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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...

 Ακαδημία   Αθηνών                                                  Απρίλιος   2001

Από την ομιλία του Καθηγητού της Ορθοπαιδικής του Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτη Συμεωνίδη, 
κατά την υποδοχή του ως Ακαδημαϊκού.

Από το φωτογραφικό αρχείο του ιδίου 
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Από τή Σύνταξη

Εικοστό δεύτερο έτος συνεχούς έκδοσης της ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ.

Εφέτος έχουμε τη χαρά να αναγγείλουμε την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης που είχα-
με δώσει όταν πρωτοαναλάβαμε το περιοδικό: με τη δυναμική βοήθεια, οικονομική και 
λοιπή, του Διοικητικού Συμβουλίου 2008-2009 πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση σε 
δύο CD όλων των εργασιών που έχουν δημοσιευθεί στην «Ορθοπαιδική» αλλά και στα 
Πρακτικά των εκδηλώσεων του Συνδέσμου Ορθοπαιδικών Βορ. Ελλάδος, αρχικά, και με-
τέπειτα Ο.Ε.Β.Ε..

Με αυτή την ενέργεια οι Ορθοπαιδικοί του χώρου μας, και όχι μόνο, έχουν πρόσβαση 
σε όλα τα θέματα, τους συγγραφείς και τους όρους ευρετηρίου, χωρίς να χρειάζεται να 
ανατρέχουν στα τεύχη της «Ορθοπαιδικής», που δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμα σε όλους, 
ειδικότερα στους νέους.

Τα καλά σχόλια για το Περιοδικό μας αυξάνονται αλλά υπάρχει πάντα και η κριτική, 
ενδεικτική και αυτή του ενδιαφέροντος, που επιζητά βελτιώσεις με τελικό στόχο, βέβαια, 
το Medline.

Σήμερα, η ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ προσφέρει μια αρτιότητα εκτύπωσης, χάρις και στη πο-
λύπλευρη και ακάματη προσπάθεια της Συντακτικής Επιτροπής. Διαθέτει ένα πλουρα-
λιστικό περιεχόμενο που προέρχεται από πολλαπλούς χώρους, αποτελεί ένα παράθυρο 
απ΄όπου μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα της δουλειάς των συναδέλφων μας αλλά να 
επιδείξουμε και τη δική μας. Μετά από την αναγνώρισή μας από το ΚΕΣΥ οι εργασίες 
λαμβάνονται υπόψη στις κρίσεις του ΕΣΥ. Η αυτονομία του περιοδικού προστατεύθηκε 
και εξακολουθεί να αποτελεί τον καθρέπτη της δουλειάς της Ορθοπαιδικής Εταιρείας 
Μακεδονίας Θράκης.

Ο πραγματικός στόχος αυτού του σημειώματος είναι να επαναλάβουμε και εμείς την 
επιθυμία για περισσότερες και υψηλότερου επιπέδου εργασίες, συμμετοχή από όλες τις 
εστίες παραγωγής επιστημονικού έργου, κρίσεις, σχόλια, ιδέες, προτάσεις. Πρέπει, για να 
επιτύχουμε το στόχο του Medline και τη βελτίωση του Περιοδικού, όλοι να προσπαθήσου-
με ενεργά, πέραν από την καλόπιστη κριτική.

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Δ.Μ.Ι.



Ένα άρθρο με αυτό το περιεχόμενο έχει πολλές απαιτήσεις, και 
θα πρέπει εκείνος που θα το επιχειρήσει να αποφύγει τις υπερ-
βολές και τις ηθικοπλαστικές παραινέσεις. Εάν αυτό γίνει κα-
τορθωτό, από το γράφοντα, θα το κρίνετε εσείς στο τέλος του 
κειμένου.

Η τέχνη του θεραπεύειν

Ζούμε σε μια εποχή που η μεγάλη πρόοδος της ιατρικής επι-
στήμης έχει οδηγήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση των διαφό-
ρων ασθενειών, ενώ υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι, με την πε-
ραιτέρω πρόοδο και κυρίως των κλάδων της βιολογίας και της 
γενετικής, πολλές ακόμα ασθένειες θα τεθούν υπό τον έλεγχο 
της επιστήμης.

Εν τούτοις, το κύρος της ιατρικής μειώνεται όταν δεν αναγνωρί-
ζεται η σημασία της συμπορεύσεώς της με τον ανθρωπισμό. Όπως 
έλεγε ο Πλάτων «επιστήμη χωριζομένη της αρετής είναι πανουργία». 
Για να θεραπεύσεις κάποιον που υποφέρει χρειάζεται να έχεις εκτός 
από τις ιατρικές γνώσεις, κατανόηση και ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Αυτή είναι η «τέχνη του θεραπεύειν».

Περισσότερη επιστήμη, δηλαδή, δεν σημαίνει πάντοτε και κα-
λύτερη ιατρική.

Ο ασθενής δεν είναι ένα «περιστατικό» όπως συνηθίζεται να 
λέγεται. Είναι ένας άνθρωπος με ψυχή και σώμα που υποφέρει 
και μαζί του υποφέρει και το στενό οικογενειακό του περιβάλ-
λον. Εάν ο γιατρός δε δείξει με το ύφος και τη συμπεριφορά του 

Ιατρική και Ανθρωπισμός

Γ. Χαρτοφυλακίδης
Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
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ότι αντιλαμβάνεται τις πραγματικές ανάγκες του 
κάθε ασθενή, δε μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του 
ότι έχει επιτύχει στην αποστολή του.

Η ιατρική όταν ασκείται χωρίς ανθρωπισμό 
προσ-βάλει την αξιοπρέπεια και την προσωπικό-
τητα των ασθενών.

Άξιος χειρουργός είναι εκείνος με τις εξαιρετι-
κές χειρουργικές ικανότητες, που όμως, γνωρίζει 
να στέκεται με συμπόνοια και ανθρωπισμό πλάι 
στον άρρωστο.

Θυμάμαι μια άρρωστη που έλεγε για το γιατρό 
της: «Μου έκανε μια θαυμάσια εγχείρηση και με 
έκανε να περπατάω χωρίς να πονάω. Με πόνεσε 
όμως τόσο πολύ στην ψυχή, που δεν θέλω να πάω 
ξανά σ’ αυτόν, τώρα που έχω ένα άλλο πρόβλημα 
υγείας». Και υπάρχουν πολλοί τρόποι που εμείς οι 
γιατροί μπορεί να πονέσουμε την ψυχή των ασθε-
νών μας.

Όταν δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα και η ιατρι-
κή εβασίζετο κυρίως στην ανθρώπινη συμπεριφο-
ρά, οι οικογενειακοί γιατροί της παλαιάς εποχής 
ήταν οι μικροί θεοί της οικογένειας, ήταν οι φίλοι 
και οι σύμβουλοι, ήταν εκείνοι που πραγματικά 
απάλυναν τον ανθρώπινο πόνο, ήταν το στήριγμα 
και η παρηγοριά. Θα αποτελέσει λοιπόν παταγώ-
δη αποτυχία εάν όλα αυτά θυσιαστούν στο βωμό 
της εξελίξεως και της προόδου. Ο ανθρωπισμός 
πρέπει να εξακολουθεί να συμπορεύεται με την 
ιατρική επιστήμη.

Η θεραπεία μιας νόσου μπορεί να είναι απρό-
σωπη, η φροντίδα όμως του αρρώστου είναι απο-
λύτως προσωπική. Η αγωνία και ο φόβος κάθε 
αρρώστου χρειάζονται φροντίδα, ίδια με εκείνη 
που χρειάζεται και η πάθησή του.

Η μη αναγνώριση και αντιμετώπιση, παράλλη-
λα με την πάθηση, και των συναισθηματικών αυ-
τών προβλημάτων του ασθενούς συνιστά βασικό 
ιατρικό σφάλμα.

Ο κοινός νους στην άσκηση της ιατρικής

Όλοι θαυμάζουμε τα επιτεύγματα της επιστήμης 
και τιμούμε τις ιδιοφυίες που τα πραγματοποιούν. 
Χωρίς αυτούς τους ιδιοφυείς επιστήμονες δεν θα 
υπήρχε εξέλιξη. Η Ορθοπαιδική π.χ. δεν θα είχε 

φθάσει στα εξαιρετικά επιτεύγματα των τελευταί-
ων 30-40 ετών.

Εκτός όμως από τους ιδιοφυείς ερευνητές και 
τους άξιους τεχνοκράτες, στην καθημερινή πράξη 
χρειάζεται και ο γιατρός με τον κοινό νου και την 
ανθρώπινη συμπεριφορά, που θα αφιερώσει πε-
ρισσότερο χρόνο στην εξέταση του ασθενούς, θα 
παραγγείλει εκείνες μόνο τις εργαστηριακές εξετά-
σεις που είναι απαραίτητες για τη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση, πριν οδηγηθεί στις πλέον εξειδικευμένες 
διαγνωστικές μεθόδους, οι οποίες πιθανόν να μην 
χρειαστούν καθόλου και που, τελικά, θα συστήσει 
τη θεραπεία που ανταποκρίνεται στις πραγματικές 
ανάγκες του ασθενούς.

Παρά το γεγονός ότι η ιατρική επιστήμη εξελίσ-
σεται ταχύτατα, οι βασικές αρχές της διάγνωσης 
και θεραπείας παραμένουν οι ίδιες. Ο γιατρός με 
τον κοινό νου που ακολουθεί αυτές τις βασικές 
αρχές είναι το ίδιο χρήσιμος και απαραίρητος με 
τις ιατρικές ιδιοφυίες που συντελούν στην πρό-
οδο.

Ο γιατρός εἶναι υποχρεωμένος να παρακολου-
θεί την εξέλιξη της επιστήμης και να γνωρίζει 
τις νέες τεχνικές και μεθόδους, τις οποίες όμως 
εφαρμόζει όταν είναι βέβαιος ότι είναι αβλαβείς 
και απαραίτητες, και όταν οι γνώσεις και η εκπαί-
δευσή του του επιτρέπουν να τις εφαρμόσει. Εάν 
κρίνει ότι η εφαρμογή των νέων αυτών μεθόδων 
είναι πράγματι απαραίτητη αλλά ο ίδιος δεν έχει 
τη σχετική εμπειρία, παραπέμπει τον ασθενή σε 
άλλο γιατρό.

Αν η εγχείρηση κριθεί ως η ενδεδειγμένη θερα-
πεία, η επιλογή της πλέον κατάλληλης εγχείρη-
σης, της πλέον ασφαλούς και απλής, είναι απόφα-
ση εξίσου κρίσιμη για τον ασθενή. Οι νέες τεχνι-
κές κρίνονται από τα αποτελέσματά τους και σε 
σχέση με το κόστος τους.

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας διευκολύ-
νεται όταν ο γιατρός λειτουργεί στα πλαίσια της 
ηθικής δεοντολογίας. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
εμάς, τους χειρουργούς. Η ικανοποίηση που αισθα-
νόμαστε από την επίδειξη των χειρουργικών μας 
ικανοτήτων δεν θα πρέπει να μας παρασύρει. Πολ-
λές φορές η απόφαση πως ένας ασθενής δεν χρειά-
ζεται εγχείρηση είναι πιο δύσκολη και απαιτεί, εκτός 
από την πείρα, και ήθος. Οι αρθροπλαστικές π.χ. με 
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τα εξαιρετικά τους αποτελέσματα έχουν πράγματι 
αλλάξει το ρου της ιστορίας της χειρουργικής ορ-
θοπαιδικής. Το ερώτημα είναι εάν γίνονται τόσες 
αρθροπλαστικές όσες χρειάζονται, όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, γιατί η αίσθηση 
της υπερβολής είναι διάχυτη στην ατμόσφαιρα.

Η επικοινωνία με τον άρρωστο

Πέραν όλων αυτών, ο χειρουργός με τις εξαι-
ρετικές ικανότητες και τις πολλές επιτυχίες, δεν 
αντιλαμβάνεται, καμία φορά πως παράλληλα 
πρέπει να έχει και μια άλλη ικανότητα. Την ικα-
νότητα της επικοινωνίας με τους ασθενείς του. 
Δεν αντιλαμβάνεται, ότι οι ασθενείς  χρειάζονται 
περισσότερο τη συμπάθεια του γιατρού παρά τον 
απόμακρο λόγο μιας αυθεντίας. Μιας αυθεντίας 
που βασίζεται περισσότερο στα αντικειμενικά δε-
δομένα της επιστήμης και που δεν είναι σε θέση 
να εκτιμήσει καταστάσεις και να εκφραστεί με κα-
τανόηση. Που δεν έχει συνηθίσει να ακούει και να 
καταλαβαίνει πότε τα λόγια του και το ύφος του 
προσβάλλουν τον ασθενή. Που δεν αφήνει τον 
άρρωστο να μιλήσει.

Σε ένα από τα συνέδρια της ΑΑΟS είχε κληθεί 
να μιλήσει μια κοπέλα, η Bridget Houlihan, ηλι-
κίας περίπου 25 ετών που έπασχε από σπαστική 
παραπληγία. Το θέμα της ομιλίας της ήταν «The 
doctor-patient partnership». Η ίδια όπως ενημέ-
ρωσε το ιατρικό της ακροατήριο είχε υποβληθεί 
από την ηλικία των 10 ετών σε 15 χειρουργικές 
επεμβάσεις και είχε αποκτήσει έντονη προσωπι-
κή εμπειρία για τη σχέση της με τους γιατρούς. 
Θέλω να μεταφέρω μερικά από τα λόγια της: «Εί-
ναι πολύ σημαντικό να έχετε ανθρώπινες σχέσεις 
με τους ασθενείς σας. Τότε, η θεραπεία που τους 
προσφέρετε γίνεται περισσότερο αποτελεσμα-
τική». «Είναι πολύ θετικό να ενθαρρύνετε τούς 
ασθενείς και την οικογένειά τους να σας υπο-
βάλλουν ερωτήσεις». «Ως ασθενής μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω το πόσο καλά αισθανόμουνα όταν 
ο γιατρός μου άκουγε και έδινε σημασία σ’ αυτά 
που του έλεγα».

Μιλάμε στους ασθενείς στη δική τους γλώσσα. 
Με λόγια κατανοητά για το μορφωτικό τους και 

κοινωνικό επίπεδο. Βεβαιωνόμαστε ότι μας κατά-
λαβαν. Σε περιπτώσεις που βρισκόμαστε υπό την 
πίεση του χρόνου προσπαθούμε με τη στάση μας, 
και τα σύντομα έστω λογια μας να μη τους απο-
γοητεύσουμε.

Ο γιατρός δεν χρειάζεται να έχει ύφος για να 
επιβληθεί. Χρειάζεται να είναι απλός, μετριόφρων 
και να επιβάλλεται με τις γνώσεις του και την κα-
λοσύνη του. Καμιά φορά όταν ο ίδιος έχει περάσει 
μια μεγάλη δοκιμασία, γίνεται περισσότερο ευαί-
σθητος, γίνεται καλύτερος γιατρός.

Από την εποχή της αρχαιότητας και του όρκου 
του Ιπποκράτη, οι υποχρεώσεις προς τον άρρω-
στο, αποτελούσαν την κύρια αποστολή της ιατρι-
κής. Με την πάροδο των αιώνων αυτή η ανάγκη 
της υπάρξεως των δεσμών μεταξύ ασθενούς και 
γιατρού έχει τονιστεί επανειλημμένως, και έχει 
αποτελέσει τον κορμό της ιατρικής δεοντολογίας.

Τις περισσότερες φορές, οι κακές σχέσεις για-
τρού και αρρώστου, οι καταγγελίες και ο διασυρ-
μός, οφείλονται στην αδυναμία του γιατρού να 
πείσει για το ενδιαφέρον του και την πραγματική 
του συμπάθεια. Αντιθέτως, η καλή συμπεριφορά 
δημιουργεί ένα ευχάριστο και περισσότερο φιλικό 
κλίμα.

Οι περιπτώσεις αγνωμοσύνης, από ασθενείς 
που τους φερθήκαμε με καλοσύνη είναι εξαιρε-
τικά σπάνιες. Συνήθως, η καλοσύνη αφοπλίζει 
ακόμα και τους πλέον σκληρούς και δύστροπους 
ασθενείς. Όταν κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις 
μας μαζί τους πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να κά-
νουμε αυτοκριτική. Να αναλογιστούμε με ειλικρί-
νεια τις πράξεις και τα λόγια μας.

Η συμπεριφορά προς τον άρρωστο οφείλει να 
είναι η ίδια με εκείνη που θα θέλαμε να έχει ένας 
άλλος γιατρός όταν φροντίζει ένας μέλος της δι-
κής μας οικογένειας. Αυτός είναι ο χρυσός κανών. 
Αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς με σεβασμό, ανε-
ξάρτητα του πνευματικού τους επιπέδου και της 
κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα απέναντί τους. Είμαστε υγιείς, ενώ 
εκείνοι είναι εξασθενημένοι και άρρωστοι. Όταν 
αυτό το αντιληφθούμε θα κερδίσουμε ευκολότε-
ρα την εμπιστοσύνη και το σεβασμό τους.

Ο σεβασμός και η εκτίμηση στο πρόσωπο του 
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γιατρού δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη (είμαι 
γιατρός άρα πρέπει να με σέβονται). Κατακτάται 
με τις καθημερινές μας πράξεις, την προσφορά 
και τη συμπεριφορά μας. Οι ασθενείς δε θέλουν 
να τους λυπόμαστε. Θέλουν να τους καταλαβαί-
νουμε. Μπορεί να είναι ευγνώμονες στο γιατρό 
που τους έκανε μια επιτυχημένη εγχείρηση, αλλά 
δένονται ψυχικά μαζί του όταν οι σχέσεις τους και 
η επικοινωνία τους είναι ανθρώπινες.

Η συμπεριφορά προς τον άρρωστο δύσκολα δι-
δάσκεται. Το καλό παράδειγμα είναι εκείνο που 
μένει στους μαθητές μας και στους φοιτητές μας. 
Πολλοί από τους νέους γιατρούς επιλέγουν την 
ιατρική γιατί πιστεύουν στην ανθρώπινη αποστο-
λή της, και στην πορεία όταν χάσουν τον προσα-
νατολισμό τους αυτό οφείλεται στα κακά παρα-
δείγματα που τους περιβάλλουν.

Η κακή συμπεριφορά του γιατρού μπορεί να 
κρύβει αισθήματα κατωτερότητας, άλλοτε πάλι 
έλλειψη γνώσεων και άλλοτε ευθυνοφοβία. Για 
να θεραπεύσει κανείς κάποιον που υποφέρει, πρέ-
πει να είναι ο ίδιος θεραπευμένος. Να μπορεί να 
νοιώθει ικανοποίηση και ευχαρίστηση, να μπορεί 
να χαίρεται και να λυπάται, όχι μόνο με αυτά που 
συμβαίνουν στον εαυτό του αλλά και στους συ-
νανθρώπους τους. Η ευθυνοφοβία είναι κακός 
σύμβουλος για το γιατρό. Του δημιουργεί αισθή-
ματα ενοχής και τον οδηγεί σε βίαιες αντιδράσεις 
ή σε στάση απολογητική. Ο γιατρός δεν είναι 
υπεύθυνος εάν η επιστημονικά τεκμηριωμένη 
θεραπεία που εφάρμοσε στον ασθενή του, χωρίς 
λάθη καί παραλείψεις, δεν απέδωσε. Είναι μόνο 
υπεύθυνος όταν τον υποβάλλει στην ψυχική, σω-
ματική και οικονομική ταλαιπωρία μιας θεραπεί-
ας που δεν είναι απαραίτητη.

Αξιοπιστία

Μια λέξη με ξεχωριστή σημασία είναι η λέξη 
«αξιοπιστία» που υποδηλώνει την ικανότητα να 
εμπνέει κάποιος εμπιστοσύνη. Αντιθέτως η ανα-
ξιοπιστία είναι από τα πλέον σοβαρά ελαττώματα 
που μπορεί να έχει ένας γιατρός.

Η αξιοπιστία δεν κερδίζεται εύκολα. Κερδίζεται 
με τη διαχρονική συνέπεια στις υποχρεώσεις μας, 

τη δίκαιη κρίση μας, και με πράξεις που πείθουν 
για το ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ασθενείς 
μας. Με το σεβασμό της προσωπικότητας των 
συναδέλφων μας και των συνεργατών μας, με τη 
συμπεριφορά μας, και με τη συμμετοχή μας στα 
κοινά, δηλαδή συμβούλια, επιτροπές κ.λ.π. χωρίς 
εγωιστικές παρεμβάσεις και προσωπικές αντε-
γκλήσεις. Η συναίνεση είναι εκείνη που προάγει 
τα θέματα, και όχι η άκαμπτη επιμονή, η οποία τα 
εμπλέκει και δεν τα προωθεί. Οι ιδέες και οι από-
ψεις μοιράζονται με τα υπόλοιπα μέλη της κοινό-
τητας και δεν επιβάλλονται, ενώ έχουν ως στόχο 
το κοινό συμφέρον. Ο αξιόπιστος άνθρωπος εισα-
κούεται και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες,  ενώ 
ο αναξιόπιστος συνεχώς κοντράρεται, ακόμα κι 
αν κάποια στιγμή έχει δίκαιο.

Επίλογος

Η ιατρική είναι δύσκολη επιστήμη. Απαιτεί μό-
χθο, χρόνο πολύ, ικανότητες και πολλές θυσίες. 
Ξεχωρίζει από τις άλλες επιστήμες γιατί συνδέ-
εται άμεσα με τον άνθρωπο, όσο καμία άλλη επι-
στήμη. Γι’ αυτό το λόγο και η θεραπεία της νόσου 
μπορεί να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, η 
θεραπεία όμως της ανθρώπινης ύπαρξης που έχει 
ονομαστεί ανθρωπισμός, είναι εκείνη που αποτε-
λεί την πεμπτουσία της ιατρικής, και την τέχνη 
του «θεραπεύειν».

Και τελειώνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω πως 
τα αξιώματα, που ούτως ή άλλως είναι προσω-
ρινά, κερδίζονται δύσκολα, αλλά δυσκολότερα 
επαξίως διατηρούνται και τελικά εκείνο που μένει 
είναι το έργο και η συμπεριφορά τους.

Abstract

Medicine and Humanism

G. Hartofilakidis
Emeritus Professor, University of Athens

Nowadays, after numerous major scientific advances, 
the treatment of a disease is definitely better, but the 
prestige of Medicine has decreased, apparently because  
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of decreased recognition of the basic importance of  
humanism. That is more science per se does not always 
mean better medical care. The treatment of a disease may 
be entirely impersonal; however the care  of the patient 
must be completely personal. Until a physician  becomes 
a patient, through the sort of ordeal, it is  possible to 
understand what is like to be on a hospital  bed. This 
understanding makes someone a better  physician. The 
golden rule is to face each patient as a member of our 
family and treat him as we would want one of our family 
to be treated. The smile of a patient often reflects the 
quality of the physician – patient relationship. We must 
not forget that medicine  is the profession that studies and 
treats disease on human beings and that the treatment 
of the disease is  cientific. However the treatment of a 
human being which has  been termed “humanism” is the 
art of medicine.

Key words: medicine and humanism. 
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Περίληψη

H ανδρική οστεοπόρωση συνοδεύεται από σημαντική νοσηρότη-
τα, θνησιμότητα και οικονομική επιβάρυνση. Παρά τις πρόσφατες 
προόδους στην κατανόηση του συνδρόμου της ανδρικής οστεοπό-
ρωσης, η διαγνωστική προσέγγιση και η θεραπεία των οστεοπορω-
τικών ανδρών παραμένει  ένα πρόβλημα. Στους οστεοπορωτικούς 
άνδρες είναι καθοριστικής σημασίας η αναζήτηση παραγόντων 
κινδύνου και νοσημάτων που προκαλούν δευτεροπαθή οστεοπό-
ρωση. 

Πάρα πολύ σημαντικό για την πρόληψη και θεραπεία της ανδρι-
κής οστεοπόρωσης αποτελεί η αναγνώριση και διόρθωση καταστά-
σεων που συμβάλλουν στην οστική απώλεια. Συνιστάται αύξηση 
της πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης D, αποφυγή καπνίσματος 
και κατάχρησης οινοπνεύματος, άσκηση, πρόληψη των πτώσεων 
και θεραπεία των δευτεροπαθών αιτίων. Οσον αφορά στην αποτε-
λεσματικότητα της αντικαταγματικής θεραπείας με αλενδρονάτη, 
ριζενδρονάτη ή τεριπαρατίδη είναι παρόμοια και στα δύο φύλα.

Ανδρική οστεοπόρωση:
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Χ. Ζήδρου
Α. Κυριακίδης

Β' Ορθοπαιδική Κλινική
Γ.Ν. Παπαγεωργίου Λέξεις ευρετηρίου: ανδρική οστεοπόρωση, οστική πυκνότητα



1. Επιδημιολογία 

Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί προνόμιο μόνο 
των γυναικών, καθώς τα τελευταία χρόνια περι-
γράφηκε ότι η ηλικιοεξαρτώμενη οστική απώλεια 
που διαπιστώνεται στις γυναίκες παρατηρείται 
και στους άνδρες. Ο αριθμός των ανδρών που 
πάσχουν από οστεοπόρωση είναι άγνωστος. Ευ-
τυχώς η επιδημιολογία της ανδρικής οστεοπόρω-
σης δεν αγνοήθηκε τελείως και τρεις πρόσφατες 
μελέτες στρατολόγησαν και άνδρες: η μελέτη 
Dubbo  που περιλαμβάνει ένα δείγμα 110 ανδρών 
και 172 γυναικών, ηλικίας 72 ετών και άνω από 
την Αυστραλία (Jones et al, 1996), η μελέτη EVOS 
με συνολικό αριθμό 16.047 ατόμων, 7.454 άνδρες 
και 8.593 γυναίκες (Lunt et al, 1997), και η μελέτη 
Rotterdam με 750 άνδρες και 750 γυναίκες ηλικί-
ας 55 έως 75 ετών.

Στις Ευρωπαϊκές χώρες έχουμε μία γεωγραφική 
κατανομή των σπονδυλικών παραμορφώσεων με 
τον υψηλότερο επιπολασμό στις σκανδιναβικές 
χώρες (Ο’Neil et al, 1996). Παρατηρείται ακόμη 
σημαντική διακύμανση της επίπτωσης των κα-
ταγμάτων του ισχίου ανδρών και γυναικών στις 
διάφορες χώρες της Ευρώπης, με τις μεσογειακές 
χώρες να εμφανίζουν τους χαμηλότερους ρυθμούς 
(Lunt et, 1997). Η μελέτη EVOS έδειξε μεγαλύ-
τερες διαφορές στην επίπτωση των καταγμάτων 
του ισχίου μεταξύ των χωρών από ό,τι μεταξύ του 
φύλου υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο που 
παίζουν γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες. Ο 
αριθμός των ανδρών που παρουσιάζονται με κα-
τάγματα είναι ανοδικός και το κυριότερο αίτιο εί-
ναι οι δημογραφικές αλλαγές που συνέβησαν στον 
ανεπτυγμένο κόσμο τα τελευταία εκατό χρόνια: 
όχι μόνο αυξήθηκε ο μέσος όρος επιβίωσης αλλά 
και η δομή του πληθυσμού άλλαξε ποιοτικά προς 
ένα γηρασμένο πληθυσμό.

