
Περίληψη

Παρουσιάζεται ασθενής με κύστη πτέρνας λόγω της σπανιότη-
τος της εντόπισης. Περιγράφεται η διαγνωστική και θεραπευτική 
προσέγγιση και επ’ευκαιρία γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφί-
ας. Άνδρας 37 χρονών προσήλθε στα τακτικά ιατρεία της Κλινικής 
λόγω κάκωσης της ποδοκνημικής μετά από πτώση. Ο ακτινολογι-
κός έλεγχος έδειξε κυστική βλάβη αριστεράς πτέρνας,πολύχωρη 
σαφώς αφοριζόμενη από σκληρυντική άλω. Η αξονική τομογρα-
φία επιβεβαίωσε τα ευρήματα της ακτινογραφίας και υπολόγισε 
τις διαστάσεις της κύστης. Ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργικό 
καθαρισμό και απόξεση της κύστης με τοποθέτηση μοσχευμάτων.
Φόρτιση επετράπη τρεις μήνες μετεγχειρητικά.

Οκτώ μήνες μετεγχειρητικά ακτινολογικά έχουμε πλήρη ενσω-
μάτωση των μοσχευμάτων ενώ κλινικά ο ασθενής έχει επιστρέψει 
στη δουλειά του και στις προηγούμενες δραστηριότητές του.
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Εισαγωγή

Μονήρης κύστη των οστών θεωρείται κάθε 
κυστική οστική βλάβη πλήρης υγρού. Ως αίτια 
δημιουργίας έχουν αναφερθεί η παρουσία συνο-
βιακών υπολλειμάτων, η διαταραχή της φλεβικής 
ροής της περιοχής και το αναπτυξιακό έλλειμα 
στο επιφυσιακό πέταλο.(Chiriga et al 1983).

Εμφανίζεται σε ηλικία 5-15 ετών σπανιότερα σε 
άτομα μέχρι 40 ετών (Χ΄΄παύλου 2003). Προσβά-
λει συνηθέστερα τους άνδρες σε αναλογία 2-4:1 
(Μέγας 2002, Χ΄΄παύλου 2003). Εντοπίζεται κυρί-
ως στις μεταφύσεις των μακρών οστών όπως εγ-
γύς βραχιόνιο, εγγύς μηριαίο, άνω πέρας κνήμης 
υπάρχουν όμως και σπανιότερες εντοπίσεις όπως 
στη λεκάνη, το αντιβράχιο και την πτέρνα. Με 
τη πάροδο του χρόνου η κύστη στα μακρά οστά 
μεταναστεύει προς τη διάφυση, η μετανάστευ-
ση αυτή στην ουσία δεν είναι κίνηση της κύστης 
αλλά δημιουργία νέου οστού μακριά από την κύ-
στη (Manaster et al 2002). Επομένως η απόστα-
ση που θα μετακινηθεί η κύστη εξαρτάται από το 
αυξητικό δυναμικό της γειτονικής επίφυσης. Έτσι 
η μονήρης κύστη του εγγύς βραχιονίου μετανα-
στεύει περισσότερο από την κύστη του εγγύς μη-
ριαίου. Ειδικότερα για την κύστη της πτέρνας με-
ρικοί θεωρούν ότι είναι ενδοοστικό λίπωμα άλλοι 
έμφρακτο ενώ άλλοι μια εκφυλιστική και ατροφι-
κή διαδικασία(Gonzalez et al 1999, Campanacci 
1999). Η κύστη της πτέρνας δεν μετακινείται 
όπως αυτές των μακρών οστών και πολλές φο-
ρές είναι αμφοτερόπλευρη (Campanacci 1999, 
Akman et al 2002).

Περιγραφή περίπτωσης

Άνδρας 37 ετών προσήλθε στα τακτικά εξωτε-
ρικά ιατρεία της Κλινικής μας λόγω κάκωσης της 
αριστεράς ποδοκνημικής μετά από πτώση. Έγιναν 
ακτινογραφίες της αριστεράς ποδοκνημικής τόσο 
πλάγια όσο και προσθιοπίσθια που έδειξαν ως 
τυχαίο εύρημα κυστική βλάβη πτέρνας στο πρό-
σθιο ημιμόριο αυτής. Η κυστική βλάβη εμφάνιζε 
διαφραγμάτια δίνοντας την εντύπωση ότι ήταν 
πολύχωρη και περιβαλόταν από σκληρία, σημείο 

χρονιότητας και καλοήθειας (εικ.1), ενώ υπήρχε 
λέπτυνση ήπια του κάτω φλοιού της πτέρνας. Ο 
ασθενής υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, 
κατά την οποία τόσο οι εγκάρσιες όσο και οι οβε-
λιαίες τομές έδειξαν ότι τα διαφραγμάτια ήταν 
ατελή και ότι η κύστη ήταν μονόχωρη.

