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

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

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

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

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

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

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

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παράκληση: και ελληνική βιβλιογραφία!



Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος...

Φωτογραφία και ιδέα
Ορθοπαιδικού Ιωάννη Μπισχινιώτη



Περίληψη

Το σύνδρομο της «τριάδας των αθλητριών» περιλαμβάνει τρεις 
εκδηλώσεις: αμηνόρροια, διατροφική διαταραχή και οστεοπόρω-
ση, αν και δεν απαιτούνται και οι τρεις για τη διάγνωσή του. Λόγω 
της αύξησης του ποσοστού των κοριτσιών και γυναικών που ασχο-
λούνται σήμερα με τον αθλητισμό, το σύνδρομο έχει λάβει μεγά-
λες διαστάσεις, επηρεάζοντας την κινητική κατάσταση των αθλη-
τριών και σε ακραίες περιπτώσεις και την επιβίωση τους.

Η αντιμετώπιση του συνδρόμου απαιτεί συνεργασία του θερά-
ποντα ιατρού με ψυχολόγο και διαιτολόγο, μείωση της άσκησης, 
αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, χορήγηση συμπληρωμάτων 
ασβεστίου και βιταμίνης D και ορμονική υποκατάσταση στις αμη-
νορροϊκές αθλήτριες, αν και τα οφέλη από αυτήν έχουν αποδειχθεί 
σε ολιγάριθμες μελέτες. Ο κύριος στόχος της θεραπευτικής προ-
σέγγισης είναι η αποκατάσταση της εμμήνου ρύσεως, αν και ακό-
μα σε αυτήν την περίπτωση η οστική μάζα σπάνια αποκαθίστα-
ται πλήρως.
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1. Εισαγωγή

Η άσκηση βοηθά τον οργανισμό δρώντας σε 
πολλά συστήματα οργάνων του σώματος. Βελτι-
ώνει το καρδιαγγειακό σύστημα, αυξάνει τη μυϊ-
κή δύναμη και προάγει την ψυχική ευεξία. Η αύ-
ξηση της ικανότητας για αερόβια άσκηση συμβα-
δίζει με την αύξηση του μυϊκού ιστού και της οστι-
κής πυκνότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
τα οφέλη της άσκησης υπερτερούν έναντι των 
όποιων κινδύνων μπορεί να εμφανισθούν.

Ο αθλητισμός προστατεύει από την οστεοπό-
ρωση μόνο κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με αυ-
τόν. Η αύξηση της μυϊκής μάζας που συνεπάγε-
ται η άσκηση προκαλεί μείωση της οστεοπενίας 
και της οστεοπόρωσης. Η έντονη άσκηση αυξά-
νει την οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στή-
λης ενώ η έντονη βάδιση αυξάνει την οστική πυ-
κνότητα του ισχίου. Επιπρόσθετα, η καθημερινή 
έντονη άσκηση μειώνει το ποσοστό των σπονδυ-
λικών καταγμάτων κατά 33% σε σχέση με τη μη 
άσκηση (Πεκόπουλος, 2008). Τα πλεονεκτήμα-
τα της άθλησης χάνονται με τη διακοπή της, για-
τί μειώνεται η δύναμη και η συνεργασία των μυϊ-
κών μαζών και ομάδων, στοιχεία που μειώνουν τις 
πτώσεις κατά τον αθλητισμό.

Η υπερβολική όμως άσκηση φέρνει τα αντίθε-
τα αποτελέσματα από αυτά που προκαλεί η λε-
λογισμένη άσκηση. Ορισμένες αθλήτριες προ-
σπαθούν να ελέγξουν το σωματικό τους βάρος με 
ένα μη φυσικό τρόπο και παρουσιάζουν συμπτώ-
ματα από το γεννητικό και το μυοσκελετικό σύ-
στημα τα οποία έχουν άμεση εξάρτηση το ένα από 
το άλλο.

Ο όρος «Τριάδα των αθλητριών» χρησιμοποιή-
θηκε για πρώτη φορά από το Αμερικανικό Κολλέ-
γιο Αθλητιατρικής το 1992 (ACSM, 1992), για να 
περιγράψει την κατάσταση στην οποία συνυπάρ-
χουν: αμηνόρροια (διακοπή της εμμήνου ρύσεως 
άνω των 90 ημερών με πιθανή συνύπαρξη χαμη-
λών επιπέδων οιστρογόνων), διαταραχές της όρε-
ξης (ανορεξία ή βουλιμία) και οστεοπόρωση (Yea-
ger et al, 1993, Nattiv et al, 1994).

2. Συχνότητα

H ακριβής συχνότητα του συνδρόμου είναι αδι-
ευκρίνιστη, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις 
παραμένει αδιάγνωστο, υποεκτιμάται ή και απο-
κρύπτεται για ευνόητους λόγους με συνέπεια οι 
επιπτώσεις να γίνονται αντιληπτές όταν οι γυναί-
κες αυτές πλησιάζουν την εμμηνόπαυση. 

Το σύνδρομο αρχίζει ως διαταραχή της όρε-
ξης σε συνδυασμό με τη σημαντική καταπόνη-
ση της ασθενούς καθώς οι αθλήτριες πιστεύουν 
ότι η βελτίωση των επιδόσεων τους σχετίζεται με 
τη σημαντική μείωση του σωματικού λίπους. Στις 
αθλήτριες αυτές η περιεκτικότητα του σωματι-
κού λίπους είναι λιγότερο από 17%, όριο φυσιο-
λογικής εμμήνου ρύσεως. Αποτέλεσμα αυτού εί-
ναι η ανεπαρκής πρόσληψη θερμίδων, εξαιτίας ελ-
λιπούς γνώσεως για τις διατροφικές ανάγκες, που 
είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και τις καλύ-
τερες αθλητικές επιδόσεις (Καραβόλιας, 2003).

Η θερμιδική πρόσληψη είναι πολύ μικρότερη 
της κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένα ενεργειακό έλλειμμα. Ο ορ-
γανισμός στην προσπάθειά του να εξοικονομή-
σει ενέργεια καταστέλλει λειτουργίες που δεν εί-
ναι «σημαντικές», όπως για παράδειγμα η αναπα-
ραγωγή.

Ο άξονας υποθαλάμου-ωοθηκών επηρεάζεται 
με διακοπή της έκκρισης γοναδοτρόπου ορμόνης. 
Ακολουθεί η μείωση των οιστρογόνων και η αμη-
νόρροια που με τη σειρά τους οδηγούν σε χαμη-
λή κορυφαία οστική πυκνότητα και σε οστεοπε-
νία ή σε οστεοπόρωση στη συνέχεια (Warren and 
Shantha, 2000).

Διάφοροι παράγοντες συνοδεύονται από αύξη-
ση της συχνότητας και της βαρύτητας του προ-
βλήματος. Η βαρύτητα είναι μεγαλύτερη εάν η 
συστηματική προπόνηση αρχίζει προ της εμμη-
ναρχής, είναι διπλάσια σε συχνότητα σε γυναί-
κες που δεν έχουν παιδιά και είναι αυξημένη όταν 
υπάρχει ιστορικό διαταραχών της εμμήνου ρύσε-
ως. Η βαρύτητα αυξάνει, επίσης, όταν αυξάνει η 
διάρκεια και η ένταση της άσκησης. Η χαμηλή 
ποσότητα οιστρογόνων ευθύνεται για τη διακοπή 
της περιόδου, η προγεστερόνη είναι επίσης χαμη-
λή, ενώ τα χαμηλά επίπεδα της ωχρινοτρόπου ορ-
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μόνης διεγείρουν την ωορρηξία.
Αν και όλες οι γυναίκες που ασχολούνται με 

τον αθλητισμό μπορεί να προσβληθούν, υψη-
λού κινδύνου θεωρούνται νεαρές αθλήτριες ειδι-
κά σε αθλήματα όπου απαιτείται λεπτή εμφάνιση 
των διαγωνιζομένων Παραδείγματα αυτών είναι 
η ρυθμική γυμναστική, το μπαλέτο και το καλλι-
τεχνικό πατινάζ. Επίσης, σε αθλήματα αντοχής, 
όπως αγώνες μεγάλων αποστάσεων, κολύμπι ή 
σε αθλήματα όπου υπάρχουν περιορισμοί σχετικά 
με το σωματικό βάρος, όπως πάλη, κωπηλασία, 
τζούντο. Πάντως, πρέπει να τονισθεί ότι η τριάδα 
μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε αθλήτρια, 
ακόμη κα σχολικών ή πανεπιστημιακών πρωτα-
θλημάτων και όχι μόνο σε εκείνες των υψηλών 
επιδόσεων (Κασκάνη, 2007). 

3. Κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου

3α. Με τον όρο διαταραχές διατροφής καλύ-
πτεται ένα μεγάλο εύρος παθολογικών συμπερι-
φορών, στα δύο άκρα του οποίου είναι η νευρο-
γενής ανορεξία και η νευρογενής βουλιμία. Κοι-
νό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι η, με μη φυ-
σιολογικό τρόπο, προσπάθεια ελέγχου του σωμα-
τικού βάρους, με διάφορες τεχνικές, όπως η πα-
ρατεταμένη δίαιτα, η πρόκληση εμέτου μετά τη 
λήψη τροφής, η λήψη διαιτητικών, καθαρτικών ή 
διουρητικών δισκίων, καθώς και η χρήση διατρο-
φικών υποκατάστατων που πιστεύεται ότι «καίνε 
το λίπος» κ.α. (Κασκάνη, 2007).

Οι διαταραχές της διατροφής εμφανίζονται συ-
χνότερα σε αθλήματα που στηρίζονται στη λεπτή 
εμφάνιση των αθλητριών. Οι Rosen και συν χρη-
σιμοποίησαν ερωτηματολόγιο σε 184 αθλήτριες 
κολεγίου και βρήκαν ότι το 32% αυτών είχε του-
λάχιστον για μια φορά εφαρμόσει κάποια παθο-
λογική συμπεριφορά ελέγχου του σωματικού βά-
ρους ( πρόκληση εμέτου, χρήση διουρητικών και 
καθαρτικών δισκίων κ.λ.π.). Τέτοια συμπεριφορά 
εκδηλώθηκε σε ποσοστό 74% σε αθλήτριες ρυθ-
μικής γυμναστικής, 47% σε αθλήτριες μεγάλων 
αποστάσεων, αλλά μόνο στο ένα τέταρτο αθλη-
τριών τέννις ή βόλεϊμπολ (Rosen and Petty, 1994).

Οι διαταραχές της διατροφής μπορεί να επηρε-

άσουν τις αθλητικές επιδόσεις και να αυξήσουν 
τον κίνδυνο για τραυματισμούς. Μπορεί να προ-
καλέσουν οξεία αφυδάτωση και διαταραχές ηλε-
κτρολυτών και επιπλέον, η χρόνια θερμιδική εξά-
ντληση, εκτός από απώλεια λίπους, οδηγεί και σε 
μείωση της μυϊκής μάζας. Αυτό έχει σαν αποτέ-
λεσμα την απώλεια δυνάμεως, μείωση της αντο-
χής και αύξηση του χρόνου αντίδρασης στα ερε-
θίσματα.

3β. Η αμηνόρροια μπορεί να είναι πρωτοπα-
θής ή δευτεροπαθής. Η πρωτοπαθής χαρακτηρί-
ζεται από τη μη εμφάνιση εμμήνου ρύσεως μέχρι 
την ηλικία των 16 ετών, ενώ η δευτεροπαθής χα-
ρακτηρίζεται από την απουσία τουλάχιστον 3-6 
συνεχών κύκλων σε γυναίκες με κανονική έμμη-
νο ρύση.

Η μέση ηλικία εμμηναρχής στις Η.Π.Α. είναι τα 
12,8 έτη, ενώ στις αθλήτριες μπορεί να καθυστε-
ρήσει. Για παράδειγμα, ο Warren (Warren et al, 
1986) βρήκε ότι η μέση ηλικία εμμηναρχής σε 75 
αθλήτριες μπαλέτου ήταν τα 14,5 έτη και ο Claes-
sens τα 15,6 έτη σε 201 αθλήτριες ενόργανης ρυθ-
μικής γυμναστικής (Claessens et al, 1992).

Η επίπτωση της δευτεροπαθούς αμηνόρροιας 
στο γενικό πληθυσμό είναι της τάξης του 2-5%. 
Στις αθλήτριες αυτό το ποσοστό εξαρτάται από το 
πόσο εντατική είναι η προπόνηση. Είναι της τά-
ξης του 20% σε γυναίκες που τρέχουν 20 μίλια την 
εβδομάδα και ανέρχεται στο 43% σε εκείνες που 
τρέχουν περισσότερο από 60 μίλια την εβδομάδα 
(Feicht et al, 1978).

Πάντως η αμηνόρροια στις αθλήτριες, ιδίως αν 
διαρκεί άνω των τριών μηνών, δεν είναι καλοήθης 
ούτε φυσιολογική. Δεν θα πρέπει να θεωρείται το 
αποτέλεσμα της άσκησης αλλά περισσότερο ως 
δείκτης κάποιου σοβαρότερου προβλήματος.

Η υποθρεψία οδηγεί σε διακοπή του άξονα υπο-
θαλάμου-υπόφυσης-ωοθηκών με μείωση της έκ-
κρισης της GnRH από τον υποθάλαμο, με απο-
τέλεσμα τη μείωση της LH και της FSH και τε-
λικά της παραγωγής της οιστραδιόλης (Golden 
and Shenker, 1992). Ως συνέπεια, επέρχεται μείω-
ση της παραγωγής οιστρογόνων που προκαλούν 
αμηνόρροια, μειώνουν την απορρόφηση ασβεστί-
ου και μειώνουν την εναπόθεση οστού. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχει επισημανθεί η φυσιολογική δρά-
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ση της λεπτίνης στην αμηνόρροια και στην υπο-
γονιμότητα. Η λεπτίνη είναι ορμόνη που παρά-
γεται από τα λιποκύτταρα και επηρεάζει το μετα-
βολικό ρυθμό, αφού είναι ανάλογη με τον Δείκτη 
Μάζας Σώματος. Υποδοχείς της λεπτίνης έχουν 
εντοπισθεί στα υποθαλαμικά κέντρα που ελέγ-
χουν την έκκριση GnRH αλλά και στο οστούν, 
όπου επηρεάζουν την οστεοβλαστική δράση. Η 
χορήγηση ανασυνδυασμένης λεπτίνης έχει χρησι-
μοποιηθεί για τη θεραπεία της αμηνόρροιας υπο-
θαλαμικής προέλευσης (Γιαννακόπουλος, 2007).

Ωστόσο, σε νεαρές γυναίκες η αμηνόρροια μπο-
ρεί να οφείλεται και σε άλλα αίτια, γι’αυτό είναι 
απαραίτητο το λεπτομερές ιστορικό, η κλινική 
εξέταση και, όπου ενδείκνυται, η γυναικολογική 
εξέταση και εργαστηριακές εξετάσεις. Ειδικότε-
ρα, η εγκυμοσύνη, τα νοσήματα θυρεοειδούς, το 
λανθάνον προλακτίνωμα και το σύνδρομο πολυ-
κυστικών ωοθηκών πρέπει να αποκλεισθούν.

Η επίπτωση της αμηνόρροιας σε αθλήτρι-
ες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της 
άθλησης. Ενώ η γενική επίπτωση είναι 6-18%, σε 
γυναίκες δρομείς που τρέχουν άνω των 100Km 
την εβδομάδα φθάνει το 50%. Αν και η ακριβής 
επίπτωση της αθλητικής τριάδας είναι άγνωστη, 
έχει αναφερθεί ότι 15-62% των αθλητριών ηλικίας 
κολεγίου παρουσιάζουν διαταραχές της διατρο-
φής, ενώ αμηνόρροια παρουσιάζεται στο 3,4-66% 
των αθλητριών, σε σύγκριση με το 2-5% του γενι-
κού πληθυσμού. Οι έφηβες αθλήτριες επηρεάζο-
νται σημαντικά από τη γνώμη των προπονητών 
τους. Σε μια μελέτη φάνηκε ότι το 75% των γυ-
μναστριών στις οποίες ελέχθη από τους προπο-
νητές τους ότι είναι υπέρβαρες χρησιμοποίησαν 
παθολογικές μεθόδους ελέγχου του βάρους (Otis 
et al, 1997).

3γ. Οστεοπενία ή μειωμένη οστική μάζα απο-
τελεί συχνό εύρημα σε καταστάσεις που συνδέο-
νται με αμηνόρροια και χαμηλό επίπεδο οιστρο-
γόνων.

Στις νεαρότερες αθλήτριες το πρόβλημα παρου-
σιάζεται ως οστική απώλεια ή μειωμένη οστική 
ανάπτυξη, που οδηγεί σε χαμηλή οστική μάζα και 
διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οστού, με συ-
νέπεια προδιάθεση για κατάγματα εκ κοπώσεως ή 
τυχαία κατάγματα. Ασυνήθιστα κατάγματα εκ κο-

πώσεως στην κεφαλή του μηριαίου ή τους σπον-
δύλους θα πρέπει να εγείρουν την υπόνοια για το 
σύνδρομο (Warren et al, 2002).

Γνωρίζουμε από μελέτες σε μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες, ότι ο βαθμός οστεοπενίας σχετίζε-
ται με την ηλικία έναρξης και τη διάρκεια της εμ-
μήνου ρύσεως, καθώς και με την κορυφαία οστι-
κή πυκνότητα. Επίσης, το 40-60% της κορυφαίας 
οστικής πυκνότητας σχηματίζεται κατά την εφη-
βεία.

Σε αθλήτριες με παρατεταμένη αμηνόρροια 
μπορεί να εμφανισθεί σημαντική οστεοπόρω-
ση, θέτοντας αυτές σε σημαντικό κίνδυνο για εμ-
φάνιση καταγμάτων. Στη μελέτη Warren βρέθη-
κε ότι το 61% των αθλητριών του μπαλέτου εί-
χαν υποστεί κάποιο κάταγμα και ότι η συχνότητα 
αυτή ήταν μεγαλύτερη σε εκείνες με αμηνόρροια 
(Warren et al, 1986).

Οι παράγοντες που επιδρούν στην οστική μάζα 
όσον αφορά στην αυξημένη οστική απορρόφηση 
είναι η ανεπάρκεια οιστρογόνων και τα αυξημένα 
επίπεδα γλυκοκορτικοστεροειδών και όσον αφο-
ρά στο μειωμένο οστικό σχηματισμό το χαμηλό 
σωματικό βάρος, η κακή διατροφή και η μειωμένη 
πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D.

Ο σκελετός αποτελεί μια ζώσα κατασκευή που 
συνεχώς υπόκειται σε ανακατασκευή. Το καθαρό 
ποσό οστού εξαρτάται από τις μηχανικές φορτί-
σεις. Το βάρος σώματος παίζει σημαντικό ρόλο. 
Χαμηλό σωματικό βάρος σχετίζεται με χαμηλή 
οστική πυκνότητα, ενώ αύξηση του σωματικού 
βάρους με βελτίωση της οστικής μάζας.

Οι ασκήσεις άρσης βάρους ασκούν προστατευ-
τικό ρόλο στην οστική πυκνότητα, με την προ-
ϋπόθεση ότι η έμμηνος ρύση είναι φυσιολογική, 
ενώ αντίθετα, σε περίπτωση αμηνόρροιας χάνουν 
αυτό τον προστατευτικό ρόλο. Επίσης, γυναίκες 
δρομείς με αμηνόρροια έχουν χαμηλότερη οστι-
κή πυκνότητα από εκείνες με κανονικό κύκλο. 
Επιπλέον, η αποκατάσταση της εμμήνου ρύσεως 
οδηγεί σε βελτίωση της οστικής πυκνότητας μέ-
χρι όμως ενός βαθμού (Golden, 2002).

Αρκετές αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να 
ασκούν προστατευτικό ρόλο όσον αφορά στην 
οστική μάζα σε συγκεκριμένες περιοχές του αν-
θρώπινου σκελετού. Για παράδειγμα, η γυμναστι-

12 Ορθοπαιδική, 24, 1, 2011



κή, το μπαλέτο και το καλλιτεχνικό πατινάζ προ-
στατεύουν τα ισχία και τη λεκάνη. Στους τεννί-
στες, η οστική μάζα στο άνω άκρο που χρησιμο-
ποιεί ο αθλητής είναι μεγαλύτερη απ’ότι στο αντί-
θετο. Πάντως, περιοχές που δεν φορτίζονται, 
όπως για παράδειγμα η ΟΜΣΣ, μπορεί να εμφανί-
ζουν σημαντική οστική απώλεια (Golden, 2002).

4. Αντιμετώπιση

Οι αθλήτριες, οι γονείς και οι προπονητές πρέ-
πει να ενημερωθούν για τους κινδύνους που συν-
δέονται με την τριάδα των αθλητριών. Ιδιαίτερα 
οι προπονητές πρέπει να γνωρίζουν ότι το ιδανι-
κό βάρος που απαιτείται για υψηλές επιδόσεις σε 
κάποιο άθλημα μπορεί να είναι διαφορετικό από 
εκείνο που απαιτείται για να έχει το άτομο καλή 
υγεία. Η γνώση των διατροφικών αναγκών για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη κατά την εφηβεία και των 
αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων της εντατι-
κής προπόνησης είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Η πρόληψη είναι σημαντικότερη, και ίσως απο-
τελεσματικότερη, από τη θεραπεία. Οι φίλοι, οι 
γονείς, οι προπονητές, οι ιατροί και οι συναθλη-
τές θα πρέπει να έχουν χαμηλό ουδό υποψίας για 
την πάθηση. Οι ασθενείς με διαταραχές της όρε-
ξης συχνά τρώνε μόνοι τους, πηγαίνουν συστη-
ματικά στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια ή αμέσως 
μετά το γεύμα και συχνά χρησιμοποιούν καθαρτι-
κά. Η πάθηση δεν έχει καλοήθη πορεία αφού μπο-
ρεί να οδηγήσει ακόμα και σε πρόωρο θάνατο. Το 
πρόβλημα περιπλέκεται γιατί οι πάσχουσες δεν 
αντιλαμβάνονται ότι πάσχουν από μία σοβαρή 
πάθηση. Η δυσθρεψία οδηγεί σε αφυδάτωση, μυ-
ϊκή κόπωση και αδυναμία, αρρυθμία, νεφρική δυ-
σλειτουργία και άλλα σοβαρά προβλήματα (Kazis 
and Iglesias, 2003).

Οι ιατροί αλλά και οι προπονητές πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίσουν την τριάδα στα αρ-
χικά στάδια της. Επί εμφανίσεως διαταραχής της 
εμμήνου ρύσεως θα πρέπει να λαμβάνεται λεπτο-
μερές ιστορικό και να γίνεται κλινική και γυναι-
κολογική εξέταση των αθλητριών. Πολύ σημαντι-
κές είναι οι πληροφορίες σχετικά με τις διατροφι-
κές συνήθειες τους, την εκτίμηση της θρέψης και 
σε περίπτωση διαπίστωσης διαταραχών θα πρέ-

πει να ζητηθεί η γνώμη ενός ειδικού. Επίσης πρέ-
πει να γίνει έλεγχος LH, FSH, θυρεοειδικών ορ-
μονών, προλακτίνης καθώς και έλεγχος για πολυ-
κυστικές ωοθήκες. Το τεστ κυήσεως δεν θα πρέ-
πει να παραληφθεί (Sabatini, 2001).

Η αντιμετώπιση των αθλητριών με την τριάδα 
της αθλήτριας εξαρτάται από την ηλικία και τη 
δραστηριότητα της αθλήτριας, καθώς και από τη 
βαρύτητα της πάθησης. Το πρώτο βήμα για την 
αντιμετώπιση της τριάδας της αθλήτριας είναι η 
μείωση της έντασης των προπονήσεων και η αύ-
ξηση πρόσληψης θερμίδων.

Οι Lindberg και οι συν. σε τέσσερις αθλήτριες 
δρομείς με χαμηλή οστική μάζα των σπονδύλων 
εφάρμοσαν πρόγραμμα προπόνησης που περι-
λάμβανε μείωση κατά 43% των αποστάσεων που 
έτρεχαν οι αθλήτριες εβδομαδιαίως. Το αποτέλε-
σμα ήταν αποκατάσταση της εμμήνου ρύσεως και 
αύξηση των επιπέδων οιστραδιόλης, ενώ και η 
οστική πυκνότητα αυξήθηκε κατά 67% (Lindberg 
et al, 1987). 