1.1  Η συχνότητα και οι επιπτώσεις των οστεο-
πορωτικών καταγμάτων στους άνδρες

Μετά την ηλικία των 50 ετών οι άνδρες πα-
ρουσιάζουν μείωση της οστικής μάζας, μικρότε-
ρη όμως από τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 

Αντίθετα μετά την ηλικία των 65-70 ετών και τα 
δύο φύλα παρουσιάζουν ίδιο ρυθμό οστικής απώ-
λειας, ενώ και η επίπτωση των καταγμάτων είναι 
χαμηλότερη. Παρ’όλα αυτά, η νοσηρότητα και η 
θνησιμότητα που συνδέονται με τα οστεοπορω-
τικά κατάγματα είναι μεγαλύτερη στους άνδρες 
συγκριτικά με τις γυναίκες (Szulc et al, 2007).

Υπολογίζεται ότι ένας στους πέντε άνδρες θα 
υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα που θα επη-
ρεάσει σοβαρά την ποιότητα ζωής του. Μετά την 
ηλικία των 50 ετών, η οστεοπόρωση ευθύνεται για 
το 6% των ανδρών που έχουν υποστεί κάταγμα 
ισχίου και το 5% των ανδρών που έχουν υποστεί 
ένα σπονδυλικό κάταγμα ( Seeman et al, 2006).

Η οστεοπόρωση στους ηλικιωμένους άνδρες 
είναι ένα μείζον πρόβλημα υγείας και 25-30% 
των οστεοπορωτικών καταγμάτων συμβαίνουν 
σε αυτούς(Cooper et al, 1992, De Laet et al, 1997, 
Looker et al, 1997).

Επειδή η επίπτωση των καταγμάτων του ισχίου 
αυξάνει εκθετικά με τη γήρανση του πληθυσμού, 
υπολογίζεται ότι τα επόμενα πενήντα χρόνια θα 
τριπλασιασθεί η επίπτωση των καταγμάτων του 
ισχίου στους άνδρες, ενώ θα αυξηθεί 2,4 φορές 
στις γυναίκες. Έτσι ο αριθμός των καταγμάτων 
ισχίου παγκόσμια από 1,7 εκατομμύρια το έτος 
1990 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 6,3 εκατομμύ-
ρια το 2050 (Gullberg et al, 1997).

Η θνησιμότητα στους έξι μήνες μετά το κάταγ-
μα είναι 18-34% (10-20% μεγαλύτερη της ομάδας 
ελέγχου) και οι άνδρες φαίνεται να έχουν πιο αυ-
ξημένη θνησιμότητα από τις γυναίκες ίδιας ηλι-
κίας, παρότι τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα 
(Sernbo and Johnell, 1993, Poor et al, 1995).

Τρεις παράγοντες επηρεάζουν τη θνησιμότητα 
των ανδρών με κατάγματα του ισχίου: συνύπαρξη 
ασθενειών, ηλικία και ανοϊκές εκδηλώσεις κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας. Φαίνεται ότι η αλληλεπί-
δραση του κατάγματος του ισχίου και των ασθε-
νειών που συνυπάρχουν αποτελεί τη μεγαλύτερη 
απειλή για την επιβίωση (Poor et al, 1995).

Εκτός από αυξημένη θνησιμότητα, τα κατάγμα-
τα του ισχίου συνοδεύονται και από σημαντική 
νοσηρότητα. Ένα χρόνο μετά το κάταγμα μόνο το 
21% των ασθενών είναι ανεξάρτητοι, ενώ το 79% 
χρειάζεται βοήθεια. Τέλος, μόνο το 41% από τους 
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επιβιώσαντες θα αποκτήσει τελικά την προ του 
κατάγματος λειτουργικότητα (Poor et al, 1995).

Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις των σπονδυ-
λικών καταγμάτων. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν 
αυξημένη θνησιμότητα (18% πέντε χρόνια μετά 
το κάταγμα), υποδηλώνοντας ότι αυτή η αυξημέ-
νη θνησιμότητα οφείλεται στις συνυπάρχουσες 
ασθένειες και όχι σε αυτό καθ’εαυτό το κάταγμα 
(Cooper, 1993, Ismail et al, 1998). Ιδιαίτερα βα-
σανιστική είναι και η νοσηρότητα των σπονδυ-
λικών καταγμάτων (Kanis et al, 1992, Buerger et 
al, 1997). Σε μια μελέτη ανδρών από την Αγγλία 
που ρωτήθηκαν 6 μήνες μετά από συμπτωματικό 
σπονδυλικό κάταγμα, τα ¾ αναφέρουν διαταρα-
χές του ύπνου λόγω άλγους και οι μισοί έκαναν 
ακόμη χρήση αναλγητικών σε καθημερινή βάση 
(Scane et al, 1994).

Η συχνότητα των καταγμάτων του περιφερικού 
άκρου κερκίδας (κατάγματα Colle’s) αυξάνεται 
με το πέρασμα της ηλικίας, είναι όμως σημαντι-
κά χαμηλότερη στους άνδρες συγκριτικά με τις 
γυναίκες (Jones et al, 1994, Melton et al, 1998, 
Sanders et al, 1999). Στους άνδρες που υφίστανται 
κάταγμα περιφερικού άκρου κερκίδας, ο κίνδυνος 
επακόλουθου οστεοπορωτικού κατάγματος ισχί-
ου είναι μεγαλύτερος από αυτόν οστεοπορωτικού 
κατάγματος σπονδυλικής στήλης ( Haentjens et 
al, 2004).

1.2  Επιπολασμός της οστεοπόρωσης και της 
οστεοπενίας στους άνδρες

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Π.Ο.Υ., ένα άτομο 
θεωρείται ότι έχει «οστεοπόρωση» όταν η οστι-
κή πυκνότητά του είναι 2,5 σταθερές αποκλίσεις 
και «οστεοπενία» εάν είναι 1 έως 2,5 σταθερές 
αποκλίσεις κάτω από τη μέση οστική πυκνότητα 
φυσιολογικών νέων γυναικών. Για τους άνδρες 
δεν υπάρχει ακόμη ομοφωνία για τα κριτήρια που 
πρέπει να ισχύσουν (Τροβάς, 2004).

Χρησιμοποιώντας τιμές αναφοράς φυσιολογι-
κών νέων ανδρών, το κριτήριο του Τ-score και 
τα δεδομένα της μελέτης NHANES III έδειξαν 
ότι το 33% των ανδρών ηλικίας 50 ετών και άνω 
είχαν «οστεοπενία» και το 6% «οστεοπόρωση» 

(Looker et al, 1997). Σε μια άλλη επιδημιολογική 
μελέτη, Dubbo study, με δεδομένα από μετρήσεις 
της οστικής πυκνότητας του αυχένα του μηριαίου 
οστού ο επιπολασμός της οστεοπόρωσης ως επα-
κόλουθο της γήρανσης ήταν 27% στις γυναίκες 
και 11% στους άνδρες ( Center, 1998).

Τέλος, μία πρόσφατη μελέτη προτείνει ότι το 
ίδιο διαγνωστικό κριτήριο (Τ-score≤ -2,5) που 
χρησιμοποιείται για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες μπορεί να εφαρμοστεί και στους άνδρες 
(Selby et al, 2000).

2. Αίτια της ανδρικής οστεοπόρωσης

Ως ιδιοπαθής οστεοπόρωση ορίζεται η οστεο-
πόρωση που εμφανίζεται χωρίς να μπορεί να ανα-
καλυφθεί κάποιο γνωστό αίτιο. Στις περισσότερες 
σειρές, όπως και σε αυτή των Τροβά και Λυρίτη 
(1997), το ποσοστό της ιδιοπαθούς οστεοπόρω-
σης φθάνει περίπου το 50% των ανδρών με οστε-
οπόρωση, αλλά με τα μοντέρνα διαγνωστικά ερ-
γαλεία και με μεγαλύτερη εμβάθυνση στους μη-
χανισμούς που προκαλούν οστική απώλεια στους 
άνδρες, ο αριθμός των ανδρών των οποίων η πά-
θηση δεν μπορεί να εξηγηθεί θα ελαττώνεται.

Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι το 30-60% των 
ανδρών με χαμηλή οστική μάζα και σπονδυλι-
κά κατάγματα έχουν κάποιο δευτεροπαθές αί-
τιο (Seeman and Melton, 1983, Seeman, 1983 
Kelepouris et al, 1995, Kholsa et al, 1998, Scane 
et al, 1999, Legrand et al, 2000). Οι Τροβάς Γ. και 
Λυρίτης Γ. αναφέρουν ότι στο 43% των ανδρών 
με οστεοπόρωση υπήρχε κάποιος παράγοντας 
κινδύνου.

Τα πρωτοπαθή αίτια οστεοπόρωσης στους άν-
δρες αναφέρονται στον Πίνακα 1. Τα συχνότερα 
αίτια οστεοπόρωσης στους άνδρες είναι η υπερ-
κορτιζολαιμία (είτε ενδογενής π.χ. σύνδρομο 
Cushing , είτε πιο συχνά λήψη κορτικοστεροει-
δών), ο υπογοναδισμός και η κατάχρηση οινο-
πνεύματος (Bilezikian, 1999).

Η παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης από 
κορτικοστεροειδή είναι παρόμοια στους άνδρες 
και τις γυναίκες με κύριο μηχανισμό την άμεση 
καταστολή της οστεοβλαστικής δραστηριότη-
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τας, συμπεριλαμβανομένων των αυξητικών πα-
ραγόντων που προάγουν τον πολλαπλασιασμό 
του κολλαγόνου ( McCarthy et al, 1990, Reid, 
1997). H χρήση κορτικοστεροειδών ευθύνεται 
για το 16-18% των περιπτώσεων δευτεροπαθούς 
οστεοπόρωσης στους άνδρες (Seeman et al, 1983, 
Kelepouris et al, 1995, Scane et al, 1999). Επίσης 
μυϊκή αδυναμία, ακινητοποίηση, μειωμένη εντε-
ρική απορρόφηση ασβεστίου, ασβεστιουρία, μεί-
ωση των επιπέδων της τεστοστερόνης του ορού 
μπορεί να συμβάλλουν στην οστική απώλεια που 
προκαλούν τα κορτικοστεροειδή (Orwoll and 
Klein, 1995, Fitzgerald et al, 1997).

Οσον αφορά στον υπογοναδισμό, πρέπει να 
τονίσουμε ότι υπάρχει μικρού βαθμού συσχέτιση 
της ελεύθερης τεστοστερόνης του ορού με την 
οστική πυκνότητα σε ορισμένες σκελετικές θέσεις 

(αυχένας μηριαίου, τρίγωνο Ward) και μεγάλου 
βαθμού συσχέτιση της ελεύθερης τεστοστερόνης 
του ορού με την οστική πυκνότητα στη σπονδυλι-
κή στήλη (Ongphiphadhanakul et al, 1995).

Είναι βέβαιο πάντως ότι ο υπογοναδισμός απο-
τελεί σημαντικό αίτιο δευτεροπαθούς οστεοπό-
ρωσης μέχρι και 30% σε διάφορες σειρές (Orwoll 
ES and Klein, 1995), ενώ χαμηλά επίπεδα ελεύ-
θερης τεστοστερόνης ορού βρίσκονται συχνά σε 
άνδρες με κάταγμα ισχίου (Boonen et al, 1997). 

Ο αλκοολισμός ενοχοποιείται σαν αιτία δευ-
τεροπαθούς οστεοπόρωσης σε ποσοστό 15-20% 
των οστεοπορωτικών ανδρών (Kelepouris et al, 
1995, Scane et al, 1990, Seeman et al, 1983). Σε 
άνδρες με κατάχρηση αλκοόλ βρέθηκε αυξημένη 
οστική απώλεια και αύξηση στο σχετικό κίνδυνο 
κατάγματος ισχίου (Hoidrup et al, 1999).
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1. Ορμονικά -Υπογοναδισμός
-Σ. Cushing
-Υπερθυρεοειδισμός
-Υπερπαραθυρεοειδισμός
     (πρωτοπαθής και δευτεροπαθής)

2. Φάρμακα
- Κορτικοστεροειδή, αντιεπιληπτικά 
- Θυροξίνη, GnRH αγωνιστές 
- Χημιεοθεραπευτικά/ανοσοκατασταλτικά  

3. Γενετικά - Ατελής οστεογένεση (ενήλικη μορφή) 
- Νόσοι του συνδετικού ιστού 
- Ομοκυστινουρία, υποφωσφατασία 
- Β-θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία 
- Κυστική ίνωση

4. Γαστρεντερικά - Ν.Crohn, κοιλιοκάκη, έλλειψη λακτάσης
- Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
- Γαστρεκτομή 

5. Συστηματικές νόσοι
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
- Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 
- Πολλαπλούν Μυέλωμα
- Άλλες κακοήθεις παθήσεις 
- Μαστοκύττωση, Διατροφικές διαταραχές 
- Ηπατική και Νεφρική ανεπάρκεια

6. Άλλα αίτια -Αλκοολισμός 
- Ασβεστιουρία 
- Ακινητοποίηση

Πίνακας1: Πρωτοπαθή αίτια οστεοπόρωσης στους άνδρες



3.  Κλινική προσέγγιση του οστεοπορωτι-
κού άνδρα

Η εμφάνιση καταγμάτων χαμηλής βίας, η ακτι-
νολογική οστεοπενία ή οι σπονδυλικές παραμορ-
φώσεις και η παρουσία νόσων που συνοδεύονται 
από χαμηλή οστική μάζα υποδηλώνει την παρου-
σία μεταβολικής οστικής νόσου και συνιστάται η 
μέτρηση οστικής μάζας.

3.1.Διαγνωστικά κριτήρια

Ενώ η μέτρηση της οστικής μάζας στη ΣΣ ή στο 
ισχίο, προβλέπει τον κίνδυνο κατάγματος για τις 
γυναίκες, τα δεδομένα είναι λίγα για τους άνδρες. 
Υπάρχει μια συνεχιζόμενη διχογνωμία για το εάν 
πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθεί το Τ-score ως δεί-
κτης για την έναρξη αντιοστεοπορωτικής αγωγής. 
Οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση 
της απόλυτης τιμής της οστικής πυκνότητας σα 
διαγνωστικό κριτήριο για την έναρξη αντιοστε-
οπορωτικής αγωγής στους άνδρες (Boonen et al, 
2007).

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα φαίνεται 
ότι, ενώ κάθε σταθερή απόκλιση που μειώνεται η 
οστική πυκνότητα προβλέπει παρόμοιο κίνδυνο 
και στους άνδρες και στις γυναίκες, ο απόλυτος 
κίνδυνος για κάποιο δεδομένο επίπεδο οστικής 
πυκνότητας διαφέρει ανάλογα με το φύλο (Cauley  
et al, 2000, DeLaert et al, 2000).

Στους άνδρες όταν το Τ-score είναι μικρότερο 
από 2,5 σταθερές αποκλίσεις, δε συσχετίζεται με 
απόλυτα υψηλό κίνδυνο κατάγματος και επιβάλ-
λεται η περαιτέρω διερεύνηση για αποκλεισμό 
πρωτοπαθών αιτίων οστικής απώλειας. Αυτή η 
εκτίμηση περιλαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό, 
φυσική εξέταση του αρρώστου και έναν εργαστη-
ριακό έλεγχο βιοχημικών δεικτών. Επιπρόσθετα 
δίνουμε συστάσεις στον άρρωστο για αλλαγή του 
τρόπου ζωής, προσθήκη ασβεστίου στο διαιτολό-
γιο και διενέργεια μέτρηση οστικής μάζας σε δύο 
χρόνια.

3.2. Διαφορική διάγνωση

Ένα ποσοστό των ανδρών που ανακαλύπτε-

ται ότι έχουν χαμηλή οστική μάζα ή κατάγματα 
πάσχει από οστεομαλακία. Υπολογίζεται ότι το 
4-47% των ανδρών με κατάγματα ισχίου πάσχουν 
από οστεομαλακία (Aaron et al, 1974, Hordon et 
al, 1990). To γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία 
για τη χώρα μας γιατί, αντίθετα από τις προϋπο-
θέσεις , η Ελλάδα, όπως και άλλες μεσογειακές 
χώρες (Ιταλία, Ισπανία), έχουν τα χαμηλότε-
ρα επίπεδα βιταμίνης D στην Ευρώπη (Van der 
Wielen et al, 1995).

3.3.  Προσέγγιση του οστεοπορωτικού άνδρα: 
ιστορικό, φυσική εξέταση, εργαστηριακός 
έλεγχος 

Η διαγνωστική προσέγγιση του οστεοπορωτι-
κού άνδρα πρέπει να έχει στόχο όχι μόνο την ανα-
γνώριση των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο κατάγ-
ματος και την επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής 
αγωγής αλλά και τον αποκλεισμό πιθανούς δευ-
τεροπαθούς οστεοπόρωσης ή τυχόν κακοήθειας. 
Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και ο εργαστηρια-
κός έλεγχος (μέτρηση οστικής μάζας, βιοχημικός 
έλεγχος) θα βοηθήσουν στην αρχική προσέγγιση 
του οστεοπορωτικού άνδρα. Η ραχιαία κύφωση 
υποδηλώνει σοβαρή σπονδυλική παραμόρφωση. 
Η χαμηλή οστική μάζα θεωρείται σοβαρός παρά-
γοντας κινδύνου.

Η εκτίμηση του κινδύνου για οστεοπόρωση 
πρέπει να αρχίζει με τη λήψη ενός λεπτομερούς 
ιστορικού, όπου θα αναζητούνται οι προδιαθεσι-
κοί παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση, αλλά 
και στην αναζήτηση παραγόντων κινδύνου και 
νοσημάτων που προκαλούν δευτεροπαθή οστεο-
πόρωση. Τέλος πρέπει να δίδεται σημασία σε όλες 
τις παθήσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα.

Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου στους άν-
δρες είναι η ηλικία ( 65 ετών και πάνω), το κάπνι-
σμα, το αλκοόλ, η χαμηλή διατροφή σε ασβέστιο 
και βιταμίνη D, η μειωμένη φυσική δραστηριότη-
τα, ο υπογοναδισμός, το χαμηλό σωματικό βάρος, 
το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, χρόνιες 
παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, υπερθυρεοειδι-
σμός κ.α.) και η χρόνια λήψη φαρμάκων (κορτικο-
στεροειδή, αντιεπιληπτικά κ.α.). Το προηγούμενο 
κάταγμα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγο-
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ντα, καθώς υποδηλώνει την παρουσία μεταβολι-
κού οστικού νοσήματος, ενώ προμηνύει και την 
εμφάνιση άλλων καταγμάτων.

Για τους άνδρες με χαμηλή οστική μάζα ο ερ-
γαστηριακός έλεγχος ρουτίνας πρέπει να πε-
ριλαμβάνει: γενική αίματος, ΤΚΕ, κρεατινίνη, 
τρανσαμινάσες, ασβέστιο, φωσφόρο, αλκαλική 
φωσφατάση. Εάν με τον έλεγχο έχουμε ενδείξεις 
για κάποια συγκεκριμένη νοσηρή κατάσταση που 
σχετίζεται με οστική απώλεια προχωράμε στον 
κατάλληλο έλεγχο.

Για τους άνδρες με χαμηλή οστική μάζα και βι-
οχημικό έλεγχο ρουτίνας φυσιολογικό, ο οποίος 
δεν αναδεικνύει συγκεκριμένη αιτία που να σχε-
τίζεται με την οστική απώλεια, θα πρέπει να γίνει 
ένας πιο εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος για 
τη διερεύνηση πρωτοπαθών αιτίων. Ο έλεγχος θα 
περιλαμβάνει τον προσδιορισμό:

- ελεύθερης τεστοστερόνης και LH ορού για 
να αποκλεισθεί ο υπογοναδισμός (πρωτοπαθής- 
δευτεροπαθής)

- TSH ορού για αποκλεισμό υπερθυρεοειδι-
σμού

- ασβέστιο- κρεατινίνη ούρων 24ώρου για τον 
έλεγχο υπερασβεστιουρίας (υπερπαραθυρεοειδι-
σμός) ή υποασβεστιουρίας (έλλειψη βιταμίνης D, 
γαστρεντερικά νοσήματα).

- PTH ορού για αποκλεισμό πρωτοπαθούς ή 
δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε άν-
δρες με μη φυσιολογικές τιμές ασβεστίου, φω-
σφόρου ή 25(ΟΗ)D.

- ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24ώρου όταν 
υπάρχει κλινική υποψία συνδρόμου Cushing.

- ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού για αποκλει-
σμό πολλαπλού μυελώματος, ιδίως σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς (Orwoll and Klein, 2001).

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η λαγό-
νια οστική βιοψία ενδείκνυται για εκείνους τους 
άνδρες που ο λεπτομερής βιοχημικός έλεγχος δεν 
κατάφερε να αποκαλύψει κάποιο αίτιο οστεοπό-
ρωσης (Jackson et al, 1990). Η προσέγγιση αυτή 
βασίζεται σε ορισμένα δεδομένα:

α/ μ πορεί να ανιχνεύσει λανθάνουσες μορφές 
οστεομαλακίας

β/ ν α ανακαλύψει σπάνιες μορφές οστεοπόρω-
σης (πχ μαστοκύττωση)

γ/  να μας δώσει πληροφορίες για το ρυθμό 
οστικής ανακατασκευής του ασθενούς και 
να βοηθήσει περαιτέρω στη διαφορική διά-
γνωση (πχ. υπερπαραθυρεοειδισμός ή υπερ-
θυρεοειδισμός που δεν είχε αξιολογηθεί 
προηγουμένως, κακοήθεια κλπ). Δυστυχώς, 
όμως, υπάρχει σημαντική ετερογένεια των 
ιστομορφομετρικών δεικτών των ανδρών με 
οστεοπόρωση και παρόλο που είναι ασφαλής 
δεν παύει να είναι μια επεμβατική μέθοδος.

4. Θεραπεία ανδρικής οστεοπόρωσης

Η ανίχνευση των ανδρών που θα ωφεληθούν από 
κάποια θεραπευτική παρέμβαση είναι δύσκολο να 
γίνει . Σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, άνδρες που έχουν οστική πυ-
κνότητα από 2 έως 2,5 σταθερές αποκλίσεις κάτω  
από τη μέση τιμή νέων ανδρών είναι υποψήφιοι 
για θεραπεία. Εκείνοι οι οποίοι εμφανίζουν οστε-
οπενία (δηλαδή όταν η οστική πυκνότητα είναι 1 
έως 2,5 σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη μέση 
οστική πυκνότητα φυσιολογικών νέων ατόμων) 
αλλά έχουν και άλλους παράγοντες αυξημένου 
κινδύνου για κάταγμα (ιστορικό προηγούμενου 
αναίτιου κατάγματος, νοσήματα που προκαλούν 
ταχεία οστική απώλεια, δευτεροπαθή αίτια) θα 
πρέπει να λαμβάνουν προληπτική θεραπεία που 
να περιλαμβάνει ασβέστιο (1500mg/ ημερησίως) 
και βιταμίνη D (600-800 IU /ημερησίως).

Παράλληλα, επειδή η πρόληψη αποτελεί την 
καλύτερη θεραπεία θα συστήσουμε αλλαγή του 
τρόπου ζωής, σωστή διατροφή, αποφυγή της κα-
τάχρησης αλκοόλ, καπνίσματος και αύξηση της 
σωματικής δραστηριότητας. Εάν στον επόμενο 
έλεγχο (μέτρηση οστικής πυκνότητας) διαπιστω-
θεί περαιτέρω οστική απώλεια αυτή θα πρέπει 
να αντιμετωπισθεί φαρμακευτικά (Boonen et al, 
2007).

4.1 Ασβέστιο και βιταμίνη D

Ενώ υπάρχουν αρκετές τυχαιοποιημένες μελέ-
τες που υποστηρίζουν τη θετική επίδραση που έχει 
η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D στον κίν-
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δυνο του κατάγματος, μερικές μελέτες δε βρήκαν 
σημαντική μείωση στον κίνδυνο του κατάγματος 
με τη συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου και 
βιταμίνης D (Porthouse et al, 2005, The RECORD 
Trial Group, 2005, Jackson et al, 2006).

Τα αντιφατικά αυτά αποτελέσματα οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχουν πρό-
σθετες προϋποθέσεις που να επιβεβαιώνουν την 
κλινική αποτελεσματικότητα του ασβεστίου και 
της βιταμίνης D. Αυτές οι προϋποθέσεις περιλαμ-
βάνουν τη δόση της βιταμίνης D, την προσθήκη 
του ασβεστίου στη βιταμίνη D, το σκοπό της συ-
μπληρωματικής χορήγησης ασβεστίου και βιταμί-
νης D σε αυτούς που πάσχουν από διάφορες ανε-
πάρκειες και την ανάγκη για καλή συμμόρφωση 
στη θεραπεία (Boonen  et al, 2006). Η συμπληρω-
ματική χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D είναι 
πιο αποτελεσματική όταν προορίζεται για άνδρες 
που λαμβάνουν αντιοστεοπορωτική αγωγή, κά-
νουν χρήση κορτικοστεροειδών ή είναι πιθανόν 
να έχουν ανεπάρκεια ασβεστίου ή βιταμίνης D.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες συνι-
στάται για τους άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 
65 ετών ημερήσια πρόσληψη 1500mg ασβεστίου 
και 800IU βιταμίνης D ( Boonen et al, 2006).

4.2 Διφωσφονικά

Το πρώτο διφωσφονικό που χρησιμοποιήθηκε 
σε αμιγώς ανδρικό πληθυσμό ήταν η ετιδρονάτη 
σε μία μελέτη κυκλικής χορήγησης ( με ασβέστιο) 
και στην οποία παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στην 
οστική πυκνότητα της ΣΣ και του αυχένα του 
μηριαίου ( 3,2% και 0,7% ανά χρόνο, αντίστοιχα) 
χωρίς δεδομένα για τη συχνότητα καταγμάτων 
(Anderson et al, 1997).

Μια άλλη μεγάλη πολυκεντρική ελεγχόμενη με-
λέτη με αλενδρονάτη, έδειξε μετά από θεραπεία 
διάρκειας δύο ετών, αύξηση της οστικής μάζας 
και στη ΣΣ και στον αυχένα του μηριαίου (7% και 
2,5% αντίστοιχα) και μειωμένο σχετικό κίνδυνο 
σπονδυλικών καταγμάτων παρότι ο αριθμός των 
καταγμάτων ήταν μικρός. (Orwoll et al, 2000). 
Ένα ενδιαφέρον γεγονός ήταν ότι η αλενδρονά-
τη αύξησε την οστική πυκνότητα παρόμοια και 
στους άνδρες που είχαν χαμηλά βασικά επίπεδα 

και σε αυτούς που είχαν φυσιολογικά επίπεδα τε-
στοστερόνης ορού.

Τα διφωσφονικά χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε 
μελέτες ανδρών με οστεοπόρωση από κορτικο-
στεροειδή. Σε μια κλινική μελέτη ανδρών οι οποί-
οι ελάμβαναν κορτικοστεροειδή, η αλενδρονάτη 
αύξησε σημαντικά την οστική πυκνότητα της 
σπονδυλικής στήλης (Saag et al, 1998). Παρόμοια 
αποτελέσματα αναφέρθηκαν για την ετιδρονάτη 
και τη ριζεδρονάτη ( Adachi et al, 1997, Reid et al, 
2000). Σε άνδρες ασθενείς που ελάμβαναν κορτι-
κοστεροειδή, η ριζενδρονάτη προκάλεσε αύξηση 
της οστικής μάζας στη ΣΣ και στο ισχίο με στα-
τιστικά σημαντική μείωση της συχνότητας των 
σπονδυλικών καταγμάτων (Reid et al, 2001).