Δεν υπήρξαν στοιχεία περιοστικής αντίδρασης 
ούτε διάσπασης του φλοιού, στοιχεία κατάγματος 
ή κακοήθειας ενώ διακρινόταν σαφώς η σκληρυ-
ντική άλως που περιέβαλλε την κύστη. Οι δια-
στάσεις της κύστης μετρήθηκαν 3.1×3.3×3.7 cm 
(εικ. 2).

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργικό καθα-
ρισμό, απόξεση της κύστης και τοποθέτηση μο-
σχευμάτων. Η τομή άρχιζε δύο εκατοστά πίσω 
από την κορυφή του έξω σφυρού και συνεχίζο-
ντας κάτω από αυτή, επεκτεινόταν δύο εκατοστά 
μπροστά.  Έγινε παρασκευή των τενόντων των 
περονιαίων μυών  και του έξω τοιχώματος της 
πτέρνας όπου και ανοίχθηκε οστικό παράθυρο 
διαστάσεων 1.5×1.5 εκατοστά. Το διαυγές ωχρό 
υγρό που περιείχε η κύστη και το προιόν της από-
ξεσης εστάλησαν για ιστολογικές εξετάσεις. Αφού 
έγινε καλός καθαρισμός και επιμελής απόξεση 
της κύστης αυτή πληρώθηκε με αλλομοσχεύματα 
και λαγόνια αυτομοσχεύματα που πακτώθηκαν 
(εικ.3). Τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξε-
τάσεων έδειξαν κύστη οστού. Φόρτιση επιτράπη-
κε τρεις μήνες μετεγχειρητικώς ενώ στους οκτώ 
μήνες παρατηρήθηκε ακτινολογική ενσωμάτωση 
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Εικόνα 1: Πλάγια ακτινογραφία αριστεράς πτέρνας. 
Παρατηρείται κυστική βλάβη με διαφραγμάτια σαφώς 
αφοριζόμενη και ήπια λέπτυνση του κάτω φλοιού της 

πτέρνας.



των μοσχευμάτων και ο ασθενής έχει επιστρέψει 
στις προηγούμενες επαγγελματικές και άλλες 
δραστηριότητές  του (εικ.4).

Συζήτηση

Οι μονήρεις κύστεις των οστών συνήθως είναι 
ασυμπτωματικές και αποτελούν τυχαίο εύρημα 
μετά από κάκωση της περιοχής. Σπάνια γίνονται 
επώδυνες, όταν αυξάνεται η ενδοκυστική πίεση ή 
όταν επισυμβεί παθολογικό κάταγμα. Ακτινολο-
γικώς παρουσιάζονται ως λυτική βλάβη στη με-
τάφυση του οστού με σαφή σκληρυντικά όρια. Ο 
φλοιός λεπτύνεται και διατείνεται ελαφρώς χωρίς 
να υπάρχει λύση αυτού ή περιοστική αντίδραση, 
εκτός εάν επισυμβεί παθολογικό κάταγμα. Στην 
περίπτωση παθολογικού κατάγματος ένα ή πε-
ρισσότερα οστικά τεμάχια φλοιού πέφτουν στην 
κοιλότητα της κύστης και δίνουν το σημείο του 
πίπτοντος τεμαχίου (follen fragment sign) που 
είναι παθογνωμονικό. Η αξονική τομογραφία 
δείχνει καλύτερα τα όρια της βλάβης, τα ατελή 
διαφραγμάτια και το παθολογικό κάταγμα όταν 
αυτό επισυμβεί. Η μαγνητική τομογραφία αν και 
σπάνια χρειάζεται αναδεικνύει την κυστική μορ-
φή της βλάβης (Margau et al 2000). Το υγρό της 
κύστης περιέχει υψηλότερα επίπεδα λυσοσωμα-
τικών ενζύμων απ’ότι ο ορός ενώ έχουν βρεθεί 
και παράγοντες απορρόφησης του οστού, όπως 
προσταγλανδίνες, ιντερλευκίνη-1 και πρωτεο-

