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Εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο – ευκαιρίες επανεκμάθησης 
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Λαζαρίδης Ι. 

 

 

 

Περίληψη 

  Το εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο αποτελεί μια συχνά 

υποδιαγιγνωσκόμενη νοσηρά οντότητα που χαρακτηρίζεται από άλγος και 

δυσαισθητικού τύπου διαταραχές κυρίως στην περιοχή των γλουτών, το ισχίο ή την 

οπίσθια περιοχή του μηρού ή/και ριζιτικό άλγος. Το άλγος είναι δευτεροπαθές σε μη 

δισκογενούς προέλευσης παθολογικές καταστάσεις και οφείλεται σε παγίδευση τόσο 

του ισχιακού όσο και άλλων νευρικών σχηματισμών της περιοχής στην περιοχή του 

υπογλουτιαίου χώρου. Είναι γνωστό ότι εξωσπονδυλικά αίτια παγίδευση του ιερού 

πλέγματος και του ισχιακού νεύρου μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα πολλών 

παθολογικών καταστάσεων στον υπογλουτιαίο χώρο ή ακόμη και ως αποτέλεσμα 

ιατρικών χειρισμών. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας ανατομικών τύπων παγίδευσης, ο 

όρος «εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο» μπορεί να αποτελεί το πιο περιεκτικό όρο για 

τον χαρακτηρισμού του μη δισκογενούς άλγους αυτής της φύσης. Τα αίτια που το 

προκαλούν συνοψίζονται σε τραυματικά, φλεγμονώδη, αγγειακά, νεοπλασματικά, 

λοιμώδη, ιατρογενή, αποτέλεσμα παθολογικών καταστάσεων της ελάσσονος πυέλου 

και δευτεροπαθή λόγω μυοτενοντωδών παγιδεύσεων. Τέτοια είναι το σύνδρομο του 

απιοειδούς μυός, των εξωτερικών στροφέων μυών, παθολογικές καταστάσεις που 

αφορούν στην ελάσσονα πύελο, το σύνδρομο των οπισθίων μηριαίων, η ισχιομηριαία 

πρόσκρουση, παραμονή ινωδών ταινιών και άλλα αίτια. Λόγω της αύξουσας χρήσης 

των νεότερων διαγνωστικών μεθόδων και τεχνικών και ιδιαιτέρως αυτών που έχουν 

σχέση με τη μαγνητική τομογραφία και τα πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα 

των νεότερων ενδοσκοπικών τεχνικών για την αντιμετώπιση παγιδεύσεων των 



 8 

νεύρων οι ασχολούμενοι με αυτά τα θέματα πρέπει να είναι γνώστες της ανατομικής 

και όλες τις παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στον υπογλουτιαίο χώρο.  
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Deep gluteal syndrome – Relearning opportunities 

Bischiniotis IS, Koulouris A, Koumis P, Kalaidopoulos P, Lazaridis I.   

 

Abstract 

Deep gluteal syndrome is an underdiagnosis entity characterized by pain and 

dysesthesias in the buttock area, hip or posterior thigh and/or radicular pain, secondary 

to a non discogenic sciatic nerve entrapment in the subgluteal space. It is known that 

extra spinal sacral plexus and sciatic nerve entrapments may be result from a high 

spectrum of extrapelvic (within the subgluteal space) or intrapelvic pathology. Due to 

the variation of anatomical entrapment, the term "deep gluteal syndrome" may be a 

more accurate description of this non discogenic sciatica. The etiologies may be 

grouped into traumatic, inflammatory, infectious, vascular, tumorous, iatrogenic, 

intrapelvic pathology, primary (anatomical variants) and secondary musculotendinous 

entrapments (Piriformis syndrome, external rotators muscles entrapments, gluteal 

pathology, hamstring syndrome, ischiofemoral impingement), fibrous bands and others 

disorders Because of the ever-increasing use of advanced MRI techniques and good to 

excellent outcomes of the new endoscopic treatment in sciatic nerve entrapments all 

physicians encountered to the management of such conditions must be aware of the 

anatomy and pathologic conditions of the subgluteal space. 

Key words:  Deep gluteal syndrome 

   Non discogenic sciatica 

  Sciatic nerve entrapment syndrome 

  Pelvic and hip muscle and tendons entrapment syndromes 

 

 

  Lesser pelvis pathological conditions 

   

  Discectomy failure syndrome 
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Εισαγωγή  

Το εν βάθει γλουτιαίο σύνδρομο αποτελεί μια οντότητα, η οποία συνήθως 

υποδιαγιγνώσκεται ή/και διαφεύγει της προσοχής και χαρακτηρίζεται από άλγος 

και δυσαισθητικού τύπου ενοχλήσεις στην περιοχή του γλουτού, του ισχίου, της 

οπίσθιας μηριαίας χώρας αλλά και ριζιτικού τύπου άλγη ως αποτέλεσμα μη 

σπονδυλογενούς ή δισκογενούς αιτίας παγίδευσης του ισχιακού νεύρου στο 

επίπεδο του υπογλουτιαίου χώρου (ΥΧ).  

Σκοπός  

1. Η ανατομική περιγραφή και η ερμηνευτική της απεικονιστικής 

διαδικασίας (απλές ακτινογραφίες, αξονική και μαγνητική τομογραφία 

του υπογλουτιαίου χώρου (ΥΧ).  

2. Η ανασκόπηση των αιτίων που μπορεί να προκαλέσουν το σύνδρομο και 

η πιθανή συμμετοχή άλλων παραγόντων.  

3. Ο ρόλος του μαγνητικού πλεγμογραφήματος στη μελέτη των αιτίων 

πίεσης επί του ισχιακού νεύρου.  

4. Η περιγραφή της αντιμετώπισης των παθολογοανατομικών καταστάσεων 

του εν των βάθει γλουτιαίου συνδρόμου (Γ.Σ.), ο ρόλος της απεικόνισης 

στη διάγνωση, θεραπεία και μετεγχειρητική αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης θεραπείας ανοικτής ή κυρίως σήμερα 

ενδοσκοπικής.  

 

Είναι γνωστό ότι στα αίτια εξωσπονδυλικής άσκησης πίεσης επί του ισχιακού 

νεύρου περιλαμβάνονται μια πλειάδα νοσηρών καταστάσεων εξωπυελικής 

(εντός του γλουτιαίου χώρου) και ενδοπυελικής προέλευσης. Λόγω της 

ποικιλίας των αιτίων της ανατομικής παγίδευσης, ο όρος «εν τω βάθει 

γλουτιαίο σύνδρομο» αποτελεί τον ακριβέστερο δυνατό για να περιγράψει, 

αυτό το μη σπονδυλογενές αίτιο της ισχιάδας.  

Τα αίτια που προκαλούν την υπό εξέταση παθολογική συνδρομή μπορεί να 

είναι: 

1. τραυματικά  

2. φλεγμονώδη  

3. λοιμώδη  

4. αγγειακά  

5. νεοπλασματικά  

6. ιατρογενή ανεξαρτήτως φύσεως 

7. οφειλόμενα σε ενδοπυελικά αίτια  

8. συγγενή 

9. οφειλόμενα σε σύνδρομα δευτερογενών μυϊκών ή/και τενοντίων 

παγιδεύσεων, όπως σύνδρομο απιοειδούς, των έξω στροφέων, 
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παθολογικές κατάστασης που αφορούν στην ελάσσονα πύελο, σύνδρομο 

των προσαγωγών, ισχιομηριαία πρόσκρουσης. 

10.  οφειλόμενα σε ύπαρξη ινωδών ταινιών και άλλων παθολογικών 

καταστάσεων.  

Η προϊούσα χρήση των σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων και 

ιδιαιτέρως της μαγνητικής τομογραφίας, αλλά και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα 

των ενδοσκοπικών θεραπευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση συνδρόμων 

εξωσπονδυλικής παγίδευσης νεύρων καθιστά απαραίτητη της γνώση της 

τοπογραφίας και της σημασίας του υπογλουτιαίου χώρου σε όλους τους 

εμπλεκόμενους.  

Ανατομική υπόμνηση 

 Ο υπογλουτιαίος χώρος (Υ.Χ.) αποτελείται από τον κυτταρολιπώδη ιστό 

που εντοπίζεται μεταξύ της μέσης και της εν βάθει στιβάδας της γλουτιαίας 

περιτονίας. Το οπίσθιο όριό του σχηματίζεται από το μείζονα γλουτιαίο μυ, που 

προσφύεται επί τα εντός στο οπίσθιο τεταρτημόριο της λαγόνιας ακρολοφίας, 

πίσω από την οπίσθια γλουτιαία γραμμή του έξω λαγονίου βόθρου, την ιερή 

ακρολοφία και τον ισχιοϊερό σύνδεσμο και επί τα εκτός στο έξω χείλος της 

τραχείας γραμμής. Το προς τα άνω όριο του χώρου είναι η μείζων ισχιακή εντομή 

επί τα εντός και οι μείζονες και ελάσσονες γλουτιαίοι μύες προς τα άνω και έσω. 

Επί τα εκτός ο χώρος αφορίζεται από την τραχεία γραμμή και την επί τα εκτός 

συμβολή των στιβάδων της μέσης και της εν τω βάθει γλουτιαίας απονεύρωσης 

μέχρι το οπίσθιο χείλος του τείνοντος την πλατεία περιτονία. Το πρόσθιο όριο 

είναι σύνθετο λόγω των πολλών ανατομικών σχηματισμών που το αφορίζουν, 

όντας το πιο σημαντικό από πάνω προς τα κάτω μέχρι τους μέσο και τον 

ελάσσονα γλουτιαίο μύες, τον άνω δίδυμο και το τετράγωνο μηριαίο.  

 Οι περισσότεροι συγγραφείς περιλαμβάνουν του παραπάνω εκτεθέντες 

ανατομικού σχηματισμούς μέσα στον υπό συζήτηση χώρο και σχηματίζουν το 

οπίσθιο όριο του έσω χείλους του ΥΧ αφορίζεται από την οπίσθια επιφάνεια του 

ισχίου και από την πρόσφυση των προσαγωγών και κατά το κάτω και το έξω όριο 

του από το οπίσθιο χείλος του μείζονα τροχαντήρα (εικ. 1, 4, 6) Το έσω όριο 

σχηματίζεται από το έξω χείλος του ιερού οστού και την μείζονα ισχιακή εντομή 

προς τα άνω και τον ισχιοϊερό σύνδεσμο προς τα κάτω. Αυτός ο σύνδεσμος 

προσφύεται στο έξω χείλος του ιερού οστού και του κόκκυγα και εκτείνεται επί 

τα εκτός και άνω μέχρι την ισχιακή άνανθα (εικ. 7). Τα όρια του ελάσσονος 

ισχιακού τρήματος είναι η συμβολή των ισχιακών και ισχιοϊερών συνδέσμων επί 

τα εντός, της ελάσσονος ισχιακής εντομής επί τα εκτός, το ισχιολαγόνιο 

κατώτερο όριο προς τα άνω και το άνω χείλος του ισχιοϊερού συνδέσμου προς τα 

κάτω. Ο ισχιοϊερός σύνδεσμος είναι ένα ισχυρό αντιστήριγμα με πρόσφυση 

παρόμοια με εκείνη του ακανθοϊερού συνδέσμου επί τα εντός, η οποία εκτείνεται 

περιφερικώς και προς τα κάτω μέχρι το ισχιακό όγκωμα. Η δρεπανοειδής 

προεκβολή αποτελεί μια επέκταση του συνδέσμου που συμφύεται προς την 

περιτονία του έσω θυροειδούς μυός (Marton et al 2011) (εικ. 1).  

 Το μείζον ισχιακό τρήμα συνδέει την πύελο προς την γλουτιαία χώρα και 

περιέχει τον απιοειδή μυ ως δορυφορικό ανατομικό σχηματισμό, ο οποίος 

προσφύεται στο πρόσθιο (κοιλιακό) και πλάγιο (εξωτερικό) χείλος του ιερού 

οστού και στο έσω χείλος του μείζονα τροχαντήρα. Με αυτόν τον τρόπο, 

διανέμεται σε δύο μοίρες εντός του υπεραπιοειδούς τρήματος και στο έσω χείλος 

του μείζονος τροχαντήρα. Με αυτόν τον τρόπο διανέμεται σε δύο μοίρες. Εντός 

του υπεραπιοειδούς χώρου διέρχεται η άνω γλουτιαία αρτηρία και το άνω 

γλουτιαίο νεύρο και εντός του υπαπιοειδούς χώρου διέρχεται η κάτω γλουτιαία 
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αρτηρία και το κάτω γλουτιαίο νεύρο, το ισχιακό νεύρο, το οπίσθιο μηριαίο 

δερματικό νεύρο καθώς και τα νεύρα για τους εξής μύες: θυροειδή, άνω δίδυμο, 

τετράγωνο μηριαίο και κάτω δίδυμο. Το έλασσον ισχιακό τρήμα περιλαμβάνει 

τον έσω θυροειδή μυ (εικ. 8). Εντός του υπαπιοειδούς χώρου και του ελάσσονος 

ισχιακού τρήματος διέρχεται η αιδοιϊκή αρτηρία και νεύρο, πριν από την 

προσέγγισή του στο περίνεο. Το έσω τριτημόριο του απιοειδούς μυός συνήθως 

απεικονίζεται επί του αξονικού επιπέδου ακριβώς κάτω από τη μείζονα ισχιακή 

εντομή και το έξω τριτημόριο του μυός και στην συνέχεια πλησίον της 

πρόσφυσής του στο μείζονα τροχαντήρα (Cohen et al 2010).  

 Τα διακριτά περιτονιακά πεδία διαχωρίζουν τον απιοειδή μυ από την 

ομάδα των γλουτιαίων μυών προς τα πίσω και από τους οπισθοπεριτοναϊκούς 

σχηματισμούς προς τα πρόσω. Η ταυτοποίηση αυτών των περιτονιακών πεδίων 

είναι πολύ σημαντική κατά την αναζήτηση παθολογικών καταστάσεων του ΥΧ 

που προέρχονται από τόσο από τον παραϊερό όσο και από τον οπισθοπεριτοναϊκό 

χώρο. Το περιτονιακό επίπεδο εμπρός από τον απιοειδή μυ επικοινωνεί με τον 

προϊερό χώρο και με αυτόν τον τρόπο με την αντίθετη πλευρά. Εν αντιθέσει προς 

τον πρόσθιο περιτονιακό πεδίο, το αντίστοιχο περιτονιακό πεδίο πίσω από τον 

απιοειδή μυ δεν επικοινωνεί μετά του αντιθέτου κατά τη μέση γραμμή και 

περατώνεται επί τα εντός στο έσω χείλος του ιερού οστού. Ο ακανθοϊερός 

σύνδεσμος περιβάλλεται τόσο από εμπρός όσο και από τα πίσω από διακεκριμένα 

περιτονιακά πεδία. Ο χώρος εμπρός από τον σύνδεσμο είναι ο ίδιος εκείνος, ο 

οποίος περιέχει το ιερό πλέγμα κατά την ανώτερη μοίρα του. Ο χώρος αυτός πίσω 

από τον σύνδεσμο που περιέχει το ισχιακό νεύρο και περιορίζεται επί τα εντός 

από το ιερό οστούν (εικ. 7).  

 Το οσφυϊκό πλέγμα συντίθεται από τους κοιλιακούς κλάδους των Ο1 – 

Ο4 νεύρων και ανατομικώς εντοπίζεται πίσω ή λιγότερο συχνά εντός του ψοΐτη 

μυ, καθιστώντας δυσχερή την ταυτοποίησή του στην αξονική και μαγνητική 

τομογραφία. Ένας ελάσσων κλάδος του Ο4 αναστομώνεται προς τον πρόσθιο 

κοιλιακό κλάδο του Ο5. προς σχηματισμό του οσφυοϊερού στελέχους (εικ. 2 και 

3). Το στέλεχος αυτό κατέρχεται επί της πτέρυγας του ιερού οστού και 

αναστομώνεται προς τον κοιλιακό κλάδο του Ι1, Ι2 και Ι3 (αλλά και κλάδο του Ι4 

προς σχηματισμό του ιερού πλέγματος. Αυτοί οι κλάδοι βαίνουν ελαττούμενοι 

κατά το πάχος τους από επάνω προς τα κάτω. Ο πρώτος κλάδος διασταυρώνεται 

λοξώς προς το άνω χείλος του απιοειδούς μυός, ο δεύτερος διήκει εμπρός από 

αυτόν το μυ και ο τρίτος κλάδος διέρχεται διά του κάτω χείλους (Menneking et al 

2005) (εικ. 2 και 3). Τα μικρότερα απεικονιστικά πεδία κατά το στεφανιαίο 

επίπεδο ευθυγραμμίζονται με το ιερό οστούν και κατά τις εικόνες που 

λαμβάνονται κατά το οβελιαίο επίπεδο και επικεντρώνονται γύρω από το ιερό 

οστούν επιτρέποντας έτσι την απεικόνιση του ιερού πλέγματος. Το οσφυοϊερό 

στέλεχος και οι πρόσθιες διακλαδώσεις του ιερού πλέγματος αναστομώνονται 

προς σχηματισμό της μέσης και πρόσθιας μοίρας του ισχιακού νεύρου (κνημιαίο 

νεύρο), ενώ οι οπίσθιοι κλάδοι διαπλέκονται προς σχηματισμό του έξω και 

οπισθίου στοιχείου (περονιαίο νεύρο). Αμφότερα τα στελέχη διέρχονται διά του 

προσθίου τριτημορίου του μείζονος ισχιακού τρήματος περιλαμβανόμενα εντός 

κοινού ελύτρου και υποστηριζόμενα από τον απιοειδή μυ, τον οποίο 

διασταυρώνουν προς το διαμήκη άξονά του αμέσως κάτωθεν του ακανθοϊερού 

συνδέσμου εντός της ισχιακής άκανθας (εικ. 1, 5, 7). Εντός του ανώτερου Υ.Χ. το 

ισχιακό νεύρο διατρέχει προς τα κάτω και επί τα εκτός ακριβώς μπροστά από τον 

κόκκυγα (εικ. 5). Μετά περικάμπτει επί τα εκτός και ακολουθεί το μηρό κατά το 

διαμήκη άξονα πίσω από τον θυροειδή, το σύμπλεγμα του έσω διδύμου, τον 
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τετράγωνο μηριαίο και επί τα εκτός σε στενή επαφή προς τον κοινό εκφυτικό 

τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μηριαίου και του ημιτενοντώδους σε 

πού στενή σχέση με την οπίσθια μοίρα του θυλάκου της άρθρωσης του ισχίου 

(εικ. 9). Στο επίπεδο αυτό το ισχιακό νεύρο εντοπίζεται στο μέσο τριτημόριο και 

λιγότερο συχνά στο έσω τριτημόριο της γραμμής που συνδέει το ισχιακό 

κύρτωμα και τον μείζονα τροχαντήρα σε μια μέση απόσταση της τάξης 0,2-1,2 

εκατοστά από το έξω χείλος του ισχιακού κυρτώματος. Στο επίπεδο της 

πρόσφυσης του ακανθοϊερού συνδέσμου το ισχιακό νεύρο απεικονίζεται ως 

αδρός κυκλικός σχηματισμός διαμέτρου από 0,9-1.2 εκατοστά (Marton et al 

2011) (εικ. 6). Καθ’ όλη τη διαδρομή του το νεύρο καλύπτεται από τον μείζονα 

γλουτιαίο μυ. Δεν υπάρχει καμία αρτηρία που να δεικνύει την ίδια διαδρομή 

επειδή η κυρία αιματική άρδευση του μηριαίου προέρχεται από την επιπολής 

μηριαία αρτηρία Κατά την κάμψη του ισχίου το ισχιακό νεύρο μετατίθεται προς 

τα εμπρός κατά περίπου 28 χιλιοστά. 