4.3 Καλσιτονίνη 

Τα δεδομένα που αφορούν στη χορήγηση καλ-
σιτονίνης σε άνδρες με οστεοπόρωση είναι ισχνά. 
Το 2002 δημοσιεύτηκε μια τυχαιοποιημένη διπλή 
τυφλή ελεγχόμενη με placebo μελέτη της επί-
δρασης 200 μονάδων καθημερινά για ένα χρόνο 
καλσιτονίνης σολωμού ενδορρινικά σε άνδρες 
με ιδιοπαθή οστεοπόρωση (Trovas, et al, 2002). 
Στους άνδρες οι οποίοι έλαβαν καλσιτονίνη πα-
ρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της οστικής πυ-
κνότητας στη σπονδυλική στήλη και μείωση των 
οστικών βιοχημικών δεικτών με εξαιρετική ανοχή 
εκ μέρους των ασθενών. Τα ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα θα πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για 
άλλη μελέτη με τελικό στόχο τα κατάγματα.

4.4 Τεριπαρατίδη

Πρόσφατες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες 
σε άνδρες με οστεοπόρωση έδειξαν ότι η χορή-
γηση ενέσιμης ανασυνδυασμένης παραθορμόνης 
(τεριπαρατίδη) σε δόση 20μg καθημερινά για 18 
μήνες αυξάνει σημαντικά την οστική μάζα και 
τους βιοχημικούς οστικούς δείκτες (Kurland et al, 
2000, Orwoll et al, 2003).

Σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπό-
ρωση, η τεριπαρατίδη μειώνει τη συχνότητα των 
σπονδυλικών και μη- καταγμάτων κατά 65% και 
53% αντίστοιχα, συγκριτικά με την ουσία placebo, 
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με ένα αποδεκτό προφίλ ασφάλειας (Neer et al, 
2001). Πιο πρόσφατα, η τεριπαρατίδη βρέθηκε να 
προκαλεί παρόμοιες αυξήσεις στην οστική πυκνό-
τητα σε οστεοπορωτικούς άνδρες και να μειώνει 
τον κίνδυνο καταγμάτων (Kaufman et al, 2005).

Aκόμη και 18 μήνες μετά τη διακοπή της θερα-
πείας, ο κίνδυνος σπονδυλικού κατάγματος συνέ-
χισε να είναι χαμηλότερος σε ασθενείς που είχαν 
λάβει προηγουμένως τεριπαρατίδη συγκριτικά με 
εκείνους που έλαβαν ουσία placebo, αλλά ο αριθ-
μός είναι μικρός και η μείωση του κινδύνου δεν 
έφθασε σε επίπεδα στατιστικώς σημαντικά. Πα-
ρόλα αυτά η τεριπαρατίδη είναι αποτελεσματική 
στη θεραπεία της οστεοπόρωσης και μειώνει τον 
κίνδυνο κατάγματος ανεξαρτήτως φύλου.

4.5 Θεραπεία υποκατάστασης με ανδρογόνα

Γενικά η επίδραση της τεστοστερόνης στην 
οστική μάζα των ανδρών εξαρτάται από το επίπε-
δο της γοναδικής λειτουργίας και το στάδιο ανά-
πτυξης του ατόμου, τη διάρκεια του προϋπάρχο-
ντος υπογοναδισμού, το βαθμό της οστεοπενίας 
και τη διάρκεια της θεραπείας με τεστοστερόνη 
(Leifke et al, 1998).

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, σε άνδρες ηλι-
κίας άνω των 65 ετών, με οριακά χαμηλή τεστο-
στερόνη στον ορό του αίματος και χαμηλή οστική 
μάζα που πήραν θεραπεία υποκατάστασης με αν-
δρογόνα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
στην οστική πυκνότητα στη ΣΣ συγκριτικά με 
άνδρες που πήραν μόνο θεραπεία με ασβέστιο 
(Snyder et al, 1999). Από την άλλη μεριά, σε πιο 
ηλικιωμένους άνδρες με χαμηλά επίπεδα τεστο-
στερόνης στον ορό του αίματος, η θεραπεία υπο-
κατάστασης με ανδρογόνα βρέθηκε ότι προκαλεί 
σημαντική αύξηση της οστικής μάζας και στη 
ΣΣ και στον αυχένα του μηριαίου (Amory et al, 
2004).

Το εάν λοιπόν η αγωγή υποκατάστασης με αν-
δρογόνα μπορεί να αναστείλει ή να υποστρέψει 
την οστική απώλεια στο γηράσκοντα άνδρα είναι 
κεφαλαιώδους σημασία ερώτημα, αλλά χρειαζό-
μαστε περισσότερα δεδομένα για τα πλεονεκτή-
ματα και τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας στρατη-
γικής. 

Abstract

Male osteoporosis. Review of the litterature.

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis

Male osteoporosis is associated with a significant 
burden in terms of morbidity, mortality and eco-
nomic cost. Despite recent advances in the under-
standing of the male osteoporotic syndrome, the 
evaluation and treatment of men suffering from 
osteoporosis remains a clinical challenge. In men 
with osteoporosis, it remains particularly critical to 
exclude underlying pathological causes as these are 
much more likely to be present than in women. The 
available evidence suggests that the anti-fracture 
efficacy of treatment with alendronate, risedronate 
or teriparatide is similar on both sexes. Additional 
research is warranted to prospectively address the 
usefulness of BMD measurements, to predict frac-
ture risk, to identify those men who are likely to 
benefit the most from therapy, and to monitor indi-
vidual responses to therapy.

Key words: male osteoporosis, Bone mineral density 
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Περίληψη

Η χειρουργική θεραπεία για τη συμπτωματική αυχενική και 
οσφυική σπονδύλωση (spondylosis) επικρατεί τα τελευταία χρόνια. 
Με αυτόν τον διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό επεμβάσεων στη σπον-
δυλική στήλη, όλο και περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν επίμο-
να συμπτώματα και δυσλειτουργίες μετεγχειρητικά και απαιτούν 
τη (δεύτερη) χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης. Αν και πολλές 
πτυχές της προετοιμασίας και της επέμβασης στη σπονδυλική στή-
λη είναι παρόμοιες τόσο για την πρωταρχική όσο και για τη χειρουρ-
γική επέμβαση αναθεώρησης, εντούτοις υπάρχουν επιπρόσθετες 
ειδικές εξετάσεις και λεπτομερής επαναξιολόγηση που πρέπει να 
γίνουν για να καθορισθεί εάν ένας ασθενής είναι υποψήφιος για 
μια χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης.

Η προεγχειρητική προετοιμασία πρέπει να συμπεριλάβει την 
εξέταση για δυνητική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. Κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης οι συμφύσεις μπορεί να δυσκολέψουν ιδι-
αίτερα τη χειρουργική διαδικασία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να ληφθεί ώστε να αποφύγουμε τη σχάση της σκληράς μήνιγγος 
(durotomy). Η πρόγνωση για μια χειρουργική επέμβαση αναθεώ-
ρησης μπορεί να προβλεφθεί καλύτερα από την έκβαση που είχε 
ο ασθενής μετά την αρχική (πρωταρχική) χειρουργική επέμβαση. 
Όπως με οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, η αυστηρή επιλογή 
των ασθενών είναι επιτακτική για την επιτυχή έκβαση και για όσο 
το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.

Επιπλοκές της χειρουργικής 
επέμβασης αναθεώρησης 
επί της σπονδυλικής στήλης. 
Μελέτη ανασκόπησης.
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Εισαγωγή

Η χειρουργική θεραπεία για τη συμπτωματική 
οσφυική σπονδύλωση, που συμπεριλαμβάνει είτε 
τη στένωση είτε τη ριζοπάθεια (radiculopathy), 
επικρατεί κυρίως στις πολύ αναπτυγμένες χώρες 
(ΗΠΑ). Πολλοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης 
εντούτοις, συνεχίζουν συχνά να παρουσιάζουν 
συμπτώματα που απαιτούν τη χειρουργική επέμ-
βαση αναθεώρησης. Στην οσφυική σπονδυλι-
κή στήλη το ποσοστό αποτυχίας έχει αναφερθεί 
οτι είναι υψηλό, έως και 37%, μετά από οσφυική 
σπονδυλοδεσία, και εξίσου υψηλό, έως και 30%, 
μετά από οσφυική χειρουργική επέμβαση χω-
ρίς σπονδυλοδεσία (Frymoyer 1978). Επιμελής 
επιλογή ασθενών και άριστη χειρουργική τεχνι-
κή μπορούν να ελαττώσουν την ανάγκη για χει-
ρουργική επέμβαση αναθεώρησης. Ακόμη και με 
αυτές τις προϋποθέσεις εντούτοις, η ανάγκη για 
χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης στη σπον-
δυλική στήλη δε μπορεί να αποφευχθεί σε πολλές 
περιπτώσεις.

Κατά την ανάληψη διενέργειας μιας χειρουργικής 
επέμβασης αναθεώρησης, ορισμένοι παράγοντες 
πρέπει να εξεταστούν επιπλέον, και που δεν εμφανί-
ζονται κατά τη διάρκεια της αρχικής (πρώτης) επέμ-
βασης. Η γενική επιμέλεια της χειρουργικής τομής εί-
ναι επιτακτική, επειδή η αιμάτωση γενικά των ιστών 
μπορεί να αποδειχθεί σημαντική στις χειρουργικές 
επεμβάσεις αναθεώρησης. Η επισκληρίδια ίνωση και 
οι συμφύσεις μπορούν να καταστήσουν μια χειρουρ-
γική επέμβαση αναθεώρησης σημαντικά δυσκολότε-
ρη και επιπλέον μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο 
της μηνιγγόσχισης (durotomy). Η σπονδυλοδεσία 
μπορεί να οδηγήσει σε επιταχυνόμενο εκφυλισμό 
στους παρακείμενους μεσοσπονδύλιους δίσκους, ενώ 
η ευρεία (εκτενής) πεταλεκτομή μπορεί να οδηγήσει 
στο μέλλον σε αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφουμε μερικές από τις 
γενικές αναφορές και εκτιμήσεις στη χειρουργική 
επέμβαση αναθεώρησης ανασκοπώντας άρθρα της 
διεθνούς βιβλιογραφίας .

Χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης

Προεγχειρητική αξιολόγηση

Πολλοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μια πρω-
ταρχική (αρχική) χειρουργική επέμβαση στη σπον-
δυλική στήλη συνεχίζουν να έχουν οσφυαλγία ή αυ-
χεναλγία. Η οπίσθια προσπέλαση μπορεί να προκα-
λέσει μυοσυνδεσμικό πόνο εξαιτίας της επεμβατικής 
κάκωσης των παρασπονδυλικών μυών από τα υλικά 
της σπονδυλοδεσίας (βίδες, ράβδοι κ..α). Επομένως 
είναι σημαντικό να ψηλαφάται ολόκληρη η οσφυική 
ή/και η αυχενική μοίρα προκειμένου να ανευρεθούν 
επώδυνα σημεία όπου μπορεί να γίνει αναισθητική 
έγχυση. Προσεκτική ψηλάφηση της εντομής του 
ισχιακού νεύρου (sciatic notch) είναι επίσης απαραί-
τητη, για να καθοριστεί εάν το σύνδρομο ισχιακής 
εντομής είναι μια πιθανή αιτία των συμπτωμάτων 
του ασθενή. 

Όπως πάντα, μια πλήρης προεγχειρητική νευρολο-
γική εξέταση είναι ουσιαστική. Στους ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη οσφυική ή αυχενι-
κή δισκεκτομή, ο χειρουργός πρέπει να καθορίσει εάν 
τα συμπτώματα είναι στο ίδιο επίπεδο και την ίδια 
πλευρά ή εάν η ριζοπάθεια συσχετίζεται με κάποια 
νέα βλάβη (Ozgen 1999). Είναι επίσης σημαντικό να 
καθοριστεί εάν ο ασθενής βελτιώνεται και για πόσο 
χρονικό διάστημα μετά από την αρχική επέμβαση. Η 
έκβαση μετά από την αρχική χειρουργική επέμβαση 
μπορεί να είναι ένας βασικός προγνωστικός δείκτης 
της αναθεωρητικής επέμβασης (Stewart 1996). Οι 
Stewart και Sachs (1996) αναφέρουν ότι στους παρά-
γοντες προδιάθεσης στην αποτυχία της χειρουργικής 
επέμβασης αναθεώρησης συμπεριλαμβάνονται η 
ηλικία του ασθενή, ο αριθμός των χειρουργηθέντων 
μεσοσπονδυλίων επιπέδων κατά την αρχική χειρουρ-
γική επέμβαση και το ελεύθερο διάστημα χωρίς πόνο 
μετά από την αρχική χειρουργική επέμβαση.

Ακτινογραφικές εξετάσεις

Εκτός από την κλινική εξέταση, ακτινογραφικές 
νευροαπεικονιστικές εξετάσεις πρέπει να διενερ-
γηθούν και να αξιολογηθούν προσεκτικά. Στους 
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μια προηγούμενη 
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(πρώτη) χειρουργική επέμβαση, απλές ακτινογραφί-
ες πρέπει να ληφθούν σε κάμψη και έκταση προκει-
μένου να αξιολογήσουμε την πιθανή αστάθεια της 
σπονδυλικής στήλης.

Σε περιπτώσεις στις οποίες πρόσθια μετατόπιση 
σπονδύλων καταδεικνύεται στην κάμψη ή την έκτα-
ση, ιδίως όταν αυτό το εύρημα δεν προϋπήρχε της 
αρχικής χειρουργικής επέμβασης, ο ασθενής μπορεί 
τότε να είναι υποψήφιος για σπονδυλοδεσία. Πράγ-
ματι, συγγραφείς διαφόρων άρθρων έχουν υποστη-
ρίξει τη διενέργεια οσφυικής σπονδυλοδεσίας στη 
θεραπεία της υποτροπής δισκοκήλης που συνδέεται 
με μετεγχειρητική σπονδυλική αστάθεια (Fritsch 
1996, Glassman 1998, Wong 2002). Ακτινογραφίες 
σε κάμψη και έκταση (λειτουργικές) πρέπει επίσης να 
ληφθούν πριν από οποιαδήποτε αρχική χειρουργική 
επέμβαση. Αν και η αστάθεια δεν προκύπτει συνήθως 
από μια τυπική αυχενική ή οσφυική πεταλεκτομή, εί-
ναι πιθανότερο να αναπτυχθεί στους ασθενείς στους 
οποίους η συνδεσμική αστάθεια καταδεικνύεται 
(προϋπάρχει) πριν από την αρχική χειρουργική επέμ-
βαση. Ο Fritsch και συνεργάτες (1996), ανάφεραν ότι 
η σπονδυλική αστάθεια τεκμηριώθηκε σε ποσοστό 
μέχρι και 60% των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε 
πολλαπλές χειρουργικές αναθεωρήσεις.

Η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία είναι επί-
σης ζωτικής σημασίας και είναι τμήμα της προεγχει-
ρητικής προετοιμασίας του αρρώστου. Στον πιθανό 
υποψήφιο ασθενή για χειρουργική επέμβαση αναθε-
ώρησης, η απεικόνιση με ΜRI πρέπει να συμπεριλά-
βει τις T1 και T2 ακολουθίες, με και χωρίς χορήγηση 
σκιαγραφικής ουσίας (GD). Η χορήγηση παραμα-
γνητικής ουσίας (gadolinium) μπορεί να βοηθήσει 
τον ιατρό να διαφοροδιαγνώσει μεταξύ της υποτρο-
πής δισκοκήλης και του ουλώδους ιστού (συμφύ-
σεις) (Cinotti 1998). Τα ελεύθερα τεμάχια δίσκου δεν 
πρέπει να ενισχύσουν την πρόσληψη σκιαστικού στη 
MRI, ενώ ο ουλώδης ιστός θα προσληφθεί έντονα 
από το σκιαστικό. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η χει-
ρουργική επέμβαση αναθεώρησης για συμπτώματα 
που σχετίζονται με συμφύσεις συχνότερα έχει φτωχά 
αποτελέσματα (Fritsch 1996).

Η αξονική τομογραφία μετά από μυελογραφία 
(postmyelography CT) μπορεί επίσης να είναι πολύ 
χρήσιμη στον καθορισμό της ανάγκης ενός ασθε-
νή για χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης. Αν και 

αυτή η εξέταση δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά 
όπως ήταν πριν από την εμφάνιση της μαγνητικής 
τομογραφίας, μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφο-
ρίες όχι εύκολα καταφανείς στις άλλες απεικονιστι-
κές εξετάσεις. Η αξονική μυελογραφία μπορεί να κα-
ταδείξει την ανατομία των νεύρων (ριζών) κατά την 
έξοδό τους από τα μεσοσπονδύλια τρήματα. Μπορεί 
επίσης να αποκαλύψει τον όγκο των ριζών ή διατα-
ραχές της ροής του σκιαστικού υλικού που μπορεί να 
υποδείξει πιθανή αραχνοειδίτιδα.

Απόψεις που αφορούν στη Χειρουργική επέμβαση

Στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε διάφορες 
χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, η 
κακή αιμάτωση των ιστών σχετίζεται συχνά με τη 
χειρουργική προσπέλαση. Αυτή η διαταραχή της αι-
μάτωσης μπορεί να εμποδίσει τη μετεγχειρητική σύ-
γκλειση του χειρουργικού τραύματος (πληγής) και 
μπορεί να προδιαθέσει σε μόλυνση του τραύματος. 
Η αντιβιοτική θεραπεία προ και διεγχειρητικά πρέπει 
να χορηγηθεί χωρίς καμία αμφιβολία. Ιδιαίτερη προ-
σοχή πρέπει να ληφθεί κατά τη διάρκεια της διεγχει-
ρητικής σύγκλεισης του τραύματος για να εξασφα-
λιστεί ότι έγινε σωστή συρραφή κατά στρώματα, με 
τη χρησιμοποίηση των απορροφήσιμων ραμμάτων 
(vicryl). Τα ράμματα του δέρματος πρέπει να παρα-
μείνουν για μακρύτερη χρονική περίοδο (10-14 ημέ-
ρες) απ’ ό,τι για την αρχική επέμβαση.

Κατά την εκτέλεση μιας (πρώτης) αυχενικής ή 
οσφυικής πεταλεκτομής ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να ληφθεί ώστε να μην αποσταθεροποιήσουμε τις 
αρθρικές αποφυσιακές συνδέσεις. Αυτό είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό στους ασθενείς στους οποίους η συν-
δεσμική αστάθεια καταδεικνύεται εμφανώς. Σε αυ-
τήν την περίπτωση ο χειρουργός πρέπει να σκεφθεί 
το ενδεχόμενο της σπονδυλοδεσίας. Προγενέστερη 
ημιπεταλεκτομή, είτε στην αυχενική είτε στην οσφυι-
κή μοίρα, δεν πρέπει να προδιαθέτει σε σπονδυλική 
αστάθεια (Fritsch 1996).

Εκφυλισμός παρακείμενου μεσοσπονδυλίου δίσκου
 

Με την εμφάνιση τεχνικών για την πρόσθια προ-
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σπέλαση στην αυχενική μοίρα (Cloward 1958, Smith 
1958) και την πρόσφατη δημοτικότητα της πρόσθιας 
σπονδυλοδεσίας, οι επιπλοκές αναπτύσσονται πλέον 
σε μακροπρόθεσμη (4-6 έτη) μετεγχειρητική περίο-
δο. Η πρόσθια αποσυμπίεση σε αυχενική δισκεκτομή 
που δεν περιλαμβάνει σπονδυλοδεσία έχει βρεθεί οτι 
προδιαθέτει σε κυφωτική παραμόρφωση του αυχέ-
νος ή σε ψευδάρθρωση (Coric 1997, Etminan 2002). 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κεντρική στένωση του 
σπονδυλικού καναλιού και σε επακόλουθη αυχενική 
μυελοπάθεια. Η πρόσθια αυχενική σπονδυλοδεσία 
έχει αποδειχθεί επίσης οτι προδιαθέτει στον εκφυ-
λισμό παρακείμενων δίσκων. Η ακινητοποίηση ενός 
τμήματος της αυχενικής σπονδυλικής στήλης μπορεί 
να προκαλέσει αυξανόμενη πίεση στο παρακείμενο 
επίπεδο, περισσότερο συχνά στο ανώτερο επίπεδο 
της σπονδυλοδεσίας (Εικόνα 1). 

Σπονδύλωση ή δισκοκήλη στο επίπεδο κεντρικό-
τερα από μια προηγούμενη αυχενική σπονδυλοδεσία 
μπορεί να προκαλέσει νέα ριζοπάθεια ή ακόμα και 
μυελοπάθεια. Τότε η αποσυμπίεση και η επέκταση της 
προηγούμενης αυχενικής σπονδυλοδεσίας απαιτού-
νται να γίνουν χωρίς καμία αμφιβολία (Coric 1997).

Η ευρεία αυχενική πεταλεκτομή μπορεί να οδηγή-
σει επίσης σε κυφωτική παραμόρφωση (Εικόνα 2). Η 
κύφωση μετά από αυχενική πεταλεκτομή μπορεί να 
προκαλέσει αυχεναλγία και συμπτώματα μυελοπά-
θειας. Σε αυτήν την περίπτωση, η πολλαπλή συνδυ-
ασμένη πρόσθια-οπίσθια ανακατασκευή της αυχενι-

κής μοίρας με σπονδυλοδεσία είναι απαραίτητη για 
την αποφυγή επιδείνωσης της κλινικής εικόνας του 
ασθενή και τη στηρικτική διόρθωση του αυχένος.

Ουλώδης Ιστός και διεγχειρητική μηνιγγόσχιση

Η επισκληρίδια ίνωση και οι συμφύσεις αυξάνουν 
σημαντικά το βαθμό δυσκολίας της χειρουργικής 
επέμβασης αναθεώρησης, ειδικά στην οσφυική μοί-
ρα. Ο εκτενής επισκληρίδιος ουλώδης ιστός και οι 
προσκολλήσεις της μήνιγγος (συμφύσεις) αυξάνουν 
την πιθανότητα της διεγχειρητικής (τυχαίας) μηνιγ-
γόσχισης (durotomy). Αυτές οι επιπλοκές είναι δυ-
νατόν να μην αναγνωριστούν κατά τη διάρκεια της 
χειρουργικής επέμβασης. Ο χειρουργός πρέπει να 
εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης, στο πώς να επέμβει με-
ταξύ του ουλώδους ιστού και της σκληράς μήνιγγος 
ώστε να αποκολλήσει ασφαλώς τις ανατομικές αυτές 
δομές. Τα εμφυτεύσιμα υλικά αποφυγής συμφύσεων 
(όπως αdcon-l) έχουν επινοηθεί και δοκιμασθεί για 
να αποτρέψουν το σχηματισμό του ουλώδους ιστού 
(Brotchi 1999), εντούτοις δεν έχουν αποδειχθεί απο-
τελεσματικά και δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στην 
κλινική πράξη. 

 Η διεγχειρητική μηνιγγόσχιση μπορεί να δημι-
ουργήσει πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της 
χειρουργικής επέμβασης. Οι συγγραφείς διαφόρων 
άρθρων έχουν αποδείξει ότι η συχνότητα της μη-

34 Ορθοπαιδική, 22, 1, 2009

Eικόνα 1: Ακτινογραφικές απεικονίσεις 
από έναν 37χρονο άνδρα που είχε υποβλη-
θεί σε προηγούμενη αποσυμπίεση C5-6 και 
σπονδυλοδεσία. Παρουσίασε τέσσερα έτη 
αργότερα, αυχεναλγία και αυχενική μυελο-
πάθεια. 

Αριστερά: Πλάγια ακτινογραφία ΑΜΣΣ. 
Δεξιά: Οβελιαία τομή (T2-ακολουθία) 
μαγνητικής τομογραφίας.

Σημείωση: μεγάλη δισκοκήλη στο C4-5 αμέ-
σως επάνω από την προϋπάρχουσα σπονδυ-
λοδεσία. Αυτός ο ασθενής χρειάσθηκε πρό-
σθια αποσυμπίεση C4-5 και επέκταση της 
σπονδυλοδεσίας κεντρικότερα.



νιγγόσχισης (durotomy) στη χειρουργική επέμβαση 
αναθεώρησης είναι υψηλότερη απ’ ό, τι κατά την 
αρχική επέμβαση (Jones 1989, Wang 1998, Cammisa 
2000). Οι Cammisa, και συνεργάτες (2000), αναφέ-
ρουν μια γενική συνολική επίπτωση από 3.1% και 
άνω ως επιπλοκή μηνιγγόσχισης σε 2144 επεμβάσεις 
επί της σπονδυλικής στήλης, εντούτοις η επίπτωση 
της μηνιγγόσχισης στις πρώτες (αρχικές) χειρουργι-
κές επεμβάσεις ήταν από 1 μέχρι 3.1%, ενώ η επίπτω-
ση αυτής της επιπλοκής σε χειρουργική επέμβαση 
αναθεώρησης ήταν 8.1%. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν εκτενείς στατιστικές 
αναλύσεις στη βιβλιογραφία για αυτό το θέμα. Οι 
ασθενείς στους οποίους η σχάση της μήνιγγος ανα-
γνωρίστηκε και αντιμετωπίστηκε κατάλληλα κατά 
τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης δεν υπέ-
στησαν οποιεσδήποτε σημαντικές μακροπρόθεσμες 
(δευτεροπαθείς) συνέπειες. 

Μικρές διεγχειρητικές μηνιγγοσχίσεις που δεν γί-
νονται αντιληπτές κατά τη χειρουργική επέμβαση 
μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό ψευδο-
μηνιγγοκήλης (Εικόνα 3) (Cammisa 2000). Εάν η 
ψευδομηνιγγοκήλη είναι μικρή και ασυμπτωματική  
μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητική θεραπεία, 
όπως κλινοστατισμός και ενδεχομένως οσφυική 
παρακέντηση. Εάν εντούτοις η ψευδομηνιγγοκήλη 
είναι μεγάλη, προκαλώντας οσφυαλγία ή εάν υπάρ-

χει παρουσία συριγγίου ΕΝΥ από τη χειρουργική 
τομή, επανεπέμβαση πρέπει να εκτελεσθεί αμέσως. 
Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, η 
δοκιμασία valsalva πρέπει να διενεργηθεί για να αξι-
ολογήσουμε την παρουσία μικρών διεγχειρητικών 
μηνιγγοσχίσεων . Η συρραφή αυτών των μικρών μη-
νιγγικών σχάσεων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας 
ράμμα prolene 5-0 ή 6-0. Εάν η μηνιγγόσχιση γίνει 
στην πλάγια πτυχή του μηνιγγικού σάκκου, για να 
αποκτήσουμε πρόσβαση κατά την αρχική σύγκλειση 
μπορεί να είναι δύσκολο σε εκείνη την περιοχή. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η κόλλα ινικής (fibrin glue) ή 
άλλα υποκατάστατα κόλλας μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν για τη σύγκλειση της μήνιγγος. Ο ασθενής 
πρέπει να υποβάλλεται σε αυστηρό κλινοστατισμό 
σε οριζόντια θέση για τουλάχιστον 24 ώρες προκει-
μένου να διευκολυνθεί η σύγκλειση του χειρουργι-
κού τραύματος και να αποτραπεί ο σχηματισμός ψευ-
δομηνιγγοκήλης (Cammisa 2000).

