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Περίληψη

Έκτοπη οστεοποίηση ονομάζεται η δημιουργία ώριμου πεταλι-
ώδους οστού σε εξωσκελετικούς μαλακούς ιστούς. Οι κυριότεροι 
προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η εξαίρεση προυπάρχουσας έκτο-
πης οστεοποίησης, ιστορικό προϋπάρχουσας έκτοπης οστεοποί-
ησης μετά από χειρουργείο ή τραυματισμό, οι κακώσεις σπονδυ-
λικής στήλης, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η νόσος Paget, η 
ρευματοειδής αρθρίτις και τα εγκαύματα. Φαίνεται ότι κύριο ρόλο 
παίζουν οι μορφογενετικές πρωτείνες των οστών και η προστα-
γλαδίνη Ε2. Εμφανίζεται 2-12 εβδομάδες μετεγχειρητικά. Κλινι-
κώς ο άρρωστος παρουσιάζει τοπικά ερυθρότητα, οίδημα, πόνο 
και ευαισθησία με την πίεση. Με την πάροδο του χρόνου οι κινή-
σεις περιορίζονται μέχρι και τελικής κατάργησης αυτών. Στη δια-
γνωστική προσέγγιση περιλαμβάνονται οι απλές ακτινογραφίες, 
το σπινθηρογράφημα, η υπολογιστική τομογραφία και η μαγνητι-
κή τομογραφία. Η πρόληψη που είναι η καλύτερη θεραπεία μπορεί 
να επιτευχθεί με ακτινοβολία, ΜΣΑΦ ή και διφωσφονικά ο ρόλος 
των οποίων σήμερα αμφισβητείται από πολλούς. 

Θεραπεία σε εγκατεστημένη έκτοπη οστεοποίηση είναι η όσο το 
δυνατόν ευρεία χειρουργική αφαίρεση αυτής. 

Έκτοπη οστεοποίηση

Aνασκόπηση

Σ. Παράσχου
Η. Αναστασόπουλος
Μ. Κουσούτη
Α. Καρανικολας 

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική
       Γ.Ν.Κιλκίς

Λέξεις ευρετηρίου:   Έκτοπη  οστεοποίηση, ακτινοβολία, σπινθηρογρά-
φημα οστών, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 



Εισαγωγή

Πρωτοπεριγράφτηκε από τον Guy Patin το 1692 
ως προϊούσα οστεοποιός μυοσίτιδα στα παιδιά. Ο 
Stover (1991) ταξινόμησε την έκτοπη οστεοποί-
ηση σε τρεις μορφές την τραυματική, τη νευρο-
γενή και την προϊούσα οστεοποιό μυοσίτιδα. Η 
προϊούσα οστεοποϊός μυοσίτιδα είναι μια σπάνια 
γενετική ασθένεια κληρονομούμενη με τον αυτο-
σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Τα συμπτώ-
ματα αρχίζουν από τη βρεφική ηλικία και καταλή-
γουν στην πλήρη ακινητοποίηση του ασθενή σε 
μικρή ηλικία (Naraghi et al 1996). Η νευρογενής 
είναι αποτέλεσμα συνήθως κρανιοεγκεφαλικών 
κακώσεων και κακώσεων σπονδυλικής στήλης 
που συνοδεύονται από κωματώδη κατάσταση. 
Σπανιότερα έχει περιγραφεί και μετά από άλλες 
ασθένειες που προσβάλουν τον εγκέφαλο όπως 
όγκοι του ΚΝΣ, αποστήματα, μηνιγγίτιδα, εγκε-
φαλίτιδα, πολυομυελίτιδα (Lorber 1953, Stoicovic 
et al 1955, An et al 1987). 

Η τραυματική έκτοπη οστεοποίηση εμφανίζε-
ται μετά από κατάγματα, εξαρθρήματα και επεμ-
βάσεις σε διάφορες αρθρώσεις όπως στο ισχίο 
(ολική αρθροπλαστική ισχίου, ενδομυελική ήλω-
ση μηριαίου, κατάγματα κοτύλης) ή στον αγκώνα 
(κάταγμα, εξάρθρημα, ολική αρθροπλαστική) ή 
και σε εγκαύματα (Kjaersgaaard Andersen P et al 
1988). 