λυτικά ένζυμα. Η διαφορική διάγνωση θα γίνει 
από την ανευρυσματική κύστη, την κυστική ινώ-
δη δυσπλασία, το εγχόνδρωμα, το ηωσινόφιλο 
κοκκίωμα και το γιγαντοκυτταρικό όγκο. Εάν οι 
κύστεις είναι ανενεργείς, δηλαδή μακριά από την 
επίφυση, η παρακολούθηση είναι αρκετή όταν 
όμως είναι ενεργείς, δηλαδή σε επαφή με την επι-
φυσιακή πλάκα, τότε χρειάζονται αντιμετώπιση. 
Ειδικότερα για την κύστη της πτέρνας εάν είναι 
ασυμπτωματική δεν χρειάζεται θεραπεία. Όταν 
υπάρχει προοδευτικά αυξανόμενος πόνος (αύ-
ξηση της ενδοοστικής πίεσης) μεγάλο μέγεθος 
της κύστης, παχυσαρκία ή έντονη δραστηριό-
τητα του ασθενούς, παράγοντες που αυξάνουν 
την πιθανότητα παθολογικού κατάγματος τότε 
πρέπει να προχωρήσουμε σε δραστικά μέτρα 
(Sodergard et al 1990, Smith et al 1994, Hanna et 
al 2004, Pogoda et al 2004). Μερικοί συγγραφείς 
αναφέρουν καλά αποτελέσματα με αναρρόφηση 
του περιεχομένου της κύστης με βελόνα και δια-
δερμική έγχυση κορτιζόνης (Frankel et al 1988). 
Υπάρχουν συγγραφείς που υποστηρίζουν την επι-
μελή απόξεση της κύστης και την πλήρωση αυτής 
με μοσχεύματα (Moreau et Letts 1994, Huch et al 
2004). Σε συγκριτική μελέτη οι Glaser et al (1999) 
έδειξαν ότι η απόξεση με τη χρήση μοσχευμάτων 
έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ως εναλλακτική 
μέθοδος έχει περιγραφεί η ενδοσκοπική απόξε-
ση και έγχυση διαδερμικά φωσφορικού ασβεστί-
ου (Bonnel et al 1999, Mainard et Galois 2006).

Τελευταίως δημοσιεύτηκε μελέτη που προτείνει 
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Εικόνα 2: α) Εγκάρσια διατομή αξονικής τομογραφίας που δείχνει τα ατελή διαφραγμάτια, β) οβελιαία διατομή 
που δείχνει ότι η κύστη καταλαμβάνει περίπου το μισό του μήκους της πτέρνας.

α β
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Εικόνα 3: Διεγχειρητικές φωτογραφίες.
 α) Εντόπιση της κύστης. β) Παρασκευή περονιαίων τενόντων. γ) Διάνοιξη οπών στη έξω επιφάνεια της πτέρνας. 

δ) Διάνοιξη οστικού παραθύρου. ε) Επιμελής καθαρισμός και απόξεση της κύστης.
 στ) Τοποθέτηση αλλομοσχευμάτων και λαγονίων αυτομοσχευμάτων. ζ) Συρραφή τομής 4cm.
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ζ

Εικόνα 4: α) Πλαγιοπλάγια και β) αξονική ακτινογραφία αριστεράς πτέρνας. Παρατηρείται πλήρης ενσωμάτωση 
των μοσχευμάτων οκτώ μήνες μετεγχειρητικώς.  
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τη χρήση μοσχευμάτων σε συνδυασμό με αυτό-
λογο μυελό των οστών (Park et al 2008). Τέλος, 
πρέπει να αναφερθεί ότι το παθολογικό κάταγμα, 
όταν επισυμβεί, επιφέρει μερικές φορές την αυ-
τόματη ίαση της κύστης. Συνιστάται λοιπόν να 
παρακολουθείται η πορεία του κατάγματος πριν 
προχωρήσουμε σε ανοικτή ανάταξη, εσωτερική 
οστεοσύνθεση και τοποθέτηση μοσχευμάτων 
(Pogoda et al 2004).

Abstract

Calcaneus cyst- case report

P. Flegas, S. Paraschou, H. Anastasopoulos, A. 
Karanikolas

Α´ Orthopaedic Department
        Kilkis General Hospital

A patient with calcaneus cyst is presented-rare 
location-the diagnostic and therapeutic approach 
are described and we review the literature. A male 
37 years old came to our  Department with an an-
kle injury after falling down. The plain radiographs 
showed a multicameral cystic lesion of the left cal-
caneus which was demarcated by a thin border of 
sclerosis. CT imaging confirmed the radiographical 
findings and estimated the cystic dimensions .The 
patient underwent curettage of the cyst and filling-
up of its cavity with bone grafts.

Weight bearing was allowed three months after 
operation. At recent follow up eight postoperatively 
months on xray control the grafts were completely 
incorporated and the patient returned to his previ-
ous activities.

Keywords: calcaneus cyst
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