Συμπεράσματα

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επιδρούν στη 
χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης, που ο χειρουρ-
γός πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει πριν τη 
διενέργειά της. Όπως με οποιαδήποτε άλλη χειρουρ-
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Εικόνα 2: Ακτινογραφικές απεικονίσεις σε έναν ασθενή με κύφωση μετά από μια ευρεία αυχενική πεταλεκτομή. 
Αριστερά: Πλάγια ακτινογραφία αυχενικής μοίρας σε κάμψη. Κέντρο: Πλάγια ακτινογραφία αυχενικής μοίρας σε 

έκταση. Δεξιά: Οβελιαία λήψη ΜRI (T2-ακολουθία). 
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γική επέμβαση, η κατάλληλη επιλογή των ασθενών 
είναι επιτακτική στην επίτευξη μιας επιτυχούς έκβα-
σης. Επιπλέον, η προεγχειρητική προετοιμασία στον 
υποψήφιο ασθενή για χειρουργική επέμβαση αναθε-
ώρησης στη σπονδυλική στήλη πρέπει να συμπερι-
λάβει την ανεύρεση και αξιολόγηση του ουλώδους 
ιστού, τη σπονδυλική αστάθεια και τις πιθανές νέες 
βλάβες κατά την επανεπέμβαση. Ο μυικός και συν-
δεσμικός πόνος πρέπει επίσης να εξεταστεί, και μόνο 
οι υποψήφιοι στους οποίους η επαρκής συντηρητική 

θεραπεία έχει αποτύχει πρέπει να θεωρηθούν υποψή-
φιοι για μία χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης.

Η έκβαση της χειρουργικής επέμβασης αναθεώ-
ρησης μπορεί να προβλεφθεί από την έκβαση του 
ασθενή μετά από την αρχική (πρωταρχική) χειρουρ-
γική επέμβαση. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να λη-
φθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση και συνεκτίμηση 
της σκέψης για χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης 
στη σπονδυλική στήλη.

Εικόνα 3: Απεικόνιση στη Μαγνητική τομογραφία ( Τ1 και Τ2 ακολουθίες) που εμφανίζουν μια 
μετεγχειρητική ψευδομηνιγγοκήλη στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. 
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Abstract

A review on complications of revision spinal 
surgery

Drositis Georgios, Sakellariou Pavlos* 

Neurosurgical Departments of “Bioclinic” and *Gen. 
Hospital “G. Papanikolaou” , Thessaloniki, Greece.

Surgical treatment for symptomatic cervical and 
lumbar spondylosis has become prevalent in recent 
years. With this increased intervention, increasing 
numbers of patients experience persistent symp-
toms and require revision spinal surgery. Although 
many aspects of the work and operation are simi-
lar for both primary and revision surgery, there are 
special considerations that must be examined when 
determining if a patient is a candidate for revision 
surgery. Preoperative workup should include evalu-
ation for spinal instability. Intraoperatively, scar tis-
sue may complicate the procedure, and care must be 
taken to avoid incidental durotomy. The prognosis 
for a revision surgery can be predicted best by the 
patient’s outcome after the primary surgery. As with 
any surgical procedure, patient selection is impera-
tive for successful outcome.

Key words:  revision surgery, complication, spinal 
surgery
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Περίληψη
 
Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι η αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων της απεξάρθρωσης διά του ισχίου στη διάρκεια 
εικοσαετίας σε ένα μεγάλο γενικό Νοσοκομείο. Η επέμβαση σή-
μερα είναι λιγότερο συχνή και η έκθεση στη γνώση της μικρή. Εκ-
θέτουμε τα αποτελέσματα και δύο από τις βασικές χειρουργικές 
τεχνικές. 

Ασθενείς και μέθοδος. Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 καταφύ-
γαμε στην απεξάρθρωση ισχίου επί έξι ασθενών, πέντε ανδρών και 
μιας γυναίκας, ηλικίας από 49-74 ετών. Σε δύο ασθενείς επρόκειτο 
για πολυσυστηματικές κακώσεις των κάτω άκρων, στον έναν επρό-
κειτο για αεριογόνο λοίμωξη επί παραμελημένης αποφρακτικής 
αγγειοπάθειας και στον άλλον ως επιπλοκή υποξείας θρομβοεμ-
βολικής απόφραξης «Υ» πρόθεσης. Σε δύο ασθενείς διενεργήσαμε 
απεξάρθρωση για την αντιμετώπιση προχωρημένων σαρκωμάτων 
μαλακών μορίων των άκρων. Χρησιμοποιήσαμε ανοικτή κυκλική 
τεχνική για τους δύο ασθενείς με αγγειοπάθεια με ή χωρίς λοίμωξη 
και σε έναν ασθενή με πολυσυστηματική κάκωση του σκέλους και 
την τεχνική της δημιουργίας της πρόσθιας ρακέτας για τους δύο 
ογκολογικούς και στη μια ασθενή με πολυσυστηματική κάκωση. 

Αποτελέσματα. Οι ασθενείς με πολυσυστηματική κάκωση των 
άκρων επιβίωσαν και αποκαταστάθηκαν με τη βοήθεια ορθοπαι-

Απεξάρθρωση δια του ισχίου.
Μια βαριά ορθοπαιδική επέμβαση.
Παρουσίαση έξι ασθενών.
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δικών μηχανημάτων. Οι ασθενείς με αποφρακτική 
αγγειοπάθεια κατέληξαν σε χρόνο μικρότερο από 
δύο μήνες λόγω μεγάλων επιπλοκών της υποκεί-
μενης νόσου. Οι ασθενείς με προχωρημένα σαρκώ-
ματα μαλακών μορίων είχαν ολιγόμηνη επιβίωση 
χωρίς τοπική υποτροπή της νόσου και χωρίς κινη-
τική αποκατάσταση. 

Συμπεράσματα. Η βαριά επέμβαση της απεξάρ-
θρωσης διά του ισχίου οφείλει να είναι γνωστή σε 
περισσότερες ιατρικές ειδικότητες παρά τη σπανιό-
τητα της ανάγκης διενέργειάς της. Εξακολουθεί να 
βαρύνεται με υψηλή θνητότητα που είναι απότο-
κος της υποκείμενης νοσηρής κατάστασης και όχι 
της εγχειρητικής επιβάρυνσης.

Εισαγωγή
 

Η απεξάρθρωση του ισχίου ήταν και παραμένει 
μια βαριά ορθοπαιδική επέμβαση, λόγω της αι-
μορραγίας που προκαλείται, της διατομής μεγά-
λων μυικών μαζών αλλά και σημαντικών νευρικών 
στελεχών (Unruh et al 1990, Γερμάνης 1994). 
Παρά τις βελτιώσεις στην εγχειρητική τεχνική και 
τις προόδους στην αναισθησία και την ανάνηψη 
των βαριά πασχόντων εξακολουθεί να πιστώνεται 
με μεγάλα ποσοστά θνητότητας όχι τόσο λόγω 
της χειρουργικής επιβάρυνσης όσο της φύσης της 
υποκείμενης νόσου που επιβάλλει την απεξάρ-
θρωση διά του ισχίου (Soucacos et al 1996). Κυρι-
αρχεί, λοιπόν, η κύρια νοσηρή κατάσταση: βαρύς 
πολυσυστηματικός τραυματισμός (Necmioglou et 
al 2004), βαριά λοίμωξη (Takahira et al 2002), προ-
χωρημένη αποφρακτική αγγειοπάθεια (Pinzur et al 
1998) ή κακοήθης νεοπλασματική νόσος (Carter et 
al 1990) και συνδυασμοί των ανωτέρω (Zubaidah 
και Lim 1996). Σκοπός της παρακάτω αναδρομι-
κής παρουσίασης είναι η κατάθεση της εμπειρίας 
μας από τη διενέργεια της βαριάς αυτής επέμβα-
σης και των προβλημάτων που δημιουργεί.

Ασθενείς - μέθοδος - έκβαση.
 
Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντιμετωπίσα-

με έξι ασθενείς με διάφορες νοσηρές καταστάσεις, 

επί των οποίων αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε 
στην απεξάρθρωση διά του ισχίου. Δύο ασθενείς 
ένας άνδρας 49 ετών και μια γυναίκα 74 ετών, 
έφεραν βαριές πολυσυστηματικές κακώσεις των 
κάτω άκρων που περιλάμβαναν κατάγματα του 
μηριαίου και της κνήμης με αγγειακές βλάβες 
της επιπολής μηριαίας και της ιγνυακής αρτηρίας 
αντιστοίχως. Οι ασθενείς είχαν τύχει ανεπαρκούς 
θεραπείας σε νομαρχιακά νοσοκομεία της χώρας 
και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο μας λόγω βα-
ριάς γενικής κατάστασης. Ο πρώτος είχε καταπλα-
κωθεί από ερπυστριοφόρο προωθητικό μηχάνημα 
πάνω σε αμμώδες έδαφος και η άλλη είχε παρα-
συρθεί από βαρύ όχημα με αποτέλεσμα πολυσυ-
στηματικές κακώσεις και των δύο κάτω άκρων. Τα 
κατάγματα των μακρών οστών που έφεραν οι πα-
ραπάνω ασθενείς είχαν θεωρηθεί μεμονωμένα και 
δεν είχε εκτιμηθεί τόσο η συνυπάρχουσα αγγειακή 
βλάβη όσο και οι εκτεταμένες αποκολλήσεις των 
μαλακών μορίων. Στον πρώτο ασθενή διενεργή-
θηκε άμεση σωστική απεξάρθρωση διά του ισχίου 
με κυκλική τομή και η καταληφθείσα τραυματική 
επιφάνεια αφέθηκε ανοικτή και συγκλείσθηκε σε 
δεύτερο χρόνο με δερματικά μοσχεύματα μερι-
κού πάχους (εικ. 1). Η άλλη ασθενής υποβλήθηκε 
επίσης σε σωστική απεξάρθρωση διά του ισχίου 
με δημιουργία πρόσθιας ρακέτας και πρωτογε-
νή σύγκλειση του τραύματος (εικ. 2). Το δέρμα 
από το ακρωτηριασμένο άκρο χρησιμοποιήθηκε 
ως δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους για 
την κάλυψη δερματικών ελλειμμάτων του επίσης 
τραυματισμένου αντιθέτου άκρου.

Δύο άλλοι ασθενείς, ηλικίας 62 και 59 ετών 
αντιστοίχως, πάσχοντες από βαριά αποφρακτι-
κή αγγειοπάθεια των κάτω άκρων, υποβλήθηκαν 
επίσης σε σωστική διά του ισχίου απεξάρθρωση, 
όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο πρώτος ασθε-
νής λόγω παραμέλησης ισχαιμικών δερματικών 
αλλοιώσεων και αντιμετώπισής τους με μολυ-
σματικά καταπλάσματα εμφάνισε βαριά αεριογό-
νο λοίμωξη των μαλακών μορίων του άκρου που 
γρήγορα επεκτάθηκε προς τον κορμό. Υποβλήθη-
κε σε κυκλική ανοικτή απεξάρθρωση με επέκταση 
των τομών και προς τις αεριογόνες συλλογές της 
πλάγιας κοιλιακής χώρας (εικ. 3). Κατέληξε μετά 
δύο μήνες λόγω τοξιναιμίας και οξείας νεφρικής 
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Εικόνα 1. – Ασθενής με πολυσυστηματική κάκωση σκέλους μετά καταπλάκωση από ερπυστριοφόρο, θεωρήθηκε 
απλό συντριπτικό κάταγμα διάφυσης μηριαίου. Προχωρημένες ισχαιμικές αλλοιώσεις σκέλους. Ανοικτή απεξάρ-

θρωση διά του ισχίου και πλαστική κολοβώματος. 

Εικόνα 2. – Ασθενής που παρασύρθηκε από βαρύ όχημα. Πολυσυστηματικές κακώσεις και των δύο κάτω άκρων. 
Ισχαιμικές αλλοιώσεις και εγκαύματα τριβής του αριστερού σκέλους. Απεξάρθρωση δια του ισχίου και διαμόρφωση 
κολοβώματος. Αξιοποίηση του δέρματος του σκέλους που απομακρύνθηκε ως δερματικά μοσχεύματα μερικού πά-

χους για την κάλυψη ελλειμμάτων του διατηρηθέντος.
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ανεπάρκειας παρά τον αρχικώς επιτυχή έλεγχο της 
λοίμωξης. Ο άλλος ασθενής, παναγγειοπαθής, είχε 
αντιμετωπιστεί για ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής 
αορτής με «Υ» πρόθεση. Εμφάνισε οξεία απόφρα-
ξη της πρόθεσης επί διαταραχών του καρδιακού 
ρυθμού λόγω συνυπάρχουσας ισχαιμικής καρδιο-
πάθειας ενώ εγκαταστάθηκαν ταχέως ισχαιμικές 
αλλοιώσεις στο σκέλος. Παρά τη συντηρητική 
αγωγή οι αλλοιώσεις κατέστησαν μη αναστρέψιμες 
και οδήγησαν στην ανάγκη διενέργειας ανοικτής 
απεξάρθρωσης διά του ισχίου (εικ. 4). Ο ασθενής 
επιβίωσε αρχικώς. Μετά βραχύ χρονικό διάστη-
μα εμφάνισε ισχαιμία και στο αντίθετο σκέλος, η 
οποία σε συνδυασμό με τις βαριές διαταραχές του 
ρυθμού οδήγησαν στο θάνατό του. 

Δύο ασθενείς, ηλικίας 56 και 58 ετών αντιστοί-
χως, ο ένας με τοπική υποτροπή κακοήθους ινο-

σαρκώματος και ο άλλος με παραμελημένο κακό-
ηθες ινώδες ιστιοκύττωμα (MFH), υποβλήθηκαν 
σε απεξαρθρώσεις διά του ισχίου με δημιουργία 
πρόσθιας ρακέτας (εικ. 5). Ο πρώτος ασθενής επι-
βίωσε με ομαλή επούλωση του τραύματος αλλά 
ταχέως εμφάνισε τόσο λεμφαδενικές όσο και απο-
μακρυσμένες μεταστάσεις και κατέληξε σε λιγό-
τερο από ένα έτος από την επέμβαση (εικ. 6). Ο 
άλλος μετά την απεξάρθρωση και παρά την επι-
κουρική αντινεοπλασματική θεραπεία που εφαρ-
μόσθηκε κατέληξε μετά παρέλευση λίγων μηνών. 

Αποτελέσματα

Από τους ασθενείς της μικρής αυτής σειράς 
μόνο αυτοί που υποβλήθηκαν σε απεξάρθρωση 

Εικόνα 3. –  Ασθενής με παραμελημένες δερματικές αλλοιώσεις σκέλους επί διαγνωσμένης αποφρακτικής αγγειο-
πάθειας αντιμετωπιζόμενα με μολυσματικά καταπλάσματα φυτικής προέλευσης. Αεριοπαραγωγός λοίμωξη μαλα-
κών μορίων σκέλους επεκτεινόμενη προς τον κορμό. Ανοικτή απεξάρθρωση διά του ισχίου και διάνοιξη των χώρων 

των μαλακών μορίων μέχρι τη μασχάλη.
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λόγω τραυματισμού είχαν μακρό χρόνο επιβίω-
σης και αποκαταστάθηκαν, ο πρώτος με χρήση 
πυελομηροκνημοποδικής πρόθεσης καναδικού 
τύπου. Η ηλικιωμένη γυναίκα που παρασύρθηκε 
επέζησε του τραυματισμού της επί μακρό χρονι-
κό διάστημα - παρακολουθήθηκε επί πέντε έτη 
μετά τον τραυματισμό αλλά δεν κατέστη δυνατή 
η εξοικείωσή της με τη χρήση κάποιου ορθωτικού 
μέσου εκτός από την τραπεζοειδή βακτηρία.

Οι ασθενείς με πολυσυστηματική κάκωση των 
άκρων επιβίωσαν και αποκαταστάθηκαν με τη 
βοήθεια ορθοπαιδικών μηχανημάτων. Ο σχετι-
κώς νεότερος τραυματίας που καταπλακώθηκε 
από το ερπυστριοφόρο αποκαταστάθηκε αργό-
τερα με χρήση καναδικού τύπου πρόθεσης και 
επέστρεψε στην προηγούμενη απασχόλησή του 
ως πρατηριούχος υγρών καυσίμων. Η άλλη ασθε-

νής που έφερε και υποτροχαντήριο κάταγμα του 
αντιθέτου μηριαίου με εκτεταμένες αποκολλήσεις 
μαλακών μορίων, ηλικίας 74 ετών, δε μπόρεσε να 
χειριστεί το ορθωτικό μηχάνημα και επιβίωσε επί 
μακρόν κινούμενη με τραπεζοειδή βακτηρία και 
αναπηρικό αμαξίδιο. Οι ασθενείς με αποφρακτική 
αγγειοπάθεια κατέληξαν σε χρόνο μικρότερο από 
δύο μήνες λόγω μεγάλων επιπλοκών της υποκεί-
μενης νόσου. Ο ασθενής με την αεριοπαραγωγό 
νεκρωτική περιτονίτιδα παρέμεινε νοσηλευόμε-
νος σε μονάδα εντατικής θεραπείας αλλά κατέ-
ληξε από επιπλοκές ισχαιμικής καρδιοπάθειας. Οι 
δύο ασθενείς με προχωρημένα σαρκώματα των 
μαλακών μορίων είχαν ολιγόμηνη επιβίωση χωρίς 
τοπική υποτροπή της νόσου και χωρίς κινητική 
αποκατάσταση.

Εικόνα 4. – Προχωρημένες ισχαιμικές αλλοιώσεις σε παναγγειοπαθή με «Υ» πρόθεση.

Απεξάρθρωση διά του ισχίου και διαμόρφωση κολοβώματος.
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Συζήτηση

Η απεξάρθρωση διά του ισχίου αποτελεί βαριά 
ορθοπαιδική επέμβαση των ηρωικών χρόνων της 
Ορθοπαιδικής εάν μπορεί να θεωρηθεί μια εποχή 
με σοβαρές ελλείψεις σε σχέση προς την Ιατρική 
υποστήριξης, ηρωική με τα σημερινά δεδομένα 
(Rüttimann 1990). Η πρώτη απεξάρθρωση με 
επιβίωση του ασθενούς διά του ισχίου πιστώνε-
ται στον Guthrie κατά τον 18ο αι. (Kaufman και 
Wakelin 2004). Η επέμβαση γνώρισε πολλές 
τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
της έκτοτε, πολλές από τις οποίες επιβιώνουν ως 
εναλλακτικές λύσεις για διάφορα προβλήματα 
μέχρι σήμερα (Wakelin et al 2004).

Η επέμβαση τεχνικώς δεν είναι δύσκολη. Με 
την προηγούμενη ανεύρεση, σύλληψη και απολί-
νωση των μεγάλων αγγειακών και νευρικών σχη-

ματισμών του μηριαίου τριγώνου ή/και της ελάσ-
σονος πυέλου περιορίζεται δραστικά η εγχειρητι-
κή αιμορραγία ενώ οι προχωρημένες δυνατότητες 
ανάνηψης των βαριά πασχόντων καταλήγουν σε 
μεγάλη περιεγχειρητική επιβίωση. Η επιβίωση 
των ασθενών με απεξάρθρωση του ισχίου περι-
ορίζεται από τη φυσιογνωμία και την επιβίωση 
που καθορίζει η υποκείμενη νοσηρή κατάσταση 
(Dénes και Till 1997, Jain et al 2005).

Η ανοικτή κυκλική απεξάρθρωση αποτελεί τη 
λύση ασφαλείας για τραυματικές αλλά και για 
λοιμώδεις καταστάσεις που επιβάλλουν την επέμ-
βαση επιτρέποντας απόλυτο έλεγχο στο πιθανόν 
σηπτικό περιβάλλον της καταλειπόμενης χαίνου-
σας επιφάνειας. Η τεχνική της πρόσθιας ρακέτας 
όμως αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τους ανε-
πίπλεκτους ασθενείς χωρίς να αποκλείονται και 
άλλες τεχνικές αναλόγως προς τις εκάστοτε δια-

Εικόνα 5. – Υποτροπή κακοήθους ινοσαρκώματος μαλακών μορίων μηρού με διήθηση των μεγάλων αγγείων.

 Διά του ισχίου απεξάρθρωση.
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μορφούμενες τοπικές συνθήκες και την εξοικεί-
ωση του διενεργούντος την επέμβαση χειρουρ-
γού (Vancabeke et al 1999, Lackman et al 2001, 
Balbierz και Ellis 2004).

Η επιβίωση από τη νόσο και από την επέμβαση 
αποτελεί ζητούμενο για την ιατρική ομάδα που κα-
ταφεύγει στην απεξάρθρωση διά του ισχίου. Απο-
κτά ιδιαίτερη σημασία η υποκείμενη συστηματική 
νόσος που μπορεί να φέρει βαρύτατη πρόγνωση, 
η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι ανεξάρτητη από 
την εκτέλεση και τις τεχνικές λεπτομέρειες της 
εκτέλεσής της. Οι τραυματίες που δέχτηκαν την 
επέμβαση και επέζησαν επί μακρόν για  τα αποτε-
λέσματα είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις πα-
ρεχόμενες δυνατότητες για προθετική αποκατά-
σταση του ελλείμματος. Η σταθερά πρόταση για 
αποκατάσταση των ασθενών με απεξάρθρωση διά 
του ισχίου είναι η χρήση της πυελομηροκνημοπο-

δικής πρόθεσης καναδικού τύπου (Ντούνης 1990, 
Γερμάνης 1994, Fernandez και Formingo 2005). Η 
χρησιμοποίηση αυτού του ορθωτικού μέσου είναι 
δύσκολη. Ο χειρισμός του απαιτεί μακρά και απο-
τελεσματική εκπαίδευση και ειδική δεξιότητα. Ερ-
γομετρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μεγάλη 
κατανάλωση ενέργειας είναι δυνατό να βελτιωθεί 
με ηλεκτρονικό έλεγχο της φάσης της μονοποδι-
κής στήριξης με τη χρήση της πρόθεσης (Nietert 
et al 1998, Chin et al 2005). 

Συμπερασματικώς, η απεξάρθρωση διά του ισχί-
ου οφείλει να είναι γνωστή σε περισσότερες ια-
τρικές ειδικότητες παρά τη σπανιότητα της ανά-
γκης διενέργειάς της. Εξακολουθεί να βαρύνεται 
με υψηλή θνητότητα που είναι απότοκος της υπο-
κείμενης νοσηρής κατάστασης και όχι της εγχει-
ρητικής επιβάρυνσης.

Εικόνα 6. – Παραμελημένο κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα. Διά του ισχίου απεξάρθρωση.
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Abstract

Through the hip disarticulation. A rarely need-
ed Orthopaedic operation. 
Six cases report. 

Bischiniotis I, Mikalef P, Assantis V, Giannara-
kis A, Tziris N 

AHEPA General Hospital Thessaloniki, Greece. 
 
Objective of this retrospective study is the evalua-

tion of the necessity and results of this rarely needed 
orthopaedic operation in a general hospital during 
a twenty-year period. This operation nowadays is 
less frequent and the exposure of many surgical 
specialties on it significantly poor. We present our 
results and two main surgical techniques.

Patients and methods. From 1987 to 2006, we 
were obliged to perform a disarticulation through 
the hip on six patients, five men and one woman 
aged from 49 to 74 years. On two patients a multi-
system lower extremity injury was managed by hip 
disarticulation, on one for controlling of an extend-
ed gas producing necrotizing fasciitis as result of 
mismanagement of vascular obliterate disease, and 
in another because thromboembolic obstruction of 
a “Y” prothesis. On two more patients a hip disar-
ticulation was undertaken for the management of 
advanced soft tissue sarcomas of the extremities. 
An open round shaped technique was undertaken 
on two patients with vascular obstruction with or 
without major infection and one in a multisystemic  
injury and anterior racquet technique on two onco-
logical patients and one with multisystemic injury. 

Results. The patients with multisystemic limb in-
juries showed a long survival with various degrees 
of rehabilitation by using orthotic devices. Patients 
with vascular obstructive complications with or 
without infection died within two months post 
operatively because of them. Oncological patients 
showed a few month survivorship though free of lo-
cal recurrence of the disease.

Conclusions. Hip disarticulation is a major ortho-
paedic operation, which has to be known by doctors 
of several surgical specialties despite the rarity of its 

necessity. It is burdened by high mortality though 
due to the main disease and not the operation it-
self.

Key words:  Hip disarticulation, Multisystem injuries 
of lower extremities, Soft tissue infections, 
Soft tissue sarcomas of the extremities.        
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Περίληψη

Παρουσιάζονται δύο ασθενείς με ρήξη μείζονος θωρακικού μυός 
που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά, λόγω της σπανιότητας της 
πάθησης. Περιγράφεται η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγι-
ση και γίνεται ανασκόπηση στη βιβλιογραφία. Η άμεση χειρουργι-
κή αποκατάσταση της ρήξης του μείζονος θωρακικού μυός οδηγεί 
σε άριστα λειτουργικά και κινητικά αποτελέσματα.  

Ρήξη μείζονος θωρακικού μυός.
Περιγραφή δύο περιπτώσεων 
και σύντομη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση.

E. Kαλύβας
Π. Κουμής
Θ. Δημητριάδης
Ι. Παναγιωτίδης
Σ. Παπαστεργίου

Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. 
Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» Λέξεις ευρετηρίου: ρήξη μείζονος θωρακικού μυός.



Εισαγωγή 

Ο μείζων θωρακικός μυς είναι ένας ισχυρός μυς 
του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος με τρεις 
εκφυτικές μοίρες α) την κλειδική μοίρα που εκ-
φύεται από το στερνικό ημιμόριο της κλείδας β) 
τη στερνοπλευρική μοίρα που εκφύεται από την 
πρόσθια επιφάνεια της λαβής και του σώματος 
του στέρνου και τους 1°- 6° πλευρικούς χόνδρους 
και γ) την κοιλιακή μοίρα που εκφύεται από το 
πρόσθιο τοίχωμα της θήκης του ορθού κοιλιακού 
μυός. Καταφύεται στην ακρολοφία του μείζονος 
βραχιονίου ογκώματος. Η νεύρωσή του γίνεται 
από το έσω και έξω θωρακικό νεύρο και η λει-
τουργία του είναι η κάμψη, προσαγωγή και έσω 
στροφή του βραχίονα (Σάββας 1996).

Ο μείζων θωρακικός μυς μπορεί να υποστεί 
ρήξη ιδίως σε αθλητές άρσης βαρών, παλαιστές 
και γενικά σε αγωνίσματα δύναμης, αλλά έχουν 
περιγραφεί και άλλοι μηχανισμοί κάκωσης. Ο συ-
χνότερος μηχανισμός ρήξης του τένοντα είναι η 
άρση βάρους στον πάγκο γυμναστικής κατά την 
έκταση του βραχίονα, οπότε και η στερνοπλευρι-
κή κεφαλή βρίσκεται κάτω από μέγιστη τάση και 
ασκείται η μεγαλύτερη δύναμη (Miller et al 2006). 
Η κάκωση μπορεί να αποτελεί απόσπαση της κα-
τάφυσης του τένοντα ή ρήξη στο ύψος της μυοτε-
νοντώδους συμβολής. Είναι συχνότερη σε άνδρες 
ηλικίας 20 έως 50 ετών. Δεν έχει περιγραφεί σε 
γυναίκες.

