του κνημιαίου κυρ-
τώματος. Στη συνέχεια διενεργήθηκε μικρή τομή 
επί της νοητής ευθείας που συνδέει τον μείζονα 
τροχαντήρα και τον έξω μηριαίο κόνδυλο. Μετά 
επιμήκη διάνοιξη της περιτονίας και ανάσπαση 
του έξω πλατύ μυ και διενεργήθηκε με τη βοήθεια 
παλινδρομικού πριονιού ατελής υπερκονδύλια 
οστεοτομία ραιβοποίησης του περιφερικού μηρι-
αίου με οστεοκλασία του έσω φλοιού. Η οστεο-
τομία συγκρατήθηκε με γεφυροποιητική πλάκα 
δίκην «Τ» ελαττωμένης επαφής με ασφαλίζου-
σες οπές και τους ανάλογους κοχλιωτούς ήλους 
(εικ.4). 

Από τα πρώτα μετεγχειρητικά εικοσιτετράω-
ρα επιτράπηκε κινητοποίηση της ασθενούς στην 
αρχή με μηροκνημικό πιεστικό επίδεσμο και στη 
συνέχεια χωρίς αυτόν. Μετά την απρόσκοπτη 
επούλωση των τραυμάτων και την πάροδο λίγων 
εβδομάδων επιτρέψαμε την κινητοποίηση του γό-
νατος και σταδιακώς τη φόρτιση του σκέλους ενώ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μετεγχειρητικής περιό-
δου και για πολύ καιρό μετά από αυτήν η ασθενής 
εκτελούσε εντατικό πρόγραμμα κινησιοθεραπεί-
ας του τετρακεφάλου.

Αποτελέσματα

Η οστεοτομία πωρώθηκε πλήρως. Η σταθερο-
ποίηση της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης και 
η βελτίωση της λειτουργίας του εκτατικού μη-
χανισμού του γόνατος επίτρεψε την απρόσκο-
πτη επανενεργοποίηση τόσο του τελευταίου όσο 
και της σταθεροποιημένης πια επιγονατιδομηρι-
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Εικόνα 2. – Εξάρθρημα της επιγονατίδας λόγω αστά-
θειας της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης. 



αίας άρθρωσης (εικ. 5). Κατά το χρονικό διάστη-
μα των τεσσάρων ετών που παρήλθαν μετά τον 
κύκλο αυτών των επεμβάσεων τα μόνα ενοχλή-
ματα της ασθενούς ήταν εκείνα που προέκυψαν 
από τις ασταθείς ουλές που κατέλειπαν τα εγκαύ-
ματα τριβής τόσο στην έσω επιφάνεια του γόνα-
τος και της κνήμης όσο και στη ράχη του αντιθέ-
του ποδιού. Η ασθενής από βοηθός λογιστή που 
ήταν μέχρι τον τραυματισμό της επέλεξε το επάγ-
γελμα της νοσηλεύτριας μετά φοίτηση σε σχολή 
νοσηλευτικής διετούς φοίτησης και ήδη εργάζε-
ται (εικ.6).

 
Συζήτηση

 
Η φυσιολογική βλαισογονία έχει ως αποτέ-

λεσμα την τάση παρεκτόπισης της επιγονατί-
δας επί τα εκτός κατά τη σύσπαση του τετρακε-