 Το άνω γλουτιαίο νεύρο σχηματίζεται από τις οπίσθιες ρίζες των Ο4, Ο5 

και Ι1 νεύρων. Εξέρχεται της πυέλου και περικάμπτει κάτω από το επίπεδο της 

μείζονος ισχιακής εντομής, ακριβώς έμπροσθεν του απιοειδούς μυός, με τον 

οποίο διασταυρώνεται χιαζόμενο από εμπρός προς τα πίσω και από μέσα προς τα 

έξω (Lewis et al 2006). Πιο σπάνια διασταυρώνεται με αυτό. Περιβάλλεται από 

εξεσημασμένα αναπτυγμένο φλεβικό δίκτυο και την άνω γλουτιαία αρτηρία και 

εκτείνεται κατά μήκος του ινολιπώδους ιστού που πληρώνει τα διάστηκα 

ανάμεσα στο μέσο και το μικρό γλουτιαίο μύες. Οι Lavigne και de Rouvret 

(Lavigne P και De Rouvret Loriot TH, 1994) τακτοποίησαν τέσσερεις κατηγορίες 

κατανομής του άνω γλουτιαίου νεύρου με πιο συνηθισμένη εκείνη κατά την 

οποία το νεύρο διανέμεται σε δύο κλάδους κατά την είσοδό του στον Υ.Χ. Ο 

παχύτερος κεφαλικός (άνω) κλάδος διήκει προς τα άνω και περατώνεται στο 

μικρό γλουτιαίο μυ. Ο λεπτός ουραίος (κατώτερος κλάδος δίδει γένεση σε 

κλάδους για τον μέσο και το μικρό γλουτιαίο μύες και περατώνεται στο τείνοντα 

την πλατεία περιτονία μυ (Lewis et al 2006). Το άνω γλουτιαίο νεύρο όπως 

φαίνεται σε απεικόνιση σε στεφανιαίες και οβελιαίες τομές κατά την έξοδό του 

από την πύελο προσφύεται στενή σε οστέινο χείλος εντός του υπεραπιοειδούς 

τρήματος. Οι ανώτεροι και οι κατώτεροι κλάδοι του νεύρου είναι δυνατό κατά 

περίπτωση να απεικονίζονται επίσης. Παρόλα αυτά η διάκριση του νεύρου από 

τον προσκείμενο αγγειακό κρημνό μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Το νεύρο 

απεικονίζεται επίσης σε αξονικές λήψεις καθώς διήκει επί τα εκτός στο 

πληρούμενο από λιπώδη ιστό πεδίο μεταξύ του μικρού και του μέσου γλουτιαίου 

μυών (εικ. 3, 5, 8).  

 Το κάτω γλουτιαίο νεύρο σχηματίζεται από τις οπίσθιες ρίζες των Ο5, Ι1 

και Ι2 κλάδων. Κείται επί τα εντός του ισχιακού νεύρου και εξέρχεται από την 

πύελο από το μείζον ισχιακό τρήμα, κάτω από τον απιοειδή μυ. Κατά το 

κατώτερο χείλος του απιοειδούς μυός, το νεύρο περικάμπτει προς τα πίσω κα8ι 

διανέμεται σε αποκλίνοντες προς τα άνω και προς τα κάτω κλάδους, οι οποίοι 

νευρώνουν τον μείζονα γλουτιαίο μυ (εικ. 6).  

Συμπτώματα και σημεία από παθολογικές καταστάσεις του Υ.Χ.  

 Όπως και σε άλλα σύνδρομα το εν τω βάθει υπογλουτιαίο σύνδρομο 

αποτελεί μια σύνθετη κλινική οντότητα που προκαλείται από διαφορετικά αίτια 

και χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο συμπτωμάτων και σημειολογικών δεδομένων 

που απαντούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Τα πιο συχνά 

συμπτώματα περιλαμβάνουν άλγος κατά το ισχίο ή κατά τον γλουτό και 

ευαισθησία κατά τη γλουτιαία χώρα, καθώς και κατά την οπισθοτροχαντήρια 
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περιοχή, που μιμείται την ισχιαδική συνδρομή και είναι συνήθως ετερόπλευρη 

χωρίς να αποκλείεται η αμφοτερόπλευρη εντόπιση και επιδεινώνεται με την 

κάμψη και τις στροφικές κινήσεις του ισχίου με κάμψη και έκταση του γόνατος. 

Η αδυναμία διατήρησης της καθιστικής θέσης για περισσότερο από 20-30 min, 

χωλότητα και απώλεια της αισθητικότητας στο προσβεβλημένο άκρο, οσφυαλγία 

και νυκτερινό άλγος που βελτιώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι επίσης 

συμπτώματα που αναφέρονται από τους περισσότερους ασθενείς. Πολλοί από 

αυτούς έχουν ήδη υποβληθεί σε επέμβαση για την αντιμετώπιση δισκικής νόσου 

χωρίς καμία βελτίωση και χρειάζονται ολονέν μεγαλύτερες δόσεις αναλγητικών 

φαρμάκων περιλαμβανομένων και των οπιούχων για τον έλεγχο του άλγους. Οι 

ασθενείς στους οποίους ενοχοποιείται η παγίδευση του ισχιακού νεύρου συνήθως 

αναφέρουν στο ατομικό τους αναμνηστικό ιστορικό κάκωσης και μπορεί να 

δεικνύουν εστιακά νευρολογικά φαινόμενα παθολογικά κοιλιακά 

αντανακλαστικά και μυϊκή αδυναμία.  

 Τα συμπτώματα που σχετίζονται με άλλα νεύρα εκτός του ισχιακού, εντός 

του Υ.Χ. μπορεί να είναι η αδυναμία των γλουτιαίων απαγωγών (άνω γλουτιαίο 

νεύρο), υπτιασμός του ποδιού (περονιαίο νεύρο), αδυναμία του μείζονος 

γλουτιαίου (κάτω γλουτιαίο νεύρο), απώλεια της αισθητικότητας κατά το περίνεο 

(αιδοιϊκό νεύρο) ή απώλεια της αισθητικότητας κατά την οπίσθια επιφάνεια του 

μηρού (οπίσθιο μηριαίο δερματικό νεύρο). 

Τα συμπτώματα που προκύπτουν από τον κατ’ εξακολούθηση τραυματική 

βλάβη του ισχιακού νεύρου όπως οι ατροφίες των προσαγωγών κάτω από το 

γόνατο, μυϊκή αδυναμία κατά την κάμψη του γόνατος (οπίσθιοι μηριαίοι), 

πρηνισμός του ποδιού (περονιαίοι), υπτιασμός του ποδιού (πρόσθιος κνημιαίος), 

πελματιαία κάμψη του ποδιού (γαστροκνήμιος και υποκνημίδιος), ραχιαία κάμψη 

του ποδιού (πρόσθιος κνημιαίος), εξασθένιση των καμπτήρων και των 

εκτεινόντων των δακτύλων, απώλεια της αισθητικότητας κατά το έξω χείλος της 

γαστροκνημίας και του ποδιού (εκτός από την περιοχή του έσω σφυρού που 

νευρώνεται από το σαφηνές νεύρο ή απώλεια του αχίλλειου αντανακλαστικού 

είναι σχετικώς ασυνήθεις.  

Λόγω του ότι τα αίτια του συνδρόμου είναι πολλαπλά στα ανωτέρω κατά 

περίπτωση είναι δυνατό να προστεθούν και άλλα συμπτώματα.  

Η κλινικές δοκιμασίες για την ανάδειξη των αιτίων παγίδευσης του 

ισχιακού νεύρου περιλαμβάνουν εκείνες της παθητικής διάτασης και εκείνες της 

ενεργητικής συστολής (Marton et al 2011). Είναι απαραίτητη η γνώση αυτών των 

δοκιμασιών προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε κλινική πληροφορία που θα 

μπορούσε να συμβάλλει στην ερμηνεία των διαγνωστικών απεικονιστικών 

εξετάσεων και συνακόλουθα στην χειρουργική εφόσον εκτιμηθεί έτσι 

χειρουργικής αντιμετώπισης. Οφείλει επίσης να γίνει διαφορική διάγνωση και 

από άλλες νοσηρές καταστάσεις που προσομοιάζουν με το Υ.Χ. όπως είναι το 

σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, το κροτούν ισχίο κ. ά. Ελέγχεται το 

σημείο ανυψώσεως του σκέλους εν εκτάσει και η νευριτιδική έκφανσή του που 

αποτελεί το σημείο Laségue. Η παρουσία του σημείου θα εμβάλλει τον 

εξετάζονται στην υπόνοια της ριζιτικής βλάβης. Παρόλα αυτά το σημείο αυτό δεν 

είναι πάντοτε θετικό στο εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο. Το σημείο Pace 

συνιστά πόνο και αδυναμία κατά με αντίσταση κατά την προσπάθεια απαγωγής 

και εξωτερικής στροφής του ισχίου. Το σημείο Freiberg συνιστά έκλυση άλγους 

κατά την εξωτερική στροφή του εν εκτάσει ισχίου. Μια παραλλαγή του σημείου 

Freiberg αφορά στην κάμψη με προσαγωγή και εσωτερική στροφή του ισχίου με 

τον ασθενή σε καθιστή θέση. Ο εξεταστής εκτείνει το γόνατο (ασκώντας πίεση 
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στο ισχιακό νεύρο) και προοδευτικά κινητοποιεί το σε κάμψη ευρισκόμενο ισχίο 

σε προσαγωγή και εσωτερική στροφή ενώ ταυτόχρονα ψηλαφά την περιοχή 1 cm 

επί τα εκτός του ισχιακού κυρτώματος (με το μέσο δάκτυλο) και κεντρικώς κατά 

την ισχιακή εντομή με το δείκτη. Θετική θεωρείται η δοκιμασία, όταν εκλύεται 

οπίσθιο άλγος κατά τον απιοειδή μυ ή κατά το επίπεδο των έξω στροφέων. Όλες 

αυτές οι δοκιμασίες φέρονται ως θετικές σε περίπτωση οπισθοπεριτοναϊκής 

προέλευσης αλγεινών συνδρόμων αλλά αξιολογούνται ελάχιστα παρόλο που είναι 

εύκολη η κλινική αναπαραγωγή τους. Άλλα κλινικά σημεία που είναι δυνατό να 

αξιολογηθούν περιλαμβάνουν την παρατηρούμενη φαινομενική ανισοσκελία, 

ευαισθησία στο επίπεδο της ισχιακή εντομής και εντοπισμένη ατροφία του 

μείζονος γλουτιαίου μυός.  

Έχουν προταθεί και δοκιμασίες που περιλαμβάνουν την εκλεκτική 

διήθηση για τη θεμελίωση της κλινικής διάγνωσης του εν τω βάθει γλουτιαίου 

συνδρόμου και μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες για τη διαφορική διάγνωση της 

προέλευση του άλγους αν δηλαδή αυτό προέρχεται από παθολογικές καταστάσεις 

που αφορούν σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης ή του ΥΧ. Η τεχνική της 

διπλής διήθησης τοπικού αναισθητικού και κορτικοειδούς προς την περιοχή του 

απιοειδούς μυός είναι δυνατό να μειώνει το εκλυόμενο άλγος και να ενισχύει τη 

διάγνωση αποκλείοντας ταυτόχρονα παθολογικές καταστάσεις που έχουν σχέση 

με την κατ΄ ισχίο άρθρωση και με άλλους χώρους της περιοχής. Οι δοκιμασίες 

έγχυσης που γίνονται υπό τον έλεγχο της αξονικής υπολογιστικής τομογραφίες 

(CT) ή με τη βοήθεια της ανοικτού τύπου μαγνητικής τομογραφίας έχουν αξία, 

επειδή έτσι είναι δυνατό να αποφευχθεί η έγχυση σε λάθος σημείο.  

Αιτιολογικοί παράγοντες  

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε απεικονιστικού χαρακτήρα μελέτες, ένα 

ποσοστό της τάξης του 20% των υποβαλλομένων σε εξέταση ατόμων δεικνύουν 

κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου σε ένα ηλικιακό εύρος από 20-59 ετών, το οποίο 

μεγαλώνει σε 60% περίπου στην ηλικιακή ομάδα από 60-80 ετών 

περιλαμβάνοντας επί πλέον της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου και στοιχείων 

σπονδυλικής στένωσης (Whitman et al 2003). Στο 20% περίπου των ασθενών με 

ισχιαδική συνδρομή τα ενοχοποιούμενα αίτια είναι δισκικής και μη προέλευσης 

(Kulku DG και Naderi S, 2008). Παρόλα αυτά, στην καθημερινή πρακτική, η 

περιπτώσεις εξωσπονδυλικής πίεσης επί του ισχιακού νεύρου συνήθως 

παραβλέπονται, πιθανότατα λόγω της υψηλής ευαισθησίας που δεικνύει η 

μαγνητική τομογραφία σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Είναι γνωστό ότι η 

εξωσπονδυλική πίεση επί του ιερού πλέγματος και του ισχιακού νεύρου είναι 

δυνατό να προκύψει από μια πλειάδα αιτίων εξωπυελικής (περιλαμβανομένου και 

του Υ.Χ.) ή ενδοπυελικής προέλευσης παθολογικών καταστάσεων. Λόγω 

ακριβώς αυτής της πληθώρας των παθολογικών αιτίων που οδηγούν σε 

ανατομική παγίδευση ο όρος «εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο» μπορεί να 

αποτελεί πιο ακριβή προσδιορισμό για εξωσπονδυλικά αίτια παγίδευσης των 

νευρικών στοιχείων της περιοχής. Μπορεί να προταθεί ένας εκτεταμένος 

κατάλογος αιτίων τόσο ορθοπαιδικής όσο και μη ορθοπαιδικής φύσεως που είναι 

δυνατό να εκδηλωθούν ως εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο που μπορούν να 

ταξινομηθούν ως τραυματικά, φλεγμονώδη, λοιμώδη, αγγειακά, νεοπλασματικά, 

ιατρογενή, μυοτενόντια (σύνδρομο απιοειδούς, εξωτερικών στροφέων, 

γλουτιαίων, οπισθίων μηριαίων, ισχιομηριαία πρόσκρουση) αλλά και παρουσία 

ινωδών ταινιών που περιέχουν αγγεία.  

Τραυματικά αίτια 
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 Η τραυματική κάκωση ενός νεύρου ποικίλει από τη διακοπή της αξονικής 

αγωγιμότητα με διατήρηση της ακεραιότητας της ανατομικής συνέχειας του 

νεύρου μέχρι την τέλεια απώλεια της ακεραιότητας του νευρικό στελέχους. Η 

κάκωση μπορεί να οφείλεται σε διατομή, διάταση ή άσκηση πίεσης κατά τη 

διάρκεια μιας πρώιμης περιόδου ή επιγενώς λόγω της ανάπτυξης ουλώδους ιστού, 

ταινιών από ινώδη ιστό ή ακόμη από ετερότοπη οστεοποίηση που μπορεί να 

εγκιβωτίζει το νεύρο (εικ. 11).  

Ανάπτυξη αιματωμάτων. Τα γλουτιαία αιματώματα συνήθως συνδέονται με 

κακώσεις στην περιοχή, με επεμβάσεις επί του ισχίου, αιμορροφιλία και 

αντιπηκτική αγωγή. Τα αιματώματα μπορεί να προκαλέσουν κάκωση του νεύρου 

είτε αμέσως με άσκηση πίεσης επί του νεύρου είτε εμμέσως λόγω ισχαιμίας 

συνεπεία άσκηση πίεσης επί των αγγείων των νεύρων (vasa vasorum). Η ένταση 

του σήματος στη μαγνητική τομογραφία διαφέρει ανάλογα με την περιεκτικότητα 

των προϊόντων αποδόμησης της αιμοσφαιρίνης. Τα αιματώματα στην υπεροξεία 

ή στην οξεία φάση εμφανίζουν χαμηλή ή ήπια χαμηλή ένταση μαγνητικού 

σήματος σε εικόνες Τ1 προσανατολισμού και υψηλή ένταση σε εικόνες Τ2 

προσανατολισμού και υψηλή ένταση σήματος σε εικόνες Τ2 προσανατολισμού 

λόγω της παρουσίας οξυαιμοσφαιρίνης. Μέσα σε λίγες ώρες η έλλειψη οξυγόνου 

γύρω από το αιμάτωμα οδηγεί στο σχηματισμό δεοξυαιμοσφαιρίνης με 

αποτέλεσμα απώλεια του μαγνητικού σήματος στις εικόνες Τ2 προσανατολισμού. 

Το περιεστιακό οίδημα έχει υψηλή ένταση σήματος στις εικόνες Τ2 

προσανατολισμού (βαρύτητας). Τα αιματώματα σε υποξεία φάση λόγω της 

παρουσίας εξωκυττάριας μεθαιμοσφαιρίνης εμφανίζουν υψηλή ένταση 

μαγνητικού σήματος στην εικόνα Τ1και Τ2 προσανατολισμού με περιφερικό 

δακτύλιο απώλειας σήματος λόγω παρουσίας αιμοσιδηρίνης. Η ένταση του 

μαγνητικού σήματος στα χρόνια αιματώματα ποικίλει ανάλογα με την ποσότητα 

μεθαιμοσφαιρίνης και αιμοσιδηρίνης. Αξιολογούνται σε εικόνες SE-T2 

προσανατολισμού και μπορεί να εμφανίζουν είτε κεντρικά υψηλή ένταση 

σήματος αιμοσιδηρίνης είτε χαμηλή ένταση σήματος όπου θα παραμένει σταθερή 

(αποθήκευση Fe με τη μορφή αιμοσιδηρίνης). Μια «μάζα» που εμφανίζεται μετά 

από κάκωση με αλλαγές που συναρτώνται με το στάδιο σχηματισμού της και 

ελάττωση του μεγέθους με την πάροδο του χρόνου παθογνωμονικώς οφείλεται σε 

αιμάτωμα (εικ. 12).  

Άμεση τραυματική νευροπάθεια ή και εκχυμώσεις επί του νεύρου. Κατά τη 

διάρκεια τραυματικών βλαβών το νεύρο είναι δυνατό να τραυματιστεί από την 

επαφή του με οστά της περιοχής, όπως π.χ. από τεμάχια της κοτύλης λόγω της 

στενής συσχέτισης αυτών προς το ισχιακό νεύρο. Στη μαγνητική τομογραφία 

αυτή απεικονίζεται ως ήπια διόγκωση του ισχιακού νεύρου με υψηλής έντασης 

σήματος στην Τ2 ακολουθία και πιθανόν εστιακή αύξηση αυτού χωρίς καμία 

ενδεχομένως μακροσκοπική παθολογοανατομική βλάβη (Moore et al 2001) (εικ. 

13). Η άμεση νευροπάθεια του ισχιακού νεύρου σπάνια παρουσιάζεται σε μη 

διατιτραίνουσες κακώσεις λόγω της προστασίας που έχει το νεύρο από την πύελο, 

τους γλουτιαίους μύες και τα μαλακά μόρια της οπίσθιας επιφάνειας του μηρού.  

Τραυματικό τοπικό αντανακλαστικό επώδυνο σύνδρομο συνεπεία 

σχηματισμού νευρώματος. Σε ασθενείς, οι οποίοι έχουν υποστεί μείζονα 

τραυματικό ακρωτηριασμό των κάτω άκρων η μαγνητική τομογραφία δεικνύει 

χαμηλής έντασης στηνΤ1 ακολουθία και ήπια ενίσχυση του σήματος στην Τ1 

ακολουθία μετά έγχυση σκιαστικού (γαδολίνιο). Κεντρικώς αυτών των 

νευρωμάτων το ισχιακό νεύρο είναι συνήθως διογκωμένο με εστιακή δεσμιδική 

μεγέθυνση και παθολογική αύξηση του μαγνητικού σήματος στην Τ2 ακολουθία.  
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Ιατρογενή αίτια  

Χειρουργικά. Η πιο συχνή αιτία του εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου είναι 

ιατρογενής και συνδέεται με τις επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου 

για την πρωτοπαθή αντιμετώπιση της εκφυλιστικής αρθροπάθειας και οφείλεται 

σε διάταση του νεύρου και σχετίζεται με τη διάταση του νεύρου. Εκτεταμένη 

χρήση διάτασης του εγχειρητικού τραύματος μέσω αγκίστρων κατά τη διάρκεια 

της επέμβασης, υπερβολική αφαίρεση στοιχείων κατά την εκτομή των πασχόντων 

ιστών, κακή θέση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι οι πιο 

καλά αναγνωρισμένοι παράγοντες βλάβης του άνω γλουτιαίου νεύρου. Ο κάτω 

κλάδος του νεύρου είναι ευπρόσβλητος κατά την προσθιοπλάγια προσπέλαση 

κατά Hardinge. Οι κλάδοι που διανέμονται στον τείνοντα την πλατεία περιτονία 

τίθενται εν κινδύνω σε οποιαδήποτε προσθιοπλάγια ή πρόσθια προσπέλαση επί 

του ισχίου. Οι πολύ συχνές παραλλαγές που παρατηρούνται κατά τη διακλάδωση 

κατά τη διαδρομή των νεύρων αυτών αποτελεί και λόγο εμπλοκής του νεύρου σε 

διάφορες επεμβάσεις. Η νευροπάθεια από παγίδευση του κάτω γλουτιαίου νεύρου 

σπανίως αναφέρεται αλλά πάντοτε αναγνωρίζεται ως αποτέλεσμα επιπλοκής της 

οπίσθιας προσπέλασης προς διενέργεια ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου. 