Τρεις άλλες αθλήτριες οι οποίες δεν μείωσαν 
την ένταση των προπονήσεων τους συνέχισαν να 
έχουν αμηνόρροια με χαμηλά επίπεδα οιστραδιό-
λης και δεν εμφάνισαν βελτίωση της οστικής πυ-
κνότητας (Lindberg et al, 1987).

Πάντως, δεν χρειάζεται διακοπή των αθλητικών 
δραστηριοτήτων αλλά τροποποίηση των προπο-
νήσεων και μείωση της έντασης αυτών μέχρι να 
επανέλθει η έμμηνος ρύση.

Ορισμένα αθλήματα, όπως το τρέξιμο, η βάδι-
ση, το τζόκιν, ο χορός και τα άλματα, συμβάλλουν 
περισσότερο στην αύξηση της οστικής μάζας σε 
σχέση με άλλα, όπως το κολύμπι ή η ποδηλασία. 
Επίσης, ασκήσεις αντίστασης μπορεί να βοηθή-
σουν στη βελτίωση της οστικής μάζας ακόμα και 
σε άλλες περιοχές του σώματος, όπως για παρά-
δειγμα η ΣΣ (Okano et al, 1995).

Απαραίτητη είναι η βελτίωση της διατροφής με 
αύξηση των προσλαμβανόμενων θερμίδων προ-
κειμένου να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές δαπά-
νες, οι οποίες είναι ανάλογες με την ένταση των 
προπονήσεων. Σε ορισμένες ασθενείς χρειάζεται 
ακόμα και αύξηση του σωματικού βάρους, 0,23 
έως 0,45 Kg την εβδομάδα έως ότου επιτευχθεί το 
ιδανικό βάρος, ενώ δεν είναι αναγκαία η διακο-
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πή της άσκησης αλλά η μείωση της κατά 10-20%.
Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστί-

ου και βιταμίνης D για κορίτσια ηλικίας 9-18 ετών 
είναι 1300mg/ημέρα για το ασβέστιο, 400-800IU 
βιταμίνης D/ημερησίως και πρέπει να λαμβάνεται 
κατά προτίμηση με τροφές όπως γάλα, τυρί ή εάν 
αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να λαμβάνονται 
διαιτητικά συμπληρώματα ασβεστίου. Η Αμερι-
κανική Ακαδημία Παιδιατρικής Αθλητιατρικής 
και Υγείας συνιστά σε αθλήτριες με αμηνόρροια, 
την αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου 
στα 1500mg/ημερησίως (Golden, 2002).

Παρότι η θεραπεία υποκατάστασης με οιστρο-
γόνα/προγεστερόνη εφαρμόζεται με καλά απο-
τελέσματα στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, 
στην περίπτωση της τριάδας των αθλητριών πα-
ραμένει υπό διερεύνηση (Cumming, 1996). 

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής Αθλητι-
ατρικής και Υγείας προτείνει ότι η θεραπεία υπο-
κατάστασης με οιστρογόνα/προγεστερόνη ή με 
αντισυλληπτικά χάπια μπορεί να εφαρμοσθεί σε 
«ώριμες» αθλήτριες με αμηνόρροια, χωρίς, ωστό-
σο, να διευκρινίζεται επαρκώς τα κριτήρια έναρ-
ξης, καθώς και οι δόσεις θεραπείας (Golden, 
2002).

Σε ασθενείς με νευρογενή ανορεξία δεν υπάρ-
χουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η θερα-
πεία με οιστρογόνα αυξάνει την οστική μάζα πε-
ρισσότερο απ’ότι η εφαρμογή των υπολοίπων θε-
ραπευτικών μέτρων (μείωση εντατικής άθλησης, 
ασκήσεις αντίστασης, αύξηση πρόσληψης θερμί-
δων και ασβεστίου).

Η χρησιμότητα ή όχι των φαρμάκων που διεγεί-
ρουν τον οστικό σχηματισμό ή εκείνων που ανα-
στέλλουν την οστική απορρόφηση δεν έχει ακό-
μα διερευνηθεί.

Συχνά στην τριάδα των αθλητριών είναι ανα-
γκαία και η ψυχιατρική αξιολόγηση και υποβοή-
θηση. Σε αθλήτριες που παρουσιάζουν οστεοπε-
νία μετά τη διακοπή του πρωταθλητισμού συνι-
στάται η χορήγηση θεραπείας με τη μορφή διφω-
σφονικών, ασβεστίου και βιταμίνης D ή ραλοξι-
φαίνης (Fagan, 1998).

Η αμηνόρροια της άσκησης έχει διάφορες δυ-
σμενείς επιδράσεις στον σκελετό. Η κορυφαία 
οστική μάζα είναι χαμηλή, ιδίως σε αθλήτριες που 

άρχισαν τον αθλητισμό σε μικρή ηλικία, ενώ και 
η πυκνότητα του σπογγώδους οστού μειώνεται. 
Ως αποτέλεσμα της χαμηλής οστικής πυκνότη-
τας, παρουσιάζονται κατάγματα χαμηλής ενέρ-
γειας, τα οποία και θέτουν τη διάγνωση της οστε-
οπόρωσης. Η απωλεσθείσα οστική πυκνότητα εί-
ναι πιθανόν να μην επανακτηθεί ποτέ. Η επίτευξη 
της κορυφαίας οστικής μάζας συμβαίνει νωρίτερα 
από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα.

Η μέγιστη οστική μάζα παρατηρείται κατά την 
ηλικία των 18-25 ετών και όχι κατά το 30ο έτος, 
όπως θεωρείτο. Οι διαταραχές της διατροφής 
επηρεάζουν επίσης τις αθλητικές επιδόσεις και 
αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Η μείωση 
της πρόσληψης θερμίδων, υγρών και ηλεκτρολυ-
τών μειώνουν τις επιδόσεις, τη δύναμη, την αντο-
χή, το χρόνο αντίδρασης και την ταχύτητα. Αρ-
χικά, το σώμα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα 
και η απόδοση μπορεί να μην επηρεασθεί άμεσα. 
Αργότερα, οι βλάβες είναι μη αναστρέψιμες και 
επηρεάζουν και την ψυχολογική κατάσταση του 
αθλητή, οδηγώντας τον ακόμα και στο θάνατο 
(Oris et al, 1997).

Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σχετικά με την 
ωφελιμότητα του πυκνομετρικού ελέγχου του 
σκελετού αθλητριών που έχουν αυξημένο κίνδυνο 
για οστεοπόρωση. Οι αρχικές μελέτες της οστικής 
πυκνότητας αθλητριών εστίασαν στη μείωση της 
οστικής μάζας στη σπονδυλική στήλη. Περισσό-
τερο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι παρατηρεί-
ται μείωση της οστικής πυκνότητας στον αξονικό 
σκελετό αλλά και στα άκρα ακόμα και σε οστικές 
θέσεις που υφίστανται τις συνέπειες της αυξημέ-
νης καταπόνησης. Ο κίνδυνος οστικής απώλειας 
αυξάνει με τη διάρκεια της αμηνόρροιας και για 
τον λόγο αυτό αθλήτριες με αμηνόρροια άνω των 
έξι εβδομάδων θα πρέπει να υποβάλλονται σε με-
λέτη με DEXA (Golden, 2002).

Μία μελέτη ασχολήθηκε με την οστική μάζα σε 
αμηνορροϊκές αθλήτριες στις οποίες με τη θερα-
πεία αποκαταστάθηκε η έμμηνος ρύση. Η οστική 
μάζα αυξήθηκε κατά τους πρώτους 14 μήνες κατά 
6%, ενώ ο ρυθμός αύξησης μειώθηκε στο 3%/
έτος για το επόμενο έτος για να φθάσει σε επίπε-
δο χαμηλότερο που αντιστοιχεί στην ηλικία τους 
(Cumming, 1996).
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Σε μία αναδρομική μελέτη συγκρίθηκαν δρο-
μείς με αμηνόρροια με ομάδα εικονικής θεραπεί-
ας για 24-30 μήνες. Χορηγήθηκαν είτε συζευγμέ-
να οιστρογόνα σε δόση 0,625mg την ημέρα είτε 
διαδερμικά απορροφούμενη οιστραδιόλη σε δόση 
50μg την ημέρα. Και στις δύο ομάδες χορηγήθη-
κε υδροξυπρογεστερόνη σε δόση 10mg την ημέ-
ρα για 14 ημέρες το μήνα. Οι ασθενείς που έλαβαν 
ορμονική θεραπεία παρουσίασαν σημαντική αύ-
ξηση της οστικής πυκνότητας, ενώ η ομάδα ελέγ-
χου παρουσίασε μη σημαντική μείωση της τάξης 
του 2,5%. Επομένως, αν και δεν υπάρχουν αρκε-
τά στοιχεία, η θεραπεία ορμονικής υποκατάστα-
σης ενδείκνυται σε ασθενείς με αμηνόρροια διάρ-
κειας άνω των έξι μηνών. Μη αναστρέψιμη απώ-
λεια οστού παρατηρείται μόνο μετά από τρία έτη 
αμηνόρροιας. Η χορήγηση οιστρογόνων μπορεί 
να γίνει με διάφορους τρόπους, αλλά θα πρέπει 
να συνδυάζεται με λήψη προγεστερόνης για την 
αποφυγή υπερπλασίας του ενδομητρίου. Η χορή-
γηση διφωσφονικών και εκλεκτικών τροποποιη-
τών των υποδοχέων των οιστρογόνων αντενδεί-
κνυται σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες για λό-
γους τοξικότητας, παρεμβολής στην κύηση και 
άγνωστης αποτελεσματικότητας (Fagan, 1998).

Συμπερασματικά, η άθληση προάγει την υγεία 
και ειδικότερα στις νεαρές αθλήτριες τα οφέ-
λη της υπερέχουν των κινδύνων. Υπάρχει, ωστό-
σο, μικρός αριθμός αθλητριών που βρίσκονται σε 
κίνδυνο να αναπτύξουν την «τριάδα των αθλη-
τριών», που χαρακτηρίζεται από διατροφικές δι-
αταραχές, αμηνόρροια και οστεοπόρωση. Η ενη-
μέρωση αποτελεί τον κύριο τρόπο πρόληψης της 
εμφάνισής της και αφορά στους υπεύθυνους υγεί-
ας, τους προπονητές, τους γονείς αλλά και τις 
ίδιες τις αθλήτριες.

Αbstract

Female athlete triad

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis

General Hospital G.Papageorgiou

The female athlete triad is a collection of three 
separate yet interrelated conditions of disordered 
eating, amenorrhea and osteoporosis. It was recog-
nized that the independent effect of each condition 
was serious but when combined was potentionally 
lethal.

A poor match between dietary energy intake and 
the energy expended due to training may lead to 
menstrual abnormalities and low estrogen levels. 
Low dietary energy intake often results in low cal-
cium intake as well; calcium is an essential min-
eral for healthy bone deposition and strength. The 
combination of low estrogen with low calcium in-
take can lead to weak bones, poor bone formation, 
increased susceptibility to stress fractures and pre-
mature osteoporosis. Stress fractures may occur and 
limit participation in training and competition for 
long periods of time.  

Menstrual cycle history is a strong determinant 
of bone mineral density; with increasing numbers 
of missed menstrual cycles bone mineral density 
drops. Loss of bone mineral density is highly irre-
versible.

Female athletes must be warned, counseled, and 
guided into maintaining adequate nutrition and 
learning to cope with emotional difficulties in-
volving self-doubt and self-image. They should be 
taught to perform in their chosen sport without en-
dangering their health and diminishing the quality 
of their lives.

Key-words:  female athlete triad, disordered eating, 
amenorrhea, osteoporosis

Bιβλιογραφία

1. ACSM (1992). American College of Sports 
Medicine: the female athlete triad. Sports 
Med Bull 27:4.

2. Γιαννακόπουλος Χ. (2007). Προβλήματα μυ-
οσκελετικού συστήματος σε Βετεράνους 
αθλητές. Σκελετική Υγεία, τόμος 6ος, τεύχος 
4ο, σελ.171-172.

3. Claessens AL, Malina RM, Lefevre J et al. 
(1992). Growth and menarcheal status of 



16 Ορθοπαιδική, 24, 1, 2011

elite female gymnasts. Med Sci Sports Exerc; 
July; 24(7):755-763.

4. Cumming DC (1996). Exercise-associated 
amenorrhea, low bone density and estrogen 
replacement therapy. Arch Intern Med 156: 
2193-2195.

5. Fagan KM (1998). Pharmacologic manage-
ment of athletic amenorrhea. Clin Sports 
Med; 17:327-341.

6. Feicht CB, Johnson TS, Martin BJ et al. 
(1978). Secondary amenorrhea in athletes. 
Lancet; 2:1145.

7. Golden NH and Shenker IR. (1992). Amenor-
rhea in Anorexia Nervosa: Etiology and Im-
plications. Adolesc Med; Oct; 3(3): 503-518.

8. Golden NH (2002). A review of the female 
athlete triad (amenorrhea, osteoporosis and 
disordered eating). Int J Adolesc Med Health 
Jan-March; 14(1): 9-17.

9. Καραβόλιας Χ. (2003). Τριάδα των αθλητριών. 
Σκελετική Υγεία, τόμος 2ος, τεύχος 1ο, σελ. 
16-19.

10. Κασκάνη Ε. (2007). Προβλήματα μυοσκε-
λετικού συστήματος σε Βετεράνους αθλη-
τές. Σκελετική Υγεία, τόμος 6ος, τεύχος 4ο, 
σελ.174-175.

11. Kazis K, Iglesias E. (2003). The female athlete 
triad. Adolesc Med. Feb;14(1):87-95.

12. Lindberg JS, Powell MR, Hunt MM, Ducey 
DE, Wade CE. (1987). Increased vertebral 
bone mineral in response to reduced exer-
cise in amenorrheic runners. West J Med; Jan; 
146(1):39-42.

13. Nattiv A, Agostini R, Drinkwater B, Yeager 
KK. (1994). The female athlete triad. The 
inter-relatedness of disordered eating, amen-
orrhea, and osteoporosis. Clin Sports Med; 
April 13(2): 405-18. Review.

14. Okano H, Mizunuma H, Soda M, Matsui H, 
Aoki I, Honjo S, Ibuki Y. (1995). Effects of 
exercise and amenorrhea on bone mineral 
density in teenage runners. Endocr J; Apr; 
42(2):271-6.

15. Otis CL, Drinkwater B, Johnson M et al. 
(1997). American College of Sports Medicine 
position stand. The female athlete triad. Med 
Sci Sports Exerc 29:i-ix.

16. Πεκόπουλος Ν. (2008).Προβλήματα μυοσκε-
λετικού συστήματος σε Βετεράνους αθλητές. 
Σκελετική Υγεία, τόμος 7ος, τεύχος 1ο, σελ.28-
29.

17. Rosen EF, Petty LC. (1994). Dissociative states 
and disordered eating. Am J Clin Hypn; Apr 
36(4):266-275.

18. Sabatini S. (2001). The female athlete triad. 
Am J Med Sei; Oct; 322(4):193-5. Review.

19. Yeager KK, Agostini R, Nattiv A, Drinkwa-
ter B. (1993). The female athlete triad: disor-
dered eating, amenorrhea, osteoporosis. Med 
Sci Sports Exerc July; 25(7): 775-7.

20. Warren MP, Brooks-Gunn J, Hamilton LH, 
Warren LF, Hamilton WG. (1986). Sco-
liosis and fractures in young ballet dancers. 
Relation to delayed menarcheand secondary 
amenorrhea. N Engl J Med; May 22; 314(21): 
1348-1353.

21. Warren MP, Shantha S. (2000). The female 
athlete. Baillieres Best Pract Res. Clin Endo-
crinol Metab; Mar 14(1): 37-53. Review. 

22. Warren MP, Brooks-Gunn J, Fox RP, et al. 
(2002). Osteopenia in exercise-associated 
amenorrhea using ballet dancers as a model: 
a longitudinal study. J Clin Endocrinol Metab 
87(7): 3162-3168.



Περίληψη

Η οστεοπόρωση αποτελεί ένα ευρύτατο ιατρικό, κοινωνικό και 
οικονομικό πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες, κυρίως εξαιτί-
ας του ότι είναι στη βάση της ασυμπτωματική, οπότε, στην πλει-
οψηφία των περιπτώσεων, διαγιγνώσκεται αφού έχει ήδη εγκα-
τασταθεί και προκαλέσει πρόβλημα - κάταγμα στον πάσχοντα. 
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από διαγνωστικές μεθόδους σχετι-
κά με την οστεοπόρωση οι οποίες είναι συνήθως πολύπλοκες, κο-
στοβόρες και επιβαρυντικές για τον οργανισμό του ασθενή. Επι-
πλέον, δεν θα ήταν δυνατό να εξετάζονται εξονυχιστικά όλοι οι πι-
θανοί ασθενείς για οστεοπόρωση, προκειμένου να εντοπισθούν οι 
πάσχοντες, καθώς το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος θα ήταν 
μεγάλο.

Η πανοραμική ακτινογραφία φαίνεται πως έρχεται να βοηθήσει 
σημαντικά στο πρόβλημα αυτό, καθώς παρουσιάζεται ως μια αξι-
όπιστη μέθοδος αναγνώρισης των ατόμων που είναι ύποπτοι για 
οστεοπενία ή οστεοπόρωση και ακολούθως παραπομπής τους για 
πιό εξειδικευμένες εξετάσεις. Μεταξύ των πολλών τρόπων ανάγνω-
σης μιας πανοραμικής ακτινογραφίας δύο φαίνεται να προβάλλουν 
ως πιο αποτελεσματικοί, η μέτρηση του πάχους του φατνιακού πε-
τάλου στην περιοχή των γενειακών τρημάτων και το σχήμα του 
φατνιακού οστικού πετάλου στο χείλος της κάτω γνάθου.

 Τα δείγματα από την αξιοποίηση Οδοντιάτρων ως πρώτη βαθ-
μίδα ελέγχου του γενικού πληθυσμού φαίνονται πολύ ενθαρρυ-
ντικά, γεγονός που δημιουργεί πολλές προσδοκίες για το μέλλον.

Οστεοπόρωση
και πανοραμική ακτινογραφία

Λάμπρος Δ. Ιντζές
 D.D.S, PGCert
Χειρουργός Οδοντίατρος

Λέξεις Ευρετηρίου:  Οστεοπόρωση, Πανοραμική ακτινογραφία, Γενικός 
Οδοντίατρος



Η  οστεοπόρωση είναι ένα μεταβολικό νόση-
μα που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα 
και δομική υποβάθμιση του οστίτη ιστού, οδηγώ-
ντας σε ευθραυστότητα των οστών και αυξημέ-
νη ευαισθησία σε κατάγματα, κυρίως του ισχίου, 
της σπονδυλικής στήλης και του καρπού (Καλ-
δρυμίδης και συν, 2004). Δυστυχώς, επειδή επη-
ρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, τόσο τις γυναίκες όσο 
και τους άνδρες, έχει φτάσει να αποτελεί σήμε-
ρα ένα ευρύτατο ιατρικό, κοινωνικό και οικονομι-
κό πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Εξ άλ-
λου, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί στην επο-
χή μας, γεγονός που αυξάνει και τη συχνότητα 
εμφάνισης μεταβολικών - εκφυλιστικών μεταβο-
λών, με προεξάρχουσα την οστεοπόρωση. Ενδει-
κτικά, μόνο στις Η.Π.Α. το 2004 περίπου 44 εκα-
τομμύρια άνθρωποι έπασχαν από οστεοπόρωση ή 
είχαν χαμηλή οστική μάζα, γεγονός που τους το-
ποθετούσε σε υψηλό κίνδυνο για κατάγματα, ενώ 
μια στις δύο γυναίκες και ένας στους τέσσερις άν-
δρες θα έχουν στη διάρκεια της ζωής τους τουλά-
χιστον ένα κάταγμα που θα έχει σχέση με πτώση 
και οστεοπόρωση (Καλδρυμίδης και συν  2004, 
NIH Osteoporosis and Related Bone Diseases, 
2004). Παράλληλα, εξαιτίας του ότι η οστεοπό-
ρωση είναι κατά βάση ασυμπτωματική και εντο-
πίζεται είτε ως τυχαίο εύρημα είτε κατόπιν κατάγ-
ματος που η ίδια προκάλεσε, γίνεται ακόμη πιο 
επιτακτική η ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και ευ-
αισθητοποίησης ιατρών όλων των ειδικοτήτων 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτούς θα πρέ-
πει να συμπεριλάβουμε φυσικά και τους Οδοντι-
άτρους, καθώς η μεγάλη καθημερινή ενασχόλη-
σή τους με άτομα όλων των ηλικιών τους καθιστά 
ιδανικούς παρόχους πρωτοβάθμιας ιατρικής συμ-
βουλής και διάγνωσης.

   Υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διάγνωση της 
οστεοπόρωσης  η εκτενής αναφορά των οποί-
ων ξεφεύγει από το σκοπό του παρόντος κειμέ-
νου. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφέρει κα-
νείς τη διπλή απορροφησιομετρία με ακτίνες Χ 
(DXA), την απλή απορροφησιομετρία με ακτί-
νες Χ (SXA), το μαγνητικό συντονισμό (MRI), το 
σπινθηρογράφημα οστών, τους διάφορους οστι-
κούς δείκτες κ.λ.π. Όλες αυτές και άλλες πολλές 

που δεν αναφέρθηκαν είναι, στην πλειονότητά 
τους, εξειδικευμένες εξετάσεις ανίχνευσης ή επι-
βεβαίωσης της οστεοπόρωσης και γίνονται κατό-
πιν υπόδειξης του θεράποντος ιατρού. Οι μέθο-
δοι, ωστόσο, αυτές χαρακτηρίζονται τις περισσό-
τερες φορές από σημαντικό κόστος και ακτινολο-
γική επιβάρυνση του ασθενή, όπου αυτή υπεισέρ-
χεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η αναι-
τιολόγητη εξέταση του γενικού πληθυσμού για 
διάγνωση και θεραπεία της οστεοπόρωσης. Άρα, 
θα πρέπει ο Ιατρός να εντοπίσει και να ξεχωρίσει 
μέσα απο τον πληθυσμό αυτόν τον in risk ασθενή 
προκειμένου να προχωρήσει σε ειδική εργαστηρι-
ακή έρευνα. Υπάρχει, στο πλαίσιο αυτό, μια απλή 
σχετικά διαγνωστική μέθοδος που μπορεί , από 
ότι φαίνεται, με ποσοστό επιτυχίας  να θέσει σε 
σωστή βάση την υποψία για οστεοπόρωση, ώστε 
να κατευθύνονται ασφαλέστερα οι ασθενείς σε 
πιο συγκεκριμένες εξετάσεις. Αυτή είναι η απλή 
πανοραμική ακτινογραφία στην οποία θα υπο-
βληθούν όλοι οι ασθενείς, ούτως ή άλλως, για τον 
οδοντίατρό τους.

Υπάρχουν διάφοροι απλοί τρόποι για να ανα-
γνωσθεί μια πανοραμική ακτινογραφία σε σχέση 
με την πιθανότητα διάγνωσης οστεοπόρωσης: 

- Mandibular Cortical Width (MCW). 
Μέτρηση του πάχους του φλοιώδους οστού στο 
χείλος της κάτω γνάθου στην περιοχή του γενει-
ακού τρήματος (Taguchi et al, Dec 2004, Vlasiadis 
et al, 2007)

- Μandibular Cortical Index (MCI ή MI). 
Αναφέρεται στην εμφάνιση του φλοιώδους πετά-
λου του οστού στο χείλος της κάτω γνάθου.

- Μέτρηση του πάχους  του φλοιώδους 
οστού στην περιοχή της γωνίας της κάτω γνάθου. 
( Law et al Dec 1996,  Vlasiadis et al, 2007) 

- Ο αριθμός των ελλειπόντων δοντιών 
(Vlasiadis et al, 2007, Nicopoulou-Karagianni et 
al, 2009). 