φάλου και τη βράχυνση του εκτατικού μηχανι-
σμού του γόνατος (Burton et al 1993, Aminaka 
και Gribble 2008). Η επί τα εκτός παρεκτόπιση 
της επιγονατίδας κατά την έκταση του γόνατος 
αποτρέπεται από πολλούς παράγοντες, όπως εί-
ναι η επάρκεια της επιγονατιδομηριαίας αύλακας 
(Feinstein et al 1996) που φυσιολογικώς αλλά και 
οργανικώς είναι δυνατό να ανεπαρκεί (Utting et 
al 2008). Η ανεπάρκεια αυτή είναι αποτέλεσμα 
του μεγέθους και του σχήματος του έξω μηριαί-
ου κονδύλου αλλά και της περιοχικής ανατομίας 
τόσο αυτού του σχηματισμού όσο και της αρθρι-
κής επιφάνειας της επιγονατίδας (Shellock et al 
1989, Maighem και Maldague 1989, Arendt 2005, 
Aminaka και Gribble 2008). Η δράση του τετρα-
κεφάλου, το καθεκτικό σταθεροποιητικό σύστη-
μα και κυρίως ο έσω επιγονατιδομηριαίος σύνδε-
σμος (Conlan et al 1993, Dopirak et al 2008) στα-
θεροποιούν την επιγονατιδομηριαία άρθρωση 
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Εικόνα 3. – Αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης από τον έξω κνημιαίο κόνδυλο και μετάθεση του κνημιαίου κυρ-
τώματος και κινητοποίηση υπό προστασία. 
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από τα έσω. Ο έσω επιγονατιδομηνισκικός σύν-
δεσμος και οι άλλοι επιγονατιδομηριαίοι σύνδε-
σμοι και οι σχετιζόμενοι με αυτούς έσω καθεκτι-
κοί σύνδεσμοι της επιγονατίδας συμβάλλουν επί-
σης σε άλλοτε άλλο βαθμό στην αποκατάσταση 
της σταθερότητας της επιγονατιδομηριαίας άρ-
θρωσης (Percy 1971, Sonin et al 1995). Είναι γνω-
στό ότι η σταθερότητα της επιγονατιδομηριαίας 
άρθρωσης είναι πολυπαραγοντική και εκτός από 
την ακεραιότητα των ανατομικών στοιχείων και 
των λειτουργικών δεδομένων σημαντικό ρόλο δι-
αδραματίζουν και αίτια που έχουν σχέση με τη 
μοριακή δομή των ανωτέρω στοιχείων (Hale et al 
2006). 

Στο φυσιολογικό γόνατο απαιτείται σημαντική 
βία για να εκτρέψει την επιγονατίδα από την επι-
γονατιδομηριαία αύλακα προς παραγωγή εξαρ-
θρήματος (Waryasz και McDermott 2008). Όταν 
όμως οι ανατομικοί και λειτουργικοί όροι έχουν 

εκτραπεί όπως συμβαίνει στο πολλαπλώς τραυ-
ματισμένο γόνατο, όπως αυτό που έχει υποστεί 
ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση των κνημιαί-
ων κονδύλων, είναι πιθανή η επιδείνωση της φυ-
σιολογικής βλαισογονίας, η μηχανική ανεπάρκεια 
των συνδεσμικών στοιχείων και η μεταφορά του 
άξονα περιστροφής του σκέλους (Gawęda et al 
2006). Η αστάθεια της επιγονατιδομηριαίας επι-
δεινώθηκε παραπέρα από τη παράλληλη μετα-
φορά του μηχανικού άξονα του σκέλους επί τα 
εντός λόγω της παράλληλης μεταφοράς του κέ-
ντρου περιστροφής της κοτύλης επί τα εντός εν 
είδει οστεοτομίας Chiari. Φαίνεται ότι είναι πι-
θανό η παράλληλη μετατόπιση του άξονα περι-
στροφής της άρθρωσης του ισχίου επί τα εντός 
σε συσχετισμό προς ανωτέρω αναφερθέντες 
προδιαθεσικούς παράγοντες μπορεί να καταλή-
ξει στο τέλειο μη ανατασσόμενο έξω εξάρθρη-
μα της επιγονατίδας (Maenpaa και Lehto 1995, 

Εικόνα 4. – Μελέτη της σχέσης ανατομικού και λειτουργικού άξονα του σκέλους πριν και μετά τη διορθωτική 
οστεοτομία.
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King 2000). Η μεταφορά του κνημιαίου κυρτώ-
ματος αποτελεί κύριο σταθεροποιητικό συστατι-
κό (Karamehmetoglu et al 2007, Koëter et al 2007) 
δεν αρκεί εφόσον παραμένει παθολογική η σχέ-
ση μηχανικού και λειτουργικού άξονα του σκέ-
λους. Στην προσιτή σε μας βιβλιογραφία δε βρή-
καμε ανάλογη αναφορά αλλά η παρατήρηση της 
καταγραφής παθολογικού κατάγματος κνημιαί-
ων κονδύλων ως επιπλοκής μετάθεσης κνημιαί-
ου κυρτώματος δηλώνει λειτουργική αλληλεξάρ-
τηση των δύο αυτών ανατομολειτουργικών οντο-
τήτων (Cengizhan et al 2002). Η υποξεία εμφάνι-
ση του εξαρθρήματος μετά ελαχίστη βία συνηγο-
ρεί τόσο για την οργανικότητα όσο και για το πο-
λυπαραγοντικό της κατάστασης. 