Εντόπιση

Οι αρθρώσεις που προσβάλλονται συνηθέστε-
ρα είναι τα ισχία (εικ. 1 και 2) τα γόνατα, οι ώμοι 
και οι αγκώνες (εικ. 3 και 4) αλλά μπορεί να προ-
σβληθούν και σύνδεσμοι, τένοντες και περιτονίες. 
Μετά από ΚΕΚ προσβάλονται συνήθως τα ισχία, 
οι ώμοι και οι αγκώνες σπάνια τα γόνατα και οι 
αλλές αρθρώσεις (εικ. 5) ενώ μετά από κάκωση 
σπονδυλικής στήλης προσβάλονται συνήθως τα 
ισχία και τα γόνατα (εικ. 6). 
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Εικόνα 1: Έκτοπη οστεοποίηση αριστερού ισχίου (Brooker IV) 1 χρόνο μετά από χειρουργηθέν κάταγμα κοτύλης.
 α. προσθιοπίσθια, β. πλαγιοπλάγια ακτινογραφία

α β



Παθογένεια

Για τη μετατραυματική έκτοπη οστεοποίηση α-
ναφέρεται ότι εμφύτευση κυττάρων από το πα-
ρακείμενο περιόστεο είναι η γενεσιουργός αιτία 
(Huvos G 1991). Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι 
απολύτως γνωστός. 

Σίγουρο όμως είναι ότι έχουμε διαφοροποίηση 
των πολυδύναμων μεσεγχυματικών κυττάρων 
του συνδετικού ιστού σε αρχέγονους οστεοβλά-
στες. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν η μορ-

φογενετική πρωτεϊνη των οστών (BMP) και η 
προσταγλαδίνη Ε2 ( Urist MR et al 1978, Ho SSW 
et al 1988, Fujimori Y et al 1992). Άλλοι παρά-
γοντες που συμμετέχουν στη δημιουργία έκτοπης 
οστεοποίησης είναι η ιντερλευκίνη 1, η αυξητική 
ορμόνη, η προλακτίνη, ο ινοβλαστικός αυξητι-
κός παράγοντας και ο αυξητικός παράγοντας 
τύπου ινσουλίνης (Mahy PR και Urist MR 1988, 
Wildburger R et al 1994 και 1995), η παρατετα-
μένη ακινητοποιήση, η αλκάλωση λόγω αναπνευ-
στικής υποστήριξης (Pape HC 2001, He MS 2002) 
και η υποξαιμία σε ασθενείς με ΚΕΚ και κάκωση 
σπονδυλικής στήλης. 

Ταξινόμηση

Υπάρχουν πολλές ταξινομήσεις της έκτοπης 
οστεοποίησης ανάλογα με την κλινική εικόνα, 
την ακτινολογική εικόνα ή την κλινική-ακτινο-
λογική εικόνα (μικτή ταξινόμηση). Γνωστή είναι 

33Ορθοπαιδική, 20, 2, 2007

α β

γ

Εικόνα 2:

α.  έκτοπη οστεοποίηση αριστερού ισχίου (Brooker IV) 
35 χρόνια μετά από κάταγμα. Παρατηρούνται οστεο-
αρθριτικές αλλοιώσεις της κεφαλής και αποπλάτυν-
ση αυτής.

 β. υλικό αφαιρεθείσης έκτοπης οστεοποίησης
 γ. ολική αρθροπλαστική
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α β

Εικόνα 3: Έκτοπη οστεοποίηση αγκώνα 6 μήνες μετά από αμιγές εξάρθρημα 
α. προσθιοπίσθια και β. πλαγιοπλάγια ακτινογραφία

αυτή του Krum et Miller 1993 που βασίζεται σε 
συνδυασμό ακτινολογικής και κλινικής εικόνας: 
1ου βαθμού ακτινολογικά ευρήματα χωρίς κλινική 
συμπτωματολογία, 2ου βαθμού ακτινολογικά ευ-
ρήματα με μέτριο πόνο και περιορισμό κινήσεων 
και 3ου βαθμού ακτινολογικά ευρήματα με έντονο 
πόνο και περιορισμό κινήσεων. 