Υποκλινικές μορφές διαταραχών τόσο του άνω όσο και του κάτω γλουτιαίου 

νεύρου που αναγνωρίζονται διά του ηλεκτρομυογραφήματος περιγράφηκαν από 

τους Abitbol et al (1990) σε πάνω από το 77% των ατόμων που υποβλήθηκαν σε 

επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου ανεξαρτήτως της προσπέλασης, 

διαμέσου της οποίας διενεργήθηκε. Η τραυματική βλάβη του άνω γλουτιαίου 

νεύρου αποτελεί έχει καλώς περιγραφεί ως επιπλοκή εισαγωγή ιερολαγονίων 

βιδών για την αντιμετώπιση της οπίσθιας αστάθειας των καταγμάτων της πυέλου. 

Ο τύπος της μυϊκής ατροφίας που προκύπτει αποτελεί χαρακτηριστικό του 

νεύρου που εμπλέκεται και του επιπέδου της νευρολογικής βλάβης (εικ. 14).  

Ενδομυϊκές ενέσεις. Νευρολογική βλάβη είναι δυνατό να προκύψει ως 

αποτέλεσμα άθροισης ενιεμένων φαρμάκων με ενδομυϊκές ενέσεις στον 

περινευρικό χώρο, από άμεση τραυματική βλάβη του νεύρου από τη βελόνα, 

δευτεροπαθώς λόγω συμπίεσης από την ανάπτυξη ουλώδους ιστού συνεπεία των 

εγχύσεων ή και λόγω νευροτοξικής επίδρασης των ενιεμένων φαρμάκων επί των 

νευρικών ινών (εικ. 15).  

Ακτινοθεραπεία. Η μετακτινική νευροπάθεια είναι μια κατάσταση που σπάνια 

παρατηρείται ως αποτέλεσμα υψηλών δόσεων ακτινοθεραπείας (5.000 rads). Το 

ισχιακό νεύρο μπορεί να υποστεί βλάβη είτε απευθείας (λόγω των δυσμενών 

αποτελεσμάτων της ακτινοβολίας καθαυτής) είτε εμμέσως (λόγω της διάχυτης 

ίνωσης που παρατηρείται στους ιστούς που περιβάλλουν το νεύρο). Κατά τον 

απεικονιστικό έλεγχο παρατηρείται διάχυτη διόγκωση του νεύρου λόγω υψηλής 

έντασης σήματος στην Τ2 ακολουθία χωρίς ανάπτυξη συγκεκριμένης «μάζας». 

Πιο σπάνια παρατηρείται ανάπτυξη μαζών που παραπέμπει σε υποτροπή όγκου 

με επιμήκυνση του χρόνου χαλάρωσης Τ1 και Τ2. Οι εικόνες που προκύπτουν 

μετά έγχυση σκιαστικού (γαδολίνιο) επίσης πρέπει να τύχουν της δέουσας 

προσοχής (εικ. 17) (εκτίμηση σκιαγραφικής έγχυσης σε ακολουθίες καταστολής 

λίπους Τ1 βαρύτητας)..  

Ξένα σώματα. Τα ξένα σώματα οποιασδήποτε φύσης είναι δυνατό να 

τραυματίσουν ή να συμπιέσουν το ισχιακό νεύρο, συνήθως μετά από υψηλής 

κινητικής ενέργειας κακώσεις, χειρουργικές επεμβάσεις ή μετά ιατρογενείς 

κακώσεις όπως είναι δυνατό να συμβεί επί εγχύσεων σιλικόνης, όταν αυτή δεν 

εμπεριέχεται σε πρόθεση σε κοσμητική χειρουργική του γλουτού (εικ. 17).  

Φλεγμονώδη και λοιμώδη αίτια 
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Ιερολαγονίτιδα. Αποτελεί σύνηθες εύρημα επί οροαρνητικής πολυορογονίτιδας. 

Η ισχιαδική συνδρομή μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα αντανακλαστικού 

άλγους ή ως αποτέλεσμα φλεγμονωδών αλλοιώσεων με απευθείας επινέμηση του 

νεύρου (εικ. 19). 

Οστεοαρθρίτιδα. Θεωρείται δυνατή η πρόκληση εν τω βάθει γλουτιαίου 

συνδρόμου ως αποτέλεσμα πίεσης του ισχιακού νεύρου από οστεοφυτικές 

αλλοιώσεις που εξορμώνται από τη άρθρωση του ισχίου ιδιαίτερα στους πιο 

ηλικιωμένους ασθενείς (εικ. 19).  

Αποστήματα. Τα αποστήματα της γλουτιαίας χώρας αλλά και της ελάσσονος 

πυέλου σπανίως αναφέρονται. Τα αποστήματα αυτά συνήθως εξορμώνται 

λοιμώξεις από το πεπτικό ή το ουροαποχετευτικό σύστημα και μπορεί να 

επινέμονται του ιερού πλέγματος κατά τη φυσική τους εξέλιξη διά των 

ανατομικών οδών. Άλλη προέλευση γλουτιαίου ή προϊερού αποστήματος μπορεί 

να αποτελεί η οστεομυελίτιδα του ιερού οστού, η οποία επίσης απευθείας μπορεί 

να επινέμεται του οσφυοϊερού πλέγματος και του ισχιακού νεύρου. 

Μυοσίτιδα. Αποτελεί σπάνια λοίμωξης του μυϊκού ιστού με πιο συχνά 

εμπλεκόμενους μικροοργανισμούς στελέχη στρεπτόκοκκων και σταφυλόκοκκων. 

¨όταν αφορούν σε γλουτιαίους και περιτροχαντηρίους μυς είναι δυνατόν να 

δώσουν γένεση σε εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο. Η μυοσίτιδα του απιοειδούς 

σπάνια αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Στους αναγνωρισμένους προδιαθεσικούς 

παράγοντες περιλαμβάνονται αναγνωρισμένες ιογενείς ή παρασιτικές λοιμώξεις, 

ρευματοειδή αρθρίτιδα ή HIV. Κάποια στελέχη του γένους της Βρουκέλλας είναι 

δυνατό επίσης να προκαλέσουν μυοσίτιδα (Mazet et al 2006). Είναι επίσης πολύ 

σημαντικό να έχει κανείς κατά νου ότι λοιμώδες υλικό προερχόμενο από τις 

εστίες λοίμωξης των μυών μπορεί να επεκταθεί στα οπισθοπεριτονιακά 

διαστήματα και να αποτελέσουν αιτία σύγχυσης για τον κλινικό ιατρό, επειδή το 

κλινικό ενδιαφέρον από τα σημεία της νόσου εμφανίζεται μακριά από την εστία 

των προβλημάτων. Η μυοσίτιδα δεικνύει συγκριμένες φάσεις εξέλιξης όπως 

περιγράφηκαν από τον Chiedozi (1979). Κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης τα 

σημεία της φλεγμονής είναι ελάχιστα. Οι μύες σκληρύνονται, με ταυτόχρονη 

λευκοκυττάρωση και πολυμορφοπυρήνωση και χωρίς καμία ένδειξη 

σχηματισμού πύου. Μετά από 2-3 εβδομάδες από την έναρξη των συμπτωμάτων, 

τα σημεία της φλεγμονής αυξάνουν και υπάρχει ένδειξη διαπύησης. Η τρίτη φάση 

χαρακτηρίζεται από σημεία συστηματικής τοξίκωσης (εικ. 20).  

Θυλακίτιδα. Η διάταση περιαρθρικών ορογόνων θυλάκων περί την άρθρωση του 

ισχίου είναι μια καλά αναγνωρισμένη και συνήθης αιτία εν τω βάθει γλουτιαίου 

συνδρόμου. Πιο συχνά η θυλακίτιδα έχει φλεγμονώδη προέλευση (δευτεροπαθή 

σε τενοντοπάθεια των καταφυτικών τενόντων των μυών που προσφύονται στην 

περιοχή του μείζονος τροχαντήρα αλλά μπορεί να είναι τραυματική, λοιμώδης 

κλπ (εικ. 21). 

Σαρκοείδωση του ισχιακού νεύρου. Η μαγνητική νευρογραφία του ισχιακού 

νεύρου είναι δυνατό να καταδεικνύει μια μάζα μαλακών μορίων που περιβάλλει 

το νεύρο. Η Τ1 ακολουθία, ενώ η Τ2 ακολουθία καταστολής λίπους δίχως 

σκιαγραφική ενίσχυση του νεύρου. Η διαφορική διάγνωση από νευρίνωμα 

βασίζεται στο υψηλό μαγνητικό σήμα στις εικόνες Τ2 βαρύτητας και στην 

αδυναμία διάκρισης του νεύρου από τη μάζα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι 

απαραίτητη η χειρουργική διερεύνηση προς διενέργεια εσωτερικής νευρόλυσης 

και βιοψίας προκειμένου να καταδειχθούν οι μη εξικνούμενες προς τυροειδή 

νέκρωση κοκκιωματώδεις μάζες της σαρκοείδωσης και η παρουσία 
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γιγαντοκυττάρων που είναι χαρακτηριστικά της σαρκοείδωσης (Moore et al 

2001). 

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ  

Παραμονή ανοικτής της ισχιαδικής αρτηρίας. Η ανοικτή ισχιαδική αρτηρία 

συνιστά σπάνια συγγενή ανωμαλία με συχνότητα που κυμαίνεται από 0,025% 

έως 0,04% του γενικού πληθυσμού. Η αρτηρία αυτή είναι επιρρεπής σε εμφάνιση 

αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων και συσχετίζεται με αλλοιώσεις που 

προδιαθέτουν σε εμφάνιση ανευρύσματος στο 46,1% των περιπτώσεων. Τα πιο 

συχνά συμπτώματα που σχετίζονται με ανεύρυσμα της παραμονής ανοικτής της 

ισχιαδικής αρτηρίας είναι επώδυνη σφύζουσα μάζα κατά το γλουτό, ισχιαδική 

νευροπάθεια που προκαλείται από συμπίεση του ισχιακού νεύρου (έως 36% των 

περιπτώσεων κατά Pris και συν) και ισχαιμία κάτω άκρων που προκαλείται από, 

θρόμβωση ή περιφερική θρομβοεμβολή. Οι επιπλοκές του ανευρύσματος είναι 

εμβολή, θρόμβωση, ρήξη, πτύχωση του έσω χιτώνα και πίεση επί του ισχιακού 

νεύρο, λόγω της διαδρομής της παραμένουσας ανοικτής ισχιαδικής αρτηρίας 

κατά το διαμήκη άξονα του μηρού, όπου αυτή μπορεί μεν να ποικίλει είναι όμως 

πάντοτε σε στενή συσχέτιση με το ισχιακό νεύρο. Το σύνδρομο της ισχιαδικής 

αρτηρίας ταξινομείται ως τέλειο και ατελές. Στον ατελή τύπο η αρτηρία είναι 

υποπλαστική και η επιπολής μηριαία αρτηρία αποτελεί το κύριο τροφοφόρο 

αγγείο για την άρδευση του σκέλους. Στον τέλειο τύπο η ισχιαδική αρτηρία 

συνεχίζει ως κύριο τροφοφόρο αγγείο με μια μικρή μόνο παραλλαγή κατά τη 

διαδρομή και το μέγεθός της για να μεταπέσει αυτή στην ιγνυακή ενώ η επιπολής 

μηριαία αρτηρία συμβάλλει μόνο στη παραμένει ανανάπτυκτη και συμβάλλει 

μόνο στην παράπλευρη κυκλοφορία της περιοχής. Η ισχιαδική αρτηρία μπορεί 

πολύ σπάνια να ανευρίσκεται αμφοτεροπλεύρως με επίπτωση της τάξης από 12% 

έως 32% σύμφωνα προς τη βιβλιογραφία. Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι 

απαραίτητος για την ταυτοποίηση, την ταξινόμηση και τη συνδρομή για τη 

διενέργεια ενδοαγγειακής χειρουργικής. Οι δυνατότητες θεραπευτικής 

χειρουργικής αντιμετώπισης περιλαμβάνουν: παρεμβολή αγγειακού μοσχεύματος 

και μηροϊγνυακή παράκαμψη, λαγονοϊγνυακή διαθυροειδής παράκαμψη…) ή 

ενδοαγγειακή χειρουργική (Mazet et al 2006). 

Ανεύρυσμα ή ψευδοανεύρυσμα της λαγονίου αρτηρίας. Το οσφυοϊερό 

στέλεχος κείται εμπρός από το ιερό οστούν και πίσω από τα λαγόνια αγγεία, και 

κάθε ανευρυσματική ή ψευδοανευρυσματική επέκταση της λαγονίου αρτηρίας 

(ιδιαιτέρως της έσω λαγονίου αρτηρίας) και τους κλάδους της μπορεί να πιέζει το 

ισχιακό νεύρο. Ο βασικό παθογενετικός μηχανισμός στην περίπτωση αυτή είναι η 

πίεση επί του νεύρου. Αν και τα νεύρα είναι πολύ ανθεκτικά στην ισχαιμία και το 

οσφυοϊερό στέλεχος έχει πλούσια αιμάτωση, η ισχαιμία μπορεί να παίζει 

επιπρόσθετο ρόλο εκτός από την ασκούμενη πίεση επί των αγγείων των νεύρων 

(vasa nervorum).  

Αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες και αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις. Αν και 

είναι πολύ σπάνιες ο παθογενετικός μηχανισμός είναι η άσκηση πίεσης επί του 

ισχιακού νεύρου.  

Θρόμβωση της άνω γλουτιαίας αρτηρίας. Αποτελεί λόγο γλουτιαίας 

χωλότητας, επισυμβαίνουσα συνήθως μετά από 150 m βάδισης και υφιέμενη μετά 

βραχεία ανάπαυση. Καθώς η μαγνητική αγγειογραφία δεν δεικνύει πάντα μια 

πιθανή εξήγηση, είναι δυνατό ο εκλεκτικός καθετηριασμός να καταδείξει 

στένωση στο επίπεδο της έκφυσης της αρτηρίας. Η διαδερμική αγγειοπλαστική 

και η ενδοαγγειακή ναρθήκωση της αρτηρίας είναι δυνατό να δώσουν άμεση 

λύση (Berthelot et al 2007). 
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Κιρσοειδώς διευρυμένες φλέβες. Η γλουτιαία πιεστική νευροπάθεια που 

σχετίζεται με την αιτιοπαθογένεια του εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου που δεν 

εκλύεται από την αλλαγή της στάσης ή τον βήχα θα πρέπει να μας εμβάλλει στην 

ύπαρξης κιρσοειδώς διευρυμένων φλεβών. Η καθιστική θέση στην πάσχουσα 

πλευρά προκαλεί περισσότερο άλγος από όσο η όρθια στάση και η βάδιση 
11

. Η 

εικόνες που λαμβάνονται με τη μαγνητική τομογραφία δεικνύουν πίεση κατά τη 

γλουτιαία μοίρα του ισχιακού νεύρου από κιρσοειδώς διευρυμένες φλέβες. Η 

απολίνωση και η αφαίρεση αυτών των φλεβών έχει ως αποτέλεσμα την 

ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι περιπτώσεις προέλευσης από κιρσούς 

ισχιαδικής συνδρομής είναι περιορισμένες στη βιβλιογραφία (εικ. 22).  

Τραυματικός φλεβικός κιρσός που προκαλεί ισχιαδική συνδρομή. Η 

ανάπτυξη τραυματικών κιρσών της κάτω γλουτιαίας φλέβας είναι δυνατό 

ισχιαδική συνδρομή από πίεση, συνήθως μετά από πτώση επί του γλουτού 
12

. Η 

αγγειακή βλάβη καταδεικνύεται με την τεχνική gradient echo και δύο διαστάσεων 

TOF ακολουθίες πιστοποιούν που προέρχεται από τις γλουτιαίες φλέβες και 

προκαλούν πίεση επί του ισχιακού νεύρου. Η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης 

συνίσταται σε απόφραξή της και οδηγεί σε ανακούφιση των συμπτωμάτων (εικ. 

23).  

Γυναικολογικά αίτια  

 Είναι λίγες σχετικώς οι περιπτώσεις που σχετίζονται με μαιευτικά και 

γυναικολογικά αίτια από επιπλοκές. Παρόλα αυτά όλες οι παθολογικές 

καταστάσεις της ελάσσονος πυέλου και οι γυναικολογικές παθήσεις πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρώς υπόψη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη δεξιά πλευρά. 

Είναι γνωστό άλλωστε ότι το σιγμοειδές διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο στην 

αποτροπή άσκησης πίεσης επί του ισχιακού νεύρου επί της αριστερής πλευράς. 

Συνιστάται στις γυναίκες που διανύουν τα τελευταία χρόνια της τέταρτης 

δεκαετίας της ζωής τους αλλά κα μετεμμηνοπαυσιακές που παρουσιάζουν 

συμπτώματα εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου θα πρέπει να υποβάλλονται σε 

ενδελεχή γυναικολογική εξέταση προ της αναλήψεως χειρουργικής επί της 

σπονδυλικής στήλης και προ της διενέργειας ενδοσκοπικής χειρουργικής κατά 

την ελάσσονα πύελο, ακόμη και όταν η ακτινολογική απεικόνιση καταδεικνύει 

κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Η απόδοση προσοχής στα πιθανά γυναικολογικά 

προβλήματα είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν ψευδώς αρνητικές 

περιπτώσεις που οδηγούν τον ασθενή σε μη απαραίτητες και αναποτελεσματικές 

θεραπευτικές πρακτικές.  

Αδενομύκωση. Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία εν τω βάθει γλουτιαίο 

σύνδρομο με κυρίαρχη της κλινική εικόνα ερεθισμού της Ο5 ρίζας που 

προκαλείται από αδενομύκωση της μήτρας (Al-Khodairy et al 1995). Η 

κατάσταση αυτή αποτελεί καλοήθη προσβολή του μυομητρίου από το ενδομήτριο 

και αφορά συνήθως σε γυναίκες άνω των 30 ετών και απαντά στο 20 των 

αφαιρεθέντων μητρών. Κλινικώς χαρακτηρίζεται από προοδευτική αύξηση της 

εμμήνου ροής, με επιτεινόμενη δυσμηνόρροια και βαθμιαία διογκωμένη και 

ευαίσθητη μήτρα.  

Οπίσθια έγκλιση της μήτρας. Αποτελεί μια από τις πιο συχνές αλλά και 

υποεκτιμώμενες αιτίες εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου (εικ. 24).  

Μυομητρίτιδα, αποστήματα των σαλπίγγων, κύστεις ωοθήκης και τερατώματα 

(εικ. 26) έχουν επίσης αναφερθεί ως αίτια εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου που 

εμφανίζεται ως οσφυοϊερά πλεγματοπάθεια. 

Έκτοπη ενδομητρίωση. Η ενδομητρίωση έχει αναφερθεί από μακρού ως αίτια 

περιοδικής εμφάνισης ισχιαδικής συνδρομής. Είναι δυνατό να συμπιέζεται το 
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ισχιακό νεύρο στην ελάσσονα πύελο, την ισχιακή εντομή ή των υπογλουτιαίο 

χώρο με πιο συχνή την εντόπιση κατά την ισχιακή εντομή και μάλιστα στη δεξιά 

πλευρά. Το ισχιαδικό άλγος τυπικώς αρχίζει λίγες ημέρες προ της εμφάνιση της 

εμμήνου ρύσεως, ενισχύεται προοδευτικώς και δεικνύει κάποια ανακούφιση μία 

εβδομάδα μετα τη λήξη της εμμήνου ρύσεως. Απεικονίζεται συνήθως ως κύστη 

υψηλής έντασης σήματος στην Τ1 ακολουθία καταστολής λίπους και βαθμιδωτή 

χαμηλή ένταση στην Τ2 ακολουθία λόγω επαναλαμβανόμενων αιμορραγιών και 

συγκέντρωσης των παραγόντων αίματος. Η ενδομητρίωση είναι πιο συχνή 

καλοήθης χωροκατακτητική «εξεργασία» παγίδευσης του ισχιακού νεύρου (εικ. 

25).  