- Η μελέτη OSTEODENT. Βασίζεται στα 
δεδομένα διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας, 
που εξερευνά, σε σχέση με την οστεοπόρωση, 
πολλές διαφορετικές παραμέτρους, που σχετίζο-
νται με την πανοραμική ή ενδοστοματικές ακτι-
νογραφίες. Είναι μια προβλεπτική πιθανότητα για 
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οστεοπόρωση βασισμένη σε μια αυτοματοποιη-
μένη ανάλυση της πανοραμικής ακτινογραφίας 
και κλινικών πληροφοριών.                                                     

Εκτίμηση των παραπάνω μεθόδων 

- Mandibular Cortical Width ή MCW: Είναι η 
μέτρηση του πάχους του φλοιώδους οστού στην 
περιοχή του γενειακού τρήματος και προκύπτει 
ως εξής : Φέρεται μια γραμμή παράλληλη και εφα-
πτόμενη στο χείλος της κάτω γνάθου στην περιο-
χή του γενειακού τρήματος της κάτω γνάθου. Κα-
τόπιν φέρεται μια δεύτερη γραμμή, κάθετη στην 
πρώτη, που να διέρχεται από το κατώτερο σημείο 
του τρήματος. Έπειτα φέρνοντας, επί της γραμμής 
αυτής, μια τρίτη γραμμή, παράλληλη στην πρώ-
τη και στο πιο εν τω βάθει όριο του πετάλου, με-
τρούμε το μέσο εύρος του φλοιώδους πετάλου 
υπολογίζοντας την απόσταση μεταξύ τους. Επα-
ναλαμβάνουμε το ίδιο και για την αντίθετη πλευ-
ρά και ο μέσος όρος των δύο αποτελεσμάτων μας 
δίνει το δείκτη (εικ 1) (Taguchi et al, Dec 2004). 

Είναι μια εύκολη και σχετικά αξιόπιστη μέθο-
δος για τον εντοπισμό γυναικών με χαμηλή οστι-
κή πυκνότητα (Bone Mass Density, BMD) και την 
παραπομπή τους για περαιτέρω εξετάσεις επιβε-
βαίωσης (Taguchi et al, 2003, Taguchi et al, 2006, 
Vlasiadis et al, 2007, Vlasiadis et al, 2008). Οι 
Taguchi και συνεργάτες αναφέρουν ότι η πιθανό-
τητα να εντοπισθούν γυναίκες με χαμηλή BMD 
αυξάνει 13,9 φορές σε γυναίκες με μειωμένο πά-
χος φλοιώδους οστικού πετάλου (<3,0 χλστ), ενώ 

η ίδια πιθανότητα για διάγνωση οστεοπόρωσης 
αυξάνει 6,4 φορές (Taguchi et al, 2006). Σε άλλες 
έρευνες (Taguchi et al, 2003) αναφέρεται πως ο 
δείκτης MCW (Mandibular Cortical Width) συν-
δέεται ισχυρά με τη σπονδυλική BMD αλλά και 
ότι η μείωση του MCW κατά ένα χλστ αυξάνει 
την πιθανότητα ανεύρεσης οστεοπενίας ή οστεο-
πόρωσης κατά 47% (Vlasiadis et al, 2008) ή κατά 
43%, σύμφωνα με άλλη μελέτη (Vlasiadis et al, 
2007). Επιπρόσθετα, σε άλλη έρευνα, στην προ-
σπάθεια να συσχετίσουν το πάχος του φλοιώδους 
πετάλου με τη μέτρηση οστικής πυκνότητας με 
DXA (Διπλή απορροφησιομετρία με ακτίνες Χ) 
σε γυναίκες ηλικίας 50-84 οι Lee et al (2005) ανα-
φέρουν συνολική ευαισθησία, ειδικότητα και θε-
τική προγνωστική αξία αντίστοιχα  54,7%, 82% 
και 72,5% για την οσφυική μοίρα  και  51,8%, 
82,2% και 75,7% στον αυχένα του μηριαίου, μέσω 
της αξιοποίησης των μετρήσεων της πανοραμι-
κής ακτινογραφίας. Συμπερασματικά, τα άτομα 
με εύρος φατνιακού συμπαγούς πετάλου μικρό-
τερο από τρία χλστ θα πρέπει να παραπέμπονται 
για επιπρόσθετες εξετάσεις (Karayanni et al 2007, 
Devlin et al, 2007).   

- Mandibular Cortical Index ή MCI. Ο 
δείκτης αυτός δείχνει πολλά υποσχόμενος στον 
εντοπισμό ατόμων με οστεοπόρωση. Είναι, επί-
σης, ο πιό απλός στην ανάγνωση, καθώς στηρίζε-
ται στην απλή οπτική παρατήρηση. Τα ευρήματα 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες φατνιακού οστι-
κού πετάλου: 
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 Εικ.1 : Αναπαράσταση του τρόπου μέτρησης του MCW σε μια πανοραμική ακτινογραφία.



- Normal - Φυσιολογικό (Εικ. 2), εξίσου ευθύ και σα-
φές και στις δύο πλευρές της γνάθου.          

-   Mildly to Moderately Eroded - ελαφρά προς μέτρια 
διαβρωμένο (Εικ.3),  με μηνοειδείς σχηματισμούς επιφανει-
ακά ή ενδοοστικά φλοιώδη υπολείμματα.

                

-  Severely eroded - Βαριά διαβρωμένο (Εικ.4). Σαφή 
ενδοοστικά φλοιώδη υπολείμματα και το οστό είναι εμφα-
νώς πορώδες (Taguchi et al, Dec 2004,  Vlasiadis et al, 2007).
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Εικ. 2:  Φυσιολογικό φλοιώδες πέταλο 

Εικ. 4 : Σαφή ενδοοστικά φλοιώδη υπολείμματα στο βαριά 
διαβρωμένο φατνιακό πέταλο.

Εικ. 3: Ελαφρά προς μέτρια διαβρωμένο πέταλο. Παρατηρούμε τις 
γραμμοειδείς διαβρώσεις του φατνιακού οστικού πετάλου. 

Mε βάση αυτές γίνεται και η ταξινό-
μηση των ασθενών σε υπόπτους και μη 
για οστεοπενία και οστεοπόρωση. Οι 
Vlasiadis et al αναφέρουν πως το MCI 
που ανήκει στη δεύτερη ή την τρίτη κα-
τηγορία  [ελαφρά προς μέτρια διαβρωμέ-
νο ή Βαριά διαβρωμένο φατνιακό πέτα-
λο του οστού της κάτω γνάθου]  απα-
ντάται σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς, που 
βρίσκονται ήδη κάποια  χρόνια μετά 
την εμμηνόπαυση ενώ ο δείκτης MCW 
αποκτά στατιστικά σημαντικές τιμές 
(Vlasiadis et al, 2007). Επιπλέον, σύμ-
φωνα  με τους Taguchi et al  το MCI εί-
ναι στατιστικά σημαντικώς συνδεδεμέ-
νο με αυξημένα επίπεδα αλκαλικής φω-
σφατάσης και NTx  (Ουρικές διασταυ-
ρώσεις Ν-τελεοπεπτίδιου του τύπου Ι 
Κολλαγόνου, διορθωμένες για Κρεατινί-
νη) (Taguchi et al, 2003). Παράλληλα, το 
MCI  σχετίζεται σημαντικά με τη σπον-
δυλική BMD (Bone Mineral Density), 
σύμφωνα με τους  Cackur et al  (2008) 
κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλ-
λες μελέτες. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η 
πιθανότητα εντοπισμού γυναικών με χα-
μηλή BMD αυξάνεται κατά 10,84 φορές 
στην περίπτωση της τρίτης κατηγορίας, 
MCI (Βαριά διαβρωμένο πέταλο), ενώ 
για οστεοπόρωση η πιθανότητα αυτή εί-
ναι 7,11 φορές αυξημένη (Taguchi et al, 
2006). Ωστόσο, σε άλλη μελέτη (Horner 
et al 2007) αναφέρεται ότι ο δείκτης MCI 
έχει  περιορισμένη αξία στη διάγνωση 
της οστεοπόρωσης, καθώς τα ευρήματα 
απείχαν από τα αποτελέσματα DXA στην 
ίδια ομάδα ασθενών. Μένει, λοιπόν, ανοι-
χτό το ζήτημα για περαιτέρω διερεύνηση.

Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια να 
διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο οι γενι-
κοί Οδοντίατροι, ακόμη και οι Ακτινολό-
γοι που πρώτοι θα εξετάσουν την ακτι-
νογραφία, είναι σε θέση να μεταφρά-
σουν σωστά και με πιστότητα τα ευρήμα-
τα των πανοραμικών ακτινογραφιών σε 
σχέση με τους  δείκτες MCI και MCW. Τα 



μηνύματα είναι πολύ ελπιδοφόρα, καθώς παρατη-
ρήθηκε γενικευμένη συμφωνία των συμπερασμά-
των των Ιατρών σε πολύ μεγάλα ποσοστά, σε συν-
δυασμό και με σοβαρή επιτυχία στην ταυτοποίη-
ση γυναικών με χαμηλή BMD ή οστεοπόρωση με 
βάση κυρίως το δείκτη MCI και δευτερευόντως 
με το δείκτη MCW (Nakamoto et al 2003, Lee et 
al 2005, Sutthiprapaporn et al, 2006, Taguchi et al 
2007) , έστω και με μερικές εξαιρέσεις (Horner et 
al 2007). Σχεδόν πάντα η διάγνωση αφορούσε σε 
Οδοντιάτρους με καθόλου ή ελάχιστη εκπαίδευ-
ση στην ανάγνωση των συγκεκριμένων στοιχεί-
ων των πανοραμικών ακτινογραφιών (Nakamoto 
et al 2003, Lee et al 2005, Sutthiprapaporn et al 
2006, Taguchi et al 2007). Το γεγονός αυτό δείχνει 
ότι η μέθοδοι αυτές μπορούν να έχουν ευρεία και 
ασφαλή εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

- Η μέτρηση του πάχους του φλοιώδους 
πετάλου, στη γωνία της κάτω γνάθου δε φαίνε-
ται να είχε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 
(Law et al 1996), παρά κάποια φαινομενικά στοι-
χεία διαφοροποίησης μεταξύ γυναικών προ και 
μετά την εμμηνόπαυση. Δεν φάνηκε δηλαδή με-
τρήσιμη και επαναλήψιμη διαφορά μεταξύ των 
δύο ομάδων. 

- Όσον αφορά στον αριθμό των δοντιών 
που έχουν χαθεί έχει καταδειχθεί πως απώλεια 
μιας οδοντικής μονάδας, ενός δοντιού, αντι-
στοιχεί σε περίπου 6% αύξηση στην πιθανότη-
τα να εντοπίσουμε, στον ασθενή, μέτρια ή βα-
ριά διάβρωση του φατνιακού οστικού πετάλου 
(Vlasiadis et al, 2007). Παράλληλα, οι Nικοπού-
λου-Καραγιάννη και συνεργάτες (2009) αναφέ-
ρουν σε μελέτη ότι ο μέσος αριθμός δοντιών σε 
οστεοπορωτικούς ασθενείς είναι μειωμένος κατα 
3,3 μονάδες σε σχέση με φυσιολογικά άτομα. Η 
σύνδεση αυτή γίνεται ακόμη ισχυρότερη αν συν-
δυασθεί το αποτέλεσμα με την ηλικία και το κά-
πνισμα (Nicopoulou-Karagianni et al, 2009). Πα-
ρόλα αυτά ο αριθμός των ελλειπόντων δοντιών 
είναι ένα στοιχείο με πολλές αναγνώσεις, που 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

-  Πρόγραμμα OSTEODENT.  Στα πλαί-

σια αυτού του διεθνούς ερευνητικού προγράμμα-
τος εξετάζονται διάφορες παράμετροι και οι σχέ-
ση τους με την οστεοπόρωση. Στα πλαίσια αυτά, 
έχει καταδειχθεί η χρησιμότητά της πανοραμικής 
ακτινογραφίας στην πρόγνωση κατάγματος μη-
ριαίου (Horner et al, 2010), αλλά και η συσχέτι-
ση του αριθμού των δοντιών που λείπουν με την 
πιθανότητα οστεοπόρωσης που αναφέρθηκε πιο 
πάνω. Επιπλέον, καταδείχθηκε ότι πάχος φατνι-
ακού οστικού πετάλου μικρότερο από τρία χλστ 
θα πρέπει να οδηγεί στην παραπομπή του ασθενή 
για επιπλέον εξετάσεις (Devlin et al 2007). Ωστό-
σο, για τη μελέτη της πανοραμικής ακτινογραφί-
ας απαιτείται συχνά η χρήση ειδικού λογισμικού, 
καθιστώντας την μέθοδο αυτή ελαφρώς πιο σύν-
θετη (Geraets et al, 2007, Horner et al, 2010). 

Αν και οι περισσότεροι ιατροί και ασθενείς είναι 
ικανοποιητικά ενήμεροι σε ότι αφορά στην οστε-
οπόρωση, η διάγνωση και η αντιμετώπισή της γί-
νεται μόνο σε κλάσμα των ασθενών. Αυτό ισχύει 
ακόμη και για ασθενείς που είχαν ήδη κατάγματα 
(Pal, 1999, IOF 2000, Binstock, 2000, Freedman 
et al, 2000, Geusens et al, 2002). Το να βρεθούν 
δείκτες οι οποίοι θα αυξήσουν τον εντοπισμό των 
ασθενών που πρέπει να ελεγχθούν σχολαστικό-
τερα για οστεοπόρωση θα έχει προφανή θετικά 
αποτελέσματα. Συγκρινόμενοι με το κόστος της 
μαζικής μέτρησης της οστικής πυκνότητας για το 
γενικό πληθυσμό, οι πιο στοχοποιημένοι έλεγ-
χοι θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και θα 
μειώσουν το κόστος του ελέγχου των ασθενών ( 
Geusens et al, 2002). 

Η Πανοραμική ακτινογραφία αποτελεί ένα ερ-
γαλείο που αποδεικνύεται εύκολο στη χρήση, 
γρήγορο στην εφαρμογή, χαμηλού κόστους και 
χαμηλής αλλά και αναπόφευκτης ακτινολογικής 
επιβάρυνσης του ασθενή, σε σχέση με πολυπλο-
κότερες μεθόδους. Αποδεικνύεται για άλλη μια 
φορά ότι η συνεργασία των κλάδων για την αντι-
μετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος εί-
ναι εκ των ων ουκ άνευ, ενώ παράλληλα κρίνεται 
αναγκαία η ενημέρωση των Οδοντιάτρων, αλλά 
και των ειδικών Ακτινολόγων, προς αυτήν την κα-
τεύθυνση.
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Abstract

Osteoporosis and Panoramic Radiography

Intzes  D.  Lampros,  D.D.S,  PGCert, Dentist

Osteoporosis is today a wide medical, social and 
economic problem for modern societies, mainly be-
cause it is asymptomatic, and so, in the majority of 
cases, it is diagnosed only after it has already be-
come a reality, causing problems or fracture to the 
patient. There is a wide variety of diagnostic meth-
ods regarding osteoporosis, which in most instances 
are complicated, costly and with significant expo-
sure to radiation. Moreover, it would not be pos-
sible to thoroughly examine all possible candidates 
for osteoporosis, in order to locate those bearing 
the condition, as the cost of such an act would be 
significant. Panoramic Radiography seems rather 
promising, in these terms, as it proves to be a re-
liable method for identifying people suspected for 
osteopenia or osteoporosis and thereafter referring 
them for more specific diagnostic tests. Among the 
different ways of interpreting a panoramic radiog-
raphy, two specific indexes seem to be more useful, 
the measurement of the width of the inferior alveo-
lar cortex in the area of the mental foramen and the 
shape of the alveolar cortical bone at the inferior 
border of the mandible body. Samples of utilization 
of the dental professionals for a primary general 
health screening of the population appear encour-
aging, a fact very promising for the future.

Key words:  Osteoporosis, Panoramic Radiogra-
phy, General Dentist
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Περίληψη

Η ανάδυση του βιοψυχοκοινωνικού προτύπου και  οι ανεπαρ-
κείς προσπάθειες για αξιολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης  
έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη των εκτεταμένων μετρήσεων αξι-
ολόγησης για την υγεία. Ονομάστηκαν αρχικά κοινωνικοϊατρικοί 
δείκτες, και προσπαθούν να υπολογίσουν σε ποιο βαθμό διατα-
ράσσεται η Σχετική με την Υγεία Ποιότητα Ζωής(ΗRQL). Σήμε-
ρα χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων και κλιμά-
κων αξιολόγησης της ΗRQL. Μια μεγάλη ομάδα παθήσεων στις 
οποίες αναφέρονται τα ανωτέρω εργαλεία, είναι οι Μυοσκελετι-
κές Παθήσεις. Η ταξινόμηση των χρησιμοποιούμενων κλιμάκων-
ερωτηματολογίων αξιολόγησης για τις Μυοσκελετικές Παθήσεις 
περιλαμβάνει τα εξής:  Ερωτηματολόγια Υποκειμενικής Αξιολόγη-
σης που διαχωρίζονται σε Ερωτηματολόγια Χρησιμότητας(utility 
measures), Γενικής Υγείας (general health questionnaires) και Ει-
δικής Υγείας (disease/site-specific questionnaires) καθώς και στα 
Ερωτηματολόγια Αντικειμενικής Αξιολόγησης. Δείγμα της χρησι-
μότητας  των ερωτηματολογίων αξιολόγησης είναι η συνεισφορά 
στην επιλογή καλύτερης θεραπείας, η σύγκριση αποτελεσματικό-
τητας θεραπευτικών μεθόδων, η εκτίμηση της ποιότητας των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών υγείας και η διεξαγωγή μελετών κόστους-
χρησιμότητας. Παρακάτω προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τα 
συχνότερα χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια και κλίμακες αξιο-
λόγησης για τις μυοσκελετικές παθήσεις και να περιγράψουμε τα  
σημαντικότερα και πιο αντιπροσωπευτικά από αυτά. 

Κλίμακες- Ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης της λειτουργικής 
κατάστασης και της μετά από 
θεραπεία αποκατάστασης 
ασθενών με μυοσκελετικές 
παθήσεις.

Γούλα Θωμαΐς Κ., 1 
Δρόσος Γεώργιος Ι., 2
Κωνσταντινίδης  Θεόδωρος Κ., 3 
Βερέττας Διονύσιος- Αλέξανδρος 4

1. Ειδικευόμενη Ιατρικής Εργασίας,
  ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
2. Επικ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής
 ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
3. Αν. Καθηγητής Υγιεινής, ΔΠΘ
4. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΔΠΘ

Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική 
Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης Λέξεις ευρετηρίου: Κλίμακες, αποκατάσταση, ποιότητα ζωής.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάδυση του βιοψυχοκοινωνικού προτύ-
που και οι ανεπαρκείς προσπάθειες για αξιολό-
γηση της υγειονομικής περίθαλψης έχουν οδηγή-
σει στην ανάπτυξη των εκτεταμένων μετρήσεων 
αξιολόγησης για την υγεία. Αυτός ο τομέας της 
έρευνας έχει καταδείξει ιδιαίτερη δραστηριότητα 
τα τελευταία 25 χρόνια και η ανάπτυξη τέτοιων 
δεικτών καθοδηγήθηκε από δύο τάσεις:

α. Η πρώτη προήλθε από τη χρήση των πο-
λυάριθμων ορισμών της ‘υγείας’ και αφορούσε 
στην αναγνώριση της συμβολής των κοινωνικών 
και συναισθηματικών διαστάσεων της υγείας ως 
αντίκτυπο στις διάφορες περιπτώσεις ασθένειας.

β. Η δεύτερη ήταν σχετική με τον καθορισμό 
της μέτρησης της υγείας χρησιμοποιώντας αριθ-
μητικές τιμές για τις διάφορες καταστάσεις υγεί-
ας, σε αντίθεση με τους βασικούς δείκτες νοσηρό-
τητας οι οποίοι αξιολογούν απλά την παρουσία ή 
την απουσία μιας ασθένειας (Mootz 1986).

Αυτές οι μετρήσεις που ονομάσθηκαν αρχικά 
κοινωνικοϊατρικοί δείκτες, προσπαθούν να υπο-
λογίσουν σε ποιό βαθμό η κατάσταση υγείας δι-
αταράσσει τη φυσιολογική κοινωνική λειτουργία 
κι επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφο-
ρά του ασθενούς, όπως η ανικανότητα για εργα-
σία, η αποχή από το σχολείο, η παραμέληση των 
γονικών ή οικιακών καθηκόντων. 

Είναι διεπιστημονικοί δείκτες δεχόμενοι συνει-
σφορές και επιρροές από την κοινωνιολογία, την 
ψυχολογία, τα οικονομικά, τη λειτουργική έρευνα 
και τη βιοστατιστική, και η χρήση τους θα έπρε-
πε να είναι συμπληρωματική στις κλινικές μετρή-
σεις κατάστασης της υγείας και των υγειονομικών 
αναγκών  (Locker 1988, Sheiham and Spencer 
1997) 

Καλύπτουν ένα ευρύ μη-κλινικό φάσμα από 
κλίμακες αξιολόγησης γενικής ως κλίμακες αξιο-
λόγησης ειδικής υγείας όσον αφορά στην υποκει-
μενική αξιολόγηση νοσηρών καταστάσεων, από 
εξατομικευμένες ως πληθυσμιακές μετρήσεις αξι-
ολόγησης υγείας κι από τα ατομικά προφίλ υγείας 
ως και τα ερωτηματολόγια-κλίμακες αντικειμενι-
κής αξιολόγησης. 

Συνεπώς οι φυσιολογικές μετρήσεις αξιολόγη-

σης, αντικαταστάθηκαν από τις μετρήσεις κατά-
στασης της υγείας, που επιτρέπουν την προγνω-
στικότητα στην πορεία της υγείας των ασθενών, 
και η ποιότητα ζωής έχει εξελιχθεί ως κατάλλη-
λος όρος για να περιγράψει αυτό το πεδίο των με-
τρήσεων.

Ο όρος ποιότητα ζωής εμφανίσθηκε για πρώ-
τη φορά ως τίτλος του Medline το 1975, στο 
Medicus το 1977, και το αυξανόμενο επιστημο-
νικό ενδιαφέρον οδήγησε στις πολυάριθμες προ-
σπάθειες καθορισμού της έννοιας του. Σύμφω-
να με μία από αυτές τις προσπάθειες, η ποιότη-
τα ζωής αφορά «στο βαθμό στον οποίο ένα άτο-
μο απολαμβάνει τις σημαντικότερες δυνατότητες 
της ζωής» (Raphael et al 1994) 

Εντούτοις, ο όρος «ποιότητα ζωής» θεωρήθηκε 
ανακριβής, λόγω του ότι είναι μια πολύ πιο ευρεία 
έννοια από ότι ο όρος υγεία, δεδομένου ότι περι-
έχει επίσης παράγοντες όπως, το βιοτικό επίπε-
δο, το εισόδημα, η κατοικία, η εργασιακή ικανο-
ποίηση, η περιβαλλοντική ποιότητα, (Ware 1987, 
Leplege and Hunt 1997).

Οι Andrews και Whitney (Andrews and 
Whitney 1974) εντόπισαν σε βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση 800 περίπου διαστάσεις της ποιότητας 
ζωής τις οποίες περιόρισαν σε 100 λόγω εσωτερι-
κών αλληλοεπικαλύψεων. Όλες τελικά εμπίπτουν 
στις εξής κατηγορίες 

α. η σωματική ευεξία
β. η ψυχολογική ευεξία
γ. η κοινωνική ευεξία
Αυτό που προκύπτει όμως είναι ότι η Ποιότη-

τα Ζωής είναι μέγεθος σχετικό, δηλαδή εξαρτάται 
τελικά από τον ίδιο τον ασθενή. 

Ο όρος  «Σχετική με την Υγεία Ποιότητα Ζωής» 
(Health Related Quality of Life - HRQL) φάνηκε 
πιο κατάλληλος (Guyatt 1989 ,Testa and Nackley 
1994). Αυτή είναι μια πολύπλευρη έννοια, που 
προσπαθεί να αξιολογήσει πόσο καιρό και πόσο 
καλά οι άνθρωποι ζούνε. Η Σχετική με την Υγεία 
Ποιότητα Ζωής, ενσωματώνει διαφορετικές πτυ-
χές, όπως η επιβίωση, η ασθένεια και η νόσος, η 
κοινωνική, ψυχολογική και φυσική λειτουργία και 
η ανικανότητα, η υποκειμενικά αντιλαμβανόμε-
νη υγεία, η ευκαιρία, καθώς επίσης και οι αλλη-
λεπιδράσεις μεταξύ των προαναφερόμενων εν-
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νοιών (Gift and Atchison 1995) αναφέρεται δε 
«στο βαθμό που η συνήθης ή αναμενόμενη φυ-
σική, σωματική, ψυχολογική και κοινωνική ευε-
ξία ενός ατόμου επηρεάζεται από μια παθολογι-
κή κατάσταση σωματικής υγείας ή τη θεραπεία 
της»(Testa et al 1993).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗΣ

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούμε σήμε-
ρα διακρίνονται αδρά στις εξής κατηγορίες:

α. Ερωτηματολόγια Υποκειμενικής Αξιολόγησης

(1) Ερωτηματολόγια γενικής υγείας (general 
health questionnaires). 