Η πιο διαδεδομένη ταξινόμηση είναι των Brooker 
et al (1973) που βασίζεται στην ακτινολογική ει-
κόνα. Στάδιο Ι: νησίδες οστού στα μαλακά μόρια 
γύρω από το ισχίο. Στάδιο ΙΙ: εξοστώσεις από το 
άνω άκρο του μηριαίου και τη λεκάνη που απέχουν 
μεταξύ τους >1cm. Στάδιο ΙΙΙ: όπως το ΙΙ μόνο που 
η απόσταση είναι <1cm. Στάδιο ΙV: πλήρη οστική 
γέφυρα με οστική αγκύλωση. 

Κλινική εικόνα. Διαγνωστική προσέγγιση

Στην οξεία φάση έχουμε πόνο, ερυθρότητα. οί-
δημα καθώς και αύξηση της θερμοκρασίας της άρ-
θρωσης. Με την πάροδο του χρόνου τα συμπτώ-
ματα αυτά υφίενται και μένει ο πόνος και ο περι-
ορισμός της κίνησης ο οποίος εξαρτάται από την 
έκταση της έκτοπης οστεοποίησης. Στη διαφορική 
διάγνωση συμπεριλαμβάνονται η απλή κάκωση, 
η σηπτική αρθρίτιδα, το αιμάτωμα, το κάταγμα, η 
θρομβοφλεβίτιδα και δυστροφία Sudeck. Στη δια-
γνωστική φαρέτρα μας έχουμε τις εργαστηριακές 
εξετάσεις, τις απλές ακτινογραφίες, το σπινθηρο-

γράφημα και τον υπέρηχο. Έχουμε αύξηση της αλ-
καλικής φωσφατάσης (ALP), αύξηση του φωσφό-
ρου και ελάττωση του ασβεστίου στον ορό καθώς 
και αύξηση της ΤΚΕ. Τόσο η αύξηση της ΤΚΕ όσο 
και η αύξηση της ALP δεν είναι ειδικές γιατί η τιμή 
τους μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς άλλους 
παράγοντες (συνυπάρχοντα κατάγματα και ηπατι-
κή νόσο). Μπορεί όμως η μέτρηση της τιμής της 
ALP να βοηθήσει την παρακολούθηση της πο-
ρείας της νόσου και την εκτίμηση της ωρίμανσης 
της έκτοπου οστεοποίησης. Άλλος δείκτης είναι η 
αύξηση απέκκρισης PGE2 στα ούρα 24ώρου. Στις 
απλές ακτινογραφίες αρχικά έχουμε οστεοπυκνω-
τικές περιοχές νεφελώδους τύπου ενώ αργότερα 
δημιουργία οστίτου οστού με σαφώς αφοριζόμενα 
όρια.

Η χρήση του σπινθηρογραφήματος με Tc99 δεί-
χνει αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου και 
στις τρεις φάσεις (εικ. 7). Είναι θετικό μετά τον 1ο 
μήνα, ενώ αρνητικοποιείται περίπου στο χρόνο με 
κορύφωση στους 2-3 μήνες. Χρησιμοποιείται για 
την παρακολούθηση της πορείας της νόσου και 
την εκτίμηση της ωρίμανσης της έκτοπου οστεο-
ποίησης (Orzel και Pudd T 1985, Speed I 2001). Ο 
υπέρηχος ίσως βοηθά αλλά δε μπορεί να αντικα-
ταστήσει την απλή ακτινογραφία (Snoecx M et al 
1995) ενώ η (QCT) υπολογιστική αξονική τομο-
γραφία μάλλον βοηθά στο είδος της προσπέλασης 
που θα ακολουθηθεί για την αφαίρεση παρά τη 
διάγνωση της έκτοπης οστεοποίησης. 
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Εικόνα 4: α. κάταγμα κεφαλής κερκίδος β. 1, 5 χρόνο μετεγχειρητικά (οστεοσύνθεση με βίδες)
 παρατηρείται δημιουργία έκτοπης οστεοποίησης γ. αφαίρεση έκτοπης οστεοποίησης