Κύηση. Το εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο που σχετίζεται με κύηση είναι 

δυνατό να προκαλείται από άμεση πίεση επί των νευρικών ριζών ή να είναι 

απότοκο της δευτεροπαθούς ισχαιμίας των νευρικών σχηματισμών που 

προκαλείται από την πίεση επί της αορτής ή της κάτω κοίλης φλέβας από την 

εγκύμονα μήτρα (Ashkan et al 1998). Ο ερεθισμός της Ο5 ρίζας, με εμφάνιση 

ετεροπλεύρως πτώσης του ποδός σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να επισυμβεί 

λόγω κάκωσης του οσφυοϊερού στελέχους από την κεφαλή του εμβρύου ή από 

τον εμβρυουλκό κατά τη διάρκεια του τοκετού. Πάνω από το 50% των γυναικών 

κατά τη διάρκεια κάποιου σταδίου της εγκυμοσύνης τους και στο ένα τρίτο της 

βαρύτητας του άλγους είναι αυτό που επηρεάζει την καθημερινή ζωή της εγκύου. 

Αν και πολλές περιπτώσεις η οσφυαλγία ιάται μετά τον τοκετό, σε μερικές 

περιπτώσεις συνεχίζεται επί πολλούς μήνες μετά, ενώ σε άλλες αρχίζει μετά τον 

τοκετό. Πάντως μετά την κύηση το «σύνδρομο του απιοειδούς» είναι πιο πιθανό 

να συμβεί. Η έγκυος γυναίκα εμφανίζει φυσιολογικώς αύξηση της έκκρισης της 

ρελαξίνης που επιτείνει την τάση επί της πυέλου σε τρόπο ώστε να διανοιχτεί το 

διάστημα της ιερολαγόνιας άρθρωσης. Αυξάνει επίσης η φυσιολογική οσφυϊκή 

λόρδωση, πράγμα που αυξάνει την έγκλιση της πυέλου. Αυτά τα γεγονότα 

αυξάνουν τη φορά επενεργείας των γλουτιαίων μυών από το ισχίο προς την πύελο 

με αποτέλεσμα την επιμήκυνση των μικρών ιδιαιτέρως μυών του ισχίου. Η 

θεραπεία με μαλάξεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προληπτικό μέτρο για την 

άμβλυνση των συμπτωμάτων εφόσον αυτά επιδεινώνονται. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣ ΟΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ 

Πρωτοπαθής όγκοι του ισχιακού νεύρου 

Υπερτροφική νευροπάθεια: Σε αυτήν την παθολογική εκείνη κατάσταση η 

μαγνητική νευρογραφία αποκαλύπτει διήθηση και διόγκωση του ισχιακού νεύρου 

από μάζα προερχόμενη από αυτό και επικεντρωμένη σε αυτό με διογκωμένες και 

παρεκτοπισμένες τις δεσμίδες και παθολογική αύξηση της έντασης σήματος στην 

Τ2 ακολουθία. Η κεντρική μάζα (λευκό βέλος), ίσης έντασης σήματος προς τον 

μυϊκό ιστό παρεκτοπίζει τις μετρίως οιδηματικές δεσμίδες κατά την περιφέρεια 

της διατομής του νεύρου. Πιο περιφερικά συχνά παρατηρείται επίσης αύξηση του 

μαγνητικού σήματος στην Τ2 ακολουθία (αλλά με διατήρηση της φυσιολογικής 

ανατομικής μορφολογίας του), που οφείλεται στην πιεστική νευροαπρακτική 

κάκωσή του. Σε βιοψίες που έχουν γίνει σε αυτή την φάση παρατηρείται ίνωση 

και κρομμυοειδούς διατομής βλάβες, που είναι χαρακτηριστικές της 

υπερτροφικής νευροπάθειας και εσωτερική νευρόλυση της μεσομηριαίας μοίρας 

του ισχιακού νεύρου. Από τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι δυνατή η 

προεγχειρητική διάγνωση του σβαννώματος.  

Σβαννώματα και νευρινώματα. Το σβάννωμα είναι ο πιο συχνά 

παρατηρούμενος πρωτοπαθής όγκος του ισχιακού νεύρου. Εξορμάται από τα 

κύτταρα του Swann από τα οποία σχηματίζεται το έλυτρο του νεύρου. Η 
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εντόπιση κατά την πυελική μοίρα των σβαννωμάτων του ισχιακού νεύρου είναι 

πολύ σπάνια. Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά του σβαννώματος 

υπερκαλύπτουν αυτά του νευρινώματος (που εξορμάται από τις νευρικές ίνες) και 

πολλές φορές δεν είναι δυνατή η διαφορική τους διάγνωση.  

Λιπωμάτωση και ενδονευρικά λιπώματα. Η λιπωμάτωση που είναι γνωστή και 

ως ινολιπωματώδες αμάρτωμα ή ινολιπώδης παραγωγική εκφύλιση) είναι μια; 

Σπάνια προσομοιάζουσα προς όγκο βλάβη που περισσότερο αφορά στο μέσο 

νεύρο ή τους κλάδους του (Torigian DA και Siegelman ES 2005). Πολύ πιο 

σπάνια έχει αναφερθεί προσβολή των νεύρων των κάτω άκρων. Άνω του 50% 

των ασθενών είναι συμπτωματικοί λόγω της ευαισθησίας της μάζας ή της 

εντοπισμένης πιεστικής νευροπάθειας. Αρκετές σπειροειδείς ενδονευρικές 

αλλοιώσεις εξ υπερπαραγωγικής εξεργασίας των μαλακών μορίων που παρέχουν 

την εικόνα των μακαρονιών τύπου σπαγγέτι κατά τον διαμήκη άξονα και 

συγκεντρική εικόνα δίκην πολυέλικτου καλωδίου θεωρούνται παθογνωμονικές 

της λιπωμάτωσης του νεύρου. Η διαφορική διάγνωση γίνεται από ενδοπυελικά 

λιπώματα του ισχιακού νεύρου και τα οπισθοπεριτοναϊκά καλά διαφοροποιημένα 

λιποσαρκώματα. Τα ενδονευρικά λιπώματα είναι εστιακοί ενδοκαψικοί όγκοι που 

εντοπίζονται εντός του ελύτρου του νεύρου, έτσι ώστε να μην προσβάλλουν τα 

νευρικά δεμάτια και εμφανίζονται ως εστιακές στρογγυλές ή ωοειδείς βλάβες 

ομοιογενούς ή σχεδόν ομοιογενούς άθροισης λίπους, η οποία προκαλεί 

συνωστισμό των γειτονικών φυσιολογικών νευρικών δεσμίδων., όπου η 

λιπωμάτωση του νεύρου έχει την τάση της διάχυτης προσβολής.  

Κακοήθεις όγκοι των οστών και των μαλακών μορίων. 

Ψευδονεοπλασματικές βλάβες: 

 Πολλοί καλοήθεις όγκοι και ψευδονεοπλασματικές βλάβες εντοπίζονται 

κατά τη διαδρομή του ιερού πλέγματος και του ισχιακού νεύρου και 

προσβάλλει ή προσκρούει στα επιμέρους συστατικά του. Καταστάσεις 

τέτοιες είναι το λίπωμα, το λιποσάρκωμα και οι γαγγλιακές κύστεις είναι 

οι πιο συχνοί καλοήθεις όγκοι που προκαλούν εν τω βάθει γλουτιαίο 

σύνδρομο. Παρόλα αυτά, υπάρχει και μια πλειάδα άλλων καλοήθων 

όγκων και ψευδοόγκων που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία. Αν 

και η εμφάνιση πολλών καλοήθων εξεργασιών δεν είναι ειδική, κάποιες 

παρέχουν απεικονιστικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην ακριβή 

διάγνωση (εικ. 27).  

 Οστεοποίηση του ακανθοϊερού συνδέσμου. Είναι δυνατό να παρατηρηθεί 

σύνδρομο του υπαπιοειδούς τρήματος που σχετίζεται με την οστεοποίηση 

του ακανθοϊερού συνδέσμου που είναι δευτεροπαθείς στην αποκατάσταση 

της ενδοπυελικής ισορροπίας μετά από παθολογικές καταστάσεις 

(Goddyn et al 2009).  

 Μαζική περιαρθρική αποτιτάνωση. Η μαζική εναπόθεση αλάτων 

ασβεστίου είναι μια σπάνια καλοήθης νόσος που χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία επασβεστώσεων, τόσο κατά τα μαλακά μόρια όσο και στους 

περιαρθρικούς ιστούς, που ποικίλουν κατά μέγεθος και δεικνύουν βραδεία 

προοδευτική αύξηση. Είναι δευτεροπαθής σε διάχυτη εναπόθεση 

φωσφορικού ασβεστίου εντός των μαλακών μορίων και μπορεί να 

υπάρξουν επί ουραιμίας, υπερπαραθυρεοειδισμού ή δηλητηρίασης με 

βιταμίνη D. Δυστυχώς, ο όρος μαζική ογκόμορφη αποτιτάνωση των 

μαλακών μορίων έχει αυθαιρέτως και χαλαρά χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει την μαζική περιαρθρική άθροιση εναποθέσεων αλάτων 

ασβεστίου αν και αυτή αναφέρεται πιο τυπικά σε μια κληρονομική 
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νοσηρά κατάσταση που συνδέεται με μαζική περιαρθρική εναπόθεση 

επιμετάλλωση (Garcia et al 1999). Εάν ο ακτινοδιαγνώστης δεν είναι 

εξοικειωμένος με την κατάσταση αυτή ή με νοσηρές εξεργασίες που 

μπορεί να την μιμούνται στα συμπτώματα και σημεία η διάγνωση μπορεί 

να παρεμποδιστεί και η θεραπεία να καθυστερήσει να θορυβηθεί χωρίς 

νόημα ο ασθενής και το περιβάλλον του και να τεθεί προ αυτών μη 

αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι βλάβες των μαλακών μορίων που 

παρατηρούνται στη εξωοστική επιμετάλλωση είναι τυπικώς λοβιώδεις, 

καλώς διαφοροποιημένες και είναι πιο συχνές κατά μήκος των εκτατικών 

επιφανειών των μεγάλων αρθρώσεων. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις με 

παρόμοια ακτινολογική εμφάνιση, όπως είναι η επιμετάλλωση που 

παρατηρείται στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η γενικευμένη 

επασβέστωση, η περιγεγραμμένη επαβέστωση, η ασβεστοποιός 

τενοντίτιδα, η τοφώδης ουρική αρθρίτιδα, η συνοβιακή 

οστεοχονδρωμάτωση και η ασβετοποιός μυϊκή νέκρωση. Η ογκόμορφη 

επιμετάλλωση που επινέμεται των νευρικών σχηματισμών συνιστά 

πρόκληση ως προς την αντιμετώπισή της λόγω της έκτασης και της τάσης 

να εξαπλώνεται διηθητικώς. Αν και η χειρουργική παρέμβαση μπορεί να 

αποδώσει συμπτωματική βελτίωση, η βλάβη τείνει να υποτροπιάζει όταν 

υπάρχου αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στον ορό και η αντιμετώπισή της 

απαιτεί τόσο χειρουργική όσο κα συστηματική θεραπεία (Williams et al 

2007).  

 Σαρκώματα μαλακών μορίων. Στη μαγνητική τομογραφία τα σαρκώματα 

μαλακών μορίων όπως και οι ενδομυϊκές μεταστάσεις εμφανίζουν 

συνήθως χαμηλή ένταση σήματος στις εικόνες Τ1 βαρύτητας και υψηλής 

έντασης σήματος στην εικόνα Τ2 βαρύτητας. Παρόλα αυτά, η νέκρωση, η 

περινεοπλασματική εξοίδηση και η λοβώδης εμφάνιση παρατηρούνται 

λιγότερο συχνά στα σαρκώματα μαλακών μορίων παρά στις μεταστατικές 

βλάβες (Ergun T και Lakadamyali H, 2010). Η ιστολογική εξέταση είναι 

κεφαλαιώδης για την τελική διάγνωση (εικ. 28).  

 Ενδομυϊκές μεταστάσεις: η μεταστατική προσβολή των σκελετικών μυών 

είναι σπάνια. Η συχνότητα αυτών των μεταστάσεων αναφέρεται ως 0,8-

16% σε νεκροτομικές μελάτες. Τα καρκινώματα του πνεύμονα αποτελούν 

συνήθως πρωτογενή προέλευση μεταστάσεων και είναι δυνατόν να αφορά 

μαλακά μόρια της γύρω από το ισχιακό νεύρο περιοχής. Η ενδομυϊκές 

μεταστάσεις ανάλογα από τον τρόπο εμπλουτισμού εμφανίζουν ίσης 

έντασης μαγνητικό σήμα στις εικόνες της Τ1 ακολουθίας και υψηλής 

έντασης σήμα στην Τ2 ακολουθία σε σχέση με του φυσιολογικούς μύες 

της περιοχής. Η μάζα είναι πιθανόν να διηθεί κατά συνέχεια του 

προσβεβλημένου μυ με συνακόλουθο περινεοπλασματικό οίδημα. 

Επιπροσθέτως, μπορεί να παρατηρηθεί αιμορραγία, νέκρωση και 

επασβέστωση μέσα στη μάζα. Η ποικιλία των μεταστάσεων που είναι 

δυνατό να εντοπιστούν είναι μεγάλη και είναι ανάλογη του αριθμού των 

κακοήθων όγκων (εικ. 35).  

Ενδοκοιλιακοί και ενδοπυελικοί καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι.: 

 Το οσφυοϊερό πλέγμα μπορεί να προσβληθεί ως αποτέλεσμα της πίεσης ή 

επινέμησης ενδοκοιλιακής ή ενδοπυελικής χωροκατακτητικής εξεργασίας. Τα 

ορθοκολικά καρκινώματα είναι η πιο συχνή αιτία καοήθους νεοπλασίας 

ακολουθούμενη από κακοήθεις όγκους της μήτρας, του προστάτη και των 

ωοθηκών. Επιπροσθέτως, νεοπλασματικές μάζες επεκτείνονται διαμέσου των 
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ισχιακών τρημάτων και είναι δυνατό να προκαλέσουν παγίδευση του ισχιακού 

νεύρου στον Υ.Χ (εικ. 29, 30, 31, 33, 34, 38,39). 

Τα λεμφώματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους 

οποίους μπορεί να προσβληθεί το ισχιακό νεύρο. Η πιο συχνή αιτία σχετιζόμενου 

με λέμφωμα εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου είναι η πίεση του ισχιακού 

νεύρου από διογκωμένους λεμφαδένες. Δευτεροπαθώς, εξωλεμφική προσβολή 

των μαλακών μορίων όπως είναι οι μύες (π. χ. ο απιοειδής και οι γλουτιαίοι) 

μπορεί να επηρεάσουν το ισχιακό νεύρο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει 

διαφοροποίηση του μαγνητικού σήματος στις ακολουθίες Τ1 και Τ2 

προσανατολισμού καθώς και διαφοροποίηση της σκιαγραφικής ενίσχυσης σε 

σχέση με τον χρόνο διέγερσης (ταχεία πρόσληψη, ταχεία έκπλυση, ή διατήρηση 

του εμπλουτισμού). Τελευταία, αν και πολύ σπάνια, μπορεί να φανεί απ’ ευθείας 

διήθηση του ισχιακού νεύρου από λεμφαδένα (εικ. 36, 37). 

Μια συνήθης αιτία που προέρχεται από πρόσφατη γνώση είναι η αντίληψη ότι η 

παγίδευση του ισχιακού νεύρου προκαλείται από σχηματισμό ινοαγγειακών 

δεσμίδων δευτεροπαθών σε οξεία ή χρόνια φλεγμονώδη παθολογική εξεργασία 

στον υπογλουτιαίο χώρο. Είναι πολλές οι παθολογικές καταστάσεις που 

εμφανίζονται ως ορθοπαιδικά ή μη ορθοπαιδικά διαγνωστικά προβλήματα. 

Αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύνδρομο του θυροειδούς και των διδύμων. Ο έσω θυροειδής μυς εντοπίζεται 

κάτω από τον απιοειδή και εκφύεται από της έσω επιφάνεια της ηβικής 

σύμφυσης, καλύπτει το θυροειδές τρήμα και διέρχεται διά της ελάσσονος 

ισχιακής εντομής για να βρει πρόσφυση στην έξω επιφάνεια του μείζονα 

τροχαντήρα. Οι παθολογικές καταστάσεις του έσω θυροειδούς μυός μπορεί να 

διαλάθουν λόγω της περίπλοκης ανατομικής της περιοχής. Λόγω της εγγύτητας 

και της ομοιότητας στους δύο σχηματισμούς αλλά και στη λειτουργικότητά τους, 

οι πιο πολλές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις που αφορούν στο σύνδρομο του 

απιοειδούς επηρεάζουν και τον έσω θυροειδή μυ. Αν και μπορεί να μην είναι 

τόσο συνηθισμένο, η πίεση του ιερού πλέγματος που προκαλείται από μια 

διατεταμένη ή παραλλαγμένη δυναμική κίνηση του έσω θυροειδούς μυός θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται στην αιτιολόγηση του ισχιαδικού άλγους. Ο τένοντας 

του απιοειδούς βρέθηκε να συμφύεται με τον τένοντα του έσω θυροειδούς μυός 

στις 48 από τις 112 περιπτώσεις σε μια ανατομική μελέτη, η οποία δεικνύει την 

ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ του απιοειδούς και έσω θυροειδούς μυός. Αλλά 

και του ισχιακού νεύρου (Meknas et al 2011). Πράγματι αυτά πορεύονται 

παραλλήλως προς τον απιοειδή μυ μέχρι την πρόσφυσή τους στο μείζονα 

τροχαντήρα. Μια άλλη ανατομική παραλλαγή κατά την οποία υπάρχει υψηλός 

διχασμός του ισχιακού νεύρου συμβαίνει σε σχέση με τον άνω δίδυμο μυ μπορεί 

επίσης να παρατηρηθεί (Babinski et al 2003). Στην περίπτωση αυτή το κοινό 

περονιαίο νεύρο διέρχεται κάτωθεν του απιοειδούς και το κνημιαίο νεύρο 

ανευρίσκεται κάτω από το κάτω χείλος του άνω δίδυμου μυός και πάνω από τον 

έσω θυροειδή, αντί για τη συνηθισμένη θέση του στο άνω χείλος του δίδυμου. 

Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις παγίδευσης του ισχιακού νεύρου με 

εξεσημασμένα υπερδιατεταμένο και αποπλατυσμένο νεύρο μεταξύ του 

υπερτροφικού έσω θυροειδούς μυός και του μείζονος γλουτιαίου σε 

μποντυμπίλντερ. Το σύμπλεγμα των έσω θυροειδούς/διδύμων συνήθως 

παραβλέπεται κατά τη διερεύνηση του ισχιαδικού άλγους. Καθώς το ισχιακό 

νεύρο διέρχεται κάτω από τη γαστέρα του απιοειδούς μυός και πάνω από το 

σύμπλεγμα άνω δίδυμου/έσω θυροειδούς, ένα αποτέλεσμα κίνησης ψαλιδιού 

είναι δυνατό να προκαλέσει παγίδευση του ισχιακού νεύρου. Έσω θυροειδής 
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διατιτραίνων το ισχιακό νεύρο. Σε μια μελέτη 6 ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

επέμβαση για υπόνοια συνδρόμου απιοειδούς μυός, όλοι διεγχειρητικώς 

βρέθηκαν να έχουν αυξημένη τάση του έσω θυροειδούς μυός, υπεραιμία και 

υπερτροφία. Επιπροσθέτως ο έσω θυροειδής μυς παρατηρήθηκε να προσκρούει 

στο ισχιακό νεύρο κατά τη διάρκεια μιας διεγχειρητικής δοκιμασίας Laségue. 

Λόγω αυτής της εγγύτητας της παρόμοιας διόδου και της παραπλήσιας 

λειτουργικότητας οι περισσότερες προτεινόμενες θεραπευτικές μέθοδοι για του 

ασθενείς που πάσχουν από σύνδρομο απιοειδούς μυός έχουν να κάνουν και με 

τον έσω δίδυμο μυ. Οι Cox και συν (2005) συμφωνούν ότι το σύμπλεγμα 

θυροειδούς/δίδυμου και ο σχετιζόμενος με αυτό θύλακος πρέπει να 

περιλαμβάνεται στις πιθανές αιτίες οπισθοτροχαντηρίως εντοπιζόμενο εν τω 

βάθει γλουτιαίο σύνδρομο (εικ. 40, 54).  