Είναι σχεδιασμένα για να μετρούν την κατά-
σταση υγείας του γενικού πληθυσμού, ανεξάρτη-
τα από την ύπαρξη ή όχι υποκείμενης νόσου. Οι 
ερωτήσεις είναι συνήθως εξαιρετικά απλές και 
κατανοητές από το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού ανεξάρτητα από το μορφωτικό του επί-
πεδο. Ο αριθμός τους είναι μεγάλος και αυξάνει 
συνεχώς. Τα πιο γνωστά είναι τα SF-12 , SF-36, 
EQ-15D και EQ-5D.

(2) Ερωτηματολόγια ειδικής υγείας (disease/
site-specific questionnaires).

Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορεί να είναι ειδι-
κά για την νόσο, για την ομάδα πληθυσμού στην 
οποία απευθύνονται (για παράδειγμα έφηβοι, 
άτομα τρίτης ηλικίας κτλ), ή ακόμα και για μια συ-
γκεκριμένη λειτουργία (για παράδειγμα σεξουα-
λική δραστηριότητα, άγχος κτλ). Οι ερωτήσεις εί-
ναι προσαρμοσμένες και καλύπτουν μόνο το συ-
γκεκριμένο αντικείμενο και όχι τη γενική υγεία 
του ασθενούς. Αυτό έχει σα συνέπεια τη μεγα-
λύτερη ειδικότητα και ευαισθησία του ερωτημα-
τολογίου σχετικά με την υπό εξέταση διάσταση. 
Η χρήση των ερωτηματολογίων αυτών είναι πε-
ρισσότερο διαδεδομένη μεταξύ των ιατρών εν μέ-
ρει επειδή τα αποτελέσματά τους είναι πιο κοντά 
στην καθημερινή κλινική πράξη από ότι τα ερω-
τηματολόγια Γενικής Υγείας.

β. Ερωτηματολόγια Αντικειμενικής Αξιολόγησης

Περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια - κλίμακες 
αντικειμενικών μετρήσεων (objective) για τη 
νόσο ή κάκωση ή περιοχή του σώματος.

Καθένα από τις παραπάνω κατηγορίες ερωτη-
ματολογίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα εξής 
είδη μελετών:

α. Μελέτες Διαχρονικές (Longitudinal studies) 
που διακρίνονται σε Προοπτικές και Αναδρομικές 
και μελετούν έναν συγκεκριμένο δείγμα σε βάθος 
χρόνου στο παρόν-μέλλον ή το παρελθόν αντί-
στοιχα.

β. Μελέτες Συγχρονικές (Cross-Sectional 
studies) που μελετούν ένα γενικό πληθυσμιακό 
δείγμα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Έτσι μπορούμε να προβούμε:
α. Στη σύγκριση ασθενών με διαφορετικά επί-

πεδα υγείας (μελέτες διάκρισης).
β. Στην ανίχνευση αλλαγών στην κατάσταση 

υγείας ενός συγκεκριμένου ασθενούς, για παρά-
δειγμα πριν και μετά από μια θεραπευτική παρέμ-
βαση (μελέτες αξιολόγησης).

γ. Στην πρόβλεψη της  μελλοντικής κατάστα-
σης υγείας ενός ασθενούς (μελέτες πρόβλεψης).

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΣΧΕ-
ΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» 
ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η σχετική με την υγεία ποιότητα ζωής στρέφε-
ται γενικά στις πτυχές της ποιότητας ζωής που 
επηρεάζονται άμεσα από μια συγκεκριμένη κα-
τάσταση υγείας. Στους ασθενείς με παθήσεις του 
μυοσκελετικού συστήματος, αυτή αφορά γενικά 
στα συμπτώματα, στη φυσική λειτουργική ικανό-
τητα, και στη μετά από θεραπεία λειτουργική ικα-
νότητα-αποκατάσταση.

Ταξινόμηση των χρησιμοποιούμενων κλιμά-
κων-ερωτηματολογίων αξιολόγησης για τις Μυ-
οσκελετικές Παθήσεις
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α. Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης 
χρησιμότητας (utility measures)

 
Αποτυπώνουν τη γενική αξιολόγηση μιας κα-

τάστασης υγείας, συχνά με την αξιολόγηση της 
προτίμησης ενός προσώπου για μία συγκεκριμέ-
νη κατάσταση υγείας έναντι μιας άλλης. Τοποθε-
τούν την υγεία ενός ασθενή σε μια ευθεία γραμ-
μή, από την απόλυτη υγεία και την ευημερία (βαθ-
μός ένα) ως το θάνατο (βαθμός μηδέν). Κάποιες 
μετρήσεις επιτρέπουν και βαθμολογίες ελαφρώς 
κάτω από μηδέν για να επιτρέψουν σε ορισμένες 
καταστάσεις υγείας να εκτιμηθούν ως χειρότερες 
κι από το θάνατο. Τα ερωτηματολόγια-κλίμακες 
χρησιμότητας χρησιμοποιούνται στην καθιέρωση 
των σταθμισμένων ποιοτικά χρόνων επιβίωσης 
(quality adjusted life years-QALYS, Yfantopoulos  
2001) για τις αναλύσεις κόστους-χρησιμότητας 
και στους πίνακες συσχέτισης (κόστος ετήσιας 
ποιότητας ζωής που κερδίζεται για τις διάφορες 
θεραπείες-επεμβάσεις). Σε κλινικό επίπεδο, μπο-
ρούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων με τον 
υπολογισμό των προτιμήσεων για διάφορα πιθα-
νά αποτελέσματα υγείας. Άμεσες τεχνικές όπως 
ο trade off ( πόσο χρόνο σε αυτή την κατάσταση 
υγείας έναντι συντομότερου χρόνου σε απόλυτα 
υγιή κατάσταση) ή πρότυπα τζόγου-ρίσκου (ρι-
σκάροντας την τωρινή κατάσταση υγείας για μια 
καλύτερη κατάσταση η οποία δεν αποκλείει το 
ρίσκο αποτυχίας) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να προσδιορίσουν την αξία της χρησιμότη-
τας (utility). Απλές οπτικές αναλογικές κλίμακες 
ή “θερμόμετρα” μερικές φορές χρησιμοποιούνται 
αν και κατηγορούνται για την έλλειψη του στοι-
χείου του ρίσκου έναντι των άλλων μεθόδων. Μία 
άλλη προσέγγιση είναι οι έμμεσοι δείκτες όπου ο 
ασθενής περιγράφει την  κατάσταση υγείας του, 
χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο και τα 
αποτελέσματα αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας 
μια άλλη ομάδα ασθενών (ή το γενικό πληθυσμό) 
που υπόκεινται σε αυτήν την κατάσταση υγείας 
ώστε να εξαχθεί το σκορ χρησιμότητας. Μια ανη-
συχία για αυτές τις μεθόδους είναι ότι οι προτι-
μήσεις στις μετρήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις 
προσωπικές τιμές του ασθενούς. Τα αποτελέσμα-

τα για τις έμμεσες μεθόδους μπορεί να είναι περί-
πλοκα, αλλά το ίδιο ισχύει και για τα άμεσα δεδο-
μένα. Δύο κοινά έμμεσα ερωτηματολόγια αξιολό-
γησης της χρησιμότητας είναι το EuroQol (τώρα 
γνωστό σαν –EQ-5D),(Brazier et al 1993, Brooks 
1996, Hurst et al 1997, Johnson et al 1998) και ο 
δείκτης υγείας χρησιμότητας Health Utility Index 
( Torrance and Feeny 1989, Torrance et al 1992, 
Feeny et al 1998, Grootendorst  et al 1999).

 Ο Tosteson  (Tosteson 2000) παρέχει μία πιο 
κατανοητή ανασκόπηση των ερωτηματολογίων 
μέτρησης χρησιμότητας που εναπόκειται στον 
πόνο της πλάτης.

β. Ερωτηματολόγια-κλίμακες γενικής υγείας
    (generic measures)

 
Τα ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης της 

γενικής υγείας όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πο-
σοτικοποιούν την αντίληψη ενός ασθενή για τη 
γενική κατάσταση υγείας. Τείνουν να είναι λιγό-
τερο ευαίσθητα στις αλλαγές σε συγκεκριμένες 
μυοσκελετικές παθήσεις (Patrick and Deyo 1989, 
Guyatt 1993, Bombardier et al 1994, Beaton and 
Richards 1998, Riddle and Stratford 1998) αλλά 
παρέχουν μια πολύτιμη ευρεία άποψη της γενι-
κής υγείας του ασθενή. Το συνηθέστερα χρησιμο-
ποιούμενο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γενικής 
υγείας στη βιβλιογραφία περί των μυοσκελετικών 
παθήσεων είναι το SF- 36 (McHorney 1993, Ware 
et al 1993, Ware 2000).

γ. Ειδικά ερωτηματολόγια-κλίμακες
 
Η ταξινομία μετρήσεων υγείας περιγράφει δύο 

τύπους ειδικών εργαλείων αξιολόγησης. Τα ειδι-
κά για συγκεκριμένη ασθένεια και τα ειδικά για 
άρθρωση (disease specific-joint specific) ερω-
τηματολόγια. Τα αποκαλούμενα ειδικά περιο-
χής-συστήματος (region specific) ερωτηματολό-
για πχ. για το άνω άκρο, είναι τώρα διαθέσιμα, 
όπως είναι και εκείνα που περιγράφονται ως εξα-
τομικευμένα σε ασθενείς ερωτηματολόγια (στοι-
χεία που παράγονται από μεμονωμένο ασθενή). 
Και τα δύο είδη ερωτηματολογίων είναι ταξινο-
μημένα ως ειδικά.
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1. Ειδικά περιοχής- συστήματος
2. (region specific) ερωτηματολόγια

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως τα ειδικά πε-
ριοχής-συστήματος ερωτηματολόγια εναπόκει-
νται σε πολλές αρθρώσεις ή διαταραχές και συ-
νήθως είναι σχεδιασμένα για ολόκληρο το άνω 
ή κάτω άκρο. Τα ερωτηματολόγια-κλίμακες αξι-
ολόγησης για το άνω άκρο συμπεριλαμβάνουν το 
ερωτηματολόγιο DASH ή Disabilities of the Arm, 
Shoulder and Hand (McConnell et al 1999) και 
την κλίμακα-ερωτηματολόγιο Pransky’s Upper 
Extremity Function Scale. Για το κάτω άκρο το 
ερωτηματολόγιο Toronto Extremity Salvage Score 
χρησιμοποιείται για ολόκληρο το κάτω άκρο 
(Davis and Wright 1996, Davis 1997) όπως επίσης 
και η κλίμακα Lower Extremity Functional Scale 
(Binkley et al 1999). Η κλίμακα Musculoskeletal 
Functional Assessment και η σύντομη κλίμακα 
Short Musculoskeletal Functional Assessment 
(Martin 1996) είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο 
ειδικό περιοχής-συστήματος ερωτηματολόγιο, 
και είναι σχεδιασμένο για χρήση σε οποιαδήπο-
τε μυοσκελετική πάθηση για το άνω είτε για το 
κάτω άκρο. Θα μπορούσε να θεωρηθεί από μόνο 
του μια κατηγορία, αλλά για τρέχοντες λόγους 
περιλαμβάνεται στα ειδικά περιοχής-συστήματος 
ερωτηματολόγια.

Τα ειδικά περιοχής-συστήματος ερωτηματο-
λόγια προσφέρουν μια πρακτική εναλλακτική 
λύση για τα ειδικά αρθρώσεων και ειδικά ασθε-
νειών ερωτηματολογίων αξιολόγησης, δεδομέ-
νου ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαί-
σια όλων των διάφορων διαταραχών που αντιμε-
τωπίζονται σε μια πολύπλευρη μυοσκελετική πά-
θηση. Εντούτοις, ένα εργαλείο αξιολόγησης πρέ-
πει να έχει τις επαρκείς ψυχομετρικές ιδιότητες 
(αξιοπιστία, εγκυρότητα, ανταπόκριση) σε όλες 
τις ομάδες των ασθενών στις οποίες εφαρμόζεται. 
Οι άμεσες συγκρίσεις παρουσιάζουν συχνά τα ει-
δικά περιοχής-συστήματος ερωτηματολόγια να 
έχουν ίδιο σχεδόν περιεχόμενο με τις πιο ειδικές 
κλίμακες-ερωτηματολόγια ( Davis et al 1999), και 
τις ψυχομετρικές παραμέτρους τους να είναι συ-
γκρίσιμες (Beaton et al 2001).

Υπάρχουν, εντούτοις, περιστάσεις στις οποίες 

οι νοσοκομειακοί ιατροί ή οι ερευνητές θα προτι-
μούσαν ένα μέτρο αρκετά πιο συγκεκριμένο ώστε 
να εστιάσει στην παρουσίαση της συγκεκριμένης 
διαταραχής ή της άρθρωσης.

3.  Ειδικά αρθρώσεων ή ειδικά ασθενειών ερωτη-
ματολόγια (joint specific-disease specific)
 
Είναι κατά υπεροχή τα περισσότερα σε αριθμό 

διαθέσιμα. Μερικοί θα υποστήριζαν ότι υπάρχουν 
τόσα πολλά που θα μπορούσαν να περιπλέκουν 
τις συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των διαφορε-
τικών μελετών. Το πλεονέκτημα αυτών των εργα-
λείων, εντούτοις, είναι η δυνατότητά τους να ανι-
χνεύσουν πολύ εξειδικευμένους τύπους αλλαγών. 
Το ερωτηματολόγιο Kirkley’s Western Ontario 
Shoulder Instability Questionnaire (WOSI) είναι 
ένα παράδειγμα (Kirkley et al 1998).

Λίγα ερωτηματολόγια-κλίμακες είναι σχεδι-
ασμένα για να αποδείξουν τον αντίκτυπο μιας 
αστάθειας ώμου, η οποία μπορεί να είναι συ-
μπτωματική μόνο σε ορισμένες θέσεις ή δραστη-
ριότητες. Ένας ασθενής που έχει αποφύγει εκεί-
νες τις θέσεις θα μπορούσε να παρουσιάσει αρ-
κετά καλή λειτουργικότητα σε ένα άλλο ερωτη-
ματολόγιο για τον ώμο ή σε ένα ερωτηματολόγιο 
για ολόκληρο το άνω άκρο. Εάν ο στόχος μιας με-
λέτης είναι να διακριθούν τα αποτελέσματα με-
ταξύ δύο προσεγγίσεων-θεραπευτικών μεθόδων 
για τη σταθεροποίηση του ώμου, αυτό το πιο συ-
γκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να εί-
ναι ο καλύτερος τρόπος να ανιχνευθεί η σχετική 
επίδραση μιας θεραπευτικής προσέγγισης έναντι 
μιας άλλης, μια διευκρίνιση η οποία πιθανά θα χα-
νότανε με ένα ευρύτερο ερωτηματολόγιο.

4. Εξατομικευμένα σε ασθενείς ερωτηματολόγια

Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια-κλίμακες εί-
ναι εξατομικευμένα σε όσους ασθενείς είναι σε 
θέση να επιλέξουν θέματα-απαντήσεις σε ένα 
προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο. Γενικά περιέ-
χουν περίπου πέντε θέματα-ερωτήσεις που απει-
κονίζουν συμπτώματα και καθημερινές δραστηρι-
ότητες. 

Τουλάχιστον οκτώ διαφορετικά τέτοια ερωτη-
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ματολόγια-κλίμακες είναι διαθέσιμα: ο δείκτης 
Patient Specific Index (Wright and Young 1997), 
η λεγόμενη κλίμακα Patient Specific Functional 
Scale, (Stratford et al 1995, Westaway et al 1998), 
η Problem Elicitation Technique (Buchbinder 
et al 1995), ο δείκτης Patient Generated Index ( 
Ruta et al 1994), το ερωτηματολόγιο Canadian 
Occupational Performance Measure (Law et 
al 1990), το ερωτηματολόγιο Schedule for the 
Evaluation of Individual Quality of Life (O’Boyle  
et al 1993), η κλίμακα αξιολόγησης Measure 
Yourself Medical Outcome Profile (Paterson 
and Britten 2000), το ερωτηματολόγιο Juvenile 
Arthritis Quality of life Questionnaire  (Duffy et 
al 1997) λόγω της εξατομικευμένης φύσης τους, 
κάθε ένα είναι ενδεχομένως χρήσιμo για ασθενείς 
με μυοσκελετικές διαταραχές, αλλά διαφέρουν 
στο επίπεδο των εξεταζόμενων τομέων. 

Τα ανωτέρω ερωτηματολόγια-κλίμακες έχουν 
θεωρηθεί εξαιρετικά χρήσιμα σε κλινικό επίπε-
δο όπου μπορούν να βοηθήσουν σε προβλήματα 
προσδιορισμού και ελέγχου μυοσκελετικών πα-
θήσεων. Αν και απαιτούν περισσότερο χρόνο για 
να ολοκληρωθούν, η καθυστέρηση συχνά δικαι-
ολογείται από τον όγκο των πληροφοριών που 
λαμβάνονται. Υπάρχει κάποια αμφιβολία για το 
εάν είναι έγκυρα να ομαδοποιήσουν τα αποτελέ-
σματα σε ένα μέσο όρο πολλών ασθενών λόγω 
της μεταβλητότητας στο περιεχόμενο των διαφο-
ρετικών ερωτηματολογίων. Παραδείγματος χά-
ριν, δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν το ίδιο 
αριθμητικό αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο ερωτημα-
τολόγιο, αλλά ένας ασθενής μπορεί να είχε επιλέ-
ξει τις πολύ ελαφριές δραστηριότητες (ανάγνω-
ση, χρησιμοποίηση ενός κλειδιού) και ένας άλ-
λος ασθενής πολύ βαριές δραστηριότητες (εργα-
σία ναυπηγείων, ανύψωση βαρέων αντικειμένων). 
Η απορία που προκύπτει είναι εάν αυτά τα αριθ-
μητικά αποτελέσματα έχουν μια λογική συνέπεια. 
Εάν έχουν, ο υπολογιζόμενος μέσος όρος των 
αποτελεσμάτων ισχύει, αλλά εάν η έννοια διαφέ-
ρει, εναλλακτικοί τρόποι πρέπει να εξετασθούν 
(ποσοστό βελτίωσης του δείγματος στις αυτοα-
παντούμενες ερωτήσεις). Το γεγονός ότι απαιτεί-
ται πρόσθετη έρευνα δεν ελαττώνει τη σπουδαι-
ότητα του ρόλου αυτών των ερωτηματολογίων-

κλιμάκων αξιολόγησης στην επισήμανση εμφα-
νών ζητημάτων για τον ενδιαφερόμενο ασθενή.                                     

δ.  Ερωτηματολόγια-κλίμακες αντικειμενικής 
αξιολόγησης
 
Περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια-κλίμακες 

αντικειμενικών μετρήσεων (objective) για τη 
νόσο ή κάκωση ή περιοχή του σώματος. Στις συ-
γκεκριμένες κλίμακες συνδυάζονται απλές ερω-
τήσεις αξιολόγησης του πόνου και της λειτουρ-
γικής ικανότητας, μαζί με την περιγραφή αντι-
κειμενικών μετρήσεων όπως το μήκος παλάμης, 
το εύρος κίνησης, η δύναμη δραγμού, η ακρί-
βεια δραγμού, η δύναμη του ώμου, σταθερότη-
τα άρθρωσης. Για τις μετρήσεις συχνά χρησιμο-
ποιούνται ειδικά όργανα όπως μυόμετρα και δυ-
ναμόμετρα (Nottingham Myometer, Grip Hand 
Dynamometer-Jamar). Παραδείγματα μετρήσεων 
αντικειμενικής αξιολόγησης είναι το MAP-hand 
για το χέρι, το The Mayo Clinic Performance 
Index for The Elbow για τον αγκώνα, το Mayo 
wrist score και το Krimmer score για τον καρπό 
και το Constant-Murley score για τον ώμο.

ε.  Πρόσθετα ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολό-
γησης

Τα προαναφερθέντα ερωτηματολόγια-κλίμακες 
αξιολόγησης μετρούν τη σχετική με την υγεία 
ποιότητα ζωής, αλλά τρεις άλλοι τύποι βασιζόμε-
νων σε ασθενείς ερωτηματολογίων, πρέπει να εξε-
τασθούν για την πληρότητα της αξιολόγησης των 
ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις. Ο πόνος, 
όπως καθορίζεται από μια σειρά ερωτηματολογί-
ων κλιμάκων από μια απλή οπτική αναλογική κλί-
μακα- Visual Analog Scale (Scott and Huskisson 
1976, Huskisson 1982), η von Korffs pain scale 
(Von Korff et al 1992, Von Korff et al 2000), εί-
ναι ένα σημαντικό συστατικό της αξιολόγη-
σης της έκβασης της υγείας. Τα ερωτηματολόγι-
α-κλίμακες ικανοποίησης-ευημερίας είναι επίσης 
πολύτιμα. Η ιδέα είναι σύνθετη, αλλά ο Hudak 
και ο Wright ( Hudak and Wright 2000) παρέχουν 
μια λεπτομερή αναθεώρηση των τύπων ικανοποί-
ησης και των ζητημάτων στη μέτρησή τους. Τέ-
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λος, προσοχή πρέπει να δοθεί σε μια νέα ομάδα 
εργαλείων που μετρούν τις διάφορες πτυχές της 
σχετικής με την εργασία ανικανότητας. Τα ερωτη-
ματολόγια περιορισμού στην εργασία, The Work 
Limitations Questionnaire  (Lerner et al 2001, 
Lerner et al 2002) καθορίζουν το ποσοστό του 
χρόνου για το οποίο ένα πρόσωπο έχει δυσκο-
λία με τις διάφορες παράμετρους της εργασίας, 
ενώ άλλοι αξιολογούν το βαθμό δυσκολίας που 
ο στόχος συνεπάγεται πχ. το Disabilities of the 
Arm Shoulder and Hand Optional Work Module 
(McConnell et al 1999) και το Short version of the 
Sequential Occupational Dexterity Assessment ή 
SODA-S (Van Lankveld  1999).

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ-
ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το να μεταφράζουμε τους διάφορους τομείς 
και τα συστατικά στοιχεία της υγείας σε μία πο-
σοτική αξία που δείχνει την ποιότητα ζωής είναι 
ένας σύνθετος στόχος, αναδυόμενος από τα πε-
δία των κλινικών μετρήσεων ( Feinstein 1987) 
της ψυχομετρικής και της θεωρίας της κλινικής 
απόφασης. Στον τομέα των μυοσκελετικών πα-
θήσεων όπως προκύπτει από τα προαναφερόμε-
να, η κλινική αξιολόγηση των ασθενών με μυο-
σκελετικές παθήσεις καθώς και της μετά από θε-
ραπεία έκβασης-αποκατάστασης της υγείας τους, 
υποστηρίζονται πλέον ευρέως από τα ερωτημα-
τολόγια-κλίμακες αξιολόγησης. Οι περισσότεροι 
ερευνητές-ιατροί όλων των ειδικοτήτων, μετρούν 
κάθε τομέα της ποιότητας ζωής χωριστά, χρησι-
μοποιώντας ερωτηματολόγια –κλίμακες. Με τον 
τρόπο αυτό είναι δυνατό να επιτευχθούν τα εξής:

1.  Επιλογή καλύτερης θεραπείας και βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης κλινικής απόφασης.

Στόχος θεραπείας πλέον δεν είναι μόνο η βελ-
τίωση των αντικειμενικών-μετρήσιμων παραγό-
ντων αλλά και η βελτίωση της λειτουργικής  ικα-
νότητας και ευεξίας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή 
από το ίδιο το άτομο. Για παράδειγμα δεν αρκεί 
μια επέμβαση αρθροπλαστικής να είναι τεχνικά 

άρτια και το ακτινογραφικό αποτέλεσμα ικανο-
ποιητικό, αλλά θα πρέπει και ο ασθενής να αντι-
λαμβάνεται ότι έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία 
και το όφελος αυτό θα πρέπει να είναι μετρήσιμο.

2.  Σύγκριση αποτελεσματικότητας θεραπευτι-
κών μεθόδων.

Σε διαφορετικό επίπεδο από ό,τι μέχρι τώρα, 
σε επίπεδο συμβολής στην καθημερινή δραστη-
ριότητα και ψυχολογική ευεξία. Ήδη ο Αμερικα-
νικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων έχει 
αρχίσει να περιλαμβάνει στις ενδείξεις κυκλοφο-
ρίας σκευασμάτων (κυρίως ορισμένων αντινεο-
πλασματικών) τη βελτίωση που προκαλούν στην 
Ποιότητα Ζωής.

 
3.  Εκτίμηση της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους απο-
δέκτες αυτών, τους ασθενείς.
 