Περιγραφή περιπτώσεων 

Πρώτη περίπτωση

Άνδρας 41 ετών, αθλητής πάλης, προσήλθε στο 
Τ.Ε.Π. με αναφερόμενη κάκωση δεξιού άνω άκρου 
με μηχανισμό οριζόντιας βίαιης προσαγωγής. 
Ανάφερε αιφνίδιο άλγος στην περιοχή του ώμου, 
έκπτωση της μυϊκής ισχύος και κριγμό. Κατά την 
κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ψηλαφητό έλλειμ-
μα, απώλεια της αποστρογγυλεμένης επιφάνειας 
της πρόσθιας μασχαλιαίας πτυχής (συγκριτικά 
με το υγιές), αιμάτωμα στην έσω επιφάνεια του 
βραχίονα, τοπικό άλγος κατά την ψηλάφηση της 
κατάφυσης του μείζονα θωρακικού.

Δεύτερη περίπτωση

Άνδρας 28 ετών, διακομίστηκε στο Τ.Ε.Π. μετά 
από αναφερόμενη πτώση από ύψος. Ο ασθενής 
ήταν πολυτραυματίας με κάταγμα δεξιάς πτέρ-
νης, κάταγμα σώματος Ο2 σπονδύλου, κάταγμα 
εγκάρσιας απόφυσης Ο2 και Ο3 δεξιά, αιμάτωμα 
στην έσω επιφάνεια του δεξιού βραχίονα (εικόνα 
1,2) και άλγος κατά την ψηλάφηση της κατάφυ-
σης του μείζονος θωρακικού.

                                                                                       

Ο ακτινολογικός έλεγχος του βραχιονίου, ήταν 
φυσιολογικός και στις δύο περιπτώσεις (εικόνα 
3,4).

Ακολούθησε η διενέργεια MRI για την επιβε-
βαίωση της διάγνωσης και τον καθορισμό του 
ύψους της ρήξης. (εικόνα 5,6,7).

Και οι δύο ασθενείς αντιμετωπίστηκαν χειρουρ-
γικά με πρόσθια (θωρακοδελτοειδή) προσπέλαση 
του βραχιονίου. Ευρέθη πλήρης ρήξη του κατα-
φυτικού τένοντα και στις δύο περιπτώσεις. Παρα-
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Εικόνα 1,2: Αιμάτωμα στην έσω επιφάνεια του βραχίονα
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Εικόνα 3: Ακτινογραφία βραχιονίου
 της πρώτης περίπτωσης

Εικόνα 4: Ακτινογραφία βραχιονίου 
της δεύτερης περίπτωσης

Εικόνα 5,6,7: MRI μείζονος θωρακικού μυός πρώτης 
περίπτωσης

Miller M., Howard R., Plancher K. 
Άτλας Χειρουργικής Αθλητικών κακώσεων
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σκευάστηκε το κολόβωμα, με τρυπανισμούς στη 
περιοχή κατάφυσης του μυ στο βραχιόνιο οστούν 
δημιουργήθηκαν διοστικές οπές, όπου και καθη-
λώθηκε ο τένοντας με ραφές Bunnell (εικόνες 
8-14).

1η περίπτωση

2η περίπτωση 

Και στους δύο ασθενείς εφαρμόστηκε το ίδιο 
πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης που 
περιελάμβανε:

Ανάρτηση του μέλους για τέσσερις εβδομάδες.
Έναρξη ήπιων ενεργητικών ασκήσεων, εκτός απα-

γωγής και έξω στροφής, την τέταρτη εβδομάδα.
Στις έξι εβδομάδες έναρξη απαγωγής και έξω 

στροφής.
Στους δύο μήνες έναρξη ισομετρικών ασκήσεων.
Στους τρεις μήνες έναρξη ασκήσεων με προοδευ-

τικά αυξανόμενη αντίσταση.
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Εικόνα 8,9: Ανεύρεση της ρήξης

Εικόνα 10,11: Καθήλωση με ραφές δια των οστικών οπών

Εικόνα 12,13: Ανεύρεση της ρήξης

Εικόνα 14: Καθήλωση με ραφές
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Μετά τους τέσσερις μήνες έναρξη ασκήσεων με 
μεγάλη αντίσταση.

Επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες μετά 
από πέντε μήνες.

Οι ασθενείς προσέρχονταν στα τακτικά ιατρεία 
σαν εξωτερικοί ασθενείς για την εκτίμηση της 
κλινικής πορείας τους και την εφαρμογή του προ-
γράμματος της μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Ένα χρόνο μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο 
πρώτος ασθενής (ο οποίος είναι προπονητής πά-
λης) έχει επιστρέψει πλήρως στις επαγγελματικές 
και αθλητικές του δραστηριότητες, η μυική ισχύς 
και η λειτουργικότητα του πάσχοντος μέλους 
αποκαταστάθηκαν πλήρως, και ο ασθενής δηλώ-
νει ικανοποιημένος από τη λειτουργικότητα του 
πάσχοντος άνω άκρου (Constant Score: 96).

1η περίπτωση-1 χρόνο μετεγχειρητικά 

Και στη 2η περίπτωση, τα αποτελέσματα ήταν 
πάρα πολύ καλά, παρόλο που οι συνοδές κακώ-
σεις του ασθενούς καθιστούσαν δυσχερή την 
εφαρμογή του μετεγχειρητικού προγράμματος 
αποκατάστασης. Έξι μήνες μετά την χειρουργι-
κή επέμβαση ο ασθενής είχε ικανοποιητική μυική 
ισχύ, ικανοποιητική λειτουργικότητα του μέλους 
με έλλειμμα έσω στροφής του (δε) ώμου 20° και 
έχει επανέλθει στις επαγγελματικές του δραστη-
ριότητες (χειρονάκτης) (Constant  score: 90).

 2η περίπτωση-6 μήνες μετεγχειρητικά 

Συζήτηση

Η ρήξη του μείζονος θωρακικού μυός είναι σπά-
νιος τραυματισμός. Περιγράφηκε πρώτη φορά από 
τον Patisier to 1822 στο Παρίσι (Patissier1882), 
ενώ η δεύτερη αναφορά του δημοσιεύτηκε το1861 
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Εικόνα 15,16,17: Αποκατάσταση της μασχαλιαίας πτυχής 

Εικόνα 18,19,20: Μετεγχειρητικές εικόνες δεύτερης περίπτωσης
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από το Letenneur (Letenneur 1861). Μέχρι σήμε-
ρα έχουν περιγραφεί περί τις 200 περιπτώσεις πα-
γκοσμίως. Δεν έχει περιγραφεί ο τραυματισμός σε 
γυναίκα. Τα τελευταία χρόνια συναντάται συχνό-
τερα κυρίως λόγω της αύξησης των ερασιτεχνών 
αλλά και επαγγελματιών αθλητών.

Η ρήξη  του μείζονος θωρακικού μπορεί να 
εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά κυρίως 
συναντάται μεταξύ δεύτερης και τέταρτης δεκα-
ετίας. Η πλειονότητα των τραυματισμών αφορά 
σε αθλητές άρσης βαρών, πάλης, σερφ, σκι και ρά-
γκμπι (Bak et al 2000)(Aarimaa et al 2004)

Η αιτία της ρήξης είναι πολυπαραγοντική. Οι 
Kannus και Johsa  υποστήριξαν ό,τι για τη ρήξη 
ενός τένοντα ευθύνεται και η εστιακή εκφύλισή 
του (Kannus, Johsa 1991).Η ρήξη αφορά είτε στη 
μυοτενοντώδη συμβολή (33,3%) είτε πρόκειται για 
απόσπαση της κατάφυσης του τένοντα (66,6%) 
όπως και στις περιπτώσεις που περιγράφηκαν 
(Potter et al 2004). Οι περιφερικές ρήξεις είναι συ-
νήθως πλήρεις όπως συνέβη και στις περιπτώσεις 
που αντιμετωπίσαμε (Kertzler, Richardson 1989).

Σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης, φαίνε-
ται ότι η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταλήξει: η 
συντηρητική θεραπεία έχει θέση μόνο σε περι-
πτώσεις με μερική ρήξη, σε άτομα με μειωμένες 
απαιτήσεις, και σε περιπτώσεις που τα συνοδά 
προβλήματα υγείας καθιστούν απαγορευτική την 
επέμβαση (Wolfe et al 1992). Οι Aarimaa και συν. 
(2004) σε μία μελέτη 33 περιπτώσεων που αντι-
μετωπίστηκαν χειρουργικά, αναφέρουν καλύτε-
ρα αποτελέσματα σ’αυτούς που χειρουργήθηκαν 
άμεσα, συγκριτικά με όσους αντιμετωπίστηκαν 
αργότερα (Aarimaa et al 2004). Επίσης οι Bak και 
συν. (2000) έδειξαν ότι η χειρουργική αποκατά-
σταση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα συγκρι-
τικά με τη συντηρητική θεραπεία (Bak et al 2000). 
Τέλος, η χειρουργική αποκατάσταση σε χρόνιες 
ρήξεις οδηγεί, επίσης, σε πολύ καλά αποτελέσμα-
τα (Schepsis et al 2000).

Οι χειρουργικές τεχνικές, που μπορούν να 
εφαρμοσθούν, ποικίλουν. Έχουν περιγραφεί τε-
χνικές συρραφής του τένοντα στο περιόστεο, 
επανακαθήλωση  μέσω διοστικών οπών (Wolfe 
et al 1992), τελικοτελική συρραφή ή χρήση απορ-
ροφήσιμων αγκυρών-ραμμάτων (Schepsis et al 

2000). Οι υποστηρικτές της εφαρμογής διοστι-
κών οπών για την επανακαθήλωση του τένοντα, 
βασίζονται στη μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής τέ-
νοντα-οστού συγκριτικά με τις άγκυρες (Bak et 
al 2000). Σε χρόνιες ρήξεις έχει περιγραφεί η χρή-
ση αλλομοσχεύματος (π.χ. αχίλλειος τένοντας) 
ή αυτομοσχεύματος (τένοντας ημιτενοντώδους 
μυός).

Συμπεράσματα

Η άμεση χειρουργική επέμβαση σε συνδυασμό 
με ένα προοδευτικό μετεγχειρητικό πρόγραμ-
μα, προσφέρει άριστη κινητική και λειτουργική 
αποκατάσταση του πάσχοντος μέλους, με τελικό 
αποτέλεσμα τη γρήγορη επιστροφή στις επαγγελ-
ματικές και αθλητικές δραστηριότητες. 

Abstract

Rupture of the pectoralis major-cases report

Kalivas E, Koumis P, Dimitriadis Th, Panagiotidis 
I, Papastergiou S

Orthopaedic Department “Agios Pavlos” 
General Hospital of Thessaloniki

Rupture of pectoralis major tendon is a relatively 
rare injury. We present two cases of distal rupture 
of the pectoralis major muscle. The diagnostic 
and therapeutic approaches are described and we 
review the literature. Two patients (a wrestler and 
a multi-injured young man were examined at our 
department and we diagnosed pectoralis major 
tendon rupture. The two patients underwent MRI, 
which confirmed the diagnosis. They underwent 
open surgical repair and the tendons reattached 
to their origin through drill holes. Both patients 
followed a postoperative training program, and we 
had excellent results for the first patient, one year 
after surgery, allowing an early return to sports and 
functional activity and very good results for the 
second patient, six months postoperatively.

key words:  ruptured pectoralis major.
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Περίληψη

Σκοπός: παρουσίαση ασθενούς με διαταραχές της ανάπτυξης, 
προπέτεια του μετώπου και προοδευτική εγκατάσταση παραμορ-
φώσεων τύπου Madelung στα άνω άκρα. 

Κλινική εικόνα ασθενούς: Άρρεν άτομο ηλικίας 7 ετών, όψεως 
και θρέψεως καλής, με προοδευτική εγκατάσταση παραμορφώσε-
ων Madelung στα άνω άκρα, φυσιολογική ανάπτυξη μικρό ανά-
στημα και προπέτεια μετώπου. Υποβλήθηκε σε κλινικό και πα-
ρακλινικό έλεγχο. Το οικογενειακό αναμνηστικό ήταν ελεύθερο. 
Κλινικώς μπορούσαν να ψηλαφηθούν ακίνητα μορφώματα στα 
πέρατα όλων των μακρών οστών και στις δύο πλευρές. Υποβλή-
θηκε σε κατά χώρας ακτινολογική διερεύνηση. Παρατηρήθηκε η 
παρουσία εξοστώσεων στις μεταφύσεις όλων των μεγάλων αλλά 
και των μικρών επιμήκων οστών του σκελετού περιλαμβανομέ-
νων μετακαρπίων, μεταταρσίων φαλάγγων των δακτύλων χεριών 
και ποδιών. Δεν εξαιρούνταν τα λαγόνια και τα νωτιαία χείλη των 
ωμοπλατών. Σε μακρά οστά με πολυπολική κατά μήκος αύξηση, 
όπως το μηριαίο και το βραχιόνιο, η μεταφυσιακή ακλασία αφο-
ρούσε σε περισσότερους εξωδιαφυσιακούς πυρήνες χονδρογενούς 
οστεογένεσης. Στις εξεργασίες αυτές δε συμμετείχαν τα υμενογενή 
οστά (οστά θόλου του κρανίου, πολλά από τα οστά του προσωπι-
κού κρανίου, κλείδες κλπ).

Νόσος των πολλαπλών
οστεοχονδρωμάτων.
Παρουσίαση ασθενούς.

Β. Ασσάντης
Ν. Τζιρής
Α. Γιανναράκης
Ι. Στ. Μπισχινιώτης

Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη

Λέξεις ευρετηρίου:  Νόσος των πολλαπλών οστεοχονδρωμάτων, Νόσος 
των πολλαπλών εξοστώσεων, Διαφυσιακή ακλασία, 
Οστεοχονδρωμάτωση, Πολλαπλές χόνδρινες εξο-
στώσεις



Η νόσος των πολλαπλών οστεοχονδρω-
μάτων χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη δύο ή 
περισσοτέρων οστέινων εκβλαστήσεων καλυπτό-
μενων από χόνδρο (οστεοχονδρωμάτων) στα μα-
κρά οστά. Η επίπτωση της κατάστασης στο γενικό 
πληθυσμό υπολογίζεται σε 1: 50.000 και φαίνεται 
ότι είναι συχνότερη στο αρσενικό φύλο με αναλο-
γία προς το θηλυκό (1,5:1). Τα οστεοχονδρώματα 
αναπτύσσονται και αυξάνουν κατά μέγεθος κατά 
την πρώτη δεκαετία της ζωής, με τάση επιβράδυν-
σης της αύξησης ταυτόχρονη με τη σύγκλειση των 
επιφύσεων κατά την ολοκλήρωση της κατά μήκος 
αύξησης κατά την ήβη. Ο αριθμός των οστεοχον-
δρωμάτων ποικίλλει σημαντικά και επειδή η κα-
τάσταση εμφανίζει οικογενειακή επιβάρυνση και 
κατά τη βαρύτητα ο μέσος αριθμός εντοπίσεων 
κυμαίνεται μεταξύ 15-18. Στην πλειονότητα των 
ασθενών η κατάσταση διαδράμει ασυμπτωμα-
τικώς και εντοπίζεται στα χονδρογενή οστά και 
ιδιαιτέρως στα μακρά οστά των άκρων, κυρίως 
γύρω από το γόνατο. Τα οστά του προσώπου δεν 
προσβάλλονται. Τα οστεοχονδρώματα μπορεί να 
προκαλούν άλγος, λειτουργικά προβλήματα και 
παραμορφώσεις, ιδιαιτέρως στο αντιβράχιο όπου 
και μπορεί να αποτελέσουν λόγο χειρουργικής 
αφαίρεσης. Οι πιο σημαντικές επιπλοκές είναι η 
κακοήθης εξαλλαγή του οστεοχονδρώματος προς 
δευτεροπαθές περιφερικό χονδροσάρκωμα, η συ-
χνότητα της οποίας υπολογίζεται σε 0,5-5%. Η 
πολλαπλή οστεοχονδρωμάτωση είναι νόσημα που 
κληρονομείται κατά τον αυτοσωματικό κυρίαρχο 
χαρακτήρα και είναι γενετικώς ετερογενής. Στο 
90% των περιπτώσεων των ασθενών με πολλα-
πλή οστεοχονδρομάτωση παρατηρούνται μεταλ-
λάξεις στα κατασταλτικά ογκογονίδια EXT1 και 
EXT2. Τα γονίδια EXT ελέγχουν την παραγωγή 
των γλυκουρονυλοτρανσφερασών δρώντας κατα-
λυτικώς στον πολυμερισμό της θειικής ηπαράνης. 
Η διάγνωση βασίζεται στην ακτινολογική εικόνα 
και στην κλινική τεκμηρίωση και συμπληρώνε-
ται αν είναι δυνατό από ιστοπαθολογική εξέταση 
των αλλοιώσεων. Εάν η ακριβής μετάλλαξη είναι 
γνωστή είναι δυνατή η διάγνωση προγεννητικώς. 
Η πολλαπλή οστεοχονδρωμάτωση πρέπει να δια-
φοροδιαγιγνώσκεται από τη μεταχρωμασία, την 
επιφυσιακή δυσπλασική ημιμέλεια και τη νόσο 

του Ollier (πολλαπλή χονδρωμάτωση, νόσος των 
πολλαπλών χονδρωμάτων). Τα οστεοχονδρώμα-
τα είναι καλοήθεις εξεργασίες που δεν περιορί-
ζουν το προσδόκιμο επιβίωσης. Η αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει την αφαίρεση των αλλοιώσεων που 
προκαλούν πόνο. Τα αφαιρεθέντα οστεοχονδρώ-
ματα εξετάζονται για την πιθανότητα κακοήθους 
εξαλλαγής. Οι ασθενείς καθοδηγούνται στο να 
πραγματοποιούν τακτικές επανεξετάσεις για την 
έγκαιρη διάγνωση πιθανής κακοήθους εξαλλα-
γής. Η en block αφαίρεση του δευτεροπαθούς 
χονδροσαρκώματος μαζί με την ψευδοκάψα που 
το περιβάλλει επί υγιών ορίων κατά προτίμηση 
διενεργούμενη σε κέντρο με εμπειρία στην ογκο-
λογία του μυοσκελετικού συνήθως αρκεί ως θε-
ραπεία.

Ορισμός και διαγνωστικά κριτήρια
 
 Τα οστεοχονδρώματα δηλαδή οι χόνδρι-
νες εξοστώσεις είναι οστέινες εκβλαστήσεις με 
χόνδρινο επικάλυμμα που εξορμώνται από την 
εξωτερική επιφάνεια οστών που περιέχουν μυελι-
κή κοιλότητα που συνέχεται με αυτήν του υπο-
κειμένου οστού (Khurana et al 2002). Η διάγνωση 
της νόσου μπορεί να γίνει ακτινολογικώς με τον 
εντοπισμό τουλάχιστον δύο οστεοχονδρωμάτων 
της παραεπιφυσιακής περιοχής μακρών οστών. 
Στην πλειονότητα των ασθενών υπάρχει θετικό 
οικογενειακό ιστορικό ή/και μετάλλαξη σε ένα 
από τα δύο γονίδια EXT (Legeai-Mallet et al 1997, 
Bovee και Hogendoom 2002). 

Επιδημιολογία

 Η επίπτωση της νόσου του πολλαπλών 
εξοστώσεων υπολογίζεται σε 1:50.000 στο γενι-
κό πληθυσμό (Schmale et al 1994) και φαίνεται 
ότι είναι συχνότερη στους άρρενες (άρρενες προς 
θήλεις 1,5:1 (Legeai-Mallet 1997, Wicklund 1995). 
Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι οι γυναίκες 
επιδεικνύουν ηπιότερο φαινότυπο και έτσι εύκο-
λα υποδιαγιγνώσκονται (Legeai-Mallet et al 2002). 
Οι μονήρεις σποραδικές μορφές της νόσου είναι 
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περίπου έξι φορές συχνότερη από την πολλαπλή 
εντόπιση. Περίπου το 62% των ασθενών με νόσο 
πολλαπλών εξοστώσεων δεικνύουν θετικό οικο-
γενειακό ιστορικό (Legeai-Mallet et al 2002).

Κλινική περιγραφή

 Τα οστεοχονδρώματα αναπτύσσονται 
και αυξάνουν κατά μέγεθος κατά τη διάρκεια της 
πρώτης δεκαετίας της ζωής ενώ αναστέλλεται η 
αύξηση κατά την εφηβεία. Τα οστεοχονδρώματα 
είναι μισχωτά ή ερείδονται σε πλατιά βάση και 
ποικίλλουν ευρέως κατά μέγεθος. Στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων των ασθενών η νόσος δια-
δράμει ασυμπτωματικώς και εντοπίζεται στα χον-
δρογενή οστά, ιδιαιτέρως στα μακρά οστά των 
άκρων κατά προτεραιότητα στις επιφύσεις γύρω 
από το γόνατο (εικ. 1). Τα οστά του προσώπου 
δεν προσβάλλονται. Ο αριθμός των οστεοχον-
δρωμάτων μπορεί να ποικίλλει ευρέως εντός και 

μεταξύ των μελών των οικογενειών με μέσο όρο 
εντόπισης από 15-18 (Hennekam 1991). Επιπρο-
σθέτως, στους ασθενείς με νόσο των πολλαπλών 
εξοστώσεων μπορεί να παρουσιαστεί μια ποικι-
λία ορθοπαιδικών παραμορφώσεων, όπως είναι 
βράχυνση της ωλένης με συνακόλουθη κύρτωση 
της κερκίδας (Madelung) σε ποσοστό 39-60% 
(Shapiro et al 1979, Hennekam 1991, Schmale et al 
1994) ανισοσκελία σε ποσοστό 10-50% (Shapiro 
et al 1979, Schmale et al 1994), ραιβογονία ή βλαι-
σογονία σε ποσοστό 8-33% (Schmale et al 1994, 
Shapiro et al 1979), παραμόρφωση της ποδοκνημι-
κής σε ποσοστό 2-54% (Shapiro et al 1979, Schmale 
et al 1994) και δυσαναλόγως μικρό ανάστημα σε 
ποσοστό 37-44% (Hennekam 1991, Wicklund et 
al 1995, Bovee και Hogendoorn 2002).
 Άλλες επιπλοκές της νόσου περιλαμβά-
νουν οστικές και κοσμητικού χαρακτήρα παρα-
μορφώσεις, σχηματισμό υπερτροφικών θυλάκων, 
αρθροπάθεια (14%) (Wicklund 1995) και φαινόμε-
να προστριβής των οστικών εκβλαστήσεων στους 
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παρακείμενους τένοντες, νεύρα (22,6%) (Wicklund 
1995), αγγεία (11,3%) (Wicklund 1995) ή ακόμη 
και στο νωτιαίο μυελό (0,6%) (Wicklund 1995, 
Vanhoenacker et al 2001, Hosalkar et al 2007). Τα οστε-
οχονδρώματα εμφανίζουν τον κίνδυνο κατάγματος 
της οστέινης φάσης τους κατά τη διάρκεια έντονης 
δραστηριότητας. Αυτό υπολογίζεται ότι συμβαίνει 
περίπου στο 5% των περιπτώσεων (Carpintero et al 
2003) και αποτελεί λόγο χειρουργικής αφαίρεσης. 
 Η πλειονότητα των ασθενών παραπο-
νείται για εντοπισμένα άλγη (Bottner et al 2003, 
Darilek et al 2005) περίπου το 50% παραπονείται 
για γενικευμένα άλγη (Darilek et al 2005). Ο πραγ-
ματικός αριθμός, έτσι, των ασθενών με νόσο των 
πολλαπλών εξοστώσεων με άλγη μπορεί να υποε-
κτιμάται και να παραβλέπεται ως σύμπτωμα κατά 
την εξέταση. Η επίπτωση του άλγους συσχετίζε-
ται με επιπλοκές που μπορεί να παραπέμπουν σε 
διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων (Darilek et 
al 2005). 
 Η πιο σημαντική επιπλοκή είναι η κακοή-

θης εξαλλαγή, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 
0,5-5% των ασθενών (Gordon et al 1981, Peterson 
1989, Schmale et al 1994, Wicklund et al 1995, 
Legeai-Mallet et al 1997). Τα κλινικά σημεία της κα-
κοήθους εξαλλαγής περιλαμβάνουν αύξηση των 
εξοστώσεων κατά μέγεθος και άλγος (Hennekam 
1991). Η κακοήθης εξαλλαγή των οστεοχονδρω-
μάτων προκαλεί σχηματισμό χονδροσαρκώματος 
στο 94% των περιπτώσεων (Wilms et al 1997). Η 
υπόνοια του χονδροσαρκώματος τίθεται από την 
αύξηση του οστεοχονδρώματος κατά την εφηβι-
κή ηλικία, παρουσία άλγους ή πάχυνση πάνω από 
ένα εκατ. του χόνδρινου επικαλύμματος επί ενη-
λίκων. 