Σύνδρομο γλουτιαίου διαμερίσματος: Το σύνδρομο γλουτιαίου διαμερίσματος 

(ΣΓΔ) είναι σπάνιο και συνήθως επακόλουθο τραυματισμού, κακώσεων ή 

αναισθησίας με παρατεταμένη παραμονή ακινησίας ή/και ελαττωμένου επιπέδου 

συνείδησης (Roberts et al 2011). Άλλες καταστάσεις που ενοχοποιούνται για την 

αιτιοπαθογένειά του είναι καταβολή έντονης μυϊκής προσπάθειας και θεραπεία με 

αντιπηκτικά. Άλλα αίτια είναι οι επιπλοκές της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, 

ενδομυϊκές ενέσεις, η ρήξη της γλουτιαίας αρτηρίας και παρατεταμένες 

χειρουργικές επεμβάσεις σε πλάγια θέση. Η διάγνωση μπορεί να τεθεί πάνω στη 

βάση της ερμηνείας των σημείων/συμπτωμάτων και επιβεβαιώνεται με τη 

μέτρηση τα ενδοδιαμερισματικής ιστικής πίεσης με τη βοήθεια του ειδικού 

καθετήρα. Πιέσεις της τάξης από 30-50 mmHg είναι δυνατό να προκαλέσουν 

μυϊκή ισχαιμία και η νέκρωση θα ακολουθήσει εάν διατηρηθεί η πίεση σε αυτά τα 

επίπεδα για 4-8 ώρες. Το μεσοδιάστημα μεταξύ του αιτιολογικού συμβάντος και 

της εισβολής των συμπτωμάτων είναι συνήθως από 10-15 ώρες αλλά μπορεί να 

καθυστερήσει έως και 6 ημέρες. Τόσο η διάρκεια όσο και το ύψος της αύξησης 

της πίεσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας παράγοντες για την παραγωγή της 

κάκωσης των μαλακών μορίων. Ο Hargens (1981) κατέδειξε ότι ο χρόνος που 

μεσολαβεί για την πρόκληση περιφερική νευρική αναστολή της αγωγιμότητας 

είναι αντιστρόφως ανάλογος προς ενδοδιαμερισματική πίεση. Όπως αρχικώς οι 

Rommel και συν (1986) και Small και συν η διαφορική διάγνωση της επώδυνης 

διόγκωσης στα κάτω άκρα που εμφανίζεται ως εν βάθει φλεβοθρόμβωση 

περιλαμβάνει και το σύνδρομο διαμερίσματος. Το ισχιακό νεύρο δεν κείται εντός 

του περιτονιακού φακέλου εκτός των περιπτώσεων που διατιτραίνει τον απιοειδή 

αλλά είναι ευπρόσβλητο στις πιέσεις από την εξοίδηση των μυών της περιοχής.  

Ισχαιμική σύσπαση του μείζονα γλουτιαίου μυός. Η γλουτιαία σύσπαση έχει 

τεκμηριωθεί καλώς στην Ορθοπεδική βιβλιογραφία. Οι περισσότεροι από τους 

ασθενείς είναι παιδιά της σχολικής ηλικίας (6-18 ετών) και οι αλλοιώσεις είναι 

δευτεροπαθείς σε πολλαπλές ενδομυϊκές ενέσεις στους γλουτούς. Η ενδομυϊκή 

ίνωση με συνακόλουθη σύγκαμψη του ουλώδους ιστού ευθύνεται για τη 

καμπτική παραμόρφωση του ισχίου. Ενοχοποιείται στις περιπτώσεις αυτές και 

μιας ενδογενής ινοπαραγωγική προδιάθεση ως κεφαλαιώδους σημασίας 

γενεσιουργός παράγων. Αν και η διάγνωση είναι κυρίως κλινική, η μαγνητική 

τομογραφία μπορεί να ζητηθεί για την εκτίμηση της έκτασης της ίνωσης και του 

βαθμού της μυϊκής ατροφίας του μείζονος γλουτιαίου και την οπίσθια εσωτερική 

παρεκτόπιση της λαγονοκνημιαίας ταινίας που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της 

ινώδους σύσπασης. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν παρόντα σε όλους τους 

ασθενείς. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει δυσχρηστία, αποστέρηση της 

νεύρωσης, χρόνια φλεγμονώδη μυοπάθεια, χρόνιο διαμερισματικό σύνδρομο, 
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ινωμάτωση ή μετατραυματική εναπόθεση αιμοσιδηρίνης. Τα συντηρητικά μέτρα 

όπως είναι η παθητική διάταση δεν είναι συνήθως αποτελεσματικά. Σε 

περιπτώσεις βαριάς ισχαιμικής σύσπασης ή και για κοσμητικούς λόγους η 

εγχείρηση είναι ο μόνος τρόπος διόρθωσης της παραμόρφωσης (Yeh et al 2006). 

Παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στον ισχιομηριαίο χώρο και το χώρο του 

τετραγώνου μηριαίου. 

Οι διατατικές κακώσεις και οι ρήξεις του τετραγώνου μηριαίου: Η ρήξη 

τετραγώνου μηριαίου είναι μια κατάσταση που απαντά συχνά αναφέρεται στη 

σχετική βιβλιογραφία. Οι ασθενείς εμφανίζονται με οξύ ή χρόνιο άλγος κατά το 

ισχίο, τη βουβωνική χώρα ή/και τη γλουτιαία χώρα. Η ρήξη τετραγώνου μηριαίου 

εμφανίζεται ως μια περιοχή ενδομυϊκής σημαντικής αύξησης του σήματος με 

οίδημα της γύρω από αυτό μυϊκής μάζας. Οι δημοσιευμένες περιπτώσεις συνήθως 

αναφέρονται σε προσβολή της περιφερικής μυοτενόντιας συμβολής., κατά το 

οπίσθιο εσωτερικό χείλος του κεντρικού μηριαίου, αν και έχει αναφερθεί και 

ρήξη του ίδιου του τένοντα. Η ακολουθία ανάκτησης αναστροφής με βραχύ Τ1 

(STIR), όπως και οι τις ακολουθίες Τ2 και πυκνότητες πρωτονίων (CPD) με 

καταστολή του λίπους είναι απαραίτητες για την ανάδειξη του μυϊκού οιδήματος. 

Η τραυματική διάταση Ι βαθμού εμφανίζεται ως μυϊκό οίδημα και είναι δυνατό 

να αφορά στην ισχιακή έκφυση του μυός ή να είναι κεντρική και να εμφανίζεται 

ως διάχυτο οίδημα, που δεν είναι δυνατό να διακριθεί από πού αναδεικνύεται επί 

ισχιομηριαίας πρόσκρουσης (ΙΜΠ). Η μεμονωμένη μερική διάταση ή και η ρήξη 

του τετραγώνου μηριαίου είναι σπάνια. ¨όταν υπάρχει εξεσημασμένο οίδημα η 

έκπλυση του προσκείμενου ισχιακού νεύρου είναι δυνατό να προκαλέσει εν τω 

βάθει γλουτιαίο σύνδρομο (εικ. 41, 53). 

Οίδημα που επάγεται από την άσκηση του τετραγώνου μηριαίου έχει επίσης 

αναφερθεί ως αίτιο οπισθοτροχαντηρίου άλγους με ή χωρίς ισχιαδική συνδρομή. 

Ισχιομηριαία πρόσκρουση (ΙΜΠ): Από τους 239 ασθενείς με μη δισκογενή 

ισχιαδική συνδρομή σε ποσοστό 4,7% τέθηκε η διάγνωση του συνδρόμου του 

ισχιακού σωλήνα (Marton et al 2011, Tosun et al 2012). Η ΙΜΠ ως αίτιο οπισθίου 

άλγους κατά την περιοχή του ισχίου έχει περιγραφεί προσφάτως. Έχει περιγραφεί 

ως στένωση του ισχιομηριαίου διαστήματος και τυπικώς επισυμβαίνει επί 

γυναικών μέσης ή προχωρημένης ηλικίας. Η αμφοτερόπλευρη προσβολή των 

ισχίων έχει επίσης παρατηρηθεί σε ποσοστό που φθάνει το 25-40% των ασθενών. 

Επί ασθενών με ΙΜΠ η ελάττωση του ισχιομηριαίου χώρου έχει παρατηρηθεί 

αμφοτεροπλεύρως σε ποσοστό 25-40%, συνήθως συνδεόμενη με μια συγγενή 

αιτιολογία. Αρκετές επίκτητες παθολογικές καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν 

ελάττωση του ισχιομηριαίου χώρου και το χώρο του τετραγώνου μηριαίου μυός., 

περιλαμβανομένης της προς τα άνω και έσω παρεκτόπισης του κεντρικού 

μηριαίου που παρατηρείται επί οστεοοαρθροπάθειας του ισχίου, το 

οστεοχόνδρωμα, ο προέχων ελάσσονας τροχαντήρας και η διόγκωση του ισχίου 

που παρατηρείται μετά από κάταγμα της περιοχής, επί ατροφίας του τετραγώνου 

μηριαίου μυός, επί παρεκτοπισμένου διατροχαντηρίου κατάγματος και επί 

οστεοτομίας ραιβότητας του ισχίου. Ο ακτινολογικός έλεγχος αποδεικνύεται 

συχνά φυσιολογικός αλλά μπορεί να υπάρχει στένωση του διαστήματος μεταξύ 

του ισχιακού κυρτώματος και του ελάσσονα τροχαντήρα, με μεγέθυνση του 

ελάσσονα τροχαντήρα και υποφλοιώδεις κύστεις μετά ή άνευ σκλήρυνσης των 

προς άλληλες συντεταγμένων αρθρικών επιφανειών. Με τη βοήθεια της 

μαγνητικής τομογραφίας έχει αναγνωριστεί ότι η στένωση του ισχιομηριαίου 

χώρου μπορεί να προκαλέσει πρόσκρουση ή συμπίεση του τετραγώνου μηριαίου 

μυός με αποτέλεσμα μυϊκό οίδημα και με την πάροδο του χρόνου μυϊκή ατροφία. 
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Η λήψη σε εγκάρσιο επίπεδο είναι πιο κατάλληλη γι’ αυτό ενώ καταδεικνύεται 

και η έκφυση του τετραγώνου μηριαίου μυός, η πρόσφυσή του και οι 

προσκείμενες μυϊκές γαστέρες και τένοντες καθώς και το ισχιακό νεύρο. Το 

οίδημα επικεντρώνεται στη μυϊκή γαστέρα κατά το σημείο της μείζονος 

πρόσκρουσης. Με την αύξουσα ένταση της πρόσκρουσης το οίδημα καθίσταται 

πιο μεγάλο και διάχυτο και μπορεί να επινέμεται των γειτονικών μαλακών 

μορίων. Δεν υπάρχει θεμελιωμένη πρακτική για την αντιμετώπιση της ΙΜΠ. Επί 

ασθενών που ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία, η χειρουργική εκτομή 

του ελάσσονα τροχαντήρα και η αφαίρεση του αντιδραστικού ορογόνου θυλάκου 

που σχηματίζεται έχει επιχειρηθεί χωρίς αναφορά σε επακόλουθες τούτων 

επιπλοκές (Tosun et al 2012) (εικ. 44).  

Ενθεσιοπάθειες της έκφυσης των οπισθίων μηριαίων μυών. 

Οι τένοντες των οπισθίων μηριαίων μυών μπορεί να παχυνθεί πάνω από το 

ισχιακό κύρτωμα και πάνω από το ισχιακό νεύρο οφειλόμενο σε κάκωση, 

απόσπαση, τενοντίτιδα ή διάταση. Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα αποτελεί την πιο 

συχνή αιτία προκαλούσα εκ τούτου εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο. Κατά την 

οξεία φάση κυριαρχεί το οίδημα ως κύριο απεικονιστικό εύρημα. Κατά την επί τα 

εκτός πρόσφυση των τενόντων των οπισθίων μηριαίων μυών επί του ισχιακό 

κυρτώματος, αυτοί οι διατεταμένοι σχηματισμοί, η χρόνιες φλεγμονώδεις 

εξεργασίες και συμφύσεις θεωρούνται υπεύθυνες για τη δημιουργία ουλώδους 

ιστού ή ιωδών δεσμίδων μεταξύ των τενόντων και του ισχιακού νεύρου που 

συντείνουν στην ελάττωση της κινητικότητας και στην παγίδευσή του κατά τις 

κινήσεις του ισχίου. Οι Puranen και Orava ήταν οι πρώτοι που αναφέρθηκαν σε 

χειρουργική απελευθέρωση του ισχιακού νεύρου από συμφύσεις κατά την 

περιοχή της κεντρικής έκφυσης των οπισθίων μηριαίων μυών (εικ. 42, 43,45).   

Σύνδρομο απιοειδούς μυός 

Το σύνδρομο απιοειδούς μυός (ΣΑΜ) αποτελεί μια συνήθως μη διαγιγνωσκόμενη 

νευρομυϊκή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τον επηρεασμό του ισχιακού 

νεύρου από τον απιοειδή μυ. Το ΣΑΜ μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί 

υποομάδα του εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου, με την έννοια ότι όλα τα 

σύνδρομα απιοειδούς μυός αποτελούν εν τω βάθει γλουτιαία σύνδρομα αλλά δεν 

συμβαίνει το αντίθετο όπως πολλές φορές κακώς υπονοείται.  

Η πραγματική επίπτωση του συνδρόμου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επειδή 

συνήθως υποδιαγιγνώσκεται ή συγχέεται με άλλες συναφείς καταστάσεις. Η 

αναφερόμενη συχνότητα του ΣΑΜ μεταξύ των ασθενών με χαμηλή οσφυαλγία 

επίσης ποικίλει ευρέως, από 5% έως 36%. Είναι πιο συχνό στις γυναίκες παρά 

στους άνδρες. Οι Filler και συν (2005) δημοσίευσαν μια έρευνα επί 239 ασθενών 

με ισχιαδική συνδρομή που είτε είχαν υποστεί μια αποτυχημένη επέμβαση επί τις 

σπονδυλικής στήλης (46%) είτε επ’ αυτών δεν κατέστη δυνατό να καθοριστεί το 

ακριβές αίτιο της ισχιαδικής συνδρομής. Με διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας 

και παρεμβατικής διαγνωστικής μέσω της μαγνητικής τομογραφίας η τελική 

διάγνωση ήταν σύνδρομο απιοειδούς στο 67,8% των περιπτώσεων.  

Υπάρχουν δύο τύποι συνδρόμου του απιοειδούς, ο πρωτοπαθής και ο 

δευτεροπαθής. Το πρωτοπαθές σύνδρομο απιοειδούς έχει μια ανατομική αιτία 

(ανατομική παραλλαγή). Το δευτεροπαθές σύνδρομο απιοειδούς επισυμβαίνει ως 

αποτέλεσμα μιας προϋπάρχουσας αιτίας όπως είναι επαναλαμβανόμενες 

κακώσεις, μικροτραυματισμοί, ισχαιμία, χωροταξικές αλλοιώσεις, φλεγμονώδη 

αίτια, λοίμωξη κλπ. Λιγότερο από 15% των περιπτώσεων εμφανίζουν πρωτοπαθή 

αίτια. Σε περίπου 50% των περιπτώσεων συνδρόμου απιοειδούς, υπάρχει 
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ιστορικό κάκωσης αλλά συνήθως δεν είναι σημαντική και είναι δυνατό να έχει 

συμβεί αρκετούς μήνες προ της εμφάνισης των συμπτωμάτων.  

Οι ακτινολογική διερεύνηση έχει περιορισμένη εφαρμογή στη θεμελίωση της 

διάγνωσης. Μέχρι τώρα η αξονική και η μαγνητική τομογραφία εξυπηρέτησαν 

μόνο τον αποκλεισμό της δισκικής νόσου από την απόδοση της ερμηνείας των 

συμπτωμάτων και άλλες αλλοιώσεις που αφορούν στα σπονδύλους και 

περιορίστηκαν στη διαπίστωση της διόγκωσης του απιοειδούς μυός και μόνο. Οι 

πρόοδοι που έχουν συντελεστεί στις γνώσεις μας ως προς τις παθολογικές 

καταστάσεις του υπογλουτιαίου χώρου (ΥΧ), τη δυναμική των παθολογικών 

καταστάσεων που αφορούν στο ισχιακό νεύρο και η τεχνική βελτίωση της 

μαγνητικής τομογραφίας κατέστησαν προφανή την ανάγκη αποκλεισμού της 

πυραμιδικής συνδρομής.  

Στα πιθανά αίτια περιλαμβάνονται: 

 Υπερτροφία του απιοειδούς μυός: 

Ασύμμετρη διόγκωση του απιοειδούς μυός με πρόσθια παρεκτόπιση του ισχιακού 

νεύρου ή αύξηση του μαγνητικού σήματος στις εικόνες Τ2 βαρύτητας έχουν 

συνηγορήσει υπέρ της άποψης της παγίδευσης του ισχιακού νεύρου. Παρόλα 

αυτά από τους 14 ασθενείς με διαγνωσμένη μετατραυματική παγίδευση του 

ισχιακού νεύρου, οι Benson και Schutzer (1999) διαπίστωσαν ότι μόνο δύο είχαν 

μεγεθυσμένο τον απιοειδή μυ επί της πλευράς των συμπτωμάτων και επτά 

εμφάνισαν μικρότερο απιοειδή από ότι επί της μη προσβεβλημένης πλευράς. Σε 

μια ανασκόπηση 100 ασθενών χωρίς ιστολογική ή κλινική υπόνοια συνδρόμου 

απιοειδούς, οι Russell και συν βρήκαν μια ασυμμετρία της τάξης των 2 mm 

παρούσα στο 81% των ασθενών. Κανένας από τους ασθενείς με ασυμμετρία της 

τάξης των 4 mm ή και περισσότερο είχαν συμπτώματα που παρέπεμπαν σε 

σύνδρομο απιοειδούς μυός. Η μυϊκή ασυμμετρία και μόνη δεικνύει ειδικότητα 

της τάξης του 66% και ευαισθησία της τάξης του 46% κατά την ταυτοποίηση 

ασθενών με μυϊκού τύπου σύνδρομο απιοειδούς. Η ασυμμετρία που σχετίζεται με 

υπερπυκνωτικότητα του ισχιακού νεύρου κατά την ισχιακή εντομή που δείχνει 

ειδικότητα της τάξης του 93% και ευαισθησία της τάξης του 64% σε ασθενείς με 

σύνδρομο απιοειδούς, διακριτούς από αυτούς που δεν εμφάνιζαν παρόμοια 

ευρήματα. Κατά την γνώμη μας πολλές ασυμμετρίες που χαρακτηρίζονται ως 

υποτροφία είναι στην πραγματικότητα ετερόπλευρες πυραμιδικές ατροφίες.  

Ανώμαλη πορεία του ισχιακού νεύρου εντός των μυών. 

Υπάρχουν παραλλαγές που έχουν να κάνουν με την σχέση μεταξύ του απιοειδούς 

και του ισχιακού νεύρου. Το γεγονός ότι αυτές οι διαταραχές του ισχιακού 

νεύρου και απιοειδούς μυός είναι σημαντικό για τη γνώση του ασχολουμένου με 

αυτές. Παρόλα αυτά η διαταραχή αυτή καθαυτή δεν είναι πάντοτε η αιτιολογία 

του εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου καθώς πολλοί ασυμπτωματικοί ασθενείς 

παρουσιάζουν αυτές τις ανωμαλίες και κάποιοι συμπτωματικοί δεν τις 

εμφανίζουν. Η παρουσία παραλλαγών συσχετισμών μεταξύ αυτών των 

σχηματισμών εμφανίζονται με συχνότητα 15-30% στην σχετική βιβλιογραφία. Ο 

επιπολασμός των διαταραχών ήταν 16,9% σε μια μετα-ανάλυση σε μελέτες επί 

νεκροτομικού υλικού και 16,2% σε μελέτες από χειρουργικά ευρήματα. Οι 

παραλλαγές αυτές είναι συνήθως αμφοτερόπλευρες. Αυτό που είναι σπάνιο είναι 

η ανεύρεση δυο διαφορετικών τύπων υψηλού διχασμού στις δυο πλευρές στον 

ίδιο ασθενή. Παρόλα αυτά, ο διχασμός στους δυο τυπικούς κλάδους κνημιαίο και 

περονιαίο εντός της πυέλου. Παρατηρούνται έξη κατηγορίες παραλλαγών (Anson 

και Beaton 1938): 

 Το μη διχασμένο νεύρο εξέρχεται κάτω από τον απιοειδή μυ. 
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 Το διχασμένο νεύρο εξέρχεται διάμεσου και κάτω από τον απιοειδή μυ. 

Έχει περιγράφει και μια ακόμη παραλλαγή: το ισχιακό νεύρο εμφανίζεται 

να περνά κάτω από τον απιοειδή μυ αλλά ένας μικρός επικουρικός 

απιοειδής μυς με τον ίδιο τένοντα του, διέρχεται δια των δυο μοιρών του 

κνημιαίου και περονιαίου δίνοντας την εντύπωση ότι το ισχιακό νεύρο 

διέρχεται δια και κάτωθεν του απιοειδούς μυός.  