Αυτό, σε συνδυασμό με την εισαγωγή πρακτι-

κών του μάρκετινγκ και την σχεδόν πλήρη ιδιω-
τικοποίηση του κλάδου της Υγείας σε πολλές χώ-
ρες, μπορεί να οδηγήσει τις Υπηρεσίες Υγείας σε 
τροποποιήσεις της στρατηγικής τους για την επί-
τευξη της μέγιστης δυνατής ικανοποίησης των 
ασθενών.

4.  Εκτίμηση και διαστρωμάτωση των αναγκών 
υγείας ενός πληθυσμού, πράγμα που αποτε-
λεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτε-
ρη κάλυψή τους.
 
Για παράδειγμα οι ευρωπαϊκές χώρες με τον 

ολοένα αυξανόμενο μέσο όρο ηλικίας πληθυσμού 
απαιτούν διαφορετική κατανομή των διατιθέ-
μενων-οικονομικών κυρίως- πόρων από ό,τι μια 
χώρα σαν την Ινδία με μέσο όρο ηλικίας πολύ μι-
κρότερο.

5. Διεξαγωγή μελετών κόστους-χρησιμότητας 
για την επιλογή καλύτερων και οικονομικότε-
ρων θεραπευτικών στρατηγικών.

 
Πολλοί ιατροί ασκούν έντονη κριτική στην ει-
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σαγωγή οικονομικών στρατηγικών στη διοίκη-
ση μονάδων υγείας, παρόλ’αυτά σήμερα η τακτι-
κή αυτή θεωρείται επιβεβλημένη. Τέτοιου είδους 
μελέτες εφαρμόζονται στις ΗΠΑ από τη δεκαε-
τία του ‘70. Πρέπει να τονισθεί η διαφορά ανάμε-
σα στις μελέτες κόστους- αποτελεσματικότητας 
(cost-effectiveness analysis) και τις μελέτες κό-
στους-χρησιμότητας (cost-utility analysis). Στις 
πρώτες το όφελος μιας θεραπείας μετράται με φυ-
σικά μεγέθη όπως ο αριθμός των ζωών που σώθη-
καν, η αύξηση της επιβίωσης σε έτη κτλ ενώ στις 
δεύτερες μετράται σε QALYs.

 
6. Ορθότερη κατανομή πόρων υγείας.

Κάτι που στις μέρες μας αποκτά όλο και περισ-
σότερο ενδιαφέρον εξαιτίας του ολοένα αυξανό-
μενου όγκου και κόστους της θεραπείας σε συν-
δυασμό με την προαναφερθείσα ιδιωτικοποίηση 
του Τομέα της Υγείας.

7.  Σε επίπεδο κοινωνικής μηχανικής (social 
engineering), μελέτη της Ικανοποίησης και 
Ευτυχίας του πληθυσμού (Happiness Studies).
 
Πρόκειται για ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης 

των Κοινωνικών Επιστημών. Η Υγεία και οι πεποι-
θήσεις των ανθρώπων για αυτή καθώς και το πο-
σοστό Υγείας του γενικού πληθυσμού παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην γενικότερη ευεξία και Ευτυχία 
του. Οι μελέτες Υγείας είναι ως εκ τούτου σημα-
ντικό εργαλείο στα χέρια αυτών που έχουν τη δυ-
νατότητα να διαμορφώσουν και να βελτιώσουν 
την κοινωνία. 

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΩ-
ΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σε πρόσφατη έρευνά τους, οι Beaton και 
Schemitsch (Beaton and Schemitsch 2003) κατέ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμότητας Euro QOL/EQ-5D

Γενικής Υγείας
Short Form-36 
Nottingham Health Profile
Sickness Impact Profile

Περιοχής ειδικά
S-MFA (musculoskeletal disorders)
TESS (lower limb disorders)
DASH (upper limb disorders)

Ασθένειας ή άρθρωσης ειδικά

WOMAC (knee or hip osteoarthritis)
Simple Shoulder test (shoulder)
Roland Morris (low back pain)
Oswestry (low back pain)
Neck Disability index (neck)

Ασθενών ειδικά Potential instruments: PASI

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Κατηγορίες ερωτηματολογίων αξιολόγησης ασθενών με παθήσεις του μυοσκελετικού συ-
στήματος, και τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα σε κλινικές μελέτες ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγη-
σης  (με βάση τη μελέτη Beaton and Schemitsch 2003). 
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ταξαν τα συχνότερα ερωτηματολόγια-κλίμακες 
αξιολόγησης ασθενών με μυοσκελετικές παθή-
σεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Το SF-36, για τα ερωτημα-
τολόγια γενικής υγείας, ήταν το πιο ευρέως χρη-
σιμοποιούμενο, ακολουθούμενο από το Roland-
Morris ερωτηματολόγιο για τον πόνο της πλάτης 
(Roland and Morris 1983) και το WOMAC ερω-
τηματολόγιο για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος και 
ισχίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥ-
ΧΝΟΤΕΡΑ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΩΝ

 
Νοσοκομειακοί  ιατροί, φυσικοθεραπευτές και 

ερευνητές που επιλέγουν μεταξύ των πολυάριθ-
μων μετρήσεων σχετικής με την υγεία ποιότητα 
ζωής μπορούν να απευθυνθούν στα αντίστοιχα 
guidelines για βοήθεια (Bergner 1987, Hays et al  
1993, DeVellis 1996, Lohr et al 1996,  McDowell 
and Jenkinson 1996). Οι συμβουλές που περιέ-
χουν συστήνουν την πρακτικότητα και αποδοχή 
του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου-κλίμακα 
και των σχετικών στατιστικών ιδιοτήτων του 
(αξιοπιστία, εγκυρότητα, ανταπόκριση και προ-
σαρμοστικότητα). Οι ψυχομετρικές ιδιότητες των 
περισσότερων από τα ερωτηματολόγια-κλίμακες 
έχουνε μελετηθεί.

EQ-5D: Το EQ-5D, προηγουμένως περιγραφό-
μενο ως ΕuroQOL, είναι μια κλίμακα πέντε στοι-
χείων που επιτρέπει την εξέταση της κατάστα-
σης υγείας σε πέντε διαστάσεις. Τρεις κατηγορί-
ες απάντησης συνδυάζουν 243 πιθανές καταστά-
σεις υγείας. Ένας βαθμός έπειτα ορίζεται σε κάθε 
μια από τις καταστάσεις υγείας και χρησιμοποιεί-
ται ως τελικό αποτέλεσμα. Ο βαθμός είναι βασι-
σμένος στα αποτελέσματα μιας ξέχωρης μελέτης 
πληθυσμού που αξιολόγησε κάθε μια από τις κα-
ταστάσεις υγείας χρησιμοποιώντας είτε τις τιμές 
(τεχνική οπτικής αναλογικής κλίμακας) είτε τις 
προτιμήσεις (τεχνική χρονικής ανταλλαγής) που 
εξαρτώνται από το επιλεγμένο σύστημα στάθμι-
σης (Brazier et al 1993, Hurst et al 1997). Το τελι-
κό αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός όπου μηδέν εί-
ναι ο θάνατος και ένα είναι η καλύτερη κατάστα-

ση υγείας. Τα προκύπτοντα αποτελέσματα χρησι-
μοποιούνται στις οικονομικές αξιολογήσεις (όπως 
οι αναλύσεις χρησιμότητας δαπανών), στην κα-
τασκευή των σταθμισμένων ποιοτικά χρόνων επι-
βίωσης QALYs για τον υπολογισμό του κόστους 
για κάθε κερδισμένο με ποιότητα ζωής έτος, και 
για τη σύγκρισή του στις διάφορες θεραπευτικές 
επεμβάσεις. Είναι εξαιρετικά εύκολο και γρήγορο 
στη συμπλήρωση ακόμα και από άτομα με χαμη-
λό μορφωτικό ή νοητικό επίπεδο.

        Εξετάζει τις εξής παραμέτρους:
Κινητικότητα,    Αυτοεξυπηρέτηση,    Δυνατό-

τητα εκτέλεσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων,   
Πόνος και Δυσφορία,    Άγχος και Κατάθλιψη.

Περιλαμβάνει δε και μια κλίμακα  οπτικής ανα-
παράστασης της υγείας με τη μορφή «θερμο-
μέτρου» (Visual Analogue Scale) στην οποία ο 
ασθενής μπορεί να βαθμολογήσει ο ίδιος την 
υγεία του.

Το EQ-5D είναι διαθέσιμο σε τουλάχιστον 29 
γλώσσες (Homepage of the EQ-5D:  http://www. 
euroqol.org, 2003) και έχει εφαρμοσθεί σε πο-
λυάριθμες μυοσκελετικές παθήσεις  (Hurst et al 
1997).

Short Form-36 Item General Health Survey :  
Το SF-36 είναι ένα ερωτηματολόγιο μέτρησης γε-
νικής υγείας (Ware 1991,  Ware et al 1993). Είναι 
ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ερωτη-
ματολόγια-κλίμακες παγκοσμίως. Το SF-36 περι-
λαμβάνει οκτώ υποκλίμακες με 35 στοιχεία μετα-
ξύ αυτών.

       Εξετάζονται οι εξής παράμετροι:
Περιορισμός φυσικής δραστηριότητας εξαιτίας 

προβλημάτων υγείας
Περιορισμός κοινωνικών δραστηριοτήτων εξαι-

τίας προβλημάτων υγείας
Περιορισμός καθημερινών δραστηριοτήτων 

εξαιτίας προβλημάτων υγείας
Σωματικός πόνος
Πνευματική υγεία (ψυχολογική ευεξία)
Περιορισμός καθημερινών δραστηριοτήτων 

εξαιτίας συναισθηματικών προβλημάτων
Ζωτικότητα (ενεργητικότητα  και κόπωση)
Αντιλήψεις για τη γενική υγεία
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  Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξή του, πρότειναν 
δύο περιληπτικά σκορ:

       - το φυσικό συστατικό σκορ (το οποίο σταθ-
μίζει μεγαλύτερο βάρος στις διαστάσεις του πό-
νου, της λειτουργικής ικανότητας και τον ρόλο 
της φυσιολογικής λειτουργικής ικανότητας) και

       - το διανοητικό συστατικό σκορ (που δί-
νει μεγαλύτερο βάρος στη διανοητική υγεία και 
τη ζωτικότητα)(Ware and Kosinski 2001).

Τα δύο αυτά συστατικά σκορ, είναι τυποποιη-
μένα έτσι ώστε ο γενικός πληθυσμός να απαντά 
ένα ποσοστό 50 % κατά μέσο όρο με τυπική από-
κλιση δέκα. Οι υποκλίμακες, που παρουσιάζονται 
συχνά σα  μια γραφική παράσταση, βαθμολογού-
νται σε μια κλίμακα από μηδέν έως 100, όπου 100 
είναι μια καλή κατάσταση υγείας (Ware et al 1994, 
Ware and Kosinski  2001). Η δεύτερη έκδοση του 
SF-36 με νέο το κανονιστικό στοιχείο έχει ήδη εκ-
δοθεί (Ware 2000).

Μερικές διατυπώσεις έχoυν τροποποιηθεί, και 
οι κατηγορίες απάντησης επεκτάθηκαν για το 
ρόλο της λειτουργικής ικανότητας, κλίμακες που 
είχαν μερικές φορές ακραία αποτελέσματα στην 
αρχική έκδοση. Έχει δοκιμασθεί επαρκώς σε μυο-
σκελετικές διαταραχές και παθήσεις γενικά, αλλά 
κάποια ανησυχία εκφράζεται για την ευαισθησία 
του σε αλλαγές στη λειτουργία του σε ασθενείς με 
διαταραχές του άνω άκρου. Η χρήση του δεν εί-
ναι δωρεάν και προϋποθέτει την άδεια της εταιρί-
ας που το δημιούργησε.

Musculoskeletal Functional Assessment
 (MFA) and Short-MFA.

Το MFA (Martin 1996) θα μπορούσαμε να πού-
με ότι αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία ερωτημα-
τολογίου αξιολόγησης ασθενών με μυοσκελετι-
κές παθήσεις αν και οι περισσότεροι ερευνητές το 
κατατάσσουν στα ειδικά περιοχής-συστήματος 
ερωτηματολόγια-κλίμακες. Είναι ένα αυτοαπα-
ντούμενο ερωτηματολόγιο 100 ερωτήσεων, κα-
τασκευασμένο για την ανίχνευση και αξιολόγη-
ση μικρών διαφορών στη λειτουργική ικανότητα 
ασθενών που πάσχουν από μυοσκελετικές παθή-
σεις των άκρων (άνω και κάτω άκρα). Συμπληρώ-

νεται από τους ασθενείς σε 15 λεπτά και οι ερω-
τήσεις του καλύπτουν ευρύ φάσμα παθήσεων του 
άνω και του κάτω άκρου. Έχει αξιολογηθεί η εγκυ-
ρότητα, η αξιοπιστία, και η ανταπόκρισή του και 
ήδη χρησιμοποιείται σε πολλές μελέτες για τα 
άκρα και σε κλινικό επίπεδο. Η σύντομη έκδοσή 
του, το Short-MFA (Swiontkowski 1999), αποτε-
λείται από 46 θέματα-ερωτήσεις και δημιουργή-
θηκε από την επέκταση των εργασιών για την κα-
τασκευή του πρώτου. 

Αποτελείται από το δείκτη δυσλειτουργίας, ο 
οποίος περιλαμβάνει 34 θέματα ερωτήσεων για 
την αξιολόγηση της λειτουργίας-κινητικότητας 
των ασθενών, και το δείκτη ενόχλησης, ο οποί-
ος περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις για την αξιολόγη-
ση του κατά πόσο οι ασθενείς ενοχλούνται από 
τα κινητικά τους προβλήματα. Έρευνες αποδει-
κνύουν ότι και τα δύο ανωτέρω ερωτηματολόγια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική αξιο-
λόγηση του αποτελέσματος της θεραπείας ομά-
δων ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις ή τραυ-
ματισμό. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
σε κλινικές δοκιμασίες για την προώθηση έγκυ-
ρης και αξιόπιστης αξιολόγησης της κατάσταση 
της υγείας ενός μεμονωμένου ασθενούς.

DASH-Disabilities of the Arm, Shoulder and 
Hand Outcome Measure.

Είναι ένα ειδικό περιοχής-συστήματος ερω-
τηματολόγιο (region specific), αποτελούμενο 
από 30 ερωτήσεις και σχεδιασμένο για να με-
τρά τη φυσιολογική λειτουργική ικανότητα και 
την ανικανότητα σε οποιεσδήποτε ή σε όλες τις 
διαταραχές του άνω άκρου (Beaton et al 2001). 
Έχει μεταφρασθεί και επικυρωθεί στα Ελληνικά 
(Themistocleous et al 2006). Είναι ευαίσθητο για 
την αξιολόγηση της ανικανότητας-ικανότητας 
και την αλλαγή-βελτίωσή της για την άκρα χεί-
ρα και τον ώμο. Πολυάριθμες μελέτες και ο συνε-
χής αυξανόμενος ρυθμός τους αποδεικνύουν τη 
χρησιμότητά του σαν υποκειμενική μέτρηση αξιο-
λόγησης ασθενών με διαταραχές του άνω άκρου, 
και σε κλινικό επίπεδο. Έχει ήδη κατασκευασθεί 
και χρησιμοποιείται σε αρκετές μελέτες η σύντο-
μη μορφή του ερωτηματολογίου DASH, το λεγό-
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μενο Quick Dash αποτελούμενο από 11 ερωτή-
σεις. Και στα δύο ερωτηματολόγια συμπληρωμα-
τικές ερωτήσεις που αφορούν στην ανικανότητα 
για εργασία (τέσσερις ερωτήσεις) και την ανικα-
νότητα για αθλητικές-ψυχαγωγικές δραστηριό-
τητες (τέσσερις ερωτήσεις), προσθέτουν και άλ-
λες διαστάσεις στη χρησιμότητα σε κλινικό επί-
πεδο και στους τομείς αξιολόγησης των ασθενών 
με διαταραχές του άνω άκρου ( Disabilities of the 
Arm Shoulder and Hand Optional Work Module) 
(McConnell et al 1999).

International Knee Documentation 
Committee Subjective Knee Evaluation Form.

Είναι ένα ειδικό για άρθρωση ερωτηματολόγιο, 
(παρά ένα ειδικό για ασθένεια ή ειδικό για κατά-
σταση υγείας ερωτηματολόγιο) το οποίο χρησι-
μοποιείται ως εργαλείο για την αξιολόγηση των 
συμπτωμάτων, της λειτουργίας και των αθλητι-
κών δραστηριοτήτων, εφαρμόσιμο σε καταστά-
σεις σχετικές με ποικιλία παθήσεων του γόνατος. 
Αυτή η φόρμα υποκειμενικής αξιολόγησης, απο-
τελείται από 18 ερωτήσεις και μπορεί να βαθμο-
λογηθεί όταν 16 από τις 18 ερωτήσεις έχουν απα-
ντηθεί (90%). Οι επιμέρους βαθμολογίες αθροί-
ζονται και μετατρέπονται σε μια κλίμακα από το 
μηδέν (χειρότερο δυνατό ) ως το 100 (καλύτερο 
δυνατό). Έχει αποδειχθεί η εγκυρότητα η αξιο-
πιστία του και η ανταπόκρισή του για διάφορες 
παθολογικές καταστάσεις του γόνατος όπως , σε 
παθήσεις των συνδέσμων και των μηνίσκων, σε 
τραυματισμούς αρθρικών χόνδρων, στην Οστε-
οαρθρίτιδα και στον επιγονατιδομηριαίο πόνο 
(McConnell et al 1999, Matsen et al 1995).

Η αποδοχή και το σθένος του, στηρίζεται στην 
ικανότητά του ως η μόνη φόρμα που μπορεί να 
αξιολογήσει οποιαδήποτε κατάσταση εμπλέκεται 
με το γόνατο, κι έτσι επιτρέπει τη σύγκριση μετα-
ξύ ομάδων με διαφορετική διάγνωση. Με μόνο 18 
ερωτήσεις, είναι εύκολο στη χρήση και στερείται 
εκτεταμένου εύρους απαντήσεων.                                     

Knee Society Rating scale:  Είναι ερωτηματο-
λόγιο αντικειμενικών μετρήσεων για καταστά-
σεις που αφορούν στο γόνατο ( Insall et al 1989). 
Έχει μελετηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του 

(Lingard et al 2001). Χρησιμοποιείται σε παθήσεις 
της άρθρωσης του γόνατος και έχει αποδειχθεί η 
ευαισθησία του για την επιγονατιδομηριαία οστε-
οχονδρίτιδα, την αξιολόγηση των διάφορων θε-
ραπευτικών μεθόδων για την οστεοαρθρίτιδα του 
γόνατος όπως και για την αξιολόγηση αποκατά-
στασης της λειτουργικότητας του γόνατος μετά 
από επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής (Xie et al 
2010).

Οxford knee score:  Είναι ειδικό ερωτηματολό-
γιο άρθρωσης (joint specific) κι έχει σκοπό να αξι-
ολογήσει (1) την επίδραση που ασκεί ο πόνος των 
γονάτων στη καθημερινή ζωή του ασθενούς στις 
προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες καθώς και (2) 
τη μετεγχειρητική πορεία ασθενών με ολική αρ-
θροπλαστική γόνατος. Αποτελείται από 12 σύ-
ντομες ερωτήσεις κι έχει χρησιμοποιηθεί και σε 
άλλες επεμβάσεις βελτίωσης λειτουργικότητας 
του γόνατος όπως επίσης και στην αξιολόγηση μη 
επεμβατικών μεθόδων θεραπείας (φαρμακευτική 
αγωγή, φυσικοθεραπεία). Έχει ελεγχθεί η αξιοπι-
στία και η εγκυρότητά του και χρησιμοποιείται 
μεταφρασμένο σε αρκετές γλώσσες.( Dawson et 
al 1998).

Oxford hip score:  Είναι επίσης ένα ερωτημα-
τολόγιο ειδικό άρθρωσης (joint specific) κατα-
σκευασμένο για την αξιολόγηση της ανικανότη-
τας ασθενών που υποβάλλονται σε ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου. Περιλαμβάνει 12 ευκολονόητες 
ερωτήσεις σχετικές με τον πόνο και τη λειτουργι-
κή ανικανότητα του πάσχοντος ισχίου τις τελευ-
ταίες τέσσερις εβδομάδες. Η συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου γίνεται προ-  και μετεγχειρη-
τικά σε καθοριζόμενα χρονικά διαστήματα. Είναι  
πρακτικό (σύντομο), αξιόπιστο, έγκυρο, ευαίσθη-
το στις κλινικά σημαντικές αλλαγές κι ένα από τα 
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια 
για τον πόνο στο ισχίο (Dawson J et al 1996). 

Harris hip score:  Είναι από τα πρώτα χρησιμο-
ποιούμενα ερωτηματολόγια αντικειμενικής αξιο-
λόγησης για παθήσεις του ισχίου (Harris, 1969). 
Είναι το κατεξοχήν εργαλείο αξιολόγησης ασθε-
νών μετά από ολική αντικατάσταση ισχίου και εί-
ναι από τα πλέον χρησιμοποιούμενα για αυτές 
τις μελέτες (Söderman and Malchau, 2001). Eπί-
σης χρησιμοποιείται σε μελέτες για διάφορες πα-
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θήσεις του ισχίου όπως, οστεοαρθρίτιδα, οστεο-
νέκρωση μηριαίας κεφαλής, κατάγματα ισχίου. Η 
συμβολή του την τελευταία δεκαετία συνίσταται 
σε μελέτες για την εγκυρότητα νέων ερωτηματο-
λογίων (Naal et al  2008) καθώς και για την αξι-
ολόγηση χειρουργικών τεχνικών για επεμβάσεις 
αρθροπλαστικής του ισχίου. Οι ερωτήσεις του 
ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώ-
τη αφορά στον πόνο, η δεύτερη στη λειτουργία 
του πάσχοντος ισχίου και η τρίτη στις λειτουργι-
κές δραστηριότητες του ασθενούς. Η τελευταία 
κατηγορία αφορά στην κλινική εξέταση και πε-
ριλαμβάνει αντικειμενικές μετρήσεις βασιζόμε-
νες στο εύρος κίνησης του πάσχοντος ισχίου. Συ-
μπληρώνεται από τον εξεταστή.

Charnley hip score: Είναι ένα από τα παλαιό-
τερα ερωτηματολόγια υποκειμενικής αξιολόγη-
σης για διαταραχές του ισχίου (Charnley, 1972) 
και περιλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες ερωτήσε-
ων, σχετικές με τον πόνο, την κίνηση και την ικα-
νότητα για βάδιση. Έχει μελετηθεί η εγκυρότητά 
του και θεωρείται ευαίσθητο για την αξιολόγηση 
της λειτουργικής αποκατάστασης ασθενών με αρ-
θροπλαστική ισχίου (Kirmit et al 2005). Μαζί με 
το Harris hip score χρησιμοποιούνται εκτεταμέ-
να σε μελέτες για την εγκυρότητα και την αξιο-
πιστία ερωτηματολογίων σχετικών με την αξιο-
λόγηση επεμβάσεων αντικατάστασης του ισχίου. 
Οι ερωτήσεις του είναι απλές και συμπληρώνεται 
από τους ασθενείς.

Western Ontario McMaster Osteoarthritis 
Index:  Το WOMAC είναι μια κλίμακα 24 ερω-
τήσεων που διαιρείται σε τρεις διαστάσεις. Πόνος 
(πέντε στοιχεία), ακαμψία (δύο στοιχεία), και λει-
τουργική ικανότητα (17 στοιχεία). Έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα για το ισχίο και το γόνατο. 
Από το 1982 που κατασκευάσθηκε έχει υποβληθεί 
σε διάφορες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις και 
χρησιμοποιείται μεταφρασμένο σε πολλές γλώσ-
σες. Έχει χρησιμοποιηθεί και έχει εξετασθεί ευρέ-
ως σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοει-
δή αρθρίτιδα (Bellamy et al 1988), όπως συνοψί-
ζεται σε μια αναθεώρηση του 2002 των ψυχομε-
τρικών ιδιοτήτων του από τον McConnell και την 
ομάδα του  (McConnell et al 2002).Το WOMAC 

είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο και επι-
κυρωμένο ερωτηματολόγιο-κλίμακα αξιολόγη-
σης βασιζόμενο σε ασθενείς μετά από αρθρο-
πλαστική του ισχίου ή του γόνατου.(Brazier et al 
1999).