Αιτιοπαθογένεια

 Δύο γονίδια, τα EXT1 και EXT2 που εντο-
πίζονται αντιστοίχως στις θέσεις 8q24 και 11p11 
- p12 ενοχοποιούνται ως αίτιο της νόσου (Cook et 
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al 1993, Ahn et al 1995, Wuyts ea al 1996, Stickens 
et al 1996). Επιπροσθέτως έχει εντοπιστεί σύνδεση 
του χρωματοσώματος 19p που μπορεί να σημαίνει 
την ύπαρξη τρίτου ογκογονιδίου EXT3 (Merrer et 
al 1994). Το ογκογονίδιο αυτό δεν έχει επί του πα-
ρόντος εντοπιστεί. Ακόμη η αυξημένη ευαισθη-
σία στην ανίχνευση μεταλλάξεων και η εφαρμογή 
νεοτέρων μεθόδων για την ανίχνευση μεγαλυτέ-
ρων ελλειμμάτων όπως είναι η MLPA (Multiplex 
Ligation-dependent Probe Amplification) έχουν 
προκαλέσει δραματική μείωση της αναλογίας των 
ασθενών χωρίς μεταλλάξεις των EXT1 και EXT2 
ογκογονιδίων σε ποσοστό κάτω από 15% (Legeai-
Mallet et al 1997, Wuyts et al 2000, Seki et al 2001). 
Αυτά τα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης 
και τρίτου ογκογονιδίου EXT3 στη θέση 19p. 
 Το ογκογονίδιο EXT1 αποτελείται από 11 
εξόνια και έχει κωδική εντόπιση 2238bp (Ahn et 

al 1995, Wuyts et al 1998). Το ογκογονίδιο EXT2 
αποτελείται από 16 εξόνια 18,19, και το cDNA κα-
θορίζει ένα απλό καταγραφικό ικρίωμα του 2154 
bp. Τα ογκογονίδια EXT1 και EXT2 είναι σε με-
γάλο βαθμό παρόμοια ιδιαιτέρως κατά τα πέρατά 
τους που περιλαμβάνουν μια καρβοξυλική ομάδα 
(Wuyts et al 1995, Stickens et al 1996).
 Το ογκογονίδιο EXT1 έχει αναφερθεί ότι 
εμφανίζει σύνδεση σε ποσοστό 44-66% των οικο-
γενειών με νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων (Xu 
et al 1999, Park et al 1999) ενώ το EXT2 εμπλέκεται 
μόνο στο 27% (Park et al 1999). Οι γονοτυπικές με-
ταλλάξεις του EXT1 και EXT2 ογκογονιδίου σε 
ασθενείς με νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων 
μελετήθηκε καλά σε Καυκασιανούς και σε Ασι-
ατικούς πληθυσμούς (Park et al 1999). Στο ογκο-
γονίδιο EXT1, οι μεταλλάξεις έχουν λίγο πολύ 
τυχαία κατανομή στα πρώτα έξι εξόνια, ενώ στα 
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τελευταία πέντε, που περιλαμβάνουν και την καρ-
βοξυλομάδα, περιλαμβάνουν σημαντικώς μικρό-
τερο αριθμό μεταλλάξεων (Francannet et al 2001). 
Κατά παρόμοιο τρόπο, στο EXT2 ογκογονίδιο 
οι μεταλλάξεις ανευρίσκονται στα πρώτα οκτώ 
εξόνια. Δεν έχουν ανευρεθεί μεταλλαξιογόνες θέ-
σεις. Περίπου το 80% των μεταλλάξεων είναι είτε 
άνευ φαινοτυπικής έκφρασης, αποκλισιογόνες ή 
εφαπτομενικές προκαλούσες πρώιμη ολοκλήρω-
ση της πρωτεϊνοσύνθεσης από τα γονίδια EXT 
(Wuyts και Van Hul. 2000, Cheung et al 2001, Porter 
et al 2004, Alvarez et al 2006, Alvarez et al 2006, 
Jager et al 2007). Η πλειονότητα των μη φαινο-
τυπικών μεταλλάξεων επίσης οδηγεί σε ελλειμμα-
τική δράση των EXT πρωτεϊνών (Hameetman et 
al 2007). Οι μεταλλάξεις στο ογκογονίδιο EXT1 
φαίνεται ότι συσχετίζονται με πιο βαρύ φαινότυ-
πο σε σχέση με εκείνες του EXT2 (Mertens et al 
1994, Bridge et al 1998, Bovee et al 1999, Feely et al 
2002).
 Από μακρού έχει υποτεθεί ότι τα οστε-
οχονδρώματα είναι αποτέλεσμα σκελετικής δυ-
σπλασίας. Παρόλα αυτά σήμερα είναι γενικώς 
αποδεκτό ότι τα οστεοχονδρώματα είναι νεοπλα-
σματικής φύσης, επειδή εντοπίζονται γενετικές 
αλλοιώσεις στα κύτταρα του χόνδρινου επικα-
λύμματος (Khurana et al 2002, Hall et al 2002, Lin 
et al 1998, 3 Stickens και Evans 1997, Stickens et al 
2000, Hameetman et al 2007). Τα ογκογονίδια είναι 
κατασταλτικά ογκογονίδια. Η απώλεια του ενα-
πομένοντος EXT1 πρωτόγονου τύπου αλληλίου 
έχει αποδειχτεί στα κύτταρα του χόνδρινου επικα-
λύμματος των εξοστώσεων ασθενών με τη νόσο 
των πολλαπλών εξοστώσεων (Lin et al 1998). Πα-
ρόλα αυτά σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με τη 
νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων η απώλεια του 
πρωτογόνου αλληλίου δε μπορεί πια να ανιχνευ-
θεί (Lind et al 1998). Στα επτά από τα οκτώ μονή-
ρη οστεοχονδρώματα ανευρίσκεται ομοζυγωτία 
στα ελλείμματα του EXT1 ογκογονιδίου (Hall et 
al 2002) πράγμα που ενισχύει τη θεωρία των δύο 
πληγμάτων. Ακόμη τα ελλείμματα περιορίζονται 
στα κύτταρα του χόνδρινου επικαλύμματος. Έτσι, 
το χόνδρινο επικάλυμμα αποδεικνύεται να είναι 
κλωνικό νεοπλασματικό στοιχείο ενώ ο μίσχος 
αντιδραστικό. 

Τόσο το EXT1 όσο και το EXT2 mRNA 
είναι πανταχού παρόντα (Ahn et al 1995, Stickens 
et al 1996). Υψηλά επίπεδα έκφρασης των EXT1 
και EXT2 mRNA έχουν βρεθεί στα βλαστήματα 
των άκρων σε έμβρυα επίμυων (McCormick et al 
1998, Simmons et al 1999) και η έκφραση της δρά-
σης φαινοτυπικώς εντοπίζεται στα χονδροκύττα-
ρα του αυξητικού χόνδρου (McCormick et al 2000). 
Στα οστεοχονδρώματα και τα περιφερικά χον-
δροσαρκώματα η έκφραση των EXT1 ή/και EXT2 
ελαττώνεται, τούτου αντανακλώντος στο στάδιο 
της μετάλλαξης (Bellaiche et al 1998). 

Τα προϊόντα των γονιδίων, όπως εί-
ναι η εξοστωσίνη-1 (EXT1) και η εξοστωσίνη-2 
(EXT2), είναι τύπου ΙΙ διαπερώσες την κυτταρική 
μεμβράνη γλυκοπρωτεΐνες που εντοπίζονται στο 
ενδοπλασματικό δίκτυο που μαζί με το ολιγομερι-
κό σύμπλεγμα που εντοπίζεται στο όργανο Golgi 
προκαλεί τον καταλυτικό πολυμερισμό της θειικής 
ηπαράνης(The et al 1999, Toyoda et al 2000, Han et 
al 2004, Takei et al 2004). Οι πρωτεογλυκάνες της 
θειικής ηπαράνης (HSPG) είναι μεγάλα μακρομό-
ρια που συντίθενται από αλύσους γλυκοζαμινο-
γλυκάνης της θειικής ηπαράνης που συνδέονται 
με το πρωτεϊνικό κεντρομέρος. Τέσσερις σημαντι-
κές οικογένειες HSPG υπάρχουν. Αυτές είναι οι 
συνδεκάνες, οι γλυπικάνες, οι περλεκάνες και τα 
ισόμορφα προς την CD44 παραλλαγή του εξονί-
ου 3 (CD44v3). Τα οστεοχονδρώματα στα οποία 
η έκφραση των EXT ογκογονιδίων ελαττώνεται 
λόγω μετάλλαξης ή απαλοιφής, οι πρωτεογλυκά-
νες της θειικής ηπαράνης φαίνεται να συναθροί-
ζονται στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων αντί 
να μεταφέρονται στην κυτταρική επιφάνεια των 
κυττάρων εκδήλωσης των χαρακτήρων που πα-
ρατηρούμε (Bellaiche et al 1998).

Τα EXT και οι HSPGs είναι απαραίτητα 
επειδή δεικνύουν μεγάλη χημική συγγένεια με 
τον αυξητικό παράγοντα των ινοβλαστών, όσον 
αφορά στον ομόλογο υποδοχέα τους και για 
τη διάχυση των μορφογενετικών παραγόντων 
Hedgehog (Hh) Human Homologues Indian 
(IHH) και Sonic Hedgehog (SHH) (Bovee et al 
2000, Hameetman et al 2006, Benoist-Lasselin et al 
2006), δεκαπενταπληγικά παράγωγα (dpp, Human 
Homologues TGF-β και BMP) και απτέρυγα (wnt, 
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Human Homologues Wnt) (Hameetman et al 
2004, Hameetman et al 2005). Αυτοί οι τρεις με-
ταβολικοί δρόμοι είναι σημαντικοί και είναι ειδι-
κώς ενεργοί όταν πρόκειται για την αύξηση του 
αυξητικού δίσκου κατά τη φάση της ενδοχόνδρι-
ας οστέωσης. Κατά τη φυσιολογική αύξηση, τα 
IΗΗ και PLHLH εμπλέκονται στην εξυπηρέτηση 
αγκύλης ευαίσθητου παρακκρινικού μηχανισμού 
ανάδρασης και διαφοροποίησης των χονδροκυτ-
τάρων του αυξητικού χόνδρου. Στο οστεοχόνδρω-
μα, η διέγερση IΗΗ είναι ακόμη ενεργή και πιθα-
νώς ανεξάρτητη της κυτταρικής δραστηριότητας 
(Wuyts et al 2005, Lome 2006). Η PLHLH διέγερση 
αποτελεί τον επίλογο της διέγερσης ΙΗΗ, είναι 
υπεύθυνη για τον πολλαπλασιασμό των χονδρο-
κυττάρων και απουσιάζει στο οστεοχόνδρωμα 
(Geirnaerdt et al 2000, Feldman et al 2001). Η δι-
έγερση Wnt και TGF-β είναι επίσης ενεργές στην 
πλειονότητα των οστεοχονδρωμάτων (Wuyts et al 
2005). Ο ακριβής ρόλος των EXT είναι η ενορχή-
στρωση αυτών των μεταβολικών οδών που οδη-
γούν στο σχηματισμό οστεοχονδρωμάτων αλλά 
απαιτείται παραπέρα διευκρίνισή του.

Διαγνωστική προσέγγιση

 Όταν υποπτευόμαστε την παρουσία της 
νόσου των πολλαπλών εξοστώσεων είναι απαραί-
τητη η πλήρης ακτινολογική τεκμηρίωση αλλά 
και ιστολογική τέτοια, αν τούτο είναι εφικτό και 
στηριζόμαστε στο ιστορικό του ασθενούς και 
στο οικογενειακό αναμνηστικό. Λαμβανομένων 
υπόψη της σπανιότητας της κατάστασης και την 
ειδικότητα των ακτινολογικών και ιστολογικών 
ευρημάτων αλλά και των δεδομένων της διαφο-
ρικής διάγνωσής της συνιστάται η προσφυγή σε 
ειδικό για το σκοπό αυτό και αναφορά σε εθνικό 
κέντρο αναφοράς όγκων. Είναι απαραίτητη λήψη 
περιφερικού αίματος για ανίχνευση των ογκογο-
νιδίων EXT1 και EXT2. Σε περίπτωση θετικού 
οικογενειακού αναμνηστικού, η διάγνωση είναι 
κλινική και η ανίχνευση μεταλλάξεων δεν είναι 
απαραίτητη. Με τα τρέχοντα μέσα είναι δυνατή 
η ανίχνευση εστιακών μεταλλάξεων στο 90% των 
πασχόντων (Legeai-Mallet et al 1997, Wuyts et al 

2000, Seki et al 2001, Glick et al 2007, Bovee et al 2006, 
Murphey et al 2000).
 Για την αξιολόγηση πιθανής κακοήθους 
εξαλλαγής στην περίπτωση που προβάλλονται 
ενοχλήματα ή υπέρμετρη αύξηση των βλαβών 
κατά την εφηβεία, μπορεί να μελετηθεί το μέ-
γεθος του χόνδρινου επικαλύμματος με τη βοή-
θεια μαγνητικής τομογραφίας (ακολουθία Τ2) 
(Silverman 1989). Χόνδρινο επικάλυμμα μεγαλύτε-
ρο από 1,5 cm θεωρείται επιλήψιμο. Ο ρόλος του 
PET (Positron Emission Tomography) με τη βοή-
θεια της 18-φθορο-δεσοξυγλυκόζης (18FDG Pet) 
χρειάζεται παραπέρα διερεύνηση για την θέση 
του στη διάγνωση. 

Διαφορική διάγνωση

 Η ημιμελική επιφυσιακή δυσπλασία 
(dysplasia epiphysialis hemimelica DEH, νόσος 
Trevor, ταρσοεπιφυσιακή ακλασία) και η μετα-
χρωμασία (MC) (Ippolito και Tudisco 1983) υπει-
σέρχονται στη διαφορική διάγνωση της μονήρους 
και της πολλαπλής διαφυσιακής ακλασίας. Παρά 
τις όποιες ομοιότητες αυτές είναι διακριτές οντό-
τητες (Kuo et al 1998) και η εξέλιξη αποφοράς των 
ογκογονιδίων EXT δεν επηρεάζεται.

Η ημιμελική επιφυσιακή δυσπλασία είναι 
μια κληρονομική διαταραχή όπου παρατηρείται 
χόνδρινη υπερπλασία μιας μοίρας μιας ή περισ-
σοτέρων επιφύσεων (Bassett και Cowell 1985, 
Herman et al 1997). Προσβάλλει κυρίως το κάτω 
άκρο στη μια πλευρά του σώματος. Συνήθως περι-
ορίζεται στο έσω (συνηθέστερα) ή στο έξω χείλος 
του σκέλους, από το οποίο προέρχεται και ο όρος 
ημιμελική. Κατά παρόμοιο τρόπο με το καλόηθες 
οστεοχόνδρωμα η ημιμελική επιφυσιακή δυσπλα-
σία συνήθως διαγιγνώσκεται προ της ηλικίας των 
15 ετών, είναι συχνότερη στα αγόρια από ό,τι εί-
ναι στα κορίτσια και η αύξηση αυτών των αλλοι-
ώσεων ολοκληρώνεται κατά την εφηβεία με τη 
σύγκλειση των επιφυσιακών χόνδρων (Kennedy 
1983, Herman et al 1997). Σε αντίθεση με τη νόσο 
των πολλαπλών εξοστώσεων στην ημιμελική 
επιφυσιακή δυσπλασία δεν έχει αναφερθεί επί 
του παρόντος κακοήθης εξαλλαγή (Herman et al 
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1997) και δε φαίνεται να υπάρχει, επίσης, κανένα 
είδος γενετικής επιβάρυνσης (Kennedy 1983, van 
Lerberghe et al 1990).

Η μεταχρωμασία (MC) είναι σπάνια δια-
ταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη 
εμφάνιση οστεοχονδρωμάτων και εγχονδρωμά-
των στα παιδιά. Εμφανίζεται κατά τον αυτοσω-
ματικό κυρίαρχο χαρακτήρα (Lamovec et al 1999, 
Matsuno et al 1998, Bovee et al 2002) αλλά η κατά-
σταση δεν έχει επί του παρόντος χαρτογραφηθεί 
στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Μεταχρωμασία που 
σχετίζεται με οστεοχονδρώματα έχει περιγραφεί 
χαρακτηριστικώς στα χέρια και στα πόδια, κυρί-
ως στα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών και 
εμφανίζουν τακτισμό προς τον προσκείμενο επι-
φυσιακό χόνδρο, ενώ στη νόσο των πολλαπλών 
εξοστώσεων τα οστεοχονδρώματα εντοπίζονται 
στα μακρά ή τα άλλα αυλοειδή οστά και έχουν 
αρνητικό τακτισμό ως προς τον επιφυσιακό χόν-
δρο (Lamovec et al 1999). Η διαφοροποίηση από 
τη νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων είναι με-
γάλης κλινικής σημασίας επειδή σε ασθενείς με 
μεταχρωμασία οι βλάβες δεν έχουν ως αποτέλε-
σμα τη βράχυνση ή την παραμόρφωση των προ-
σβεβλημένων οστών και μπορεί να υποχωρήσουν 
αυτομάτως κατά μέγεθος ή και να εξαφανιστούν 
εντελώς, τόσο κλινικώς όσο και ακτινολογικώς 
(Lamovec et al 1999, Bovee et al 2002). 

Επιπλέον η νόσος των πολλαπλών εξο-
στώσεων πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από την 
εγχονδρωμάτωση (νόσος Ollier) και το σύνδρομο 
Mafucci στα οποία οι πολλαπλοί χόνδρινοι όγκοι 
καταλαμβάνουν το μυελώδη αυλό των οστών με 
μια προτίμηση στα βραχέα αυλοειδή οστά και με 
ετερόπλευρη εντόπιση (Tsuchiya et al 1990).

Κατά την ιστοπαθολογική εξέταση του 
οστεοχονδρώματος μετά χειρουργική αφαίρεση 
πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα κακοήθους 
εξαλλαγής. Η κακοήθης εξαλλαγή στο χόνδρινο 
επικάλυμμα του οστεοχονδρώματος οδηγεί σε 
δευτεροπαθές κακόηθες χονδροσάρκωμα. Ενίοτε, 
αναπτύσσονται οστεοσαρκώματα και ατρακτο-
κυτταρικά σαρκώματα στο μίσχο των οστεοχον-
δρωμάτων (Wilms et al 1997, Bertoni et al 1989, 
Staals et al 2007, Akita et al 2007, Matsubara et al 2006, 
Donati et al 2005). Πάρα πολύ σπάνια είναι η πα-

ρουσία διαφοροποιημένου περιφερικού χονδρο-
σαρκώματος στο οποίο είναι δυνατό ένα χαμηλής 
κακοήθειας χονδροσάρκωμα που αναπτύσσεται 
μέσα σε ένα οστεοχόνδρωμα να μεταπίπτει σε ένα 
μεγάλης κακοήθειας σάρκωμα (Evans et al 1977). 

Γενετικός έλεγχος

 Η νόσος των πολλαπλών εξοστώσεων 
είναι διαταραχή που μεταδίδεται κατά τον αυτο-
σωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα. Τα προσβεβλημέ-
να άτομα έχουν 50% πιθανότητα μετάδοσης της 
διαταραχής στους απογόνους τους. Η νόσος των 
πολλαπλών εξοστώσεων εμφανίζει διεισδυτικό-
τητα 100%. Εάν είναι γνωστή η ακριβής μετάλλα-
ξη που την προκαλεί είναι δυνατή η προγεννητική 
διάγνωση. 

Αντιμετώπιση περιλαμβανομένης
      και της θεραπείας

 Τα οστεοχονδρώματα αφαιρούνται μόνον 
αν αποτελούν αίτιο αλγεινών ενοχλημάτων και 
όταν δημιουργούν λειτουργικά ενοχλήματα που 
οφείλονται σε πίεση που ασκούν πάνω σε νεύρα, 
αγγεία και τένοντες ή ακόμη και για κοσμητικούς 
λόγους. Η χειρουργική θεραπεία των παραμορ-
φώσεων του αντιβραχίου παραμένει σημείο αντι-
γνωμίας. Σε αναδρομικές μελέτες σε 23 πάσχο-
ντες από τη νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων 
οι διορθωτικές οστεοτομίες και η επιμήκυνση για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων στο αντιβράχιο 
δεν ήταν επωφελείς. Η απλή αφαίρεση του οστε-
οχονδρώματος μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να 
βελτιώσει την εμφάνιση και τη λειτουργία (εικ. 2), 
ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για μεμονωμένο όγκο 
του περιφερικού πέρατος της ωλένης.
Εάν η διάγνωση της νόσου των πολλαπλών εξο-
στώσεων έχει τεθεί και όλοι οι όγκοι έχουν ανευ-
ρεθεί, συνιστάται στους ασθενείς η στενή ιατρι-
κή παρακολούθηση για την πρόληψη πιθανών 
εξαλλαγών, π.χ. όταν εμφανίζεται άλγος σε μια 
παλιά βλάβη. Είναι σημαντική η γνώση του ότι 
δεν σχηματίζονται άλλα οστεοχονδρώματα μετά 
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την εφηβεία. Ακόμη, οι κατά τακτά διαστήματα 
διαδοχικές επανεξετάσεις αποκαλύπτουν πιθανή 
κακοήθη εξαλλαγή σε πρώιμο στάδιο έτσι ώστε 
να επιτραπεί πιο επαρκής θεραπεία. Ο κίνδυνος 
της κακοήθους εξαλλαγής του οστεοχονδρώμα-
τος προς δευτεροπαθές περιφερικό χονδροσάρ-
κωμα υπολογίζεται στο 1-5% των περιπτώσεων 
(Gordon et al 1981, Peterson 1989, Schmale et al 
1994, Wicklund et al 1995, Legeai-Mallet et al 1997, 
Bovee et al 1999). Μετά τη σκελετική ωρίμανση συ-
νιστάται η διενέργεια ενός σπινθηρογραφήματος 
αναφοράς για κάθε πιθανή μελλοντική μεταβολή 
(Feldman et al 2006). Ακόμη απλές ακτινογραφίες 
αναφοράς πρέπει να γίνονται για περιοχές που 
δεν είναι προσιτές στην κλινική εξέταση όπως εί-
ναι ο θώρακας, η λεκάνη και η ωμοπλάτη (Glick et 
al 2007) (εικ. 3). Μετά την τεκμηρίωση αναφοράς 
ακολουθεί η επιλογή των ασθενών προς παρακο-
λούθηση με διαδοχικές εξετάσεις για παράδειγμα 
για κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Δεν υπάρχουν 
μελέτες που να αποδεικνύουν την επάρκεια αυτής 
της διαδικασίας. Η μεταβολή των αλλοιώσεων 
σημαίνει ανάγκη παραπέρα ελέγχου με μαγνητική 
τομογραφία απλή ή με χρήση σκιαστικού (Glick et 
al 2007). 

Όταν διαπιστωθεί καοήθης εξαλλαγή συ-
νιστάται η en block αφαίρεση της βλάβης και της 
ψευδοκάψας που την περιβάλλει σε όρια ελεύθε-
ρα όγκου κατά προτίμηση από ένα κέντρο ανα-
φοράς όγκων του μυοσκελετικού, με καλά μακρά 
τοπικά και γενικά αποτελέσματα. Η πιο συνήθης 
περιοχή κακοήθους εξαλλαγής είναι η πύελος 
όπου είναι δυσχερής η αφαίρεση ενός μεγάλου 
χόνδρου. Οι Donatti και συν (Donati et al 2005) 
αναφέρουν σε μια σειρά 61 ασθενών με Ι και ΙΙ 
βαθμού δευτεροπαθές περιφερικό χονδροσάρκω-
μα ποσοστό τοπικής υποτροπής 3% σε σχέση με 
το 23% ανεπαρκούς αφαίρεσης.

Πρόγνωση

 Τα οστεοχονδρώματα είναι καλοήθεις 
βλάβες και δεν επηρεάζουν την επιβίωση των 
ασθενών. Ο κίνδυνος εξαλλαγής είναι 1-5%. Η 
πρόγνωση του δευτεροπαθούς περιφερικού χον-

δροσαρκώματος εξαρτάται από την ιστολογική 
του κακοήθεια: 10ετής επιβίωση είναι δυνατή 
στο 83% των περιπτώσεων ασθενών με χονδρο-
σάρκωμα Ι βαθμού κακοήθειας και 29% με χον-
δροσάρκωμα ΙΙΙ βαθμού κακοήθειας (Evans et al 
1977).

Αναπάντητα ερωτήματα
 
•	 Πως ερμηνεύεται η διαφορετική βαρύ-

τητα της προσβολής μεταξύ πασχόντων 
μελών της ίδιας οικογένειας;

•	 Τι προκαλεί της καοήθη εξαλλαγή ενός 
οστεοχονδρώματος και πως μπορεί να 
αποφευχθεί;

•	 Ποιός είναι ο ρόλος των ογκογονιδίων 
EXT στο φυσιολογικό αυξητικό χόνδρο 
και τη διαφοροποίησή του και στο σχη-
ματισμό οστεοχονδρώματος;

 
Abstract

Multiple exostoses disease 
Report of a case 

Assantis V, Tziris N, Giannarakis A, Bischiniotis I. 

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, Greece. 

Objective of this study is presentation of a patient 
with developmental disorders, preponderance of the 
frontal bone and progressive establishment of Mad-
elung deformities on both upper extremities. A pres-
ent day literature review is attempted. 

Clinical examination. Male patient aged 7 years 
of good condition with progressive establishment 
of Madelung deformities near-to-normal develop-
ment, stature retardation, and frontal bone prepon-
derance. He was examined clinically and radiologi-
cally. Family history seemed to be free. On clinical 
examination palpable immobile lumps were noticed 
at the ends of long bones on both sides. A regional 
X-ray survey was undertaken. Presence of multiple 
exostoses was noticed on metaphyses of all large and 
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small long bones of the skeleton including metacar-
pals, metatarsals, phalanges of digits and toes. Iliac 
bones and spinal borders of scapulae were not ex-
cluded. On long bones with multipolar growth such 
as femur and humerus metaphyseal aclasia affected 
most extradiaphyseal nucleuses of endochondral os-
sification. In these procedures membranous bones 
did not participate (vault bones, facial bone, clav-
icles etc) 

Clinical course. Despite deformities none of osteo-
chondromas caused significant compression effects 
were noticed and patient’s parents were informed to 
proceed on successive clinical and radiological ex-
aminations twice a year at first just for a malignant 
transformation to be excluded. 

Quotation. Which may be the present-day way 
of managing of similar situations under recent ad-
vances in etiology and pathogenesis of this disease? 

Key words:  Multiple exostoses disease, Multiple 
osteochondromas, Diaphyseal aclasia, 
Osteochondromatosis, Multiple carti-
laginous exostoses

Βιβλιογραφία 

1. Ahn J, Ludecke H-J, Lindow S, Horton WA, 
Lee B, Wagner MJ, et al. Cloning of the pu-
tative tumour suppressor gene for hereditary 
multiple exostoses (EXT1). Nature Genet 
1995; 11: 137-43.

2. Akita S, Murase T, Yonenobu K, Shimada K, 
Masada K, Yoshikawa H. Long- term results of 
surgery for forearm deformities in patients with 
multiple cartilaginous exostoses. J Bone Joint 
Surg Am 2007 Sep; 89(9): 1993-9.

3. Alvarez C, Tredwell S, De VM, Hayden M. 
The genotype-phenotype correlation of he-
reditary multiple exostoses. Clin Genet 2006 
Aug; 70(2): 122-30.

4. Alvarez CM, De Vera MA, Heslip TR, Casey 
B. Evaluation of the anatomic burden of pa-
tients with hereditary multiple exostoses. Clin 
Orthop Relat Res 2007 Sep; 462:73-9.

5. Bassett GS, Cowell HR, Metachondromato-

sis. Report of four cases. J Bone Joint Surg Am 
1985 Jun; 67(5): 811-4.

6. Bellaiche Y, The I, Perrimon N. Tout-velu is a 
drosophila homologue of the putative tumour 
suppressor EXT1 and is needed for Hh diffu-
sion. Nature 1998; 394: 85-8.

7. Benoist-Lasselin C, de Margerie E, Gibbs L, 
Cormier S, Silve C, Nicolas G, et al. Defective 
chondrocyte proliferation and differentiation in 
osteochondromas of MHE patients. Bone 2006 
Feb 10;39(1): 17-26.

8. Bertoni F, Present D, Bacchini P, Picci P, Pig-
natti G, Gherlinzoni F, et al. Dedifferentiated 
peripheral chondrosarcomas, a report of seven 
cases. Cancer 1989; 63: 2054-9.

9. Bottner F, Rodl R, Kordish I, Winklemann 
W, Gosheger G, Lindner N. Surgical treatment 
of symptomatic osteochondroma. A three- to 
eight-year follow-up study. J Bone Joint Surg Br 
2003 Nov; 85(8): 1161-5.

10. Bovee JVMG, Cleton-Jansen AM, Wuyts W, 
Caethoven G, Taminiau ARM, Bakker E, et al. 
EXT-mutation analysis and loss of heterozy-
gosity in sporadic and hereditary osteochon-
dromas and secondary chondrosarcomas. 
Am J Hum Genet 1999;65(3):689-98.

11. Bovee JVMG, Van den Bioek LJCM, Cleton-
Jansen AM, Hogendoorn PCW. Up-regulation 
of PTHrP and Bcl-2 expression characterizes 
the progression of osteochondroma towards 
peripheral chondrosarcoma and is a late 
event in central chondrosarcoma. Lab Invest 
2000; 80:1925-33.

12. Bovee JVMG, Sakkers RJ, Geirnaerdt MJ, 
Taminiau AH, Hogendoorn PCW. Intermedi-
ate grade osteosarcoma and chondrosarcoma 
arising in an osteochondroma. A case report of a 
patient with hereditary multiple exostoses. J Clin 
Pathol 2002 Mar; 55(3):226-9.

13. Bovee JVMG, Hameetmah L, Kroon HM, Aign-
er T, Hogendoorn PCW. EXT- related pathways 
are not involved in pathogenesis of Dysplasia Ep-
iphysealis Hemimelica an Metachondromatosis. 
J Pathol 2006; 209(3): 411-9.

14. Bridge JA, Nelson M, Orndal C, Bhatia P, 
Neff JR. Clonal karyotypic abnormalities of the 



67Ορθοπαιδική, 22, 1, 2009

hereditary multiple exostoses chromosomal loci 
8q24.1 (EXT1) and 1 Ipl 1-12 (EXT2) in patients 
with sporadic and hereditary osteochondro-
mas. Cancer 1998; 82: 1657-63.