α
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Εικόνα 5: Ασθενής με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και δημιουργία πολυεστιακής έκτοπης οστεοποίησης α. δεξιό 
ισχίο  β. γονάτων άμφω γ. κάτω πέρατος δεξιάς ωλένης-πηχεοκαρπικής

α
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Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
    έκτοπης οστεοποίησης - Πρόληψη

Υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες που αυξά-
νουν τη συχνότητα εμφάνισης της έκτοπης οστε-
οποίησης. Πρέπει να τους γνωρίζουμε και να λαμ-
βάνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Τέτοιοι παράγοντες 
είναι: ιστορικό προυπάρχουσας έκτοπης οστεοποί-
ησης μετά από χειρουργείο ή τραυματισμό, εξαίρε-
ση προυπάρχουσας έκτοπης οστεοποίησης, νόσος 
Paget, αγκυλοποιητική σπονδυλίτις, μετατραυματι-
κή αρθρίτις, ρευματοειδής αρθρίτις, οστεονέκρωση, 
έγκαυμα, ηλικία >60 ετών, εκτεταμένες προσπελά-
σεις, παρατεταμένη ακινητοποίηση, προηγούμενο 
εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλικές κακώ-
σεις, κακώσεις σπονδυλικής στήλης. 

Η πρόληψη συνίσταται στη χορήγηση μη στε-
ροειδών αντιφλεγμονωδών, τη χρήση ακτινοβο-
λίας και τη χορήγηση διφωσφονικών που όμως 
είναι πλέον παρωχημένη γιατί δεν καταστέλλει 
τη δημιουργία οστίτη ιστού αλλά καθυστερεί την 
επιμετάλλωσή του (Garland DE 1991, Shehab D 
et al 2002) και όταν διακοπεί η χορήγησή τους 
τότε έχουμε εμφάνιση έκτοπης οστεοποίησης. Τα 
ΜΣΑΦ δρουν κατασταλτικά στο ένζυμο κυκλο-
οξυγενάση που συντελεί στην παραγωγή PGE2 
η οποία με τη σειρά της διαφοροποιεί τα μεσεγ-
χυματικά κύτταρα. Κυριότερα εξ αυτών είναι η 
ιμπουπροφαίνη και η ινδομεθακίνη. Πρέπει να 
χορηγούνται για 6 τουλάχιστον εβδομάδες με-

τεγχειρητικά. Υπάρχουν όμως μειονεκτήματα της 
χορήγησης ΜΣΑΦ όπως η μη συμμόρφωση του 
ασθενή, οι επιπλοκές από το γαστρεντερικό σύ-
στημα, κίνδυνος αιμορραγίας όταν συγχορηγού-
νται με αντιπηκτική αγωγή ή στεροειδή. Τέλος 
η χορήγηση των ΜΣΑΦ πιθανώς ελαττώνει τη 
δημιουργία οστού εκεί που τη θέλουμε πχ. στην 
εστία του κατάγματος για τη πώρωση ή γύρω από 
τις προθέσεις χωρίς τσιμέντο για καλλίτερη ενσω-
μάτωσή τους με το οστούν (Ritter MA και Gioe TJ 
1982, Elmstedt E et al 1985, Cella JP et al 1988, 
Trancik T et al 1989, Steinberg G και Hubbard G 
1993, Burd TA et al 2003). 