Roland Morris Questionnaire:  Το ερωτηματο-
λόγιο του Roland Morris είναι ένα ερωτηματολό-
γιο 24 ερωτήσεων των συμπεριφορών ασθένειας 
σχετικό με πόνο στην πλάτη( Roland and Morris 
1983) που προήλθε από τον Sickness Impact 
Profile (Bergner et al 1976) με την επιλογή των 
σχετικών ερωτήσεων και την απόδοση σε ερωτη-
θέντες ασθενείς με πόνο στην πλάτη. Οι τροπο-
ποιήσεις στο περιεχόμενο και το μήκος του από 
διάφορες ομάδες (Roland and Fairbank 2000, 
Bombardier et al  2001) έχουν παραγάγει διάφο-
ρες εκδοχές-παραλλαγές, αλλά η εκτενής δοκιμή 
και η διαδεδομένη χρήση του σημαίνουν ότι είναι 
ακόμα ο πυρήνας στα ερωτηματολόγια που συ-
στήνονται για τις μελέτες του πόνου στην πλάτη 
(Deyo et al 1999).

Oswestry Disability Index:  Ο άλλος πολυχρη-
σιμοποιημένος δείκτης για πόνο στην πλάτη εί-
ναι ο Oswestry Disability Index που αποτελείται 
από 10 ερωτήσεις με έξι επιλογές απάντησης σε 
κάθε ερώτηση, και σχεδιάσθηκε για να περιγρά-
ψει και να αξιολογήσει την αλλαγή στην ανικα-
νότητα ασθενών με πόνο στην πλάτη. Επίσης θε-
ωρείται μεταξύ των πυρήνων του συνόλου των 
ερωτηματολογίων-κλιμάκων για τον πόνο στην 
πλάτη (Deyo et al 1999, Bombardier 2000).

Το ερωτηματολόγιο του Roland Morris και ο 
δείκτης ανικανότητας Oswestry Disability Index 
έχουν ήδη αναθεωρηθεί σε ένα άρθρο από τους 
δύο υπεύθυνους για την ανάπτυξή τους (Roland 
and Fairbank 2000).

Neck Disability Index: Είναι μια κλίμακα 10 
στοιχείων πολύ παρόμοια στη δομή με το δείκτη 
Oswestry Disability Index. Υπάρχουν έξι επιλογές 
απάντησης για κάθε ερώτηση, και λαμβάνεται 
ένα συνολικό αθροιστικό αποτέλεσμα από μηδέν 
έως 50. Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, Vernon 
and Mior, έχουν δημοσιεύσει τα δεδομένα για την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία του (Vernon and 
Mior 1991).

Από όλες τις κλίμακες που αναθεωρούνται, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 . Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης γενικής υγείας-λειτουργικής ικανότητας σε ορ-
θοπαιδικούς ασθενείς.

Ερωτηματολόγια-κλίμακες γενικής υγείας Ερωτηματολόγια-κλίμακες χρησιμότητας 

Short Form 12 health survey questionnaire (SF-12)
(1996) 
Short Form 36 health survey questionnaire (SF-36) 
(1992) 
Sickness Impact Profile (SIP) (1976) 
Nottingham Health Profile (NHP) (1981) 
McMaster Health Index Questionnaire(MHIQ)
Functional Status Questionnaire(FSQ)
15 Dimensional Measure of Health-related Quality 
of Life(15-D)

Euroqol 5-Dimensions(EQ-5D )
Time Trade-off
Rosser Index Matrix (RIM)
Quality of Well Being(QWB )
Health Utilities Index Mark 3(HUI 3 )
McKnee Health Utility Index( HUI)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης του άνω άκρου

Ερωτηματολόγια 
γενικής υγείας 

EQ-5D
SF-36 
Sickness Impact Profile(SIP) generic instruments

Ερωτηματολόγια 
αντικειμενικής 
αξιολόγησης

Ώμος

Constant Murley Score (1996)
Oxford Shoulder Score (OSS)(1996)
Shoulder Function Assessment (SFA) scale (1996)
Rowe Score (1977)
UCLA(Amstutz HC (1981)

Αγκώνας
Mayo Elbow Performance Index 
Elbow function scale (1984) 
Elbow Functional Assessment (EFA) scale (1999)

Χέρι
Mayo score (for the wrist 1987)
Krimmer score (for the wrist  2000)
Hand Function Score (HFS) (1998)
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Ερωτηματολόγια 
υποκειμενικής 
αξιολόγησης

Περιοχής ειδικά

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) quest(1996)
QuickDASH (2005) 
Upper Extremity Functional Scale (UEFS) (1997)
Upper Extremity Questionnaire  (2001)
Upper Extremity Functional Index (UEFI) (2001) 
Upper extremity functional limitation scale (2001) 
Upper Limb Functional Index (ULFI) (2006)

Ασθένειας 

ή άρθρωσης 

ειδικά

Ώμος

Croft shoulder disability questionnaire3(1994)
Simple Shoulder Test (SST) (1993) 
Oxford Shoulder Instability Score (OSS I) (1999) 
Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI)(1998)
Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder Index 

(WOOS)(2001)
Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) 

osteoarthritis index (1988)
Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC)2003
Shoulder pain score (1996) 
Shoulder Severity Index (SSI) (1987) 
Shoulder rating questionnaire (1997)
Shoulder activity rating scale (2005)
Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) (1991) 
ASES-American Shoulder And Elbow Surgeons Evaluation 

Form(1994)

Αγκώνας

Modified American Shoulder and Elbow Surgeons self-
evaluation form (M-ASES)

American Shoulder and Elbow Surgeons Elbow Assessment 
form

Χέρι

Wrist Outcome Measure (WOM) (2002) 
Hospital for Special Surgery (HSS) wrist scoring system 

(1990)
New York Orthopedic Hospital (NYOH) wrist rating scale 

(1991)
SACRAH (Score for Assessment and quantification of 

Chronic Rheumatic Affections of the Hands) (2003) 
M-SACRAH (Modified Score for Assessment and 

quantification of Chronic Rheumatic Affections of the 
Hands) (2004)

Cochin rheumatoid hand disability scale (1996)
Arthritis Hand Function Test (AHFT 1991) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4:
Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης κάτω άκρου.

Ερωτηματολόγια 
γενικής υγείας 

EQ-5D

SF-36

Rosser index

Nottingham Health Profile

Sickness Impact Profile (SIP) (1976)

Ερωτηματολόγια 
αντικειμενικής 
αξιολόγησης

Ισχίο

Oxford hip score ( 1996)

Lequesne Hip Score (1995)

Nonarthritic hip score (2003)

Harris Hip Score (1969) 

Γόνατο

Cincinnati Knee Rating Scale (1984)

Knee Society Rating scale

American Knee Society (AKS) scoring system (1989)

Πόδι

Ankle-rating scale (1994)

Japanese Orthopedic Association (JOA) foot rating scale (1991)

Ferretti point system (1991)

Ankle Joint Functional Assessment Tool

Manchester-Oxford Foot Questionnaire (MOXFQ) (2006) 



Ερωτηματολόγια 
υποκειμενικής 
αξιολόγησης

Περιοχής ειδικά Κάτω άκρο Lower Limb Core Scale 

Toronto Extremity Salvage Score (1997)

Lower Extremity Measure (LEM) (2000)

Lower Extremity Functional Scale (LEFS)(1999)

Lower Extremity Activity Scale (LEAS) (2005) 

Lower Extremity Gain Scale (LEGS) (2006) 

Rheumatoid and Arthritis Outcome Score(RAOS)for the lower extremity (2003)
Πόδι Foot Function Index (FFI) (1991) 

Foot Function Index (FFI-5pt) (2002) 

Foot and Ankle Outcome Score (FAOS),( 2001)

Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) (2005)

Foot Health Status Questionnaire (FHSQ) (1998)

Manchester Foot Pain and Disability Questionnaire (MFPDQ) (2000)
Ασθένειας ή 
άρθρωσης ειδικά

Ισχίο OsteoArthritis of Knee Hip Quality of Life (OAKHQOL) (2005) 

Hip disability and osteoarthritis outcome score (HOOS) (2003) 

Hip-rating questionnaire (1992)

Hip and Knee Core Scale

Charnley hip score (1972)
Γόνατο Lysholm Knee Scoring Scale (1982).

Tenger Activity Level (1985)

International Knee Documentation Committee Knee Subjective Form, 

IKDC-SF)( 2001).

Oxford 12-item knee questionnaire (1998)

Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)( 1998)

Knee outcome survey activities of daily living(ADL) scale (1998)

Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 

Index(WOMAC)(1988,1999) 

Western Ontario Meniscal Evaluation Tool (WOMET)( 2006)

OsteoArthritis of Knee Hip Quality of Life (OAKHQOL) (2005) 

Mohtadi Quality of Life (QOL) Assessment in Anterior Cruciate Ligament 

Deficiency(2001)

Hospital for Special Surgery Knee Ligament Rating Form(HSS)(1997)
Εξατομικευμένα σε 
ασθενείς

Ισχίο Patient Specific Index (PASI) hip rating scale (1994) 

Total hip arthroplasty outcome evaluation (1991) 

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) hip and knee score 

(2004) 

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) lower limb and hip 

score (2004) 

Children’s Hospital Oakland Hip Evaluation Scale (CHOHES) (2005) 

Hospital for Special Surgery (HSS) hip rating system (1973)
Γόνατο

 American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) Sports Knee Rating Scale,( 1993)

Πόδι
Juvenile Arthritis Foot disability Index (JAFI) (2004)

Sports ankle rating clinical rating score (2003) 

Sports ankle rating quality of life measure (2003) 

Sports ankle rating—Single Assessment Numeric Evaluation (SANE) (2003)

Achilles Tendon total Rupture Score (ATRS) (2007)

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) foot and ankle scale (2004)

Foot and Ankle Disability Index (FADI) sport (2005)

Victorian Institute of sport tendon study group (VISA-A)(2001)

Ορθοπαιδική, 24, 1, 201140
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ο δείκτης Neck Disability Index είναι ο λιγότε-
ρο καλά υποστηριζόμενος από τα δημοσιευμένα 
στοιχεία της μέτρησής του. Εντούτοις, δείχνει με-
γάλες προσδοκίες για τη μέτρηση της ανικανότη-
τας και του πόνου στους ασθενείς με διαταραχές 
του αυχένα.

Στους παρακάτω πίνακες παραθέτονται κά-
ποια από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα στην 
βιβλιογραφία ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιο-
λόγησης των ασθενών με μυοσκελετικές παθή-
σεις (Suk and Michael 2005). Τα περισσότερα από 
αυτά έχουν ελεγχθεί για την εγκυρότητα, την αξι-
οπιστία τους και την ανταπόκριση των ασθενών. 
Πολλά επίσης, έχουν μεταφρασθεί στα Ελληνικά 
και χρησιμοποιούνται ευρέως και σε κλινικό επί-
πεδο. 

Abstract

Evaluation scales and questionnaires for the 
musculoskeletal disorders

Goula Th., Drosos G., Constantinidis Th., Ver-
ettas D.-A.

University Orthopaedic Department 
G.H. Alexandroupolis

The emertion of  the biopsychosocial  model and 
the insufficient efforts for the evaluation of health 
care, have led to the development  of extensive mea-
surements for  the evaluation of human health. The 
initially named Sociomedical  Indicators,  are used 
in estimating  in which degree the Health Related 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης Σπονδυλικής Στήλης-Οστεοαρθρίτιδας-
Οστεοπόρωσης

Περιοχής ειδικά

Αυχένας Neck Disability Index Fairbank JCT (1991)

Πλάτη

Roland and Morris Low Back Pain Disability Questionnaire (RMDQ)( R.1983)

Oswestry Low back Pain Disability Questionnaire(ODI) (1980)

Numerical rating scale (NRS)

Pain self-efficacy questionnaire(PSEQ) 

Patient-specific functional scale (PSFS)

Ασθένειας ειδικά

Aρθρίτιδα
(Οστεοαρθρίτις
-Ρευματοειδής)

McMaster-Toronto Arthritis (MACTAR) questionnaire (1987)

Health Assessment Questionnaire(HAQ)

Modified Health Assessment Questionnaire(MHAQ)

Arthritis Impact Measurement Scale(AIMS)

Shortened Arthritis Impact Measurement Scale(sAIMS)

Arthritis Impact Measurement Scale 2(AIMS 2)

Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index(WOMAC)

Impact of Rheumatic Diseases on General Health and Lifestyle(IRGL)

Arthritic and

Patient-specific Index(PASI)

12-item Hip Score Questionnaire(12-item Hip )

12-item Knee Score Questionnaire(12-item Knee)

Οστεοπόρωση

Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis 

(QUALEFFO)(2003)

Osteoporosis Risk Assesment Instrument (ORIA)  2000

National Osteoporosis Foundation Score 2001
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Quality of Life(ΗRQL) is disturbed. Today, a big 
number of questionnaires and scales for the ΗRQL’s 
evaluation are used. Many of these tools refer to a 
big group of diseases; the musculoskeletal disorders. 
The classification of the questionnaires used for the 
musculoskeletal diseases consists of the following: 
Questionnaires of Subjective Health Evaluation 
which include Utility Measures, General Health 
Questionnaires and Disease/site-specific question-
naires, as well as the Questionnaires of Objective 
Health Evaluation. Evaluation measures are tools 
that can contribute in selecting a better/best treat-
ment and they can be used in the comparison of 
the effectiveness of treatment methods. Moreover, 
they can also be used in the evaluation of the qual-
ity of healthcare services, as well as, the conduction 
of cost/effectiveness studies. In this review, the most 
frequently used measures/questionnaires and eval-
uation scales for the musculoskeletal disorders are 
presented and the most representative of those are 
described.

Keywords:  health related quality of life, general 
health questionnaires, disease/site-
specific questionnaires, musculoskele-
tal disorders, health evaluation scales. 

Βιβλιογραφία

1. Andrews F, Whitney S B. Social Indicators 
of Well-being: Americans’Perceptions of Life 
Quality. New Υork: Plenum Press.1974

2. Beaton DE, Davis AM, Hudak P, et al: The 
DASH(Disabilities of the Arm, Shoulder and 
Hand) Outcome Measure: What do we know 
about it now? Br J Hand Ther 6:109–118, 2001

3. Beaton DE, Katz JN, Fossel AH, et al: Mea-
suring the whole or the parts: Validity, reli-
ability and responsiveness of the DASH Out-
come Measure in different regions of the up-
per extremity. J Hand Ther14:128–146, 2001

4. Beaton DE, Richards RR: Assessing the re-
liability and responsiveness of five shoulder 
questionnaires. J Shoulder Elbow Surg 7:565–
572, 1998

5. Beaton DE,Schemitsch. Measures of HRQL 
and physical function.Clinical Orthopaedics 
and Related Research Number 413, pp. 90–
105, 2003

6. Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith 
CH, et al: Validation study of WOMAC: A 
health status instrument for measuring clini-
cally important patient relevant outcomes to 
antirheumatic drug therapy in patients with 
osteoarthritis of the hip or knee. J Rheumatol 
15:1833–1840, 1988

7. Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith CH, 
et al: Validation study of WOMAC: A health 
status instrument for measuring clinically-
important patientrelevant outcomes follow-
ing total hip or knee arthroplasty in osteoar-
thritis. J Orthop Rheum 1:95–108,1988

8. Bergner M, Bobbitt RA, Kressel S, et al: The 
Sickness Impact Profile: Conceptual formu-
lation and methodology for the development 
of a health status measure. Intl J Health Serv 
6:393–415, 1976.

9. Bergner M, Bobbitt RA, Pollard WE, et al: 
The Sickness Impact Profile: Validation of a 
health statusmeasure. Med Care 14:57–67, 
1976

10. Bergner M: Health status measures: An over-
view and guide for selection. Ann Rev Public 
Health 8:191–210, 1987

11. Binkley JM, Stratford PW, Lott SA, et al: 
The lower extremity functional scale (LEFS): 
Scale development, measurement properties, 
and clinical application.Phys Ther 79:371–
383, 1999.

12. Bombardier C, Hayden J, Beaton DE: Mini-
mal clinically important difference: Low 
back pain: Outcome measures. J Rheumatol 
28:431–438, 2001

13. Bombardier C, Melfi CA, Paul J, et al: Com-
parison of generic (SF-36) and disease specif-
ic (WOMAC)measures of pain and physical 
function after knee replacement surgery. Med 
Care 33 (Suppl):131–144, 1994.

14. Bombardier C: Outcome assessments in the 
evaluation of treatment of spinal disorders: 
Summary and general recommendations. 



43Ορθοπαιδική, 24, 1, 2011

Spine 25:3100–3103, 2000
15. Brazier J, Jones N, Kind P: Testing the valid-

ity of theEuroQol and comparing it with the 
SF-36 health surveyquestionnaire. Qual Life 
Res 2:169–180, 1993.

16. Brazier JE, Harper J, Munro J, et al: Generic 
and condition-specific outcome measures for 
people with osteoarthritis of the knee. Rheu-
matol 38:870–877, 1999

17. Brooks R, EuroQol Group: EuroQol: The 
current state of play. Health Pol 37:53–72, 
1996.

18. Buchbinder R, Bombardier C, Yeung M, et 
al: Which outcome measures should be used 
in rheumatoid arthritis clinical trials? Arthri-
tis Rheum 38:1568–1580, 1995

19. Charnley J.The long-term results of low-
friction arthroplasty of the hip performed 
as a primary intervention. J Bone Joint Surg 
Br.54(1):61-76. 1972

20. Clinical and Outcomes Research: Depart-
ment of Orthopaedic Surgery, University 
of Minnesota. http://www.ortho.umn.edu/
research/clinicaloutcomes htm. Accessed 
March 7, 2003. 

21. Davis AM, Beaton DE, Hudak P, et al: Mea-
suring disability of the upper extremity: A 
rationale supporting the use of a regional 
outcome measure. J Hand Ther 12:269–274, 
1999.

22. Davis AM, Wright JG, Williams JI, et al: 
Development of a measure of physical func-
tion for patients with bone and soft tissue sar-
coma. Qual Life Res 5:508–516, 1996

23. Davis AM: Measuring physical disability fol-
lowing limb preservation for lower extremity 
sarcoma. PhD Thesis, University of Toronto 
1–187, 1997

24. Dawson J, Fitzpatrick R, Carr A, Murray D. 
Questionnaire on the perceptions of patients 
about total hip replacement. J Bone Joint Surg 
Br. 78(2):185-90, 1996

25. Dawson J, Fitzpatrick R, Murray D, Carr A. 
Questionnaire on the perceptions of patients 
about total knee replacement. J Bone Joint 
Surg Br. 80(1):63-9, 1998 

26. DeVellis RF: A consumer’s guide to finding, 
evaluating,and reporting on measurement 
instruments. Arthritis Care Res 9:239–245, 
1996

27. Deyo RA, Battie M, Beurskens AJ, et al: 
Outcome measures for low back pain re-
search: A proposal for standardized use. 
Spine 23:2003–2013, 1999

28. Diane P. Martin.Development of a Muscu-
loskeletal ExtremityHealth Status Instru-
ment: The Musculoskeletal Function Assess-
ment Instrument Journal of Orthopuedlc 
Reseurch34:173-181 The Journal of Bone and 
Joint Surgery, Orthopaedic Research Society, 
1996 

29. Duffy CM, Arsenault L, Duffy KN, et al: 
The Juvenile Arthritis Quality of Life Ques-
tionnaire: Development of a new responsive 
index for juvenile rheumatoid arthritis and 
juvenile spondyloarthritides. JRheumatol 
24:738–746, 1997

30. Elizabeth A. Lingard, BPhty, MPhil, MPH, 
Jeffrey N. Katz, MD, MS, R. John Wright, 
MD, Elizabeth A. Wright, PhD and Clem-
ent B. Sledge, MD the Kinemax Outcomes 
Group Validity and Responsiveness of the 
Knee Society Clinical Rating System in Com-
parisonwith the SF-36 and WOMAC The 
Journal of Bone and Joint Surgery (Ameri-
can) 83:1856-1864, 2001 

31. Feeny D, Furlong W, Barr RD: Multiattrib-
ute approach to the assessment of health-
related quality of life: health utilities index. 
Med Pediatr Oncol 1 (Suppl):54–59, 1998

32. Feinstein AR. Clinimetrics. New Haven, 
Conn.: Yale University Press, 1987

33. George S Themistocleous, George Goudel-
is, Ioulia Kyrou, George D Chloros, Anto-
nios Krokos, Antonios Galanos, Nikolaos 
E Gerostathopoulos and Panayotis N Sou-
cacos Translation into Greek, cross-cultural 
adaptation and validation of the Disabilities 
of the Arm, Shoulder, and Hand Question-
naire (DASH). J Hand Ther.19(3):350-7, 2006

34. Gift H.C., Atchison K.A. Oral health, health, 
and health-related quality of life. Medical 



44 Ορθοπαιδική, 24, 1, 2011

Care, 33: NS57-NS77, 1995
35. Grootendorst P, Feeny D, Furlong W: 

Health Utilities Index Mark 3: Evidence of 
Construct Validity for Stroke and Arthritis in 
a Population Health Survey. Hamilton, On-
tario, McMaster University Centre for Health 
Economics and Policy Analysis 1999.

36. Guyatt G.H., Veldhuyzen Van Zanten 
S.J.O., Feeny D.H., Patrick D.L. Measuring 
quality of life in clinical trials: a taxonomy 
and review. Canadian Medical Association 
Journal, 140: 1441-1448, 1989

37. Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL: Measur-
ing health-related quality of life. Ann Intern 
Med 118:622–629, 1993.

38. Harris WH. Traumatic arthritis of the hip af-
ter dislocation and acetabular fractures: treat-
ment by mold arthroplasty. An end-result 
study using a new method of result evalua-
tion. J Bone Joint Surg Am.51(4):737-55,1969

39. Hays RD, Anderson R, Revicki D: Psycho-
metric considerations in evaluating health-
related quality of life measures. Qual Life Res 
2:441–449, 1993

40. Homepage of the EQ-5D: A generic measure 
of health status from the EuroQol Group. 
http://www. euroqol.org. , 2003

41. Hudak PL, Wright JG: The characteristics of 
patient satisfaction measures. Spine 25:3167–
3177, 2000

42. Hurst NP, Kind P, Ruta D, et al: Measuring 
healthrelated quality of life in rheumatoid ar-
thritis: Validity,responsiveness and reliability 
of Euroqol (EQ-5D). Br J Rheumatol 36:551–
559, 1997

43. Huskisson EC: Measurement of pain. J Rheu-
matol 9:768–769, 1982

44. Insall JN, Dorr LD, Scott RD, Scott WN. Ra-
tionale of the Knee Society clinical rating sys-
tem. Clin Orthop Relat Res.(248):13-4,1989

45. Johnson JA, Coons SJ, Szava-Kovats G: 
Valuation of EuroQOL (EQ-5D) health states 
in an adult US sample. PharmacoEconomics 
13:421–433, 1998.

46. Kirkley A, Griffith S, McLintock H, et al: 
The development and evaluation of a disease-

specific quality of life measurement tool for 
shoulder instability:The Western Ontario 
Shoulder Instability Index(WOSI). Am J 
Sports Med 26:764–772, 1998.

47. Kirmit L, Karatosun V, Unver B, Bakirhan S, 
Sen A, Gocen Z. The reliability of hip scoring 
systems for total hip arthroplasty candidates: 
assessment by physical therapists. School of 
Physiotherapy, Dokuz Eylül University. Clin 
Rehabil.19(6):659-61, 2005

48. Law M, Baptiste S, McColl M, et al: The Ca-
nadianOccupational Performance Measure: 
An outcome measure for occupational ther-
apy. Can J Occup Ther57:82–87, 1990

49. Leplege A., Hunt S. The problem of quality 
of life in medicine. Journal of the American 
Medical Association, 278: 47-50, 1997

50. Lerner D, Amick III BC, Rogers WH, et 
al: The work limitations questionnaire. Med 
Care 39:72–85, 2001

51. Lerner D, Reed JI, Massarotti E, et al: The 
Work Limitations Questionnaire’s validity 
and reliability among patients with osteoar-
thritis. J Clin Epidemiol 55:197–208, 2002

52. Locker D. Measuring oral health: a concep-
tual framework. Community Dental Health, 
5: 3-18, 1988

53. Lohr KN, Aaronson NK, Alonso J, et al: 
Evaluating quality-of-life and health status 
instruments: Development of scientific re-
view criteria. Clin Therap 18:979–992, 1996

54. MARC F. SWIONTKOWSKI Short Mus-
culoskeletal Function Assessment Question-
naire: Validity, Reliability, and Responsive-
ness J. Bone Joint Surg. Am. 81:1245-60, 1999

55. Matsen FA, Ziegler DW, DeBartolo SE: Pa-
tient selfassessment of health status and func-
tion in glenohumeral degenerative joint dis-
ease. J Shoulder Elbow Surg 4:345–351, 1995

56. McConnell S, Beaton DE, Bombardier C: 
The DASH Outcome Measure: A User’s Man-
ual. Toronto, Institute for Work & Health 
1999

57. McConnell S, Beaton DE, Bombardier C: 
The DASH Outcome Measure: A User’s Man-
ual. Toronto, Institute for Work & Health 



45Ορθοπαιδική, 24, 1, 2011

1999
58. McConnell S, Kolopack P, Davis AM: The 

Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index (WOMAC): A review of 
its utility and measurement properties. Ar-
thritis Care Res 45:453–461,2002

59. McDowell I, Jenkinson C: Development 
standards for health measures. J Health Serv 
Res Pol 1:238–246, 1996

60. McHorney CA, Ware Jr JE, Raczek AE: The 
MOS 36-Item Short-Form Survey (SF-36): II. 
Psychometri and clinical tests of validity in 
measuring physical and mental health con-
structs. Med Care 31:247–263, 1993.