15. Carpintero P, Leon F, Zafra M, Montero M, 
Berral FJ, Fractures of osteochondroma during 
physical exercise. Am J Sports Med 2003 Nov; 
31(6): 1003-6.

16. Cook A, Raskind W, Blanton SH, Pauli RM, 
Gregg RG, Francomano CA, et al. Genetic het-
erogeneity in families with hereditary multiple 
exostoses. Am J Hum Genet 1993; 53:71-9.

17. Cheung PK, McCormick C, Crawford BE, 
Esko JD, Tufaro F, Duncan G. Etiological 
point mutations in the hereditary multiple 
exostoses gene EXT1: a functional analysis 
of heparan sulfate polymerase activity. Am J 
Hum Genet 2001 Jul; 69(1): 55-66.

18. Darilek S, Wicklund C, Novy D, Scott A, Gam-
bello M, Johnston D, et al. Hereditary multiple 
exostosis and pain. J Pediatr Orthop 2005 May; 
25(3): 369-76.

19. Donati D, El Ghoneimy A, Bertoni F, EH 
Bella C, Mercuri M. Surgical treatment and 
outcome of conventional pelvic chondrosarcoma. 
Journal of Bone and Joint Surgery-British Vol-
ume 2005 Nov; 87B (11): 1527- 30.

20. Evans HL, Ayala AG, Romsdahl MM. Prog-
nostic factors in chondrosarcoma of bone. A 
clinicopathologic analysis with emphasis on his-
tologic grading. Cancer 1977; 40: 818-31. 

21. Feely MG, Boehm AK, Bridge RS, Krallman 
PM, Neff JR, Nelson M, et al. Cytogenetic and 
molecular cytogenetic evidence of recurrent 
8q24.1 loss in osteochondroma. Cancer Gen-
et Cytogenet 2002; 137: 102-7.

22. Feldman F, Vanheertum R, Saxena C: 18 Fluo-
ro-deoxyglucose positron emission tomography 
evaluation of benign versus malignant osteo-
chondromas: preliminary observations. J Com-
put Assist Tomogr 2006, Sep; 30(5): 858-64.

23. Francannet C, Cohen-Tanugi A, Le Mer-
rer M, Munnich A, Bonaventure J, Legeai-
Mallet L. Genotype-phenotype correlation in 
hereditary multiple exostoses. J Med Genet 
2001 Jul; 38(7): 430-4.

24. Geirnaerdt MJ, Hogendoorn PCW, Bloem 
JL, Taminiau AHM, Van der Woude HJ. 
Cartilaginous tumors: fast contrast-enhanced 
MR imaging. Radiology 2000, Feb; 214(2): 
539-46.

25. Glick R, Khaldi L, Ptaszynski K, Steiner GC. 
Dysplasia epiphysealis hemimelica (Trevor dis-
ease): a rare developmental disorder of bone 
mimicking osteochondroma of long bones. Hum 
Pathol 2007 Aug; 38(8): 1265-72.

26. Gordon SL, Buchanan JR, Ladda RL. He-
reditary multiple exostoses: report of a kin-
dred. J Med Genet 1981; 18: 428-30.

27. Hall CR, Cole WG, Haynes R, Hecht JT. 
Re-evaluation of a genetic model for the de-
velopment of exostosis in hereditary multiple 
exostosis. Am J Med Genet 2002 Sepl5; 
112(1):1-5.

28. Hameetman L, Bovee JVMG, Taminiau AHM, 
Kroon HM, Hogendoorn PCW. Multiple Osteo-
chondromas: Clinicopathological and Genetic 
Spectrum and Suggestions for Clinical Manage-
ment. Hereditary Cancer in Clinical Practice 
2004 Dec 15; 2(4):161-73.

29. Hameetman L, Kok P, Eilers PHC, Cleton-
Jansen AM, Hogendoorn PCW, Bovee 
JVMG. The use of Bcl-2 and PTHLH im-
munohistochemistry in the diagnosis of pe-
ripheral chondrosarcoma in a clinicopatho-
logical setting. Virchows Arch 2005 Mar 3; 
446:430-7.

30. Hameetman L, Rozeman LB, Lombaerts M, 
Oosting J, Taminiau AHM, Cleton-Jansen 
AM, et al. Peripheral chondrosarcoma pro-
gression is accompanied by decreased Indian 
Hedgehog (IHH) signaling. J Pathol 2006; 
209(4): 501-11.

31. Hameetman L, Szuhai K, Yavas A, Knijnen-
burg J, van Duin M, Van Dekken H, et al. The 
role of EXT1 in nonhereditary osteochondro-
ma: identification of homozygous deletions. J 
Natl Cancer Inst 2007 Mar 7; 99(5):396-406.

32. Han C, Belenkaya TY, Khodoun M, Tauchi 
M, Lin X, Lin X. Distinct and collaborative 
roles of Drosophila EXT family proteins in 
morphogen signaling and gradient formation. 



68 Ορθοπαιδική, 22, 1, 2009

Development 2004 Apr; 131 (7): 1563-75.
33. Hennekam RC: Hereditary multiple exos-

toses. J Med Genet 1991 Apr; 28(4): 262-6. 
34. Herman TE, Chines A, McAlister WH, 

Gottesman GS, Eddy MC, Whyte MP: Me-
tachondromatosis: report of a family with 
facial features mildly resembling trichorhi-
nophalangeal syndrome. Pediatr Radiol 1997 
May; 27(5): 436-41.

35. Hosalkar H, Greenberg J, Gaugler RL, Garg S, 
Dormans JP. Abnormal scarring with keloid for-
mation after osteochondroma excision in chil-
dren with multiple hereditary exostoses. J Pediatr 
Orthop 2007 Apr; 27(3): 333-7.

36. Jager M, Westhoff B, Portier S, Leube B, 
Hardt K, Royer-Pokora B, et al: Clinical out-
come and genotype in patients with heredi-
tary multiple exostoses. J Orthop Res 2007 
Dec; 25(12):1541-51.

37. Ippolito E, Tudisco C. Dysplasia epiphysea-
lis hemimelica. Clinical, histological and his-
tochemical features. Ital J Orthop Traumatol 
1983 Mar; 9(1):101-7.

38. Kennedy LA. Metachondromatosis. Radiol-
ogy 1983 Jul; 148(l): l 17-8.

39. Khurana J, Abdul-Karim F, Bovee JVMG. 
Osteochondroma. In: Fletcher COM, Unni 
KK, Mertens F, editors. World Health Orga-
nization classification of tumours. Pathology 
and genetics of tumours of soft tissue and 
bone. Lyon: IARC Press; 2002. p. 234-6.

40. Kuo RS, Bellemore MC, Monsell FP, Praw-
ley K, Kozlowski K. Dysplasia epiphysealis 
hemimelica: clinical features and management. 
J Pediatr Orthop 1998Jul; 18(4): 543-8.

41. Legeai-Mallet L, Margaritte-Jeannin P, Lem-
dani M, Le Merrer M, Plauchu H, Maroteaux P, 
et al. An extension of the admixture test for the 
study of genetic heterogeneity in hereditary mul-
tiple exostoses. Hum Genet 1997; 99:298-302.

42. Le Merrer M, Legeai-Mallet L, Jeannin PM, 
Horsthemke B, Schinzel A, Plauchu H, et 
al. A gene for hereditary multiple exostoses 
maps to chromosome 19p. Hum Mol Genet 
1994;3:717-22.

43. Lin X, Gan L, Klein WH, Wells DE. Expres-

sion and functional analysis of mouse EXT1, 
a homolog of the human multiple exostoses 
type 1 gene. Biochem Biophys Res Commun 
1998; 248:738-43.

44. Lind T, Tufaro F, McCormick C, Lindahl U, 
Lidholt K. The putative tumor suppressors EXT1 
and EXT2 are glycosyltransferases required for 
the biosynthesis of heparan Sulfate. J Biol Chem 
1998; 273(41): 265-8.

45. Lome L, Porter DE, Fraser M, Cole T, Wise C, 
Yates L, et al. Determination or the mutation 
spectrum of the EXT1/EXT2 genes in British 
Caucasian patients with multiple osteochon-
dromas, and exclusion of six candidate genes 
in EXT negative cases. Hum Mutat 2006 Nov; 
27(ll): l 160.

46. Ludecke HJ, Ahn J, Lin X, Hill A, Wagner 
MJ, Schomburg L, Horsthemke B, Wells 
DE: Genomic organization and promoter 
structure of the human EXT1 gene. Genom-
ics 1997, 40:351-354.

47. Matsubara H, Tsuchiya H, Sakurak-
ichi K, Yamashiro T, Watanabe K, Tomita 
K. Correction and lengthening for deformities 
of the forearm in multiple cartilaginous exos-
toses. J Orthop Sci 2006 Oct;11(5) :459-66.

48. Matsuno T, Ichioka Y, Yagi T, Ishii S. Spindle-
cell sarcoma in patients who have osteochon-
dromatosis. A report of two cases. J Bone 
Joint Surg [Am] 1988; 70:137-41. 

49. McCormick C, Leduc Y, Martindale D, Matti-
son K, Esford LE, Dyer AP, et al. The putative 
tumour suppressor EXT1 alters the expression of 
cell-surface heparan sulfate. Nature Genet 1998; 
19:158-61.

50. McCormick C, Duncan G, Goutsos KT, Tufa-
ro F. The putative tumor suppressors EXT1 and 
EXT2 form a stable complex that accumulates in 
the Golgi apparatus and catalyzes the synthe-
sis of heparan sulfate. Proc Natl Acad Sci USA 
2000; 97(2): 668-73

51. Mertens F, Rydholm A, Kreicbergs A, Wil-
len H, Jonsson K, Heim S, et al. Loss of chro-
mosome band 8q24 in sporadic osteocar-
tilaginous exostoses. Genes Chromosomes 
Cancer 1994; 9:8-12.



69Ορθοπαιδική, 22, 1, 2009

52. Mertens F, Unni KK. Enchondromatosis: 
Oilier disease and Maffucci syndrome. In: 
Fletcher CDM, Unni KK, Mertens F, editors. 
World Health Organization Classification of 
Tumours. Pathology and genetics of tumours 
of soft tissue and bone. Lyon: IARC Press; 
2002. p. 356-7.

53. Murphey MD, Choi JJ, Kransdorf MJ, Flem-
ming DJ, Gannon FH. Imaging of osteochon-
droma: variants and complications with radio-
logic-pathologic correlation. RadioGraphics 2000 
Sep; 20(5): 1407-34.

54. Park KJ, Shin K-H, Ku J-L, Cho T-J, Lee SH, 
Choi IH, et al. Germline mutations in the EXT1 
and EXT2 genes in Korean patients with heredi-
tary multiple exostoses. J Hum Genet 1999; 44: 
230-4.

55. Peterson HA. Multiple hereditary osteochon-
dromata. Clin Orthop,1989; 239: 222-30.

56. Porter DE, Lonie L, Fraser M, Dobson-Stone 
C, Porter JR, Monaco AP, et al. Severity of 
disease and risk of malignant change in he-
reditary multiple exostoses. A genotype-phe-
notype study. J Bone Joint Surg Br 2004 Sep; 
86(7): 1041-6.

57. Raskind WH, Conrad EU III, Matsushita 
M, Wijsman EM, Wells DE, Chapman N, 
Sandell LJ, Wagner M, Houck J: Evaluation 
of locus heterogeneity and EXT1 mutations 
in 34 families with hereditary multiple exos-
toses. Hum Mutat 1998, 11:231-239.

58. Schmale GA, Conrad EU, Raskind WH. The 
natural history of hereditary multiple exos-
toses. J Bone Joint Surg [Am] 1994; 76A:986-
92.

59. Seki H, Kubota T, Ikegawa S, Haga N, Fujioka 
F, Ohzeki S, et al. Mutation frequencies of EXT 1 
and EXT2 in 43 Japanese families with hereditary 
multiple exostoses. Am J Med Genet 2001 Feb 
15; 99(l): 59-62.

60. Shapiro F, Simon S, Glimcher MJ. Hereditary 
multiple exostoses. Anthropometric, roentgeno-
graphic, and clinical aspects. J Bone Joint Surg 
Am 1979 Sep; 61(6A): 815-24.

61. Signori E, Massi E, Matera MG, Poscente M, 
Gravina C, Falcone G, Rosa MA, Rinaldi M, 

Wuyts W, Seripa D, Dallapiccola B, Fazio 
VM: A combined analytical approach reveals 
novel EXT1/2 gene mutations in a large co-
hort of Italian multiple osteochondromas pa-
tients. Genes Chromosomes Cancer 2007, 46: 
470-477.

62. Silverman FN. Dysplasia epiphysealis hemimeli-
ca. Semin Roentgenol 1989 Oct; 24(4): 246-58.

63. Simmons AD, Musy MM, Lopes CS, Hwang 
L-Y, Yang Y-P, Lovett M. A direct interaction be-
tween EXT proteins and glycosyltransferases is 
defective in hereditary multiple exostoses. Hum 
Mol Genet 1999;8(12): 2155-64. 

64. Staals EL, Bacchini P, Mercuri M, Bertoni F. Et-
edifferentiated chondrosarcomas arising in pre-
existing osteochondromas. J Bone Joint Surg Am 
2007 May; 89(5): 987-93.

65. Stickens D, Clines G, Burbee D, Ramos P, 
Thomas S, Hogue D, et al. The EXT2 multi-
ple exostoses gene defines a family of putative 
tumour suppressor genes. Nature Genet 1996; 
14:25-32.

66. Stickens D, Evans GA. Isolation and charac-
terization of the murine homolog of the hu-
man EXT2 multiple exostoses gene. Biochem 
Mol Med 1997; 61:16-21.

67. Stickens D, Brown D, Evans GA. EXT genes 
are differentially expressed in bone and cartilage 
during mouse embryogenesis. Dev Dyn 2000 Jul; 
218(3):452-64.

68. Takei Y, Ozawa Y, Sato M, Watanabe A, Ta-
bata T. Three Drosophila EXT genes shape 
morphogen gradients through synthesis of 
heparan sulfate proteoglycans. Development 
2004 Jan; 131(l): 73-82.

69. The I, Bellaiche Y, Perrimon N. Hedgehog 
movement is regulated through tout velu-de-
pendant synthesis of a heparan sulfate proteo-
glycan. Mol Cell 1999; 4(4):633-9.

70. Toyoda H, Kinoshita-Toyoda A, Selleck SB. 
Structural analysis of glycosaminoglycans in 
drosophila and caenorhabditis elegans and 
demonstration that tout-velu, a drosophila 
gene related to EXT tumor suppressors, af-
fects heparan sulfate in vivo. J Biol Chem 2000; 
275(4):2269-75.



70 Ορθοπαιδική, 22, 1, 2009

71. Tsuchiya H, Morikawa S, Tomita K. Osteosar-
coma arising from a multiple exostoses lesion: 
case report. Jpn J Clin Oncol 1990; 20:296-8.

72. Vanhoenacker FM, Van Hul W, Wuyts W, Wil-
lems PJ, De Schepper AM.: Hereditary multiple 
exostoses: from genetics to clinical syndrome and 
complications. Eur J Radiol 2001 Dec;40(3)::208-
17.

73. van Lerberghe E, Van Damme B, van Hols-
beeck M, Burssens A, Hoogmartens M. Case 
report 626: Osteosarcoma arising in a solitary 
osteochondroma of the femur. Skeletal Radiol 
1990; 19(8): 594-7.

74. Vink GR, White SJ, Gabelic S, Hogendoorn 
PC, Breuning MH, Bakker E: Mutation 
screening of EXT1 and EXT2 by direct se-
quence analysis and MLPA in patients with 
multiple osteochondromas: splice site muta-
tions and exonic deletions account for more 
than half of the mutations. Eur J Hum Genet 
2004, 13(4):470-474.

75. Wicklund LC, Pauli RM, Johnston D, Hecht 
JT. Natural history study of hereditary multi-
ple exostoses. Am J Med Genet 1995; 55:43-6.

76. Wilms R, Hartwig C-H, Bohm P, Sell S: 

Malignant transformation of a multiple carti-
laginous exostosis - a case report. Int Orthop 
1997; 21:133-6.

77. White SJ, Vink GR, Kriek M, Wuyts W, 
Schouten J, Bakker B, Breuning MH, den 
Dunnen JT: Two-color multiplex ligation-
dependent probe amplification: detecting ge-
nomic rearrangements in hereditary multiple 
exostoses. Hum Mutat 2004, 24:86-92.

78. Wuyts W, Van Hul W, Wauters J, Nemtsova M, 
Reyniers E, Van Hul E, et al. Positional clon-
ing of a gene involved in hereditary multiple 
exostoses. Hum Mol Genet 1996;5(10):1547-
57.

79. Wuyts W, Van Hul W, De Boulle K, Hendrickx 
J, Bakker E, Vanhoenacker F, et al. Mutations in 
the EXT1 and EXT2 genes in hereditary multiple 
exostoses. Am J Hum Genet 1998; 62: 346-54.

80. Wuyts W, Van Hul W. Molecular basis of mul-
tiple exostoses: mutations in the EXT1 and EXT2 
genes. Hum Mutat 2000; 15(3): 220-7.

81. Xu L, Xia J, Jiang H, Zhou J, Li H, Wang D, et 
al. Mutation analysis of hereditary multiple exo-
stoses in the Chinese. Hum Genet 1999; 105:45-
50.



Περίληψη

Παρουσιάζεται η αντιμετώπιση σπάνιου ενδοαρθρικού καταγ-
μάτος της κεφαλής της κερκίδας σε παιδί. Συγκεκριμένα θα ανα-
φερθούμε στην περίπτωση ενός ασθενούς ηλικίας 10 ετών που 
προσήλθε στην κλινική μας έπειτα από αναφερόμενη πτώση. Ο 
μηχανισμός κάκωσης ήταν πτώση σε τεντωμένο χέρι, με τον αγκώ-
να σε έκταση. Κατά την κλινική εξέταση υπήρχε διόγκωση  και εκ-
χύμωση στην έξω πλάγια επιφάνεια του αγκώνα με έντονο άλγος 
κατά την τοπική πίεση στην περιοχή της κεφαλής της κερκίδας. Η 
διάγνωση επιβεβαιώθηκε με απλές ακτινογραφίες προσθιοπίσθια 
και  πλάγια του αγκώνα. Η θεραπεία ήταν χειρουργική με ανοικτή 
ανατομική ανάταξη της κεφαλής της κερκίδας και συγκράτηση 
αυτής με βελόνες Kirschner. Το αποτέλεσμα 3 χρόνια μετεγχειρη-
τικά ήταν ικανοποιητικό χωρίς να παρατηρηθούν μείζονες μετεγ-
χειρητικές επιπλοκές με φυσιολογικό εύρος κάμψης έκτασης και 
πρηνισμού του αγκώνα αλλά υπολειπόμενο εύρος υπτιασμού. 

Σπάνιο ενδοαρθρικό κάταγμα 
κεφαλής κερκίδας (επιφυσιολί-
σθηση) σε παιδί με πλήρη παρε-
κτόπιση.
Αναφορά μιας περίπτωσης.
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Λέξεις ευρετηρίου:  Ενδοαρθρικό κάταγμα, επιφυσιολίσθηση κεφαλής 
κερκίδας σε παιδί, κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά.



Εισαγωγή

Η κεφαλή της κερκίδας στα παιδιά είναι χόν-
δρινη και ελαστική με αποτέλεσμα να υφίσταται 
σπανιότερα κάταγμα σε σχέση με τους ενήλι-
κες. Η θέση του κατάγματος είναι συνήθως στο 
ύψος της μετάφυσης και λιγότερο συχνά στο 
ύψος του συζευκτικού χόνδρου - επιφυσιόλυση-
επιφυσιολίσθηση (Θεοδώρου 2003). Ο πυρήνας 
οστέωσης της κεφαλής εμφανίζεται κατά το 6ο 
έτος της ηλικίας και συνοστεώνεται κατά το 16ο-
20ο έτος. 

Το κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας στα 
παιδιά είναι συχνό μεταξύ του 5ου και 14ου έτους 
της ηλικίας με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 
στην ηλικία των 10 ετών και αποτελεί το 9% των 
καταγμάτων του αγκώνα (Θεοδώρου 2003), και 
έρχονται δεύτερα σε συχνότητα μαζί με τα κατάγ-
ματα του έξω κονδύλου μετά τα υπερκονδύλια 
(Tachdjian 1972, Ρούσσης και Θεοδώρου 1979).  

Τα κατάγματα του άνω άκρου της κερκίδας δια-
κρίνονται σε αυτά της μετάφυσης, που εντοπίζο-
νται περιφερικά του δακτυλιοειδούς συνδέσμου, 

και αυτά της επίφυσης. Τα κατάγματα της μετά-
φυσης χωρίζονται σε τρεις τύπους ανάλογα με τη 
γωνίωση του κατάγματος. (γωνίωση μικρότερη 
των 30ο , μεταξύ 30ο-60ο και μεγαλύτερη των 60ο). 
Κακώσεις τύπου ΙΙΙ και IV κατά Salter-Harris (εν-
δοαρθρικά κατάγματα) προκαλούνται έπειτα από 
σοβαρούς τραυματισμούς κυρίως μεγαλύτερων 
παιδιών ύστερα από την επίδραση ισχυρότατων 
δυνάμεων συμπιέσεως μεταξύ κεφαλής της κερ-
κίδας και του κονδύλου του βραχιονίου, και είναι 
σπάνιες. Σε μια μελέτη 330 καταγμάτων σε παιδιά 
βρέθηκαν μόνο τέσσερα ενδοαρθρικά κατάγματα 
κεφαλής κερκίδας (Νενόπουλος et al 1993). Ο μη-
χανισμός της κάκωσης είναι πτώση σε τεντωμένο 
χέρι, με τον αγκώνα σε έκταση. Η φυσιολογική 
βλαισότητα του αγκώνα ευνοεί την ανάπτυξη 
δυνάμεων βλαισότητας οι οποίες μεταβιβάζονται 
ως συμπιεστικές δυνάμεις στη βραχιονοκερκιδική 
άρθρωση, προκαλώντας γωνίωση και κάταγμα 
στο άνω άκρο της κερκίδας. Επίσης μπορεί να 
συνυπάρχουν στην έσω πλευρά του αγκώνα και 
άλλες βλάβες όπως απόσπαση της παρατροχιλί-
ου απόφυσης ή ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου 
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Εικόνα 1: Ενδοαρθρικό πλήρες παρεκτοπισμένο κάταγμα (επιφυσιόλυση-επιφυσιολίσθηση)
κεφαλής κερκίδας σε παιδί 10 ετών (Salter Harris III).



(Θεοδώρου 2003). Η κατεύθυνση της γωνίωσης 
του κατάγματος καθορίζεται από τη θέση των 
οστών του αντιβραχίου κατά τη στιγμή της κάκω-
σης. Αν βρίσκονται σε πρηνισμό, η πίεση ασκείται 
κυρίως στο οπίσθιο τμήμα της κερκίδας, ενώ σε 
ημιπρηνισμό στο έξω μέρος της και σε υπτιασμό 
στο πρόσθιο κυρίως τμήμα της (Θεοδώρου 2003).  
Ο Jeffery έχει περιγράψει έναν σπάνιο μηχανισμό 
πρόκλησης κατάγματος κεφαλής της κερκίδας 
σύμφωνα με τον οποίο το κάταγμα είναι αποτέ-
λεσμα πίεσης της κεφαλής πάνω στην αρθρική 
επιφάνεια του κονδύλου κατά την πρόκληση ή 
την αυτόματη ανάταξη οπισθίου εξαρθρήματος 

του αγκώνα. Εάν το κάταγμα προκληθεί κατά τη 
στιγμή του εξαρθρήματος, το οποίο αυτοανατά-
σεται τότε το τεμάχιο της κεφαλής της κερκίδας 
βρίσκεται μπροστά, εάν όμως προκληθεί κατά την 
ανάταξη το αποσπασμένο τμήμα βρίσκεται πίσω 
στην πλάγια ακτινογραφία (Jeffery 1950).  

Αναφορά Περίπτωσης 

Ασθενής ηλικίας 10 ετών προσήλθε στα ιατρεία 
επειγόντων έπειτα από πτώση του πάνω στο αρι-
στερό άνω άκρο το οποίο ήταν με τον αγκώνα σε 
έκταση. Ο ασθενής προσήλθε με τους γονείς του 
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Εικόνα 2: Ανοικτή ανάταξη και συγκράτηση με βελόνες 
του παρεκτοπισμένου τεμαχίου της κεφαλής της κερκίδας 

(2/3 της συνολικής κεφαλής).



κρατώντας το αριστερό άνω άκρο με τον αγκώνα 
σε κάμψη και το αντιβράχιο σε ημιπρηνισμό και 
ανάφερε έντονο άλγος στην περιοχή του αγκώ-
να που επιτείνονταν με τις παθητικές κινήσεις και 
αντανακλούσε στον καρπό. Οι ενεργητικές κινή-
σεις ήταν κατηργημένες. Επισκοπικά ο αγκώνας 
εμφάνιζε μικρή διόγκωση με ελαφρά εκχύμωση 
στην έξω επιφάνεια. Η τοπική πίεση στην περιο-
χή της κεφαλής της κερκίδας προκαλούσε έντονο 
άλγος. Μετά από έλεγχο της αιμάτωσης και των 
νεύρων του πάσχοντος άκρου που ήταν φυσιολο-
γικά  πραγματοποιήθηκε ακτινολογικός έλεγχος 
του αγκώνα, του αντιβραχίου και του καρπού. 
Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο διεπιστώθηκε ένα 
ενδοαρθρικό πλήρως παρεκτοπισμένο κάταγμα 
της κεφαλής της κερκίδας (επιφυσιολίσθηση) (εικ. 
1). Τοποθετήθηκε προσωρινός γύψινος βραχιονο-
πηχεοκαρπικός νάρθηκας και ο ασθενής μετά τον 
καθιερωμένο προεγχειρητικό έλεγχο οδηγήθηκε 
στο χειρουργείο. Υπό γενική νάρκωση και ίσχαιμο 
περίδεση του άκρου και με τον αγκώνα σε κάμψη 
900, προχωρήσαμε σε τομή στην έξω και κάτω επι-

φάνεια του βραχιονίου, πάνω στον έξω επικόνδυ-
λο που επεκτεινόταν περιφερικά στην οπίσθια έξω 
επιφάνεια του αντιβραχίου. Ακολούθησε διίνηση 
του μεσομύιου διαστήματος μεταξύ του αγκωνι-
αίου και ωλένιου εκτείνοντος με το αντιβράχιο 
σε πρηνισμό για αποφυγή βλάβης του μεσόστεου 
νεύρου. Με ιδιαίτερη φροντίδα διανοίχθηκε ο θύ-
λακος, έγινε παροχέτευση του αιματώματος και 
προσπέλαση της κεφαλής της κερκίδας, η οποία 
ήταν πλήρως παρεκτοπισμένη. Την ανατομική 
ανάταξη ακολούθησε συγκράτηση της κεφαλής 
με δύο οριζόντια Kirschner Νο 0,4 και ένα κάθετα 
στην κεφαλή Νο 1,2. Ακολούθως έγινε συρραφή 
κατά στρώματα και τοποθέτηση βραχιονοπηχεο-
καρπικού γύψινου νάρθηκα (εικ. 2). Ο μετεγχειρη-
τικός έλεγχος αγγείων και νεύρων ήταν φυσιολο-
γικός. Ο ασθενής παρέμεινε στην Κλινική για δύο 
ημέρες, υπό αντιμικροβιακή κάλυψη, και εξήλθε 
με οδηγίες και βραχιονοπηχεοκαρπικό γύψινο 
νάρθηκα για 3 εβδομάδες. Κατά τις επανεξετάσεις 
στα τακτικά ιατρεία δεν διεπιστώθηκαν επιπλοκές 
όπως λοίμωξη ή διάσπαση του τραύματος. Στις 
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Eικόνα 3: 3 μήνες μετεγχειρητικά. Παρατηρείται η αφαίρεση της μεγαλύτερης βελόνας που έλαβε χώρα 3/52 με-
τεγχειρητικά, η δημιουργία νέου οστού στην μετάφυση της κερκίδας και η έναρξη απορρόφησης της κεφαλής. 
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Εικόνα 4: Τρία χρόνια μετεγχειρητικά κατά την 
κλινική εξέταση παρατηρείται ικανοποιητικό εύρος 
κινήσεων με περιορισμό υπτιασμού 300
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τρεις εβδομάδες προχωρήσαμε σε αφαίρεση του 
μεγαλύτερου Kirschner που είχε τοποθετηθεί δια-
μέσου της κεφαλής προς τη διάφυση της κερκίδας 
(εικ.3). Συστήθηκε φυσιοθεραπεία με την έννοια 
των ενεργητικών κινήσεων. Ο ασθενής παρακο-
λουθήθηκε τόσο κλινικά όσο και ακτινολογικά 
τα επόμενα τρία χρόνια. Δεν παρατηρήθηκαν 
μείζονες επιπλοκές όπως αποτυχία πώρωσης του 
κατάγματος, πρώιμη σύγκλιση του συζευτικού 
χόνδρου, κερκιδο-ωλενική συνοστέωση ή τέλος 
ετερότοπη οστεοποίηση. Τρία χρόνια μετεγχειρη-
τικά κλινικά υπήρχε φυσιολογικό εύρος κινήσεων 
κάμψης έκτασης και πρηνισμού του αγκώνα ενώ 
υπολειπόταν ο υπτιασμός κατά 30ο (εικ.4). Ακτι-
νολογικά παρατηρήθηκε αποπλάτυνση και ατρο-
φία της κεφαλής καθώς και μετανάστευση μίας εκ 
των βελονών Kirschner χωρίς ιδιαίτερα ενοχλή-
ματα (εικ. 5). 