Συμπεράσματα

 Η αποσταθεροποίηση της επιγονατιδο-

μηριαίας άρθρωσης και συνακόλουθα η πλημ-
μελής λειτουργία του εκτατικού μηχανισμού του 
γόνατος και της επιγονατιδομηριαίας άρθρω-
σης είναι κατάσταση πολυπαραγοντική (Dandy 
και Griffiths 1989, Kujala et al 1989, Mulford et 
al 2007, Waryasz και McDermott 2008). Είναι 
από μακρού γνωστό ότι δεν αρκούν λίγοι παρά-
γοντες ούτε επιλεκτική δράση σε έναν ή λίγους 
από αυτούς προκειμένου να αποφευχθούν τα κλι-
νικά επακόλουθα που τη συνοδεύουν. Οι μορφο-
λογικές παραλλαγές των προς άλληλες συντασ-
σόμενων αρθρικών επιφανειών της επιγονατιδο-
μηριαίας άρθρωσης, η επάρκεια των συνδεσμικών 
σταθεροποιητικών στοιχείων του γόνατος και του 
εκτατικού μηχανισμού του μηχανισμού, η ακεραι-
ότητα των κνημιαίων και των μηριαίων κονδύλων 
και η σχέση του λειτουργικού προς τον ανατομι-
κό άξονα του σκέλους είναι παράγοντες που συ-
ντελούν στη σταθερότητα της επιγονατίδας. 

Εικόνα 5. – Αφαίρεση υλικών έσω κονδύλου και κνημιαίου κυρτώματος και υπερκονδύλια οστεοτομία ραιβότητας 
και επιμήκυνσης του μηριαίου και αποτέλεσμα.
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Abstract

Subacute lateral patellar dislocation complicat-
ing problem tibial plateau fracture treatment. 
Report of a case

Ioannis St Bischiniotis, AHEPA University Hos-
pital Thessaloniki, Greece

Dimitrios Intzes, 2nd General Hospital IKA-
ETAM Thessaloniki, Greece

Objective of this report is to study the effect of an-
atomical alterations resulting after a complex tibial 
plateau fracture in decrease of patellofemoral joint 
stability and lateral patellar dislocation. Step by step 
corrections are analysed for complete patellofemoral 
stabilization. 

Case presentation. A woman aged 25 years in-
volved in a car collision was admitted in our Institu-
tion transferred from a provincional hospital with 
adult respiratory distress syndrome. She suffered a 
transverse pelvic fracture with protrusio acetabuli 
and minimal articular involvement (AO type B), 
comminuted same sided tibial plateau fracture 
(Schatzker VI) and metatarsal fractures contralat-
erally. She underwent open reduction and internal 
fixation of tibial condyle fractures by separate in-
cisions and filling of bone depression by allograft 
insertion. During postoperative treatment further 
knee valgusization was noticed and irreducible 
lateral patellar dislocation after almost trivial in-
jury resulted. Consequently, she was operated upon 
lateral knee compartment for implant removal; an 
open patellar reduction and tibial tubercle osteoto-
my with medial transfer were undertaken. After a 
short postoperative period a supracondylar femoral 
osteotomy was planned, executed and fixed by low 
contact locking screwed bridging plate and early 
mobilization was permitted. 

Results. After osteotomy union gradual weight 
bearing was allowed and complete restoration of 
extensor apparatus was noticed and stabilization 
of patellofemoral joint was achieved. The patient 
turned from a business accountant to a nursing as-
sistant and she is already employed. 

Conclusions. Patellofemoral joint destabiliza-
tion reaching complete lateral dislocation is a rare 
complication of treatment of problem tibial plateau 
fractures. Step-by-step restoration of all anatomical 
terms leading to altered anatomical and mechanical 
axes is necessary for patellofemoral instability. 

Key words:  Patellofemoral instability, Patellar disloca-
tion, Tibial plateau fractures 
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