61.  Merrill A. Ritter*, Robert W. Fechtman  E. 
Michael Keating Philip M. Faris The use of a 
hip score for evaluation of the results of total 
hip arthroplasty  The Journal of Arthroplasty 
Volume 5, Issue 2, Pages 187-189, 1990

62. Mootz M. Health indicators. Social Science 
and Medicine, 22: 255-263, 1986

63. Naal FD, Sieverding M, Impellizzeri FM, 
von Knoch F, Mannion AF, Leunig M.Clin 
Orthop Relat Res. Reliability and validity of 
the cross-culturally adapted German Oxford 
hip score.Department of Orthopedic Sur-
gery,467(4):952-7, 2009

64. O’Boyle CA, McGee HM, Hickey A, et al: 
The Schedule for the Evaluation of Individ-
ual Quality of Life (SEIQoL): Administration 
Manual. Dublin,Royal College of Surgeons in 
Ireland 1993

65. Paterson C, Britten N: In pursuit of patient-
centredoutcomes: A qualitative evaluation of 
the “MeasureYourself Medical Outcome Pro-
file”. J Health ServRes Pol 5:27–36, 2000

66. Patrick DL, Deyo RA: Generic and disease-
specific measures in assessing health sta-
tus and quality of life. Med Care 27 (Sup-
pl):217–232, 1989.

67. Raphael D., Brown I., Renwick R., Root-
man I. Quality of life theory and assessment: 
what are the implications for health promo-
tion. Issues in Health Promotion Series. Uni-
versity of Toronto, Centre for Health Promo-
tion,1994

68. Riddle DL, Stratford PW: Use of generic 
versus region specific functional status mea-
sures on patients with cervical spine disor-
ders. Phys Ther 78:951–963, 1998

69. Roland M, Fairbank J: The Roland-Morris 
Disability Questionnaire and the Oswestry 
Disability Questionnaire. Spine 25:3115–
3124, 2000

70. Roland M, Morris R: A study of the natural 
history of back pain: Part I: Development of a 
reliable and sensitive measure of disability in 
low-back pain. Spine 8:141–144,1983

71. Ruta DA, Garratt AM, Leng M, et al: A new 
approach to the measurement of quality of 
life: The Patient-Generated Index. Med Care 
32:1109 1126,1994

72. Scott J, Huskisson EC: Graphic representa-
tion of pain. Pain 2:175–184, 1976

73. Sheiham A., Spencer J. Health needs as-
sessment. In: Community Oral Health (Pine 
C.M., ed.). Oxford: Wright, pp. 39-54,1997

74. Söderman P, Malchau H. Is the Harris hip 
score system useful to study the outcome of 
total hip replacement?Department of Or-
thopedics, Sahlgrenska University Hospital, 
Göteborg, Sweden. Clin Orthop Relat Res.
(384):189-97, 2001

75. Stratford PW, Gill C, Westaway MD, et al: 
Assessing disability and change on individual 
patients: A report of a patient-specific mea-
sure. Physiotherapy47:258–263, 1995

76. Suk Michael, Beate Hanson, Dan Norvell, 
David L Helfet. Muskuloskeletal Outcomes 
Measures and Instuments,AO Handbook, 
2005

77. Testa M.A., Nackley J.F. Methods for qual-
ity-of-life studies. Annual Review of Public 
Health, 15: 535-559,1994

78. Testa MA, Anderson RB, Nackley JF, Hol-
lenberg NK. Quality of life and antihyper-
tensive therapy in men: a comparison of cap-
topril with enalapril.N Engl J Med 328:907-
13,1993

79. Torrance GW, Feeny D: Utilities and quality-
adjusted life years. Intl J Tech Assess Health 
Care 5:559–575, 1989.



46 Ορθοπαιδική, 24, 1, 2011

80. Torrance GW, Zhang Y, Feeny D, et al: 
Multi-Attribute Preference Functions for a 
Comprehensive Health Status Classification 
System. Hamilton, Ontario, McMaster Uni-
versity,1992

81. Tosteson AN: Preference-based health out-
come measures in low back pain. Spine 
25:3161–3166,2000.

82. Van Lankveld  The Short Version of the 
Sequential Occupational Dexterity Assess-
ment based on individual tasks’ sensitivity 
to change . WGArthritis Care Res.12(6):417-
24,1999

83. Vernon H, Mior S: The Neck Pain Disability 
Index:A study of reliability and validity. J Ma-
nipulative Physiol Ther 14:1409–1415, 1991

84. Von Korff M, Jensen MP, Karoly P: As-
sessing global pain severity by self-report in 
clinical and health services research. Spine 
25:3140–3151,2000

85. Von Korff M, Ormel J, Keefe FJ, et al: Grad-
ing the severity of chronic pain. Pain 50:133–
149, 1992

86. Ware J.E.J. Standards for validating health 
measures: definition and content. Journal of 
Chronic Diseases, 40: 473-480, 1987

87. Ware JE, Kosinski M: SF-36 Physical and 
Mental Health Summary Scales: A Manual 
for Users of Version 1. Lincoln, RI, Quality-
Metric Incorporated,2001

88. Ware Jr JE, Kosinski M, Keller S: SF-36 
Physical and Mental Health Summary Scales: 
A User’s Manual. Boston, The Health Insti-
tute, New England Medical Center,1994

89. Ware Jr JE, Snow KK, Kosinski M, et al: SF-
36 Health Survey Manual and Interpretation 
Guide. Boston, The Health Institute,1993

90. Ware Jr JE: Conceptualizing and measuring 
generic health outcomes. Cancer 67:774–779, 
1991

91. Ware Jr JE: SF-36 health survey update. Spine 
25:3130–3139, 2000

92. Westaway MD, Stratford PW, Binkley JM: 
The patient-specific functional scale: Valida-
tion of its use in persons with neck dysfunc-
tion. J Orthop Sports Phys Ther 27:331–338, 
1998

93. Wright JG, Young NL: The patient-specific 
index:Asking patients what they want. J Bone 
Joint Surg79A:974–983, 1997

94. Xie F, Lo NN, Pullenayegum EM, Tarride 
JE, O’Reilly DJ, Goeree R, Lee HP. Evalu-
ation of health outcomes in osteoarthritis 
patients after total knee replacement: a two-
year follow-up.Programs for Assessment of 
Technology in Health, Health Qual Life Out-
comes.19;8:87, 2010

95. Yfantopoulos J. Quality of life and QALYs in 
the measurement of Health.Archives of Hel-
lenic Medicine 18(2):114-130, 2001.



47

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι η κατάδειξη του εύρους και της βα-
ρύτητας των οστεοσυνδεσμικών και αγγειονευρικών βλαβών που 
συνοδεύουν ανοικτές κακώσεις του γόνατος με συνθήκες εξαρθρή-
ματος.

Ασθενείς και μέθοδος. Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντι-
μετωπίσαμε 16 ασθενείς (13 άνδρες και τρεις γυναίκες) με 17 ανοι-
κτά εξαρθρήματα του γόνατος. Σε 10 ασθενείς, 11 κακώσεις, συ-
νυπήρχε βλάβη ιγνυακής αρτηρίας. Σε τέσσερις ασθενείς υπήρ-
χε μεγάλη βλάβη του έσω πλαγίου συνδέσμου και αποσπαστικά 
κατάγματα των μεσογληνίων ακανθών και των χιαστών συνδέ-
σμων. Σε δύο ασθενείς υπήρχαν εγκαύματα τριβής και απουσία βι-
ώσιμων ιστών της έσω μοίρας του γόνατος. Στο σύνολό τους τα 
εξαρθρήματα αυτής της σειράς ήταν οπίσθια έσω. Οι κακώσεις 
στους 13 ασθενείς (14 εξαρθρήματα) αντιμετωπίσθηκαν με προ-
σπάθεια ανασύστασης των ραγέντων οστεοσυνδεσμικών στοιχεί-
ων και εφαρμογή διαρθρικών συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης. Σε τέσσερις ασθενείς ο με διατομή πρόσθιος χιαστός υποκα-
ταστάθηκε με μόσχευμα επιγονατιδικού συνδέσμου σε πρώτο χρό-
νο. Σε τρεις ασθενείς με τρία εξαρθρήματα έγινε το ίδιο με προσω-
ρινή συγκράτηση της κνημομηριαίας άρθρωσης με διασταυρού-
μενους ήλους. Μεγάλα δερματικά και ελλείμματα μαλακών μο-
ρίων επί οκτώ ασθενών αντιμετωπίσθηκαν με κινητοποίηση μεμα-
κρυσμένων κρημνών και δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους. 

Ανοικτά εξαρθρήματα 
γόνατος.
Μορφές και θεραπευτικές 
επιλογές αντιμετώπισης.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης
Β. Ασσάντης
Α. Γιανναράκης
Ε. Μπαλαμπανίδου
Ν. Τζιρής
Π. Μικάλεφ

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Λέξεις ευρετηρίου:  εξάρθρημα γόνατος, συνδερμικές κακώσεις γόνα-
τος, κάκωση ιγνυακής αρτηρίας, πολυσυστηματικές 
κακώσεις κάτω άκρων.



Αποτελέσματα. Η συντριπτική πλειονότητα των 
ασθενών αυτής της σειράς περιείχε παραμελημένες 
περιπτώσεις με καθυστερημένη διάγνωση της αγ-
γειακής βλάβης από άλλα νομαρχιακά και επαρ-
χιακά Νοσοκομεία. Διενεργήθηκαν πέντε ακρωτη-
ριασμοί άνωθεν του γόνατος επί τεσάρων ασθενών 
και μία αρθροδεσία λόγω αδυναμίας ελέγχου αιμα-
τογενούς λοίμωξης. Σε δύο ασθενείς υπήρχε ισχαι-
μική βλάβη του περονιαίου νεύρου που αντιμετω-
πίσθηκε συντηρητικώς σε άλλους δύο παρέμεινε 
οπίσθια έσω στροφική αστάθεια και δύο εμφάνισαν 
βαριά δυσκαμψία. Στους υπόλοιπους οκτώ ασθε-
νείς τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά με λει-
τουργικό εύρος κάμψης γόνατος περίπου 1000. 

Συμπέρασμα. Παρά τις προόδους τα ανοιχτά 
εξαρθρήματα γόνατος εξακολουθούν να εμφανί-
ζουν μεγάλη νοσηρότητα. Τα εξαρθρήματα του γό-
νατος συχνά αποτελούν το κύριο υπόβαθρο μιας 
πολυσυστηματικής κάκωσης και απαιτεί υψηλό 
δείκτη υπόνοιας τόσο για τα άμεσα αγγειακά πα-
ρεπόμενα όσο και για κάθε μελλοντική αστάθεια ή 
δυσκαμψία. 

Εισαγωγή

Παρά τις προόδους που έχουν υπάρξει κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην αρχική 
εκτίμηση των πολυσυστηματικών κακώσεων των 
κάτω άκρων, υπάρχουν σχετικώς λίγες αναφορές 
για τους μηχανισμούς αλλά και την πολυμορφία 
των κακώσεων του σκέλους που περιλαμβάνουν 
(Hendricks 2004, Hegel son et al, 2005, Chhabra 
et al, 2005). Αυτό οφείλεται τόσο στο σχετικώς 
σπάνιο της κάκωσης αλλά και στην προσέλκυ-
ση του ενδιαφέροντος των ασχολουμένων με τις 
κατά πολύ βαρύτερες νευροαγγειακές επιπλοκές 
που συνήθως συνοδεύουν το εξάρθρημα του γό-
νατος που εκτός από την απειλή που αποτελούν 
για την αρτιμέλεια του πάσχοντος και τη λειτουρ-
γικότητα του άκρου, συχνά περικλείουν και απει-
λή κατά της ζωής του (Windsor 1993, Holmes and 
Bach 1995, Hegyes et al 2000, Swenson 2000). Η 
συνήθης αυτόματη ανάταξη του εξαρθρήματος 
καθιστά τον ακριβή προσδιορισμό της συχνό-
τητας, με την οποία εμφανίζεται πολύ δύσκολη. 

Σκοπός της μελέτης είναι η κατάδειξη του εύρους 
και της βαρύτητας των οστεοσυνδεσμικών και 
νευροαγγειακών βλαβών που συνοδεύουν ανοι-
κτές κακώσεις του γόνατος με συνθήκες εξαρθρή-
ματος. Επιπροσθέτως, η αξιολόγηση και η αντι-
μετώπιση των εξαρθρημάτων του γόνατος παρα-
μένει ποικίλλουσα και αμφιλεγόμενη, όπως και 
η παράθεση της δικής μας εμπειρίας επομένως, 
στην κατάστρωση πρωτοκόλλου διάγνωσης αλλά 
και αντιμετώπισης της βαριάς αυτής κάκωσης. 

Ασθενείς και μέθοδος

Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντιμετωπί-
σαμε 16 ασθενείς (13 άνδρες και τρεις γυναίκες) 
με 17 ανοικτά εξαρθρήματα του γόνατος. Στο 
σύνολό τους οι κακώσεις ανήκαν στην κατηγο-
ρία κακώσεις υψηλής κινητικής ενάργειας. Σε 10 
ασθενείς 11 κακώσεις συνυπήρχε βλάβη ιγνυακής 
αρτηρίας (εικ. 1). Σε τέσσερις ασθενείς υπήρχε με-
γάλη βλάβη του έσω πλαγίου συνδέσμου και απο-
σπαστικά κατάγματα των μεσογληνίων ακανθών 
και των χιαστών συνδέσμων (εικ. 2 και 3). Σε δύο 
ασθενείς συνυπήρχαν ρήξεις του επιγονατιδικού 
συνδέσμου που αποκαταστάθηκε με κινητοποίη-
ση κρημνού από την πλατεία περιτονία και προ-
στασία της υποκατάστασης με οκτωειδή συρμάτι-
νη ταινία ελκυσμού διεκβαλλόμενη διά παραλλή-
λων βιδών φλοιού διά των κνημιαίων κονδύλων 
και του σώματος της επιγονατίδας (εικ. 4).

Σε δύο ασθενείς υπήρχαν εγκαύματα τρι-
βής και απουσία βιώσιμων ιστών της έσω μοί-
ρας του γόνατος. Στο σύνολό τους τα εξαρθρή-
ματα αυτής της σειράς ήταν οπίσθια ή οπίσθια 
έσω. Οι κακώσεις στους 13 ασθενείς (14 εξαρθρή-
ματα) αντιμετωπίσθηκαν με προσπάθεια ανασύ-
στασης των ραγέντων οστεοσυνδεσμικών στοι-
χείων και εφαρμογή διαρθρικών συσκευών εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης. Σε τέσσερις ασθενείς ο 
σε διατομή πρόσθιος χιαστός υποκαταστάθηκε 
με μόσχευμα επιγονατιδικού συνδέσμου σε πρώ-
το χρόνο (εικ. 5). Σε τρεις ασθενείς με τρία εξαρ-
θρήματα έγινε το ίδιο με προσωρινή συγκράτη-
ση της κνημομηριαίας άρθρωσης με διασταυρού-
μενους ήλους Steinmann, οι οποίοι διατηρήθηκαν 
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Εικόνα 1. - Ανοικτό οπίσθιο εξάρθρημα του γόνατος – αγγειογραφική κατάδειξη της βλάβης της ιγνυακής αρτηρίας.

Εικόνα 2. - Μεγάλη βλάβη έως και εξαφάνιση του έσω πλαγίου συνδέσμου. 
Εξωτερική διαρθρική συγκράτηση της άρθρωσης.

Εικόνα 3. - Απόσπαση των μεσογληνίων ακανθών με αποσπάσεις των χιαστών συνδέσμων. 



για χρονικό διάστημα λίγο περισσότερο από τρεις 
εβδομάδες και αφαιρέθηκαν στη συνέχεια για να 
εφαρμοσθούν ασφαλιζόμενοι κηδεμόνες γόνατος 
που διατηρήθηκαν, σταδιακώς κινητοποιούμενοι, 
για αρκετούς μήνες (εικ. 6). Σε κανέναν από τους 
ασθενείς αυτούς που έφεραν ρήξεις των χιαστών 
συνδέσμων δεν χρειάσθηκε να υποβληθεί σε δευ-
τερογενή αποκατάσταση παρά την παραμένου-
σα υπολειμματική αστάθεια. Μεγάλα δερματικά 
και ελλείμματα μαλακών μορίων επί οκτώ ασθε-
νών αντιμετωπίσθηκαν με κινητοποίηση απομα-
κρυσμένων κρημνών και δερματικά μοσχεύμα-
τα μερικού πάχους (εικ. 7). Η κατανομή των συ-
χνοτήτων των επιμέρους περιπτώσεων ασθενών 
κατά κατηγορία συνδεσμικής βλάβης των ανοι-
κτών εξαρθρημάτων γόνατος της παραπάνω σει-
ράς δίνονται από τον πίνακα 1. 

Αποτελέσματα 

Εφόσον οι σχεδόν όλοι οι ασθενείς αυτής της 

σειράς προέρχονταν από διακομιδές από άλλα 
επαρχιακά και νομαρχιακά νοσοκομεία με βέβαια 
και από μακρού εγκατεστημένα τα φαινόμενα της 
πλημμελούς αιμάτωσης είναι φυσικό τα αποτελέ-
σματα να είναι φτωχά. Έτσι, διενεργήθηκαν πέντε 
ακρωτηριασμοί άνωθεν του γόνατος επί τεσσά-
ρων ασθενών παρά την επέμβαση προς επαναι-
μάτωση του σκέλους. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 
ακρωτηριασμοί διενεργήθηκαν σε ασθενείς επί 
των οποίων αρχικώς φάνηκε ότι απέδιδε η αγγει-
ακή επέμβαση. Επί ενός ασθενούς η πρώιμη αρ-
θροδεσία του γόνατος θεωρήθηκε η καλύτερη 
λύση λόγω αδυναμίας ελέγχου αιματογενούς λοί-
μωξης με άλλον τρόπο. Σε δύο ασθενείς υπήρχε 
ισχαιμική βλάβη του περονιαίου νεύρου που αντι-
μετωπίσθηκε συντηρητικώς. Στον έναν από τους 
ασθενείς η βλάβη του περονιαίου νεύρου θεωρή-
θηκε αιματογενής λόγω της ανάγκης παρεμβολής 
μεγάλου μοσχεύματος προς παράκαμψη της αγ-
γειακής βλάβης και συνακολούθως αποστέρηση 
του περονιαίου σε μεγάλη έκταση από την τρο-
φοφόρο αιμάτωσή του. Τα αποτελέσματα ήταν 
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Εικόνα 4. – Προσωρινή διακράτηση επιγονατιδικού τένοντα.
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Εικόνα 5. – Χρησιμοποίηση επιγονατιδικού τένοντα για την αποκατάσταση του προσθίου χιαστού.

Εικόνα 6. - Προσωρινή συγκράτηση εξαρθρήματος γόνατος με ρήξη έσω πλαγίου και προσθίου χιαστού με ήλο 
Steinmann επί κυμαινομένου γόνατος.
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φτωχά με επιστροφή σε διάστημα τριών ετών μι-
κρού μέρους των λειτουργιών του. Σε δύο ασθε-
νείς παράμεινε υπολειμματική οπίσθια έσω στρο-
φική αστάθεια που αντιμετωπίστηκε συντηρητι-
κώς. Επί ενός ασθενούς παρά την επιτυχή επαναι-
μάτωση παράμειναν καμπτικές παραμορφώσεις 
λόγω εκτεταμένης ρίκνωσης του γαστροκνημί-
ου. Τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης της τε-
λευταίας κατέστησαν αποδεκτά με μια χαλαρω-
τική επέμβαση επί των εκφύσεων του κεφαλών 
του γαστροκνημίου. Δύο από τους ασθενείς μας 
με βαριές συνοδές κακώσεις και στα άλλα τμήμα-
τα του κάτω άκρου εμφάνισαν βαριά δυσκαμψία 
του γόνατος. Στους υπόλοιπους οκτώ ασθενείς τα 
αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά με λειτουργι-
κό εύρος κάμψης γόνατος περίπου 1000. 

Συζήτηση

 Το εξάρθρημα του γόνατος είναι σχε-
τικώς σπάνια κάκωση του ανθρώπινου σώμα-
τος που συχνά υποεκπροσωπείται επειδή δεν εί-
ναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αναγνωρίζεται κυ-
ρίως από τις συνοδές αγγειακές βλάβες (Wascher 
et al 1997). Ο λόγος της μικρής συχνότητας κατα-
γραφής της βλάβης είναι ότι συνήθως παρουσι-
άζεται αναταγμένο με παρούσες τις μείζονες αγ-
γειακές επιπλοκές ή όψιμα από τις νευρολογικές 
επιπλοκές σε πολυκαταγματίες ιδιαίτερα σε αυ-
τούς με κυμαινόμενο γόνατο – ταυτόχρονη πα-

ρουσία κατάγματος διάφυσης της κνήμης και του 
μηριαίου στο ίδιο σκέλος (Fraser et al 1978, Veith 
et al 1984, Letts et al 1986). Πολλές φορές η ανε-
παρκής και αρκετή για την οξεία φάση αρχική θε-
ραπεία του εξαρθρήματος του γόνατος αποδει-
κνύεται αργότερα ανεπαρκής ως επιμένουσα και 
όχι σπάνια ενοχλητική για τον πάσχοντα μηχανι-
κή αστάθεια της άρθρωσης. Ακόμη και σε μεγά-
λα τραυματολογικά κέντρα συχνότητα εμφάνι-
σης του εξαρθρήματος του γόνατος είναι λιγότε-
ρο από 1,2% (Bunt et al 1990). Η συχνότητα εμφά-
νισης εξαρθρήματος του γόνατος στους δικούς μας 
ασθενείς για την αντίστοιχη περίοδο παρατήρησης 
ήταν 0,85% στο σύνολο των ασθενών που αντιμε-
τωπίσαμε με Ορθοπαιδικές κακώσεις. Το σύνολο 
των ασθενών μας έφερε κακώσεις υψηλής κινητικής 
ενεργείας, όπου η πιθανότητα να διαφύγει η κάκω-
ση είναι πολύ μικρή (Krettek et al 1996). Η μικρότε-
ρη συχνότητα επίπτωσης της κάκωσης στους ασθε-
νείς μας σε σχέση με αυτά της βιβλιογραφίας είναι 
πιθανό να οφείλεται στο ότι το Ίδρυμά μας δεν απο-
δέχεται αμιγώς Ορθοπαιδικούς ασθενείς ούτε και 
ασθενείς με παραμελημένη αστάθεια από υποδια-
γνωσμένο εξάρθρημα γόνατος. Το εξάρθρημα του 
γόνατος είναι επομένως, σπάνια κάκωση αντιστοι-
χούσα σε λιγότερο από έναν ασθενή κατ’ έτος και 
έτσι καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη υψηλού δεί-
κτη υπόνοιας για την πιθανότητα της παρουσίας 
της σε οποιοδήποτε ασθενή με κακώσεις στα κάτω 
άκρα. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη όταν 
συνυπάρχει με άλλες κακώσεις άλλοτε άλλης βα-

Εικόνα 7. -  Αποκατάσταση δερματικών ελλειμμάτων και ελλειμμάτων μαλακών μορίων.
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ρύτητας (Gabrion et al 2004). Αυτή η συνθήκη εί-
ναι και ο λόγος που στους δικούς ασθενείς δεν κα-
τέστη δυνατός ο επαρκής προεγχειρητικός σχεδια-
σμός αλλά και χρήση σύγχρονων και λιγότερο πα-
ρεμβατικών μεθόδων αντιμετώπισης.