Για την ακτινοβολία χρησιμοποιείται δέσμη φω-
τονίων. Δεν έχουν παρατηρηθεί επιπλοκές μετά 
τη χορήγηση ακτινοβολίας 7-8GY, όπως φλεγ-
μονή, αιμάτωμα, λευχαιμίες (χαμηλές δόσεις), 
σαρκώματα (υψηλές δόσεις) (Smith PC και Doll 
R 1982). Στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί δι-
άφορα σχήματα χορήγησης ακτινοβολίας είτε σε 
μια δόση είτε τμηματικά με ισοδύναμα αποτελέ-
σματα. Η ακτινοβολία καταστέλλει τον πολλα-
πλασιασμό των αρχέγονων οστεοβλαστών μέσω 
της αναστολής της αναδίπλωσης του DNA που 
διαφοροποιούνται και πολλαπλασιάζονται σε 
οστεοβλάστες. Άρα πρέπει να γίνει νωρίς στις 
πρώτες 3-7 μέρες. Μετά η αποτελεσματικότητά 
της μειώνεται. Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία 
είναι λιγότερο αποτελεσματική (Seegenchmiedt 
MH et al 1994 και 1997). 

α β

Εικόνα 6: Έκτοπη οστεοποίηση δεξιού γόνατος μετά από κάκωση σπονδυλικής στήλης α. προσθιοπίσθια και β. 
πλαγιοπλάγια ακτινογραφία
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Επομένως μετά από ΚΕΚ και κάκωση σπον-
δυλικής στήλης συνιστάται η χορήγηση ΜΣΑΦ 
γιατί δεν ξέρουμε ποιά άρθρωση πιθανώς θα 
προσβληθεί, ενώ μετά από κάταγμα, εξάρθρημα 
ή χειρουργική επέμβαση σε συγκεκριμένη άρθρω-
ση συνιστάται η μετεγχειρητική ακτινοβολία εάν 
όμως δεν έχουμε δυνατότητα χρήσης της τότε χο-
ρηγούμε ΜΣΑΦ (εξαίρεση η ολική ισχίου χωρίς 
τσιμέντο και τα κατάγματα). 

Θεραπεία

Η τελική θεραπεία είναι η χειρουργική αφαί-
ρεση όσο το δυνατό μεγαλύτερης μάζας έκτοπης 
οστεοποίησης πρέπει όμως να γίνει στη σωστή 
χρονική στιγμή, 12-18 μήνες μετεγχειρητικά ή με-
τατραυματικά, όταν η έκτοπη οστεοποίηση είναι 
ώριμη. Στον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου 
της ωρίμανσης και επομένως της επέμβασης βοη-
θά το σπινθηρογράφημα και η τιμή της ALP στον 
ορό (επάνοδος στο φυσιολογικό). 

Επιπλοκές της αφαίρεσης της έκτοπης οστεο-
ποίησης είναι η φλεγμονή και η μεγάλη απώλεια 
αίματος. Πάντα πρέπει να γίνεται προφύλαξη 

με χορήγηση ΜΣΑΦ ή ακτινοβολίας (Stovers et 
al 1991, Khan FA 1992, Ipollito E et al 1999 και 
1999). Ο Garland υποστηρίζει ότι ο καταλληλότε-
ρος χρόνος αφαίρεσης της έκτοπης οστεοποίησης 
είναι 6 μήνες μετά από τραύμα ή χειρουργείο, 12 
μήνες μετά από κάκωση σπονδυλικής στήλης και 
18 μήνες μετά από ΚΕΚ (Garland DE et al 1980). 

Abstract

Heterotopic ossification

S. Paraschou, H. Anastasopoulos, M. Kousouti, 
A. Karanikolas

A΄ Orthopeadic department
        Kilkis General Hospital

Heterotopic ossification is the formation of ma-
ture lamellar bone in soft non osseous tissues. The 
major risk factors are the excision of preexisting 
HO, the history of HO after previous operation or 
trauma, spinal cord injury or head injury, Paget’s 
disease, rheumatoid arthritis and burns. It has been 
theorized that BMP and PGE2 may influence HO. 
The first symptoms appear within 2-12 weeks. The 
patient presents edema, redness, pain and tender-
ness with pressure. After some time the range of mo-
tion is diminished progressively till final immobil-
ity. X rays, bone scanning, QCT and MRI can help 
in the diagnosis. The best treatment is prevention 
it can be achieved with NSAIDS administration or 
radiation. Biphosphonates have no role in HO pre-
vention. In the established HO surgical excision is 
the treatment of choice. 

Key words:  Heterotopic ossification, radiation, bone 
scanning, non steroidal anti-inflammatory 
drugs 
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