 Το διχασμένο νεύρο διέρχεται άνωθεν και κάτωθεν και κάτωθεν του 

απιοειδούς.  

 Το μη διχασμένο νεύρο διέρχεται δια του απιοειδούς μυός. 

 Το μη διηρημένο νεύρο διέρχεται δια και πάνω από τις μυϊκές 

 γαστέρες.  

 Το διηρημένο νεύρο διέρχεται δια και κάτω από τις μυϊκές γαστέρες. 

 Το μη διηρημένο νεύρο διέρχεται άνω του αδιαιρέτου μυός. 

 

Στην ανασκόπησή του επί νεκροτομικών ευρημάτων από τον 19
ο
 αι. μέχρι 

το 2009 ο Small (2009) παρουσίασε τη συνολική επίπτωση αυτών των έξη 

παραλλαγών σε πάνω από 6.000 σκέλη. Η πρώτη σχέση Α βρέθηκε στο 

83,1% του συνόλου, ενώ οι σχέσεις B, C, D, E και F εμφανίστηκαν με 

συχνότητες 13,7%, 1,3%0,5% και 0,08% αντιστοίχως. Κάποιες από αυτές τις 

παραλλαγές εκθέτουν το νεύρο σε μεγαλύτερες διατατικές δυνάμεις από τις 

άλλες. 

Διαφορετικοί άλλοι τύποι που έχουν περιγραφεί ακολουθούν:  

1. Ο Babinski και συν (Babinski et al, 2003) περίγραψε μια ανατομική 

παραλλαγή, κατά την οποία το κνημιαίο νεύρο διέρχεται από κάτω και το 

κοινό περονιαίο νεύρο πάνω από τον άνω δίδυμο μυ και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι αυτές οι παραλλαγές μπορεί να συμβάλλουν στην 

εμφάνιση του συνδρόμου του απιοειδούς μυός.  

2. Το ισχιακό νεύρο να έχει διχαστεί ήδη στην ελάσσονα πύελο και οι δύο 

διακλαδώσεις του διέρχονται κάτω από τον απιοειδή μυ.  

3. Σε πολλές περιπτώσεις ένας παχύς τένοντας μπορεί να κρύβεται κάτω από 

τη γαστέρα του απιοειδή μυ και επίκειται του νεύρου (εικ. 46).  

 Ανώμαλη έκφυση του απιοειδή από το ιερό οστούν επί τα εντός του Ι2 

τρήματος διασταυρούμενο με τη Ι2 ρίζα.  

 Ενίοτε το σύνδρομο του απιοειδούς προκύπτει ως αποτέλεσμα κάκωσης 

μετά από συστροφή πάνω στο ένα σκέλος ενώ ο ασθενής μεταφέρεται ή 

σηκώνεται με αδέξιο τρόπο.  

 Μπορεί να προκύψει επίσης από απευθείας και παρατεταμένη άσκηση 

πίεσης πάνω από τον μυ (ισχιάδα του πορτοφολιού). Οι ασθενείς που 

αντιμετωπίζουν άλγος προερχόμενο από το σύνδρομο του απιοειδή μυ θα 

παραπονεθούν για επιδεινούμενο άλγος ,μετά από παρατεταμένη παραμονή 

στην καθιστική θέση ή κατά την ανόρθωση από αυτήν τη θέση. Το άλγος θα 

εμφανιστεί με τις κινήσεις του εντέρου πράγμα που οφείλεται στην 

εγγύτητα του απιοειδούς με το πλάγιο πυελικό τοίχωμα. Κλινικές και 

ακτινολογικές εξετάσεις χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να συσχετισθούν 

αυτά τα σημεία και τα συμπτώματα με την παρουσία ταινιών από ινώδη 

συνδετικό ιστό, οι οποίες συντελούν στη δευτεροπαθή παγίδευση του 

ισχιακού νεύρου., καθώς μπορεί να είναι η υποκείμενη αιτία ενός αρνητικού 

για βλάβη των πυραμίδων μαγνητικού τομογραφήματος. 
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 Το σύνδρομο του απιοειδούς πιο συχνά παρατηρείται συνεπεία 

μακροτραυματισμού των γλουτών, οποίος οδηγεί σε φλεγμονώδη 

αντίδραση των μαλακών μορίων, μυϊκό σπασμό ή αμφότερα με αποτέλεσμα 

την άσκηση πίεσης επί του νεύρου. Οι μικροτραυματισμοί είναι αποτέλεσμα 

της υπερχρησίας του απιοειδούς μυός, όπως είναι η βάδιση μεγάλων 

αποστάσεων ή το τρέξιμο ή από άμεση πίεση.  

Παρά την ποσότητα των σχετικών άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας, λίγες 

είναι οι μελέτες που καταδεικνύουν μια στατιστικώς σημαντική σχέση 

αποτελεσμάτων που να υποστηρίζουν τη μια ή την άλλη μορφή 

θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ο υπογλουτιαίος χώρος είναι μια προσφάτως 

προσδιορισμένη ανατομική περιοχή προς ενδοσκοπική διερεύνηση σε τρόπο 

ώστε να αντιμετωπίζονται αυτές οι νοσηρές καταστάσεις και να επιτρέψουν 

την απελευθέρωση του τένοντα του απιοειδούς με διερεύνηση των σχέσεων 

μεταξύ του απιοειδούς, του ισχιακού νεύρου, με τη δυνατότητα της 

παρακολούθησης των ανατομικών παραλλαγών που μπορεί να 

επιτυγχάνονται διαμέσου απεικονιστικώς υποβοηθούμενων εγχύσεων ή 

διαμέσου ενδοσκοπικής χειρουργικής παρέμβασης (Marton et al 2011, 

Pecina et al 2008, Tiel RL 2008, Boyajian -O'Neill et al 2008, Pokorny et al 

2006, Güverçer et al 2009). Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που τελούν 

υπό δημοσίευση αναφέρονται σε ποσοστά επιτυχίας της ενδοσκοπικής 

θεραπείας που αγγίζουν το 100% (εικ 50). 

 

 

 

 

ΙΝΩΔΕΙΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΕΙΣ 

 Οι ινοαγγειακές ταινίες που περιέχουν αγγεία συνήθως εκτείνονται από το 

οπίσθιο χείλος του μείζονα τροχαντήρα μέχρι το μείζονα γλουτιαίο πάνω στο 

ισχιακό νεύρο και επεκτείνονται μέχρι τη μείζονα ισχιακή εντομή. Μια τυπική 

συμπιέζουσα ινώδης ταινία και θύλακοι του μείζονα τροχαντήρα και απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή όταν επιχειρείται ενδοσκοπική αποσυμπίεση στους κλάδους 

της κάτω γλουτιαίας αρτηρίας που βρίσκεται στη γειτονία του απιοειδούς λόγω 

της μεγάλης συχνότητας ύπαρξής της. Ελάττωση ά η απουσία κινητικότητας του 

ισχιακού νεύρου κατά τις κινήσεις του ισχίου και του γόνατος μπορεί να 

οφείλεται σε συμφύσεις σε κάποια από τις παθολογικές καταστάσεις που 

περιγράφηκαν και προκαλεί τα συμπτώματα του εν τω βάθει γλουτιαίου 

συνδρόμου (εικ. 46, 47,51).  

 

 

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ 

 Οι Makhous και συν (2007) με τη βοήθεια της δυναμικής μαγνητικής 

τομογραφίας διαπίστωσε ότι τα μαλακά μόρια που υπερκαλύπτουν το ισχιακό 

κύρτωμα (ΙΚ) είναι σημαντικά λεπτότερα στην καθεστηκυία θέση από ότι είναι 

στην ύπτια ακόμη και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχα φορτία. Τα ευρήματα αυτά 

δεικνύουν ότι η κάμψη του ισχίου από μόνη της είναι δυνατό να επιφέρει 

σημαντική ελάττωση του πάχους των ιστών κάτω από το ισχιακό κύρτωμα. 

Επιπροσθέτως, η λέπτυνση αυτή δεν είναι ομοιόμορφη μεταξύ των στιβάδων των 

ιστών γύρω από το ΙΚ.  

 Ο λιπώδης ιστός καταγράφει μια σημαντική ελάττωση της πάχυνσης από 

τη μη φορτιστική κατάσταση της καθεστηκυίας θέσης. Το πάχος του δέρματος 
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και του υποδορίου ιστού ήταν σημαντικά μικρότερο από το λίπος και τους μύες 

σε όλες τις στάσεις.  

 Κατά τη διάρκεια της κάμψης, της εσωτερικής στροφής και προσαγωγής 

το ισχιακό νεύρο αλλάζει θέση και υφίσταται μικρή παρεκτόπιση επί τα εκτός και 

εξεσημασμένη πρόσθια μετάθεση. Αυτό εξηγεί  μεταβολές των σημάτων του 

ισχιακού νεύρου σε ασθενείς με παθολογικές καταστάσεις πλησίον αλλά όχι σε 

άμεση επαφή με αυτό.  

 Οι μεταβολές στη στροφική οστική παράθεση μπορεί να επιδρά στη 

φυσιολογική μετάθεση όπως φαίνεται σε 2 από τις 5 μικρής βελτίωσης 

περιπτώσεων με ελαττωμένη συστροφή του μηριαίου. Η πρόσθια μετάθεση του 

ισχιακού νεύρου με κάμψη του ισχίου με το σκέλος εν εκτάσει που επιχειρήθηκε 

από τους Coppieters και συν (2006) δεν δεικνύει τις οστικές παραμέτρους από το 

ισχίο, που θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη μετάθεση του ισχιακού νεύρου επί 

φυσιολογικής και παθολογικής διάταξης.   

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Ο Stewart (2003) θεωρεί ότι το σύνδρομο του απιοειδούς έχει τύχει 

υπερδιάγνωσης και προτείνει ότι η τελική διάγνωση οφείλει να τίθεται μετά 

χειρουργική διερεύνηση προς ταυτοποίηση των αιτίων της άσκησης πίεσης επί 

του ισχιακού νεύρου από τον απιοειδή ή σχετίζεται με πίεση από ινώδη ταινία. 

Παρόλα αυτά η μαγνητική τομογραφία σε μια πρόσφατη μελέτη κατέδειξε 

εστιακές διαταραχές εντός του ισχιακού νεύρου κατά το επίπεδο του γλουτού σε 

όλους τους ασθενείς με μη εξηγήσιμο ισχιαδικό άλγος. Ανάλογα αποτελέσματα 

αναφέρονται από τους Filler και συν (2005). Τα αποτελέσματα αυτά σχετίζονται 

με τις προόδους που έγιναν στους μαγνητικούς τομογράφους και την ανάπτυξη 

νέων απεικονιστικών τεχνικών που επιτρέπουν την ανίχνευση ινοαγγειακών 

ταινιών που αποτρέπουν την κινητικότητα του νεύρου και υποδηλούν ότι μέχρι 

τώρα το εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο έχει τύχει υποδιαγνώσεως παρά 

υπερδιαγνώσεως.  

 Σαφείς ενδείξεις προς διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας και κριτήρια 

επιλογής προς τούτο επί ασθενών με αρνητικά ευρήματα από την απλή μαγνητική 

τομογραφία που διενεργήθηκε για την απεικόνιση των νευρικών στοιχείων της 

οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού είναι πέραν 

του σκοπού αυτού του άρθρου. Χρειάζεται πάντως πείρα και περαιτέρω 

αποσαφήνιση.  

Αν και οι πρωτογενείς στόχοι της μαγνητικής τομογραφίας είναι η 

εντόπιση της πλευράς με τη νευρολογική βλάβη/δυσλειτουργία και η απεικόνιση 

των βλαβών που προκαλούν παγίδευση νεύρων ή πρόσκρουση, η μαγνητική 

νευρογραφία αποδείχθηκε χρήσιμη για τον καθορισμό της έκτασης των 

διαταραχών, τον αποκλεισμό της διάγνωσης της νευροπάθειας με την απεικόνιση 

φυσιολογικών νεύρων και των τοπικών μυών. Η μαγνητικά νευρογραφία 

επιτρέπει να ανιχνευθούν περιστασιακές παθολογικές καταστάσεις που μιμούνται 

τα συμπτώματα της νευροπάθειας και να παράσχουν απεικονιστική καθοδήγηση 

για τη διενέργεια περινευρικών εγχύσεων. Άρα, η διενέργεια μαγνητικής 

τομογραφίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης θεραπευτικών 

αποφάσεων.  

Η διενέργεια τρισδιάστατης τομογραφίας πάνω από την πύελο ή τους 

μηρούς παρέχει άριστη κάλυψη του οσφυοϊερού στελέχους και του ισχιακού 

νεύρου. Τα κατά σειρά τιθέμενα σπιράλ αποδεικνύονται ανεπαρκή για την 

εξέταση του ισχιακού νεύρου στους περισσότερους ασθενείς. Η πιο καλή 



 32 

πρακτική είναι η απεικονιστική κάλυψη από τον Ο3 σπόνδυλο μέχρι το ισχιακό 

κύρτωμα επικεντρωμένη στη μέση γραμμή.  

Το φυσιολογικό ισχιακό νεύρο αποτελεί ένα σαφώς περιγεγραμμένο 

ωοειδή σχηματισμό σε διατομή με διακριτές δεσμίδες (40-60), ίσης έντασης 

σήματος προς τις παρακείμενες μυϊκές ίνες στις εικόνες της Τ1προσανατολισμού. 

Οι φυσιολογικές νευρικές δεσμίδες θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες κατά το 

σχήμα και το μέγεθος (εικ. 1-3, 5, 8, 9). Η περιδεσμιδική και η περινευρική 

αύξηση ή ελάττωση του μαγνητικού σήματος σε σχέση με τον περιγυρούντα 

λιπώδη ιστό στην Τ2 και Τ1 ακολουθία αντίστοιχα καθιστά το νεύρο ύποπτο. 

Κανένας σχηματισμός δεν πρέπει να υπάρχει στο περινευρικό λίπος. Στις εικόνες 

της Τ2 ακολουθίας το φυσιολογικό ισχιακό νεύρο εμφανίζει ίσης ή ελαφρώς 

υψηλό μαγνητικό σήμα σε σχέση προς τους μύες και χαμηλό σε σχέση προς τα 

γειτονικά αγγεία, ενώ οι δεσμίδες απεικονίζονται σαφώς και διαχωρίζονται 

ευκρινώς από τον περιγυρούντα συνδετικό ιστό. Το φυσιολογικό ενδονευρικό 

υγρό, όταν προστατεύεται από τον ανέπαφο αιματονευρικό φραγμό θεωρείται ότι 

είναι πρωταρχικά υπεύθυνο για το σήμα φυσιολογικής έντασης των νεύρων στις 

εικόνες της Τ2βαρύτητας. Μικρό ή μέτριο ποσό λίπους εντοπίζεται εντός του 

νεύρου. Η ακολουθία ανάκτησης ανάστροφης Τ1 (STIR) είναι ευαίσθητη στην 

απεικόνιση οιδήματος ή άλλων παθολογικών καταστάσεων. Παρατηρείται επίσης 

ενδογενής καταστολή λίπους. Αυτό καθιστά τις ακολουθίες STIR ιδεώδεις για 

την απεικόνιση του ιερού πλέγματος και τις παγιδεύσεις των νεύρων (Lewis et al 

2006).  

Η μεγέθυνση του νεύρου, η απώλεια της φυσιολογικής δεσμιδικής 

απεικόνισης ή η ασαφοποίηση του περινευρικού λίπους αποτελούν μορφολογικές 

αλλοιώσεις που υποδηλούν νευρολογική βλάβη (εικ. 10, 12, 16 – 18, 20, 23, 29, 

36). Η διαφορική απεικόνιση του μεγέθους των δεσμίδων είναι πιο δυσχερώς 

διακριτή σε μικρότερα νεύρα, όπως το άνω και το κάτω γλουτιαίο νεύρο. Η 

αύξηση της περινευρικής και της ενδονευρικής έντασης σήματος στις εικόνες Τ2 

βαρύτητας (εικ. 54, 58) αντανακλά σε μη ειδική αντίδραση του νεύρου στην 

κάκωση. Αυτό το φαινόμενο έχει εξηγηθεί από διάφορους υποθετικούς 

μηχανισμούς, όπως είναι η αγγειακή συμφόρηση και η παρεμπόδιση της 

εξωπλασματικής ροής που οδηγούν σε παθολογική άθροιση ενδονευρικού υγρού 

και πιο περιφερικά σε εκφύλιση κατά Waller (Petchprapa et al 2010). Παρόλα 

αυτά, η αύξηση του μαγνητικού σήματος στην Τ2 ακολουθία στο εσωτερικό του 

νεύρου δεν σημαίνει πάντοτε υποκείμενη νόσο. Το εντοπισμένο εύρημα είναι η 

γνωστή απεικόνιση που είναι προϊόν τεχνικού σφάλματος (artifact) κατά το 

οσφυοϊερό πλέγμα και το ισχιακό νεύρο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις 

ακολουθίες παλμών βαθμιδωτής ηχούς (GRE) η αναστροφή γωνίας (flip angle) 

επηρεάζει την ένταση του σήματος. Αυτές τις διαφορές στο σήμα θα πρέπει να 

τις έχουμε κατά νου, ιδιαίτερα όταν η αύξηση της πυκνότητας είναι το μοναδικό 

εύρημα (Chalabra et al 2011). Μικρές διαφορές στην ένταση του σήματος στην 

Τ2 ακολουθία εντός του νεύρου είναι δυνατό να παρατηρηθεί σε 

ασυμπτωματικούς ασθενείς, που πιθανότατα συνδέεται με αυτό το εύρημα των 

υποκλινικών νευροπαθειών. Επειδή το φυσιολογικό νεύρο και το πλέγμα είναι 

ελαφρώς υπερπυκνωτικό στις εικόνες που είναι ειδικές για την ανίχνευση υγρού, 

η υψηλή πυκνότητα σήματος που είναι εστιακή ή παρόμοια με εκείνη των 

γειτονικών αγγείων και είναι πιθανό να είναι σημαντική (εικ. 13).  

Επιπρόσθετες μυϊκές αλλοιώσεις αντικατάστασης του φυσιολογικού 

μαγνητικού σήματος μπορεί να αποτελούν ένδειξη ή ακόμη και απόδειξη της 

παρουσίας νευροπάθειας. Αυτές οι αλλοιώσεις συνδέονται με διαταραχές του 
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μαγνητικού σήματος που είναι καταδεκτικές απονεύρωσης και έχει αποδειχθεί 

ότι αποτελούν μια σχετική εκτροπή μεταξύ των ενδο- και εξωδιαμερισματικών 

υγρών συστατικών και δεν αντανακλούν σε πραγματικό οίδημα. Οι μύες μπορεί 

να δεικνύουν οξείες αλλοιώσεις απονευρωτικού τύπου  ήδη από τις πρώτες 24 

ώρες από την έναρξη της νευροπάθειας. Υποξείες διαταραχές και ελαχίστη 

λιπώδης υποκατάσταση εμφανίζονται αρκετές εβδομάδες ή και μήνες ακόμη από 

την κάκωση ή χρόνιες αλλοιώσεις (λιπώδης υποκατάσταση κα ατροφία) μήνες ή 

και έτη μετά την κάκωση (εικ. 14, 56).  

Η απονεύρωση του ισχιακού νεύρου προσβάλλει του οπίσθιους 

μηριαίους μύες και το μυϊκό στοιχείο του μείζονος προσαγωγού. Σημεία 

απονεύρωσης των γλουτιαίων μυών είναι συνήθη. Σε πρώιμα στάδια, το σήμα 

στην Τ1 βαρύτητας παραμένει φυσιολογικό. Δεν υπάρχουν διαταραχές της 

προσκείμενης περιτονίας ή των υποδορίων ιστών. Η φυσιολογική αρχιτεκτονική 

και το μέγεθος του μυός διατηρούνται. Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν στη 

διάκριση της απονεύρωσης από άλλα αίτια αυξημένης πυκνότητας μυϊκού 

σήματος, όπως είναι η διάταση, η ρήξη, η λοίμωξη ή το έμφρακτο. Το αυξημένο 

σήμα στις εικόνες της Τ1 ακολουθίας δεικνύει μυϊκή ατροφία που σχετίζεται με 

απονευρωτικού τύπου μυϊκή ατροφία. Επί παρατεταμένης απονεύρωσης, η 

σπαργή του μυός ελαττώνεται και υποκαθίσταται βαθμιαία από λίπος. Αυτή η 

εξεργασία δεικνύει μη αναστρέψιμες τελικού σταδίου νόσο και μυϊκή ατροφία. 