Σε γενικές γραμμές η επίτευξη άμεσης σταθερό-
τητας κατά την αντιμετώπιση των εξαρθρημάτων 
του γόνατος αποτελεί ζητούμενο από την αρχή 
της αντιμετώπισης κάθε σύνθετου εξαρθρήματος 
του γόνατος. Η επίτευξη μηχανικής αλλά και ιστι-
κής σταθερότητας διασφαλίζει τη διενεργηθείσα 
επέμβαση επαναιμάτωσης εφόσον αυτή έχει ήδη 
γίνει αλλά και μηδενίζει την πιθανότητα δευτερο-
γενούς βλάβης επί των ευγενών στοιχείων κυρίως 
αγγείων αλλά και αμέσως ή/και εμμέσως επί των 
νεύρων. Μεσοπροθέσμως, διασφαλίζει την ελάτ-
τωση της πιθανότητας εμφάνισης λοιμωδών επι-
πλοκών αλλά και επιπλοκών από αστάθεια των 
δημιουργουμένων ουλών.

Η σταθερότητα είναι ευκολότερα επιτεύξι-

μη, όταν τα συνδεσμικά στοιχεία ρήγνυνται με 
τη μορφή αποσπαστικών καταγμάτων και λιγό-
τερο ευχερές να επιτευχθούν, όταν εμφανίζο-
νται ως αμιγείς συνδεσμικές ρήξεις είτε ως υπο-
περιοστικές αποκολλήσεις. Πολλές φορές δημι-
ουργούνται προβλήματα όταν τα πλάγια συνδε-
σμικά στοιχεία ελλείπουν τελείως. Τότε η κάλυ-
ψη της περιοχής πάνω από το ελλείπον συνδε-
σμικό στοιχείο πρέπει να γίνει με σταθερό μετα-
φερόμενο κρημνό προκειμένου να καταστεί δυ-
νατή η σε δεύτερο χρόνο αποκατάστασή του. Η 
επιπλοκή της ετερότοπης παρααρθρικής οστεο-
ποίησης ήταν παρούσα στο πλείστον των ασθε-
νών παρά την προληπτική χορήγηση διφωσφονι-
κών σε πολλούς από τους ασθενείς μας. Αποδό-
θηκε τόσο σε τοπικούς όσο και γενικούς παράγο-
ντες. Στους τοπικούς συγκαταλέγονται οι εκτετα-
μένες αποκολλήσεις και η προϊούσα υπολειμμα-
τική αστάθεια. Στους γενικούς περιλαμβάνονται 
οι συνυπάρχουσες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 

Πίνακας 1. - Κατανομή συχνοτήτων των εξαρθρημάτων κατά τύπο και συνδεσμική βλάβη. 

Ταξινόμηση Πρότυπο κάκωσης Αριθμός ασθενών 
KDI Ρήξη ενός χιαστού (Πρόσθιος και πλάγιοι ή οπίσθιος και 

πλάγιοι) 
1 

KDII Ρήξη και των δύο χιαστών με ανέπαφους τους πλάγιους 

(πολύ σπάνιος κλινικός τύπος) 
- 

KDIIIM Ρήξη προσθίου, οπισθίου και έσω πλαγίου ή ρήξη έξω 
πλαγίου και οπισθοεξωτερικής γωνίας του γόνατος 

και ανέπαφο τον οπίσθιο χιαστό 
5 

KDIIIL Ρήξη και των δύο χιαστών, έξω πλαγίου και οισθοεξωτερικής 
γωνίας (ανέπαφος έσω πλάγιος) ή ρήξη έξω πλαγίου 
και οπισθοεξωτερικής γωνίας γόνατος με ανέπαφο 

τον οπίσθιο χιαστό. 

9 

KDIV Ρήξη χιαστών, πλαγίων και οισθοεξωτερικής γωνίας 

γόνατος. 
2 
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η μακρά παραμονή των ασθενών σε συνθήκες νο-
σηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας με τεχνη-
τή μηχανική υποστήριξη της αναπνοής αλλά και 
η παρουσία και η αντιμετώπιση του συνδρόμου 
της γενικευμένης φλεγμονώδους αντίδρασης. 
Ιδιαίτερα δυσμενή χαρακτηριστικά για την πρό-
γνωση της βιωσιμότητας του σκέλους είναι η πα-
ρουσία του εξαρθρήματος της άνω κνημοπερονι-
αίας άρθρωσης. Η μεγάλη επίπτωση της βλάβης 
του περονιαίου νεύρου αποδόθηκε στην οργανι-
κή και λειτουργική ισχαιμία από την αποστέρη-
ση της αιμάτωσης των νευρικών στοιχείων λόγω 
βλάβης των παράπλευρων τροφοφόρων κλάδων 
προς αυτά. 

Παρά τις προόδους τα ανοιχτά εξαρθρήμα-
τα γόνατος εξακολουθούν να εμφανίζουν μεγά-
λη νοσηρότητα. Τα ανοικτά εξαρθρήματα του γό-
νατος συχνά αποτελούν το κύριο υπόβαθρο μιας 
πολυσυστηματικής κάκωσης και απαιτεί υψη-
λό δείκτη υπόνοιας τόσο για τα άμεσα αλλά και 
απώτερα αγγειακά παρεπόμενα όσο και για κάθε 
μελλοντική αστάθεια ή δυσκαμψία. 

Abstract

Open knee dislocations, types and treatment 
options. 

I. S. Bischiniotis, V. Assantis, A. Giannarakis, E. 
Balabanidou, N. Tziris, P. Mikalef. 

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece. 

Objective of this retrospective study is to show the 
range of clinical forms and the severity of open os-
seoligamentous and neurovascular injuries, which 
accompany open knee injuries featuring the state of 
dislocation.

Patients and methods. From 1987 to 2006, six-
teen patients (13 men and three women) with sev-
enteen open knee injuries with obvious or occult 
dislocation of the knee joint were admitted in our 
Institution and managed by the same group of doc-

tors. On ten patients with eleven injuries there was 
popliteal artery damage. On four patients there was 
gross damage to the medial capsuloligamentous 
complex and avulsion fractures of the tibial spines 
with disruption of the cruciate ligaments. On two 
patients there were friction burns and absence of 
vital tissues to produce fraps for covering of the me-
dial aspect of the knee. The vast majority of the dis-
locations in these series were medio-posterior. On 
thirteen patients, fourteen dislocations, there was 
an effort of reconstructing ruptured ligamentous 
structures and stabilization by means of transar-
ticular and periarticular external fixation devices 
during the initial stage of management. On three 
patients with three dislocations was attempted the 
same by means of Steinmann pins inserted through 
the knee joint. Gross skin and soft tissue defects in 
eight patients were managed by mobilization dis-
tant flaps and split thickness skin grafts.

Results. The vast majority of the patients of these 
series were neglected ones, admitted by other pre-
fecture and provincial hospitals.  On four patients 
of these series five salvage an above knee amputa-
tion was undertaken. On one patient an early ar-
throdesis was undertaken for controlling local and 
systemic infection. On two patients there was a pe-
roneal nerve damage, one of which was thought to 
be of vascular origin and was managed by conser-
vative means. Two more of our patients developed 
permanent stiffness, one because of other problems 
on the same limb and the other because of fibrous 
contracture of the soleus muscle. In two others a re-
sidual medial rotatory instability was noticed. The 
remaining had fair results with functional range of 
motion of the knee joint more than 1000.            

Conclusions. Despite progress made in ortho-
paedic trauma management open knee dislocations 
continue to show high morbidity rate. Open knee 
dislocations frequently are the substrate of a mul-
tisystem limb injury and requires high suspicion 
index either for immediate vascular consequences 
and future instability or stiffness. 

Key words:  Knee dislocation, Ligamentous injuries of 
the knee, Popliteal artery damage, Multi-
system injuries of the lower extremities. 
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Περίληψη

Η ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερπλασία ή αιμαγ-
γείωμα του Masson αποτελεί μια ασυνήθιστη, καλοήθη, μη νεο-
πλασματική, αγγειακή αλλοίωση που συνδέεται σχεδόν πάντα με 
την παρουσία και επανασηραγγοποίηση ενός θρόμβου. Παρουσι-
άζεται η περίπτωση άνδρα 44 ετών με μόρφωμα στην περιοχή του 
οπισθέναρος, ο οποίος ανάφερε ήπιο άλγος κατά την ψηλάφηση. 
Η δοκιμασία Allen με πίεση της κερκιδικής αρτηρίας προκαλούσε 
ήπια αύξηση του μεγέθους του μορφώματος, ενώ κατά την πίεση 
της ωλένιας αρτηρίας δεν παρατηρήθηκε μεταβολή του μεγέθους 
αυτού. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στην 
οποία το διαγνώσθηκε μόρφωμα μεγέθους 1x1,5εκ. και τέθηκε η 
διάγνωση «τενοντοελυτρίτιδα καμπτήρων». Ο ασθενής υποβλή-
θηκε σε χειρουργική αφαίρεση του μορφώματος. Το αποτέλεσμα 
της ιστολογικής εξέτασης έδειξε ύπαρξη αιμαγγειώματος Masson 
σε έδαφος επανασηραγγοποίησης θρομβωμένης φλέβας. Το αι-
μαγγείωμα Μasson πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση των μορφωμάτων των μαλακών μορίων του οπισθένα-
ρος. Η χειρουργική του εκτομή αποτελεί την οριστική θεραπεία.

Αιμαγγείωμα Masson: σπάνιο 
μόρφωμα μαλακών μορίων του 
οπισθέναρος λόγω υπέρχρησης. 
Παρουσίαση περίπτωσης και δι-
αφορική διάγνωση.

Νάτσης Κ.
Λυρτζής Χ.
Αναστασόπουλος Ν.
Τότλης Τ.

Εργαστήριο
Περιγραφικής Ανατομικής,
Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Λέξεις ευρετηρίου: αιμαγγείωμα Masson, οπισθέναρ.



Εισαγωγή

Η ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερ-
πλασία ή αιμαγγείωμα του Masson (Intravascular 
Papillary Endothelial Hyperplasia or Masson’s 
Hemangioma) είναι μια ασυνήθιστη καλοήθης, 
μη νεοπλασματική, αγγειακή αλλοίωση που χα-
ρακτηρίζεται ιστολογικά από αντιδραστική εν-
δαγγειακή υπερπλασία και πολλαπλασιασμό των 
ενδοθηλιακών κυττάρων. Η εμφάνισή του συνδέ-
εται, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, με την πα-
ρουσία θρόμβου σε διαφορετικά στάδια οργάνω-
σης και επανασηραγγοποίησής του.

Πρωταρχική αιτία για το σχηματισμό του αι-
μαγγειώματος του Masson είναι ο τραυματισμός 
του αγγείου (Duong et al. 1997). Υπάρχουν τρεις 
διαφορετικοί τύποι του αιμαγγειώματος αυτού. 
Ο πρώτος αφορά στον αμιγή ή πρωτοπαθή τύπο 
ο οποίος εμφανίζεται σε διευρυσμένα αγγεία, σε 
ποσοστό 56%. Ο δεύτερος τύπος ονομάζεται μει-
κτός ή δευτεροπαθής και εμφανίζεται σε προϋ-
πάρχουσα αγγειακή βλάβη, σε ποσοστό 40%. Ο 
τρίτος τύπος ονομάζεται και εξωαγγειακός (προ-
σομοιάζει κλινικά με πρωτοπαθές νεόπλασμα ενώ 
ιστολογικά μιμείται το αγγειοσάρκωμα) και εμφα-
νίζεται σε ποσοστό 4% (Stoffman and Kim, 2003). 
Μπορεί να εντοπισθεί σε οποιοδήποτε αγγείο του 
σώματος, συνήθως όμως εμφανίζεται στις φλέβες 
της κεφαλής, του αυχένα, του κορμού, του ήπα-
τος, των νεφρών και των δακτύλων (Johraku et al, 
1997, Hong et al, 2004, Yücesoy et al. 2009).

Η ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερ-
πλασία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω 
της κλινικής και ιστολογικής της ομοιότητας με 
πλήθος παθήσεων,  καθώς επίσης και με το σάρ-
κωμα των μαλακών μορίων. Η ομοιότητα αυτή 
μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές σε καθυστερη-
μένη και λανθασμένη διάγνωση. Το αιμαγγείω-
μα Masson εμφανίζεται μετά από τραυματισμό σε 
ποσοστό 4% και ανήκει στο δευτεροπαθή τύπο. 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μία περί-
πτωση ασθενούς με μετατραυματική ενδοαγγει-
ακή θηλοειδή ενδοθηλιακή υπερπλασίας του οπι-
σθέναρος, η οποία αρχικά διαγνώσθηκε ως «τε-
νοντοελυτρίτιδα» και συζητείται η διαφορική διά-
γνωση της πάθησης. 

Παρουσίαση Περίπτωσης

Άνδρας 44 ετών, ο οποίος ασκούσε το επάγ-
γελμα του βαφέα, προσήλθε στο ιατρείο αιτιώμε-
νος άλγος και παρουσία μορφώματος στο οπισθέ-
ναρ του αριστερού του χεριού, το τελευταίο εξά-
μηνο. Κατά τη λήψη του ιστορικού περιέγραψε 
τον καθημερινό τρόπο εργασίας του με εργαλείο 
(σπάτουλα) το οποίο προκαλούσε συνεχή πίεση 
στην περιοχή του οπισθέναρος. Κατά την κλινι-
κή εξέταση ανάφερε ήπιο άλγος κατά την πίεση 
του μορφώματος το οποίο ήταν κινητό και ευπίε-
στο κατά την ψηλάφηση. Η δοκιμασία Allen (πί-
εση - απόφραξη της κερκιδικής αρτηρίας) προ-
καλούσε ήπια αύξηση του μεγέθους του μορφώ-
ματος, ενώ η αντίστοιχη πίεση της ωλένιας αρ-
τηρίας δεν προκαλούσε μεταβολή του μεγέθους 
του μορφώματος. Τα αποτελέσματα των αιματο-
λογικών εξετάσεων και ο ακτινολογικός έλεγχος 
ήταν φυσιολογικά. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε μα-
γνητική τομογραφία στην οποία διαπιστώθηκε  η 
ύπαρξη μορφώματος διαστάσεων 1x1,5εκ. και τέ-
θηκε η διάγνωση «τενοντοελυτρίτιδα καμπτή-
ρων» (Εικ.1,2). Αποφασίσθηκε χειρουργική αφαί-
ρεση του. Υπό περιοχική αναισθησία με μασχαλι-
αίο αποκλεισμό, αφαίμαξη με ανάρροπη θέση του 
άνω άκρου για 5 λεπτά και τοποθέτηση ίσχαιμης 
περίδεσης αφαιρέθηκε χειρουργικά το μόρφωμα. 
Κατά τη χειρουργική παρασκευή εμφάνιζε χρώ-
μα κυανόφαιο, είχε σχήμα ατρακτοειδές και πίε-
ζε το τέταρτο κοινό παλαμιαίο δακτυλικό νεύρο. 
Μακροσκοπικά είχε εικόνα ανευρυσματικής διά-
τασης φλέβας της περιοχής (Εικ.3). Το διευρυμέ-
νο αγγείο αφαιρέθηκε μετά από ασφαλή απολί-
νωση του κεντρικού και περιφερικού του κολο-
βώματος. Το παρασκεύασμα εστάλη για ιστολο-
γική εξέταση η οποία έδειξε την ύπαρξη αιμαγγει-
ώματος Masson σε επανασηραγγοποίηση θρομ-
βωμένης φλέβας (Εικ.4). Ως πιθανή αιτία θρόμ-
βωσης του αγγείου ενοχοποιήθηκε η υπέρχρηση 
και η εφαρμογή συνεχούς πίεσης. Ο ασθενής με-
τεγχειρητικά δεν παρουσίασε επιπλοκές κατά την 
επούλωση του τραύματος και δύο χρόνια αργότε-
ρα παραμένει ελεύθερος συμπτωμάτων.
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Συζήτηση

Η ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερ-
πλασία  ή   αιμαγγείωμα   Masson   αναφέρεται  για 
πρώτη φορά στη βιβλιογραφία από τον Pierre Mas-
son το 1923 με τον όρο «Hemangioendotheliome 
Vegetant Intravasculaire» (Masson, 1923). Συγκε-
κριμένα, το περιέγραψε σαν μια μορφή νεοπλά-
σματος που οφειλόταν στον πολλαπλασιασμό των 
ενδοθηλιακών κυττάρων μέσα στον αυλό του αγ-
γείου, την οποία ακολουθεί εκφύλιση και νέκρωση 
τους. Αργότερα, περιγράφηκε ως μία αντιδραστική 
διαδικασία σε ένα τραυματισμό και όχι σαν νεόπλα-
σμα (Henschen, 1932). Από τότε στη διεθνή βιβλι-
ογραφία αναφέρεται με διάφορες ονομασίες, όπως: 
όγκος του Masson, αιμαγγείωμα του Masson, ψευ-
δοαγγειοσάρκωμα του Masson, ενδοαγγειακή θη-
λοειδής ενδοθηλιακή υπερπλασία και αντιδραστική 
θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερπλασία (Stoffman and 
Kim, 2003). Στις μέρες μας θεωρείται σαν ένας αντι-
δραστικός αγγειακός πολλαπλασιασμός ο οποίος 
εμφανίζεται μετά από τραυματισμό και θρόμβωση 
αγγείου. Αποτελεί μια κατάσταση που αντιπροσω-
πεύει μια ασυνήθιστη μορφή οργάνωσης και επανα-
σηρραγγοποίησης ενός θρόμβου. Από το 1976 κα-

θιερώθηκε ο όρος ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθη-
λιακή υπερπλασία (Clearkin and Enzinger, 1976).

Σε μια πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπη-
ση περιγράφονται 13 περιπτώσεις αιμαγγειώμα-
τος Masson στο κεντρικό νευρικό σύστημα, από 
τις οποίες οι επτά χαρακτηρίσθηκαν ως δευτερο-
γενείς μορφές (Stoffman and Kim, 2003). Ενώ τα 
περισσότερα επανασηραγγοποιημένα αιμαγγειώ-
ματα αποτελούν σποραδικές περιπτώσεις, υπάρ-
χουν πληθυσμοί στο Μεξικό με αυξημένη συχνό-
τητα εμφάνισης της πάθησης γεγονός που οφεί-
λεται σε μετάλλαξη του γονιδίου KRIT1 στο χρω-
μόσωμα 7. Μάλιστα, μεγάλο τμήμα του πληθυ-
σμού αυτού μετανάστευσε στις νοτιοδυτικές 
ΗΠΑ από το βόρειο Μεξικό, με αποτέλεσμα την 
αυξημένη επίπτωση της νόσου και σε αυτή την 
περιοχή (Polymeropoulos et al, 1997). Αιμαγγεί-
ωμα Masson στο οπισθέναρ έχει περιγραφεί στη 
βιβλιογραφία σε μία 23χρονη αθλήτρια ξιφασκίας 
(Borrelli et al. 1992). 

Μακροσκοπικά η βλάβη αποτελεί ένα μικρό 
(συνήθως μικρότερο από δύο εκ. σε διάμετρο) 
ατρακτοειδές μόρφωμα, χρώματος κυανού ή κυ-
ανόφαιου. Η διατομή του αποκαλύπτει κυστι-
κό μόρφωμα, που περιέχει πήγμα και περιβάλλε-
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ται από ινώδες περίβλημα. Το μόρφωμα έχει σαφή 
όρια και συνήθως βρίσκεται σε άμεση συνέχεια με 
ένα αγγείο, το οποίο είναι συνήθως φλέβα καθώς 
έχει λεπτά τοιχώματα. Λεπτομερέστερα μπορού-
με να παρατηρήσουμε την επανασηραγγοποίη-
ση του θρόμβου. Οι σήραγγες αυτές είναι επεν-
δυμένες με ένα νέο στρώμα ενδοθηλιακών κυττά-
ρων, τα οποία στα αρχικά στάδια περιέχουν ινώ-
δη συνδετικό ιστό και αργότερα επανασηραγγο-
ποιούνται  με τη δημιουργία χαλαρού συνδετικού 
ιστού.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις 
ασθενών με αιμαγγειώματα Masson, τα οποία εί-
χαν διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί σαν αγγειο-
σαρκώματα (Korkolis et al, 2005). Το αιμαγγείωμα 
του Masson είναι μία καλοήθης κατάσταση που 
πρέπει να διακρίνεται από το αιμαγγειοεπιθηλί-
ωμα, το σάρκωμα Kaposi και κυρίως από το αγ-
γειοσάρκωμα (Kuo et al, 1976, Stoffman and Kim, 
2003). Η διαφορική διάγνωση του αιμαγγειώμα-
τος Masson από το αγγειοσάρκωμα βασίζεται στο 
ότι το αιμαγγείωμα Masson περιορίζεται σε ένα 
αγγείο και ο μοναδικός τρόπος διασποράς του εί-
ναι η ρήξη του. Επίσης, το αιμαγγείωμα Masson 

έχει πολύ καλή πρόγνωση και συνήθως η απλή 
χειρουργική εκτομή αποτελεί την οριστική θερα-
πεία του, αλλά απαιτεί τη χρήση διπολικής δια-
θερμίας για τον έλεγχο πιθανής αιμορραγίας.

Το αιμαγγείωμα Masson θα πρέπει επίσης να δι-
αφοροδιαγνωσθεί από το «Hypothenar hammer 
syndrome», το οποίο περιγράφηκε για πρώ-
τη φορά από τον Conn το 1970. Το σύνδρομο 
αυτό οφείλεται σε επαναλαμβανόμενους αμβλείς 
τραυματισμούς του οπισθέναρος που έχουν σαν 
αποτέλεσμα τραυματισμό της ωλένιας αρτηρίας ή 
των κλάδων της, που στην περιοχή αυτή εντοπί-
ζονται υποδόρια και είναι ευάλωτοι σε τραυματι-
σμούς (Conn et al, 1970; Ferris  et al, 2000). Στα-
θερό ιστολογικό εύρημα είναι η υπερπλασία του 
ενδοθηλίου. Η βλάβη του αρτηριακού τοιχώμα-
τος μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό ανευρυ-
σμάτων με ή χωρίς θρόμβωση, καθώς και το σχη-
ματισμό μικρών εμβόλων με τελικό αποτέλεσμα 
τη μερική ή ολική απόφραξη της ωλένιας αρτη-
ρίας στο οπισθέναρ ή ενός από τους τελικούς της 
κλάδους και συμπτωματολογία ισχαιμίας συνή-
θως των δύο τελευταίων δακτύλων (Ferris  et al, 
2000). Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται κυρίως σε 
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άνδρες, μέσης ηλικίας, στο επικρατούν άκρο, συ-
νήθως εργαζόμενους που χρησιμοποιούν το οπι-
σθέναρ για τη συγκράτηση και χρήση εργαλείων. 
Επίσης, μπορεί να εμφανισθεί περιστασιακά σε 
αθλητές μπέιζ-μπολ, μπάντμιντον, γκολφ, αντι-
σφαίρισης, χάντμπολ, πετοσφαίρισης κ.α. (Ablett 
and Hackett, 2008).

Συμπεράσματα

Ο χειρουργός Ορθοπαιδικός πρέπει να συμπε-
ριλαμβάνει το αιμαγγείωμα Masson στη διαφορι-
κή διάγνωση των μορφωμάτων των μαλακών μο-
ρίων του οπισθέναρος. Η δοκιμασία Allen είναι 
χρήσιμη στη διάγνωση της πάθησης. Η χειρουρ-
γική εκτομή αποτελεί την οριστική θεραπεία του.

Abstact 

Masson’s hemangioma: infrequent hypothenar 
soft tissue tumor after overuse injury. Presenta-
tion of a case and differential diagnosis.
 
Natsis K, Lyrtzis C, Anastasopoulos N, Totlis T.

Department of Anatomy, Medical School, Aris-
totle University of Thessaloniki

Intravascular papillary endothelial hyperplasia 
or Masson’s hemangioma constitutes an extraor-
dinary, non-malignant, vascular alteration that is 
almost always in association with the presence of 
revasculate intravascular throb. 44 years man was 
suffered from a tumor of his hypothenar. He re-
ported soft ache at pressure. The Allen test caused 
increase of this formation. MRI showed formation 
with size 1 x 1,5cm. Diagnosis was flexor tendons 
synovitis. Surgical excision was performed. Histo-
logical examination showed Masson’s hemangioma 
of a vein. Masson’s hemangioma must be included 
in differential diagnosis of soft tissue tumors of 
hypothenar. Surgical excision constitutes its treat-
ment.

key words: Masson hemangioma, Hypothenar.
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