Αν και η απονεύρωση συνήθως καταλήγει σε στερεότυπη μυϊκή προσβολή, η 

αποκλίνουσα ή διασταυρούμενη εννεύρωση είναι δυνατό να προκαλέσει άτυπα 

πρότυπα απονεύρωσης.  

Παρόλο που αυξάνει η χρήση των 3-Τ MR τομογράφων, νέα σπιράλ και 

παράλληλα απεικονιστικά βοηθήματα συμβάλλουν στην παραγωγή εικόνων 

υψηλής διακριτικής ικανότητας και υψηλής αντίθεσης σε μικρό χρονικό 

διάστημα καθιστώντας έτσι δυνατή τη διάκριση για το ποια από τα μικρά 

στοιχεία του οσφυοϊερού πλέγματος προσβάλλονται επί όγκων ή νευροπαθειών.  

Εστιακές αποκλίσεις στη διαμόρφωση των νεύρων, το δεσμιδικό 

πρότυπο, το μέγεθος τη διάμετρο ή την παρουσία περινευρικών ινοαγγειακών 

δεσμίδων απεικονίζονται καλύτερα σε τομές κατά το διαμήκη άξονα σε υψηλής 

αντίθεσης ισοτροπικών τρισδιάστατων εικόνων που ανασυντίθενται κατά τη 

διαδρομή του νεύρου με τη βοήθεια πολυεπίπεδης ανασύνθεσης (MPR) ή με 

ανασύνθεση καμπύλου – επίπεδου πεδίου. Οι εικόνες καταστολής λίπους SPIR 

T2 παρέχουν πιο ομοιογενή καταστολή από όσο παρέχουν οι επιλεκτικές εικόνες 

Τ2 καταστολής σε περιφερικές περιοχές της βλάβης.  

Οι εικόνες της Τ1 ακολουθίας με ενίσχυση αντίθεσης κορεσμού του 

λίπους απαιτούνται όταν υποπτευόμαστε λοιμώξεις, (εικ. 20), φλεγμονές, 

διάχυτες νευρολογικές βλάβες, όγκους και μετεγχειρητικές ουλές ως αίτια των 

συμπτωμάτων. Η ενίσχυση της απεικόνιση των απονευρωμένων μυών είναι 

ορατή στις εικόνες αυτές.  

Κατά το διάστημα 8 – 10 εβδομάδες μετά την ανοικτή νευρόλυση το 

σήμα αποκαθίσταται (εικ. 49-53). Παρόλα αυτά δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία 

με την ενδοσκοπική νευρόλυση επειδή δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα. Η 

αύξηση της έντασης σήματος στις εικόνες της Τ2 ακολουθίας που πλησιάζει την 

χαμηλή ένταση σήματος των προσκειμένων αγγείων, η εγκιβωτιζόμενη 

περινευρική ίνωση και η δεσμιδική διαταραχή υποδηλώνει επαναπαγίδευση αν 

και τα προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτό δεν είναι συχνό.  

Τελικώς, το μέλλον φαίνεται να ανήκει στη διάχυτη απεικόνιση τανυστή 

(DTI) και ειδικότερα στην κατευθυνσιογραφία διάχυτης τανυστικής απεικόνισης 
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του ισχιακού νεύρου που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες επί ασθενών με 

παγίδευση του ισχιακού νεύρου. Τα δεδομένα της κανονιστικής ποσοτικής 

διάχυσης από το ισχιακό νεύρο και το ιερό πλέγμα, η φαινομενική σταθερά 

διάχυσης (ADC) και η κλασματική ανισοτροπία (FA) θα πρέπει να επιλέγονται 

ως αναφορά σε παρόμοιους ασθενείς (Guggenberger et al 2012).  

Άλλες απεικονιστικές τεχνικές έχουν μικρότερη σημασία για τη 

διάγνωση του εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου. Το υπερηχογράφημα καθιστά 

δυνατή τη δυναμική απεικόνιση, καθιστά εύκολη τη διάκριση του ισχιακού 

νεύρου από αγγεία της περιοχής με τη βοήθεια της κατά Doppler 

υπερηχογραφίας και βοηθά στη διενέργεια της δοκιμασίας διήθησης. Από την 

άλλη πλευρά, το υπερηχογράφημα παραμένει εξαρτώμενη από το χειριστή και η 

νευρική απεικόνιση μπορεί να αποδομηθεί από την πυκνή ουλοποίηση και να 

σκιαστεί από τις περιγυρούσες τα νεύρα επασβεστώσεις. Το ιερό πλέγμα και η 

προαπιοειδής περιοχή κείνται βαθιά και είναι δύσκολα προσπελάσιμα από τους 

υπερήχους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άτλας και σχολιασμός εικόνων 
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Εικόνα 1. - Αξονική εικόνα Τ1 ακολουθίας που δεικνύει το δεσμιδικής φύσεως 

χαρακτήρα της φυσιολογικής ανατομίας του ισχιακού νεύρου. Η δρεπανοειδής 

προσεκβολή (FP) εκτείνεται πέραν του ισχιοϊερού συνδέσμου (STL). Ο έσω 

θυροειδής μυς (OI) εντοπίζεται κάτωθεν του απιοειδούς (PF) και εκφύεται από 

την έσω επιφάνεια της ηβικής σύμφυσης, καλύπτει το θυροειδές τρήμα και 

διερχόμενου διά της μείζονος ισχιακής εντομής καταφύεται στο έξω χείλος του 

μείζονα τροχαντήρα. 
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Εικόνα 2. – Φυσιολογική έξοδος νευρικών ριζών κατά την πύελο. Η αξονική 

λήψη της Τ1 ακολουθίας στο επίπεδο του Ι3 τρήματος δεικνύει φυσιολογικό 

οσφυϊκό και ιερό στέλεχος (LST), καθώς και φυσιολογικές Ι1, Ι2 και Ι3 νευρικές 

ρίζες. 
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Εικόνα 3. – Αξονική εικόνα Τ1 ακολουθίας κατά το επίπεδο της ιερολαγόνιας 

άρθρωσης που δείχνει το οσφυοϊερό στέλεχος (LST) κείμενο επί της ιερής 

πτέρυγας και τη Ι1 ρίζα.  
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Εικόνα 4. - Αξονική εικόνα Τ1 ακολουθίας που δείχνει σχηματισμούς γύρω από 

το ισχιακό νεύρο (SN), το οποίο κείται επί του τετραγώνου μηριαίου μυός (QF). 

Η πρόσφυση των οπισθίων μηριαίων (H)επί του ισχιακού κυρτώματος (IT), κάτω 

γλουτιαίο νεύρο και αρτηρία (IGN/A) και to νεύρο για τη μακρά κεφαλή του 

δικεφάλου μηριαίου (NBF/LH) επίσης είναι ορατά. Το οπίσθιο χείλος του 

μείζονα τροχαντήρα (F) και ο αυχένας του μηριαίου από το πρόσθιο πέρας του 

ΥΧ. Ο μείζων γλουτιαίος (GMax) καλύπτει το ισχιακό νεύρο κατά τη διαδρομή 

του. Επί τα εκτός ο ΥΧ (Υπογλουτιαίος Χώρος) περιορίζεται από την τραχεία 

γραμμή και τη σύμμειξη των στιβάδων της μέσης και της εν τω βάθει γλουτιαίας 

απονεύρωσης, οι οποίες φθάνουν μέχρι το οπίσθιο χείλος του τείνοντος την 

πλατεία περιτονία μυός (ΙΤΤ = Iliotibial Tract).  

 

 



 39 

 
Εικόνα 5. - Φυσιολογική ανατομική του ισχιακού και του άνω γλουτιαίου 

νεύρου. Η στεφανιαία λήψη της Τ1 ακολουθίας δεικνύει την παρουσία άφθονου 

περιδεσμιδικού λίπους κατά το ισχιακό νεύρο και το άνω γλουτιαίο 

νευροαγγειακό δεμάτιο (SGN/A) καθώς εξέρχεται της πυέλου άνωθεν του 

απιοειδούς μυός (PM). SJ= Ιερολαγόνια άρθρωση, IT = ισχιακό κύρτωμα, H = 

οπίσθιοι μηριαίοι. 
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Εικόνα 6. - Αξονική εικόνα Τ1 ακολουθίας δεικνύει τη θέση του ισχιακού νεύρου 

κατά το έσω τριτημόριο ή λιγότερο συχνά κατά το μέσο τριτημόριο της γραμμής 

που ενώνει το ισχιακό οστούν με το μείζονα τροχαντήρα κατά μέσο όρο 1,2 – 0,2 

cm από το εξώτερο χείλος του ισχιακού κυρτώματος.  
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Εικόνα 7. - Αξονική εικόνα Τ1 ακολουθίας δεικνύει τον ακανθοϊερό σύνδεσμο 

(SSL) κατά την πρόσφυσή του στο έξω χείλος του ιερού οστού και του κόκκυγα 

εκτεινόμενο επί τα εκτός και πρόσω της ισχιακής άκανθας (IS) = ισχιακή άκανθα, 

(SC) = ιερό + κόκκυγας, (OI) = έσω θυροειδής μυς.  
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Εικόνα 8. – Λοξή οβελιαία εικόνα Τ1 ακολουθίας δεικνύει κατά το επίπεδο του 

μείζονος και ελάσσονος τρήματος. Το μείζον ισχιακό τρήμα συνδέει την 

ελάσσονα πύελο με τη γλουτιαία χώρα και περιέχει τον απιοειδή μυ ως 

δορυφορικό σχηματισμό. Εντός του υπεραπιοειδούς χώρου διατρέχει η άνω 

γλουτιαία αρτηρία και νεύρο (SGA/N). Εντός του υπαπιοειδούς χώρου διατρέχει 

η κάτω γλουτιαία αρτηρία και νεύρο (IGA/N), το ισχιακό νεύρο, το οπίσθιο 

μηριαίο δερματικό νεύρο (που εντοπίζεται προς τα πρόσω και κάτω του IGA/N, ο 

έσω θυροειδής /άνω δίδυμος και τα νεύρα του τετράγωνου μηριαίο και κάτω 

δίδυμου που δε φαίνονται. Το έλασσον ισχιακό τρήμα περιέχει τον έσω θυροειδή 

μυ (OI), S = ιερό οστούν, (IS) = ισχιακή άκανθα, (IT) = ισχιακή άκανθα, (SSL) = 

ακανθοϊερός σύνδεσμος.  

 

 
Εικόνα 9. – Στεφανιαία εικόνα Τ1 ακολουθίας δεικνύει το ισχιακό νεύρο ως ένα 

καλώς περιγεγραμμένα και ευκόλως ταυτοποιημένο ωοειδή σχηματισμό με 

διακριτές προς τους γειτονικούς σχηματισμούς ισοπυκνωτικές δεσμίδες. Οι 

φυσιολογικές νευρικές δεσμίδες θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες κατά το σχήμα 

και το μέγεθος. Η περιδεσμιδική και η περινευρική υψηλή πυκνότητα σε σχέση 

με το λίπος καθιστά το νεύρο εμφανές στις εικόνες της Τ1 ακολουθίας.  
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Εικόνα 10. – Ριζιτικά συμπτώματα μετά από κάταγμα στην αριστερά πλευρά το 

ιερού οστού. Η στεφανιαία εικόνα με καταστολή λίπους της Τ2 ακολουθίας 

δεικνύουν αυξημένο μέγεθος και πυκνότητα σήματος στη δεξιά ρίζα και οίδημα 

γύρω από το οσφυοϊερό στέλεχος και τη Ι1 ρίζα. Η γραμμική αύξηση ης 

πυκνότητας του σήματος στις εικόνες της Τ2 ακολουθίας μετά καταστολής του 

λίπους είναι καταδεικτικές για κάταγμα του ιερού οστού.  

 

 
Εικόνα 11. - Αξονική εικόνα Τ1 ακολουθίας δεικνύει υποκεφαλικό κάταγμα του 

αυχένα του μηριαίου με παρεκτόπιση προς τα κάτω, υπεξάρθρημα της κεφαλής 

και ψευδάρθρωση σχετιζόμενο με συλλογή εντός της άρθρωσης και υμενίτιδα. Η 

επί τα εκτός μοίρα του υπογλουτιαίου χώρου καταλαμβάνεται από κοκκιώδη 

ιστό, οίδημα και ίνωση που δίνει γένεση σε εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο στο 

συγκεκριμένο ασθενή.  
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Εικόνα 12. – Αιμάτωμα επί ασθενούς με ενδοπρόθεση του ισχίου και οπίσθια 

επέκταση του αιματώματος; Προς το ισχιακό τρήμα με εμπλοκή του ισχιακού 

νεύρου. Οι στεφανιαίες TSE-T2 εικόνες δεικνύουν αιματική συλλογή και 

θρόμβους.  
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Εικόνα 13. – Αυξημένη ενδονευρική αύξηση έντασης σήματος στις εικόνες της 

Τ2 ακολουθίας επί ασθενούς με εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο χωρίς άλλα 

συνοδά παθολογικά φαινόμενα. Είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάλυση της 

πυκνότητας του σήματος προκειμένου να ανιχνευθεί εντοπισμένη νευρίτιδα 

καθόσον συχνά αποτελεί το μοναδικό εύρημα.  
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Εικόνα 14. – Απονεύρωση επί αμφοτερόπλευρων χειρουργικών επεμβάσεων επί 

των ισχίων. Η στεφανιαία εικόνα της Τ1 ακολουθίας δεικνύει ατροφία από 

απονεύρωση του μείζονος γλουτιαίου και των οπισθίων μηριαίων οφειλόμενη σε 

αμφοτερόπλευρη βλάβη του ισχιακού νεύρου και των κάτω γλουτιαίων νεύρων.  
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Εικόνα 15: Αξονική εικόνα Τ2 ακολουθίας μετά καταστολής λίπους, στην οποία 

καταδεικνύεται το διάχυτο οίδημα εντός του μείζονος γλουτιαίου μυός μετά από 

ενδομυϊκή ένεση. Αρκετές ημέρες μετά ο ασθενής διαπίστωσε την παρουσία 

αυξάνοντος όγκου κατά την περιοχή του γλουτού, οσφυαλγία και ισχιαδική 

συνδρομή. Η κλινική διάγνωση αλλά και η αντίστοιχη απεικονιστική διάγνωση 

ήταν μυοσίτιδα μετα από ενδομυϊκή ένεση.  
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Εικόνα 16. – Μετακτινική νευροπάθεια επί ασθενούς με καρκίνωμα εκ 

μεταβατικού επιθηλίου μετά χορήγηση υψηλής δόσης ακτινοβολίας (8,000 rads). 

Το ισχιακό νεύρο έχει υποστεί απευθείας βλάβη από την ακτινοβολία. Το οίδημα 

και οι ουλές γύρω από το νεύρο προκαλούν εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο. Οι 

αξονικές εικόνες Τ2 βαρύτητας με καταστολή λίπους αποκαλύπτουν διάχυτη 

διόγκωση του νεύρου χωρίς δημιουργία «μάζας». Σπανίως, εντούτοις, είναι 

δυνατό να σχηματισθούν μάζες δίκην όγκου που μιμούνται αυτές που 

προκύπτουν από τοπική υποτροπή του όγκου. Απαιτείται χορήγηση σκιαστικού 

για τη διαφορική διάγνωση.  
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Εικόνα 17. – Αξονικές εικόνες Τ1 βαρύτητας και Τ2 βαρύτητας μετά καταστολής 

λίπους δεικνύουν ελεύθερες ενέσεις σιλικόνης που παγιδεύουν το ιερό πλέγμα και 

το ισχιακό νεύρο. Τα «σιλικονώματα» αυτά διασπείρονται διαμέσου των 

προϊερού, παραϊερού και ευθυϊσχιακών χώρων και του διαστήματος του 

αριστερού θυροειδούς χώρου. Παρατηρούνται ουλές και οίδημα γύρω από το 

αριστερό ιερό πλέγμα και το ισχιακό νεύρο με αποτέλεσμα την παγίδευσή τους.  

 

 

 
Εικόνα 18. – Παγίδευση του αριστερού ισχιακού νεύρου και του ιερού πλέγματος 

ως αποτέλεσμα ιερολαγονίτιδας. Η στεφανιαία εικόνα T2 μετά και άνευ 

καταστολής λίπους δεικνύει αύξηση έντασης σήματος κατά την αριστερά 

ιερολαγόνια άρθρωση. Το ισχιακό, το άνω και το κάτω γλουτιαία νεύρα 

δεικνύουν αυξημένο μέγεθος και αύξηση έντασης σήματος.  

 

 

 
Εικόνα 19. – Αξονική Τ2 βαρύτητας με καταστολή λίπους επί ασθενούς με 

σύνδρομο έκκεντρης πρόσκρουσης και άλγος δίκην ισχιάδας. Η παραπέρα 

διερεύνηση δεικνύει σύνθετη ρήξη του οπισθίου επιχειλίου χόνδρου 
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συνδυαζόμενο με τέλεια απόσπαση του χόνδρου από το οστούν. Η οπίσθια παρά 

τον επιχείλιο χόνδρο κύστη και οι οπισθοτροχαντήριες φλεγμονώδεις αλλοιώσεις 

που προκαλούν ερεθισμό του ισχιακού νεύρου αλλά και του έσω θυροειδούς μυός 

γίνονται επίσης ορατά. Πολλές φορές μια διαφορετικής αιτίας εξωαρθρική 

παθολογική κατάσταση συνυπάρχει στον ίδιο ασθενή με αποτέλεσμα την ανάγκη 

αξιολόγησης της κλινικής εικόνας. PC= παρά τον επιχείλιο χόνδρο κύστη, 

LT=ρήξη επιχειλίου χόνδρου, OI = έσω θυροειδής μυς.  

 

 

 
Εικόνα 20. - Αξονική Τ1 βαρύτητας με καταστολή λίπους επί ασθενούς μετά 

έγχυση σκιαστικού δεικνύει μέτρια και διάχυτη ενίσχυση του μαγνητικού 

σήματος από τον αριστερό απιοειδή μυ μετά τοπικού οιδήματος των μαλακών 

μορίων της περιοχής και αύξηση της αντίθεσης κυρίως κατά την περιφέρεια επί 

ασθενούς με μυοσίτιδα του απιοειδούς και αρχόμενη αποστηματοποίηση. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η διάχυτη ενίσχυση του μαγνητικού σήματος του ιερού 

πλέγματος που οφείλεται σε φλεγμονώδη διήθησή του επεκτείνεται προς τον έσω 

θυροειδή χώρο.  
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Εικόνα 21. - Αξονική και στεφανιαία εικόνα Τ1 βαρύτητας δεικνύει μέτρια 

διάταση του τροχαντηρίου ορογόνου θυλάκου με οπίσθια επέκταση και βλάβη 

του ισχιακού νεύρου σε ασθενή με φυματιώδη θυλακίτιδα. Μπορεί να διακρίνει 

κανείς και στοιχεία οστεΐτιδας του μείζονα τροχαντήρα.  
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Εικόνα 22. - Αξονική Τ1 βαρύτητας εικόνας δεικνύει κιρσοειδή διεύρυνση 

προκαλούσα εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο αριστερά με μη υφιέμενη συνδρομή 

μιμούμενη ισχιάδα και οσφυαλγία μη επηρεαζόμενη από τη θέση και το βήχα. Η 

κάθιση στην πάσχουσα πλευρά επέτεινε το άλγος σε σχέση με τη βάδιση και την 

όρθια θέση. 

 

 

 
Εικόνα 23. - Αξονική Τ1 βαρύτητας με καταστολή λίπους επί ασθενούς με 

εστιακώς κιρσοειδείς διευρύνσεις που πιέζουν το δεξιό ισχιακό νεύρο. 

 

 

 



 53 

 

 

 
Εικόνα 24. - Αξονική και οβελιαία εικόνα Τ1 βαρύτητας δεικνύει οπίσθια 

έγκλιση μήτρας επί νέας ασθενούς με αποτέλεσμα διαλείπον εν τω βάθει 

γλουτιαίο σύνδρομο συνδεόμενο στενά με την αλλαγή στάσης.  

 

 
Εικόνα 25. – Χαρακτηριστική ενδομητρίωση όπως απεικονίζεται ως κύστη 

μεγάλης έντασης μαγνητικού σήματος σε εικόνα Τ1 βαρύτητας που καθίσταται 

ασθενές στην εικόνα Τ2 βαρύτητας. Αν και η εικόνα Τ2 βαρύτητας συνήθως 

μεικτή ενισχυμένου και ελαττωμένου μαγνητικού σήματος, τα ευρήματα είναι 

δυνατό να ποικίλουν ευρέως πράγμα που απεικονίζει τη συγκέντρωση των 

προϊόντων του αίματος. Πρόκειται για την περίπτωση γυναίκας ηλικίας 30 ετών 

με δεξιά ενδομητρίωση και ελάττωση της έντασης του μαγνητικού σήματος τόσο 

στην εικόνα Τ1 όσο και στην εικόνα Τ2 βαρύτητας που οφείλεται στα μακροφάγα 

που ελκύονται από την αιμοσιδηρίνη σε συνδυασμό με τον ινώδη ιστό της 

περιχέουσα την αντίδραση κύστης. Είναι συχνές οι συμφύσεις με άλλα όργανα 
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της ελάσσονος πυέλου που επίσης επηρεάζουν το ισχιακό νεύρο και το ιερό 

πλέγμα.  

 

 

 
Εικόνα 26. – Ώριμο κυστικό τεράτωμα επί γυναίκας ηλικίας 44 ετών που 

προκαλεί εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο. Αξονική και οβελιαία εικόνα Τ1 

βαρύτητας δεικνύει υψηλής έντασης σήματος μάζα από τη δεξιά ωοθήκη και 

στικτή αύξηση ένταση σήματος του οπισθίου τοιχώματος. Η αξονική Τ1 

βαρύτητας εικόνα με κορεσμό λίπους δεικνύει κορεσμό του περιεχομένου της 

κύστης. Το υψηλής έντασης σήματος οζίδιο στην περίπτωση αυτή είναι 

χαρακτηριστικό.  
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Εικόνα 27. – Αμφοτερόπλευρο εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο που σχετίζεται 

με επασβεστωμένους λεμφαδένες σε γυναίκα ηλικίας 37 ετών. Χαρακτηριστικώς 

οι επασβεστωμένοι αυτοί λεμφαδένες δεικνύουν ετερογενή πυκνότητα 

μαγνητικού σήματος στις ακολουθίες όλων των παλμών. Η πίεση επί των νεύρων 

και των ριζών δεν προκαλείται από τη λεμφαδενοπάθεια αλλά από τον 

ανταγωνισμό χωροκατακτητικότητας κατά τον προϊερό χώρο δεδομένο ότι η 

ασθενής παρουσίασε συλλογή οφειλόμενη σε συρίγγιο του ευθυϊσχιακού χώρου 

επί νόσου του Crohn.  

 

 

 
Εικόνα 28. – Εκτεταμένα επασβεστωμένο συνοβιακό σάρκωμα επί ασθενούς 

γυναίκας 67 ετών με προοδευτικά αυξανόμενη μάζα κατά τον γλουτό. Η 

στεφανιαία και οβελιαία εικόνα Τ1 βαρύτητας δεικνύει ευμεγέθη επασβεστωμένη 

μάζα μαλακών μορίων κατά το μείζον ισχιακό τρήμα επεκτεινόμενο στην 

ελάσσονα πύελο με περιοχές χαμηλής προς μέτριας έντασης μαγνητικού σήματος 

που αντιστοιχούν στις επασβεστώσεις.  

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 
Εικόνα 29. - Μεταστατικός μεικτός κακοήθης όγκος επί ασθενούς γυναίκας 69 

ετών που επηρεάζει τον υπογλουτιαίο και έσω θυροειδή χώρο. Στις οβελιαίες 

εικόνες βαθμιδωτής ηχούς είναι δυνατό να δειχθεί μάζα μέτριας έντασης 

σήματος. Στις ταχείας λήψης βαθμιδωτής ηχούς στις εικόνες Τ2 βαρύτητας, η 

μάζα δεικνύει ισχυρή ένταση σήματος και ασαφοποιεί το περίγραμμα του 

ακανθοϊερού συνδέσμου. Αξίζει να σημειωθεί η διήθηση της ισχιακής άκανθας 

και της εν τω βάθει μοίρας του μείζονος γλουτιαίου μυός.  
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Εικόνα 30. - Αξονική Τ1 βαρύτητας εικόνα με καταστολή λίπους που δεικνύει 

αύξηση της έντασης του μαγνητικό σήματος των ριζών του ιερού πλέγματος που 

οφείλεται σε συνδυασμένη άσκηση πίεσης από μάζα εξορμώμενη από τη μήτρα 

και από κιρσοειδώς αποφραγμένα φλεβικά πλέγματα που βρίσκονται σε επαφή με 

την πρόσθια περιτονία του απιοειδή μυ.  
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Εικόνα 31. - Αξονική Τ1 βαρύτητας εικόνα με καταστολή λίπους που δεικνύει 

αύξηση της έντασης του μαγνητικό σήματος των ριζών του ιερού πλέγματος που 

οφείλεται σε απευθείας πίεση από παραμητριαίο μεταστατικό παραγαγγλίωμα 

(από κακόηθες παραγαγγλίωμα της καρωτίδας) σε επαφή με την πρόσθια 

περιτονία του απιοειδή μυ.  
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Εικόνα 32. - Αξονική Τ1 βαρύτητας εικόνα με καταστολή λίπους που δεικνύει 

μάζα εντοπιζόμενη στο υποδόριο κυρίως με καλά περιγραμμένα όρια και ινώδη 

κάψα που εκτείνεται από το δεξιό ευθυϊσχιακό λίπος μέχρι πάνω στην 

ισχιοπρωκτική περιοχή. Παρατηρείται πίεση από επαφή του ιερού πλέγματος. 

Κυτταρίτιδα με απώλεια σήματος στις εικόνες Τ2 βαρύτητας με καταστολή 

λίπους ή ενίσχυση του σήματος της κάψας μετά έγχυση σκιαστικού δεν 

παρατηρούνται. Η ιστολογική εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο για επιθηλιακής 

προέλευσης όγκο και συγκεκριμένα (γιγαντοκυτταρικό όγκο μετά επιδερμικών 

εγκλείστων). 
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Εικόνα 33. -  Αξονικές και οβελιαίες εικόνες Τ1 βαρύτητας της πυέλου 

δεικνύουν ευμεγέθεις χαμηλής έντασης σήματος προϊερές μάζες με λοβιώδες 

πρότυπο αύξησης κατά μήκος των υπογλουτιαίων χώρων που περιέχουν αρκετές 

περιοχές υψηλής έντασης σήματος. Χαμηλής έντασης περιοχές με δικτυωτές, 

λοβιώδεις και στικτές εστίες είναι επίσης ορατές.  

 
Εικόνα 34. – Στεφανιαία εικόνα Τ2 βαρύτητας με κορεσμό λίπους. Το πιο ηχηρό 

σημείο του χορδώματος είναι το υψηλής έντασης μαγνητικό σήμα κατά τις 

εικόνες Τ2 βαρύτητας. Αλλά το υψηλής έντασης μαγνητικό σήμα κατά τις 

εικόνες Τ2 βαρύτητας δεν έχει μεγάλη ειδικότητας. Παρόλα αυτά, το υψηλής 

έντασης μαγνητικό σήμα συνδυαζόμενο με λοβιώδες μάζες κατά το ιερό οστούν 

που περικλείει αιμορραγικές εστίες και επασβεστώσεις αποτελούν ισχυρές 

ενδείξεις χορδώματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι το σήμα στις εικόνες τ2 βαρύτητας 

οφείλεται σε υψηλή περιεκτικότητα του όγκου σε ύδωρ. Τα χορδώματα έχουν την 

τάση να δεικνύουν χαμηλής ή ίσης έντασης μαγνητικό σήμα σε σχέση με αυτό 

που παρατηρείται από τους μύες στις Τ1 βαρύτητας εικόνες ενώ οι εικόνες που 

λαμβάνονται μετά ενίσχυση με σκιαστικό δεικνύουν μικρού βαθμού ετερογενή 

ενίσχυση στα εκ μαλακών μορίων συστατικά του όγκου. Οι περιοχές με ενδογενή 

Τ1 ενίσχυση του σήματος αντιπροσωπεύουν περιοχές αιμορραγικών εστιών ή 

βλεννώδους εκφύλισης. Ο όγκος είναι δυνατό να διαπερνά την ιερολαγόνια 
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άρθρωση. Αξιοσημείωτη είναι η διόγκωση και των δύο ισχιακών νεύρων 

οφειλόμενη σε συμφόρηση λόγω άσκησης πίεσης επ’ αυτών.  

 

 
Εικόνα 35. – Οβελιαία εικόνα Τ1 βαρύτητας και αξονική Τ2 με κορεσμό λίπους 

δεικνύουν ογκώδη κυστική γλουτιαία μάζα με υδατική διεπιφάνεια. Περιβάλλεται 

από ανάγγεια κάψα. Η βλάβη αυξανόταν αργά αλλά σταθερά. Η ιστολογική 

εξέταση κατέδειξε κυστικό μεταστατικό καρκίνωμα του κόλπου. Το περιεστιακό 

οίδημα οφείλει να εμβάλλει στην υπόνοια κακοήθειας.  

 

 

 
Εικόνα 36. - Αξονικές και οβελιαίες εικόνες Τ1 βαρύτητας που δεικνύουν δύο 

συχνότερες μορφές προσβολής του ιερού πλέγματος και του ισχιακού νεύρου σε 

ασθενείς με λέμφωμα. Η εξωλεμφική προσβολή με απευθείας πίεση από την 

πλευρά της λεμφωματώδους μάζας επί των νευρικών στελεχών αλλά και άμεση 

διήθηση. Στη δεύτερη περίπτωση, οι εικόνες δεικνύουν τη διαταραγμένη 

ανατομική της περιοχής των νευρικών ριζών, δεικνύουν ελαττωμένη ένταση 

μαγνητικού σήματος στην εικόνα Τ1 βαρύτητας ακολουθία και διακριτική 

ενίσχυση του σήματος στις εικόνες που προβλέπονται για την ανάδειξη 

οιδήματος.  
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Εικόνα 37. – Η ίδια λεμφωματώδης μάζα διηθεί απευθείας τον απιοειδή μυ, ο 

οποίος δεικνύει σημεία χρόνιας ατροφίας που οφείλεται σε κάκωση των νευρικών 

κλάδων που είναι υπεύθυνοι για τη νεύρωσή του.  

 

 

 



 63 

 
Εικόνα 38. -  Αξονική Τ2 βαρύτητας εικόνα με κορεσμό λίπους δεικνύουν 

ελάχιστα αφορισμένη οστική βλάβη ελαττωμένου μαγνητικού σήματος που 

εντοπίζεται σε ισχιακό κύρτωμα. Συνυπάρχει και οίδημα γύρω από το ισχιακό 

νεύρο. Πιο συχνά τέτοια ευρήματα είναι συχνά στον αξονικό σκελετό και 

οφείλονται σε πνευμονικό καρκίνο. Οι τένοντες των οπισθίων μηριαίων δεν έχουν 

φλεγμονώδη διήθηση, επασβεστώσεις ή ρήξεις από εκφύλιση. Το οίδημα που 

σχετίζεται με αυτές τις βλάβες προκαλεί τοπική νευρίτιδα γύρω από το ισχιακό 

νεύρο.  
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Εικόνα 39.- Στεφανιαία Τ1 βαρύτητας και αξονική Τ2 βαρύτητας με κορεσμό 

λίπους εικόνες που δείχνουν μεταστάσεις επί του ιερού οστού που προσβάλλουν 

το αριστερό οσφυοϊερό στέλεχος.  
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Εικόνα 40. - Αξονική Τ2 βαρύτητας με κορεσμό λίπους κατά τη μυοτενόντια 

συμβολή του αριστερού έσω θυροειδούς μυός με φλεγμονώδη διήθηση του 

δεξιού τμήματος του υπογλουτιαίου χώρου και δευτεροπαθή ισχιαδική νευρίτιδα. 

Γίνονται αντιληπτές σπάνιες μεμονωμένες εκφυλιστικής αιτιολογίας ατελείς 

ρήξεις των εξωτερικών στροφέων επί ασθενών με εν τω βάθει γλουτιαίο 

σύνδρομο.  
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Εικόνα 41. -  Αξονική Τ2 βαρύτητας με κορεσμό λίπους δεικνύει ενδομυϊκή 

υδατώδη συλλογή ενίσχυσης του μαγνητικού σήματος με περιεστιακό μυϊκό 

οίδημα κατά τον τετράγωνο μηριαίο που προσβάλλει την περιφερική μυοτενόντια 

συμβολή του. Παρατηρείται επίσης δευτεροπαθής ισχιαδική νευρίτιδα.  
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Εικόνα 42. -  Αξονική Τ2 βαρύτητας με κορεσμό λίπους δεικνύει στένωση του 

ισχιομηριαίου διαστήματος με πρόσκρουση του τετραγώνου μηριαίου μυός, με 

συνακόλουθο οίδημα. Το αξονικό επίπεδο είναι το καλύτερο προς τούτο, όπου 

επίσης καταδεικνύεται η έκφυση του τετραγώνου μηριαίου μυός και η κατάφυσή 

οι προσκείμενοι μύες και τένοντες και το ισχιακό νεύρο. Το οίδημα 

επικεντρώνεται στο κέντρο του μυός. QF =τετράγωνος μηριαίος, MT = 

ελάσσονας τροχαντήρας, SN = ισχιακό νεύρο, ΙΤ = ισχιακό κύρτωμα, H = 

οπίσθιοι μηριαίοι.   
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Εικόνα 43. -  Στεφανιαία Τ2 βαρύτητας με κορεσμό λίπους εικόνα δεικνύει 

μετατραυματικό οίδημα του ισχιακού κυρτώματος και οίδημα γύρω από το 

ισχιακό νεύρο λόγω της κάκωσης.   

 

 

 
Εικόνα 44. – Μαγνητική τομογραφία επί ασθενούς που υπέφερε από χρόνιο 

γλουτιαίο άλγος. Η πρόσφυση των αριστερών οπισθίων μηριαίων είναι 

φυσιολογική αλλά παρατηρείται εξεσημασμένο οίδημα στις εικόνες με κορεσμό 

λίπους γύρω από την πρόσφυση των δεξιών οπισθίων μηριαίων. Στο επίπεδο της 

πρόσφυσης του δικεφάλου μηριαίου και του τένοντα του ημιτενοντώδους οι 

τένοντες φαίνονται πεπαχυσμένοι. Ο τένοντας του ημιτενοντώδους είναι ελαφρώς 

παρεκτοπισμένος επί τα εκτός. Οίδημα περιβάλλει ολόκληρη της πρόσφυση των 

οπισθίων μηριαίων και το ισχιακό νεύρο κατά μήκος της πρόσφυσης. 

Παρατηρούνται ενδοτενόντιες επασβεστώσεις, σημείο χρόνιας ενθεσιοπάθειας.  
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Εικόνα 45. – Ασβεστοποιός τενοντίτιδα των οπισθίων μηριαίων μυών με μια 

ογκώδη εστία επασβέστωσης που δίδει γένεση σε υπόνοια ότι μπορεί να 

διερευνηθεί παραπέρα με παρακέντηση καθοδηγούμενη με υπερηχογράφημα.  
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Εικόνα 46. – Αξονική εικόνα Τ1 βαρύτητας που δεικνύει μια παραλλαγή που 

αφορά στη σχέση του απιοειδούς με το ισχιακό νεύρο. Παρατηρείται παχύς 

τένοντας κάτω από τη γαστέρα του δεξιού απιοειδούς. IGN/A = Κάτω γλουτιαίο 

νεύρο και αρτηρία.  

 
Εικόνα 47. -  Στεφανιαία εικόνα Τ1 βαρύτητας που δεικνύει ινώδη ταινία 

περιέχουσα αγγεία που καθηλώνει την ενδοαπιειοδή μοίρα του ισχιακού νεύρου 
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ένα κοινό σημείο πιθανώς υποδιαγιγνωσκόμενο από τη σχέση μεταξύ απιοειδή μυ 

και ισχιακού νεύρου σε ασθενείς με ανατομικές παραλλαγές της περιοχής. 

 

 
Εικόνα 48. – Ινοαγγειακές ταινίες με αγγεία που εκτείνονται από το οπίσθιο 

χείλος του μείζονος τροχαντήρα μέχρι το μείζονα γλουτιαίο μυ (GM) και πάνω 

στο ισχιακό νεύρο (SN). Σημασία έχει ο εντοπισμός της κάτω γλουτιαίας 

αρτηρίας και νεύρου  

                

 
Εικόνα 49. – A. Ενδοσκοπική εικόνα χειρουργικής χαλάρωσης του απιοειδή μυ. 

a) Τένοντας του απιοειδή, b) Ισχιακό νεύρο. B. Ενδοσκοπική εικόνα χειρουργικής 

του ισχιακού νεύρου. a) Ισχιακό νεύρο, b) Άνω γλουτιαίο νεύρο, c) Τένοντας του 

απιοειδή μυ χαλαρωμένος.  
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Εικόνα 50. - Ενδοσκοπική εικόνα χειρουργικής χαλάρωσης ινωδών ταινιών.  

 

 
Εικόνα 51. – Α. Ενδοσκοπική εικόνα χειρουργικής παγίδευσης του ισχιακού 

νεύρου από ινώδεις ταινίες. Β. Ενδοσκοπική εικόνα χειρουργικής χαλάρωσης 

ινωδών ταινιών.  

 

 
Εικόνα 52. - Α. Ενδοσκοπική εικόνα παγίδευσης του ισχιακού νεύρου από τον 

τετράγωνο μηριαίο. a) τετράγωνος μηριαίος, b) Ισχιακό νεύρο. Β. Ενδοσκοπική 
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εικόνα χειρουργικής χαλάρωσης του τετραγώνου μηριαίου. a) Ισχιακό νεύρο 

ενδοσκοπική αποσυμπίεση. 

 

 

 
Εικόνα 53. – Α. Ενδοσκοπική εικόνα παγίδευσης του ισχιακού νεύρου από τον 

έσω θυροειδή.  Β. Ενδοσκοπική εικόνα χειρουργικής χαλάρωσης του έσω 

θυροειδή. 
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Εικόνα 54. – Αυξημένη ενδονευρική ένταση μαγνητικού σήματος σε T2 

βαρύτητας μετά κορεσμού λίπους εικόνες του αριστερού ισχιακού νεύρου. Το 

δεξιό είναι φυσιολογικό. 

 
Εικόνα 55. -  Αυξημένο περιδεσμιδικό και ενδονευρικό μαγνητικό σήμα σήματος 

σε T2 βαρύτητας εικόνες.  

 
Εικόνα 56. – Αλλοιώσεις μαγνητικού σήματος σχετιζόμενες με απονεύρωση 

μετά μήνες ή έτη από κάκωση. Λιπώδης υποκατάσταση και ατροφία. 
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Εικόνα 57. – Εικόνες από CT  τη δερματική σήμανση προ της διήθησης και τον 

εντοπισμό της άκρης της βελόνας στο περιισχιαδικό λίπος στον υπογλουτιαίο 

χώρο.  

 
Εικόνα 58. – Τελικό αποτέλεσμα της διήθησης του υπογλουτιαίου χώρου σε 

ασθενή με εν τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο.  
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Συμπεράσματα  

 

Η αιτιολογία του συνδρόμου εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου είναι 

πολυπαραγοντική τόσο έτσι οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες πριν 

από οποιαδήποτε θεραπευτική κίνηση. 

 
Η μαγνητική τομογραφία είναι η διαγνωστική διαδικασία εκλογής για την 

εκτίμηση του εν τω βάθει γλουτιαίου συνδρόμου και μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. 

 

Μια κοινή αιτία και υποδιαγιγνωσκόμενη αιτία πρόσφατης γνωστής παγίδευσης 

του  ισχιακού νεύρου είναι ο σχηματισμός ινοαγγειακών ταινιών δευτεροπαθώς 

σε οξεία ή χρόνια φλεγμονώδη εξεργασία στον υπογλουτιαίο χώρο. Πολλαπλές 

ορθοπεδικού ενδιαφέροντος αλλά και μη οντότητες μπορούν να προκαλέσουν εν 

τω βάθει γλουτιαίο σύνδρομο με αυτόν τον μηχανισμό. Αυτές οι ταινίες μπορούν 

να ταυτοποιηθούν με MRI με κατάλληλο πρωτόκολλο. 

 

Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης των προηγμένων τεχνικών μαγνητικής 

τομογραφίας και των καλών έως άριστων αποτελεσμάτων της νέας ενδοσκοπικής 

τεχνικών αντιμετώπιση της μυοτενόντιας παγίδευσης του ισχιακού νεύρου, 

πρέπει να είναι ο ασχολούμενος με αυτές ενήμερος για τις παθολογικές 

καταστάσεις του υπογλουτιαίου χώρου.   
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