Συζήτηση

Τα κλινικά συμπτώματα τα οποία  ποικίλουν 
ανάλογα με τη βαρύτητα της κάκωσης (άλγος επι-

τεινόμενο με τις παθητικές κινήσεις του αγκώνα 
με επέκταση μερικές φορές στον καρπό, διόγκωση 
ή και εκχύμωση στην έξω επιφάνεια του αγκώνα, 
ευαισθησία στην πίεση της κεφαλής της κερκίδας, 
περιορισμός και κατάργηση ενεργητικών κινήσε-
ων) συνήθως είναι αρκετά για τη διάγνωση του 
κατάγματος της κεφαλής της κερκίδας στα παιδιά 
(επιφυσιόλυση-επιφυσιολίσθηση τύπου Ι-Vκατά 
Salter-Harris). Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την 
απλή ακτινογραφία του αγκώνα όπου το κάταγμα 
διακρίνεται εύκολα στα μεγαλύτερα παιδιά. Ωστό-
σο στα παιδιά κάτω των έξι ετών επειδή η κεφαλή 
είναι χόνδρινη, η απλή ακτινογραφία ίσως να μην 
είναι τόσο κατηγορηματική για τη διάγνωση του 
συγκεκριμένου κατάγματος. Αναφέρονται περι-
πτώσεις καθυστερημένης διάγνωσης κατάγματος 
κεφαλής κερκίδας στα παιδιά (McNamara and 
Davidson 2005). Αν στην ακτινογραφία εντοπι-
στεί ανώμαλο άνω χείλος της μετάφυσης ή μικρό 
αποσπαστικό οστικό τμήμα αυτής υπάρχει πιθα-
νότητα κατάγματος της κεφαλής της κερκίδας. 
Ένα άλλο ακτινολογικό σημείο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης των καταγμάτων της 
κεφαλής της κερκίδας είναι το fat-pad sign. Σε 

Εικόνα 5: Τρία χρόνια μετεγχειρητικά παρατηρείται 
μερική νέκρωση και αποπλάτυνση της κεφαλής της 

κερκίδας συνοδευόμενη από μετανάστευση μίας εκ των 
δύο βελονών χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
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μια ακτινολογική μελέτη 193 ασθενών με κάκωση 
του αγκώνα στις 181 ακτινογραφίες εντοπίστηκε 
το fat-pad sign που στην συνέχεια συσχετίσθηκε 
με την παρουσία ή την απουσία κατάγματος της 
κεφαλής της κερκίδας. Η ευαισθησία για το κά-
ταγμα  της κεφαλής της κερκίδας ήταν 85,4% ενώ 
η εξειδίκευση 50%. Άρα το fat-pad sign μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προσεκτικά ως δείκτης των κα-
ταγμάτων της κεφαλής της κερκίδας ή κάποιου 
άλλου κατάγματος της περιοχής του αγκώνα ενώ 
η απουσία του υποδηλώνει την απουσία κατάγμα-
τος της κεφαλής της κερκίδας (Irshad et all 1997). 
Επίσης στη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει και το 
αρθρογράφημα, το υπερηχογράφημα και σε δύ-
σκολες περιπτώσεις και η μαγνητική τομογραφία 
(Kraus et al 2007). Ο υπερηχογραφικός έλεγχος 
είναι μια εύκολη οικονομική, εύχρηστη και χωρίς 
ακτινοβολία μέθοδος για την έμμεση διάγνωση 
του ενδοαρθρικού κατάγματος της κεφαλής της 
κερκίδας γιατί ανιχνεύει το δημιουργηθέν αιμά-
τωμα της περιοχής ως συλλογή ενδοαρθρικού 
υγρού. Η ανίχνευση ενδοαρθρικής συλλογής  επι-
βάλλει περαιτέρω έρευνα με μαγνητική τομογρα-
φία (Kessler et al 2002).

Σε κατάγματα χωρίς ή με μικρή παρεκτόπιση 
η τοποθέτηση βραχιονοπηχεοκαρπικού γύψινου 
νάρθηκα για 2-3 εβδομάδες είναι αρκετή. Σε παι-
διά κάτω των 10 ετών, γωνιώσεις της κεφαλής 
μέχρι 300 , και ίσως λίγο περισσότερο είναι απο-
δεκτές διότι διορθώνονται με την πάροδο του 
χρόνου ενώ σε παιδιά άνω τω 10 ετών γωνιώσεις 
μεγαλύτερες των 200 πρέπει να διορθώνονται με 
κλειστή ανάταξη υπό γενική αναισθησία (Θεοδώ-
ρου 2003).

Μελέτη που αφορούσε στην συντηρητική αντι-
μετώπιση καταγμάτων κεφαλής της κερκίδας 
στα παιδιά, με παρακολούθηση των ασθενών για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερα έτη 
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κλινικά και 
ακτινολογικά διεπίστωσε καλό αποτέλεσμα σε 
ποσοστό 64%, ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε πο-
σοστό 5%, και φτωχό αποτέλεσμα σε ποσοστό 
31%. Η γωνίωση της κεφαλής  ήταν ο σοβαρό-
τατος  παράγοντας που είχε επίπτωση στα αποτε-
λέσματα. Η ετερότοπη οστεοποίηση, η ισχαιμική 
νέκρωση, η υπετροφία της κεφαλής ήταν οι αμέ-

σως επόμενες σημαντικότερες αιτίες των φτωχών 
αποτελεσμάτων. Συνεπώς στα κατάγματα αυτά η 
επίτευξη ανατομικής ανάταξης είναι σημαντική 
για τη βελτίωση της τελικής έκβασης (Steinberg 
et all 1988) αν και υπάρχουν παλαιότερες μελέτες 
που έδειχναν ότι η κλειστή ανάταξη είχε ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα και ότι η σχετικά άσχημη 
ακτινολογικά εικόνα του αγκώνα παραδόξως συ-
νοδευόταν κλινικά από ικανοποιητική έως πολύ 
καλή λειτουργία του αγκώνα με το αβέβαιο όμως  
μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα (Tibone and Stoltz 
1981).

Σε ανοικτή ανάταξη προχωρούμε όταν η κλειστή 
ανάταξη αποτύχει, όταν η γωνίωση της κεφαλής 
είναι μεγαλύτερη των 400 και όταν η κεφαλή έχει 
πλήρως μετατοπισθεί. Οποιαδήποτε καθυστέρη-
ση έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη εμφάνιση 
οστεοποιού μυίτιδος και γενικά τα αποτελέσματα 
δεν είναι ικανοποιητικά. Όταν επιτευχθεί ανάτα-
ξη της κεφαλής και η θέση της είναι σταθερή δεν 
χρειάζεται εσωτερική συγκράτηση και η εφαρμογή 
βραχιονοπηχεοκαρπικού γύψινου επίδεσμου είναι 
αρκετή. Αν η ανάταξη είναι ασταθής, όπως στις 
περιπτώσεις πλήρους παρεκτόπισης της κεφαλής, 
επιβάλλεται συγκράτηση με βελόνες Kirschner. 
Καλύτερα η τοποθέτηση της βελόνης να γίνει 
από το κεντρικό τμήμα της μετάφυσης, λοξά προς 
το περιφερικό τμήμα του αυχένα. Σε περίπτω-
ση αποτυχίας η βελόνη Kirschner διεμβάλλεται 
από την κεφαλή της κερκίδας προς τη διάφυση 
ενδομυελικά ή από τον κόνδυλο του βραχιονίου 
προς το κέντρο της αρθρικής επιφάνειας της κε-
φαλής και καταλήγει στο άνω τριτημόριο της δι-
άφυσης της κερκίδας. Η μέθοδος αυτή προσδίδει 
καλύτερη σταθερότητα αλλά ενέχει τον κίνδυνο 
να σπάσει η βελόνη Kirschner μέσα στον γύψο 
από μικροκινήσεις. Η βελόνη συνήθως αφαιρεί-
ται μετά 3 εβδομάδες (Θεοδώρου 2003). Επίσης 
η διαδερμική τοποθέτηση της βελόνης για την 
σταθεροποίηση της κεφαλής χρησιμοποιείται σε 
αρκετές περιπτώσεις με τη βοήθεια ακτινοσκοπι-
κού μηχανήματος.

Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας με 
πλήρη παρεκτόπιση, έχουν υψηλό ποσοστό φτω-
χών αποτελεσμάτων παρά την ανοικτή ανάταξη 
και την εσωτερική συγκράτηση. Σε μια μελέτη 36 
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ασθενών που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά για 
κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας με μετα-
τόπιση πάνω από 2 mm ή γωνίωση της κεφαλής 
άνω των 45ο βρέθηκαν δεκαοχτώ παιδιά με καλό 
αποτέλεσμα, 8 με ικανοποιητικό και 10 με φτωχό 
(Rodriguez 1991).

Επίσης πολύ συζήτηση γίνεται στη διεθνή βιβλι-
ογραφία για τα κατάγματα τύπου Jeffery. Σε ένα 
άρθρο με τέσσερις περιπτώσεις κατάγματος τύπου 
Jeffery - 2 καμία από τις περιπτώσεις δεν επέδειξε 
εξάρθρημα του αγκώνα. Στην πρώτη περίπτωση 
η διάγνωση μπήκε 15 ημέρες μετά από τον τραυ-
ματισμό. Δύο περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν με 
κλειστή ανάταξη και διαδερμική τοποθέτηση βε-
λονών Kirschner και εμφάνισαν αναστροφή 1800 
βαθμών της κεφαλής ενώ η τέταρτη με κλειστή 
ενδομυελική καθήλωση. Η πρώτη πλήρης αναφο-
ρά της βιβλιογραφίας στο θέμα, δείχνει ότι αυτή 
η επιπλοκή είναι κλασσική στα κατάγματα τύπου 
Jeffery - 2. Στην πραγματικότητα καμία από τις 22 
περιπτώσεις που έχουν περιγραφεί στη βιβλιογρα-
φία δεν είχε αναταχθεί επιτυχώς από τους εξωτε-
ρικούς χειρισμούς. Η γνώση αυτού του ιδιαίτερου 
τύπου κατάγματος επιτρέπει την έγκαιρη διάγνω-
ση και άμεση χειρουργική θεραπεία (Chotel et al 
2004).

Τα ενδοαρθρικά κατάγματα της κεφαλής της 
κερκίδας είναι πιο συχνά στα παιδιά όταν ο συ-
ζευτικός χόνδρος της κεφαλής της κερκίδας έχει 
κλείσει. Σε παρεκτοπισμένα κατάγματα με συμμε-
τοχή της αρθρικής επιφάνειας και του συζευτικού 
χόνδρου είναι επιβεβλημένη η ανοικτή ανάταξη 
(Leung and Peterson 2000, Moriya et all 2007). Η 
πρόγνωση των ενδοαρθρικών καταγμάτων της 
κεφαλής της κερκίδας (επιφυσιολισθήσεις τύπου 
Salter-Harris III and IV) είναι πτωχή ιδιαίτερα δε 
αν το κάταγμα, παρά την παρεκτόπιση, δεν αντι-
μετωπιστεί χειρουργικά. 

Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρείται η κεφαλή της 
κερκίδας στα παιδιά ακόμα και όταν αυτή βρε-
θεί τελείως παρεκτοπισμένη και πάντα πρέπει να 
επιχειρείται η επανατοποθέτησή της. Οι πιθανό-
τητες επαναγγείωσης είναι μεγάλες και σε κάθε 
περίπτωση τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα 
από την αφαίρεση της, η οποία οδηγεί σε βράχυν-
ση της κερκίδας, βλαισοποίηση του αγκώνα και 

σημαντική απόκλιση του καρπού (παραμόρφωση 
Madelung). Πρέπει στο σημείο αυτό να τονισθεί 
ότι κατά το σχεδιασμό της θεραπευτικής αγωγής 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και άλλες συνο-
δές κακώσεις και κατάγματα οστών και μαλακών 
μορίων της περιοχής του αγκώνα και κυρίως του 
κατάγματος του ωλεκράνου, το οποίο όταν εμφα-
νίζει σημαντική παραμόρφωση απαιτεί ταυτόχρο-
νη διόρθωση. Οι συνοδές κακώσεις επηρεάζουν 
σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα (Benz and Roth 
1985). 

Μετά την αφαίρεση του γύψινου νάρθηκα και 
των βελονών ενδείκνυται φυσιοθεραπεία με την 
έννοια των ενεργητικών κινήσεων (Θεοδώρου 
2003). Έχει αναφερθεί καθήλωση της κεφαλής 
με βιοδιασπώμενες (απορροφήσιμες) βελόνες με 
πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα και χωρίς την 
ανάγκη νέας επέμβασης για την αφαίρεση των 
υλικών (Svensson et al 1994). 

Οι επιπλοκές που παρατηρούνται κυρίως  στις 
περιπτώσεις που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργι-
κά είναι καταρχήν ο περιορισμός των κινήσεων 
πρηνισμού και υπτιασμού, χωρίς τις περισσότερες 
φορές απώλεια κινήσεων κάμψεως και εκτάσεως. 
Παρατηρείται πολύ συχνά, ακόμα και σε απλά κα-
τάγματα , αλλά συνήθως βελτιώνεται προοδευτι-
κά. Η υπερτροφία της κεφαλής παρατηρείται στο 
40% των περιπτώσεων, και οφείλεται στη διέγερ-
ση του συζευκτικού χόνδρου μετά την αντιδρα-
στική αύξηση της αιμάτωσης του από το κάταγμα, 
χωρίς ευτυχώς να προκαλεί λειτουργικά προβλή-
ματα (Θεοδώρου 2003). Η πρώιμη σύγκλιση του 
συζευκτικού χόνδρου μπορεί να οδηγήσει σε βρά-
χυνση της κερκίδας ενώ όταν είναι μονόπλευρη 
σε παραμόρφωση ραιβότητας ή βλαισότητας του 
αγκώνα (Θεοδώρου 2003). Ισχαιμική νέκρωση 
ολόκληρης της κεφαλής της κερκίδας συμβαίνει 
συνήθως μετά από χειρουργική ανάταξη και είναι 
σχετικά σπάνια γιατί η γραμμή του κατάγματος 
είναι τις περισσότερες φορές περιφερικότερα της 
εισόδου των τροφοφόρων αγγείων (Θεοδώρου 
2003). Συχνή είναι η μερική νέκρωση της κεφα-
λής που οδηγεί σε σύγκλιση του συζευκτικού χόν-
δρου. Σε μελέτες που παρουσιάζονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία τα συμπτώματα της νέκρωσης εμ-
φανίζονται κατά μέσο όρο δύο χρόνια μετά την 
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κάκωση του αγκώνα με ελάττωση του εύρους των 
κινήσεων αυτού. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει 
πάντα να εξετάζεται οποιοδήποτε παιδί με πρό-
σφατη απώλεια εύρους κινήσεων του αγκώνα μετά 
από κάκωση αυτού ως και δύο χρόνια (Young et al 
2000). Το σύνδρομο διαμερίσματος αν και σπάνιο 
μπορεί να εμφανιστεί μετά από κάταγμα της κε-
φαλής της κερκίδας. Αναφέρεται μελέτη με τρεις 
περιπτώσεις συνδρόμου διαμερίσματος, δώδεκα 
έως εικοσιτέσσερις ώρες μετά από κάταγμα άνω 
πέρατος κερκίδας, που αντιμετωπίσθηκαν επιτυ-
χώς με διάνοιξη των περιτονιών του αντιβραχίου. 
Το κάταγμα είχε αντιμετωπιστεί χωρίς χειρισμούς 
στον πρώτο ασθενή, με κλειστή ανάταξη στο δεύ-
τερο ασθενή, και με ανοικτή ανάταξη και σταθε-
ροποίηση με βελόνες Kirschner στον τρίτο ασθε-
νή. Και οι τρεις ασθενείς είχαν πλήρη λειτουργική 
αποκατάσταση (Peters and Scott 1995). Η άνω 
κερκιδο-ωλενική συνόστωση είναι μια σπάνια σο-
βαρότατη επιπλοκή γιατί καταργεί τις στροφικές 
κινήσεις του αντιβραχίου και μπορεί να προκαλέ-
σει ραιβό αγκώνα. Εμφανίζεται συνήθως μετά από 
χειρουργική αποκατάσταση της κεφαλής αλλά 
έχει εμφανιστεί και μετά από κλειστή ανάταξη. 
Η ετερότοπος οστεοποίηση (ποσοστό 20%) είναι 
συχνότερη μετά από ανοικτή ανάταξη και οδηγεί 
σε περιορισμό των στροφικών κινήσεων του αντι-
βραχίου (Θεοδώρου 2003). Άλλες επιπλοκές είναι 
η αποτυχία πώρωσης κατάγματος του αυχένα της 
κερκίδας και μεταβολές στη βραχίονο-αντιβράχιο 
γωνία που παρατηρούνται συχνά, αλλά δεν δημι-
ουργούν συνήθως πρόβλημα. 

 
  

Abstract

Intraarticular fracture (epiphiolisthesis IV) of 
the radial head on a child with complete dis-
placement. Report of a case. 
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nellis P, Karanikolas A

A΄ Orthopaedic Department 
       Kilkis General Hospital

The aim of this study is to present the treatment 
of an intraarticular complete displaced fracture of 
the radial head in a child. A child 10 years old came 
after a fall on his hand with extended elbow. The 
clinical examination revealed swelling of the lateral 
elbow and intense pain in the area of the radial 
head after pressure. The diagnosis was confirmed 
with anteroposterior and lateral radiographs of the 
elbow. The treatment was operative with open re-
duction and internal fixation of the displaced part 
of the radial head with K-wires. Three years post-
operatively no major complications were observed 
and the clinical result was satisfactory with normal 
range of flexion, extension and pronation but with 
a 300 restriction of supination.
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Περίληψη

Η ολική ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου μυός αποτελεί 
σπάνια κάκωση που συνήθως συμβαίνει είτε σε έδαφος εκφύλισης 
από υποκείμενη χρόνια πάθηση, είτε είναι συνέπεια ισχυρής κά-
κωσης. Συμβαίνει κυρίως σε άντρες ηλικίας 30-40 ετών. Η έγκαιρη 
και ακριβής διάγνωση είναι απαραίτητη για την άμεση αποκα-
τάσταση της ρήξης και τη γρήγορη κινητοποίηση της άρθρωσης. 
Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση των απεικονιστικών 
ευρημάτων μιας πλήρους ρήξης του τένοντα του τετρακεφάλου 
μυός σε ένα αγόρι 14 ετών, μετά από ήπια κάκωση.

Απεικονιστικά ευρήματα σε πλή-
ρη ρήξη του τένοντα του τετρα-
κεφάλου μυός μετά από ήπια κά-
κωση. Παρουσίαση περίπτωσης.
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Εισαγωγή

Η ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου μυός εί-
ναι συχνότερη σε άρρενες μέσης ηλικίας ή σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς με υποκείμενη χρόνια πάθη-
ση, όπως χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και σακχα-
ρώδη διαβήτη. Στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες 
εμφανίζεται κυρίως σε αθλητές, στους οποίους ο 
σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου είναι οι μι-
κροτραυματισμοί του τένοντα του τετρακεφάλου 
μυός κατά την άθληση. 

Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση 
των απεικονιστικών ευρημάτων μιας πλήρους ρή-
ξης του τένοντα του τετρακεφάλου μυός σε ένα 
αγόρι 14 ετών, μετά από πτώση κατά τη βάδιση 
και άμεση, ήπια κάκωση του τένοντα. Η πλήρης 
ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου μυός είναι 
εξαιρετικά σπάνια στα παιδιά. Εμφανίζεται συνή-
θως στην 3η με 4η δεκαετία της ζωής και απαντά-
ται περισσότερο σε άντρες.

Παρουσίαση περίπτωσης

Αγόρι ηλικίας 14 ετών προσήλθε στο Τμήμα 
επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου μας 
με άλγος του δεξιού γόνατος μετά από πτώση 
κατά τη βάδιση. Η κλινική εξέταση ανέδειξε έντο-
νη ευαισθησία και άλγος κατά την ψηλάφηση της 
υπερεπιγονατιδικής περιοχής, καθώς και εκτετα-
μένο υποδόριο οίδημα και ενδαρθρική συλλογή. 
Η εκτατική ικανότητα της άρθρωσης ήταν έντο-
να περιορισμένη. Η απλή ακτινογραφία ανάδειξε 
ένα πολύ μικρό, μόλις υποσημαινόμενο, φλοιικό, 
αποσπαστικό κάταγμα του άνω πόλου της δεξιάς 
επιγονατίδας, ήπια κατάσπαση της επιγονατίδας 
και διάταση του υπερεπιγονατιδικού θυλάκου 
(Εικ.1). Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε ολική 
ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου στο σημείο 
της πρόσφυσής του στον άνω πόλο της επιγο-
νατίδας με συνοδό μικρό αποσπαστικό κάταγμα 
της επιγονατίδας. Ο τένοντας άνωθεν της ρήξης 
διέγραφε κυματοειδή πορεία και στην περιοχή 
της ρήξης υπήρχε συλλογή οροαιματηρού υγρού. 
Οστική θλάση παρατηρήθηκε στην επιγονατί-
δα και στους κνημιαίους κονδύλους. Ο έσω κα-
θεκτικός σύνδεσμος της επιγονατίδας εμφάνιζε 
ρήξη μερικών ινών και οίδημα, ενώ ο έξω καθε-
κτικός ήταν ακέραιος. Η επιγονατίδα βρισκόταν 
σε χαμηλή θέση (patella baja) αλλά διατηρούσε 
τη θέση της στην μηριαία τροχιλία. Τέλος, υπήρχε 
συλλογή υγρού στον υπερεπιγονατιδικό θύλακο 
και στους πλαγίους θυλάκους (Εικ. 2,3,4,5).

Συζήτηση

Ο τένοντας του τετρακεφάλου μυός αποτελεί-
ται από τρεις στιβάδες, την επιπολής, την ενδιά-
μεση και την εν τω βάθει τενόντια στιβάδα. Επι-
πολής πορεύεται ο τένοντας του ορθού μηριαίου 
μυός, ο οποίος καταφύεται στο πρόσθιο-άνω όριο 
της επιγονατίδας, εν τω βάθει βρίσκεται ο τένο-
ντας του μέσου πλατέος μυός, ο οποίος καταφύ-
εται στο οπίσθιο-άνω όριο της επιγονατίδας και 
ανάμεσά τους πορεύονται οι τένοντες του έσω 
και έξω πλατέος μυός, οι οποίοι καταφύονται στο 
έσω και έξω πλάγιο όριο του άνω πόλου της επι-
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Εικόνα 1: Παρουσία μικρού αποσπαστικού κατάγμα-
τος στον άνω πόλο της επιγονατίδας με ανωμαλία της 

παρυφής του οστού. Το αποσπασθέν οστικό τεμάχιο 
εμφανίζεται σε υψηλή θέση (βέλη) σε αντίθεση με την 

επιγονατίδα που είναι ελαφρώς μετατοπισμένη προς τα 
κάτω.



γονατίδας αντίστοιχα. Οι τένοντες του έσω και 
έξω πλατέος μυός καταφύονται επίσης στον έσω 
και έξω κνημιαίο κόνδυλο αντίστοιχα, συμβάλλο-
ντας έτσι στο σχηματισμό των καθεκτικών συν-
δέσμων της επιγονατίδας, ενώ ίνες του τένοντα 
του ορθού μηριαίου μυός διερχόμενοι πάνω από 
την επιγονατίδα, καταφύονται στο κνημιαίο οστό 
σχηματίζοντας τον επιγονατιδικό τένοντα. Ο 
ισχυρός τένοντας του τετρακεφάλου μυός μαζί με 

τον επιγονατιδικό τένοντα και τους καθεκτικούς 
συνδέσμους αποτελούν τον εκτατικό μηχανισμό 
του γόνατος, ένα ανθεκτικό δίκτυο συνδετικού 
ιστού που ελέγχει την έκταση της άρθρωσης (Yu 
JS et al 1994).

Στους ενήλικες το ευπαθέστερο σημείο του τέ-
νοντα του τετρακεφάλου μυός είναι η μυοτενό-
ντια συμβολή, ενώ στα παιδιά η κατάφυσή του 
στον άνω πόλο της επιγονατίδας. Για το λόγο 
αυτό στα παιδιά η ρήξη του τένοντα μπορεί να 
συνοδεύεται από μικρό, αποσπαστικό κάταγμα 
του άνω πόλου της επιγονατίδας (Bencardino JT 
et al 2000, Khanna G et al 2008).

Η ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου μυός 
είναι πολύ δύσκολο να συμβεί σε έναν υγιή τένο-
ντα. Στις πλείστες των περιπτώσεων υπάρχει κά-
ποιος βαθμός εκφύλισης που καθιστά τον τένοντα 
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Εικόνα 2: MRI γόνατος. Ακολουθίες με επιβάρυνση 
της πυκνότητας πρωτονίων (PDWI) σε οβελιαίο επίπε-
δο όπου απεικονίζεται η πλήρης ρήξη του τένοντα του 
τετρακεφάλου μυός, η κυματοειδής πορεία του και η 

εκτεταμένη συλλογή οροαιματηρού υγρού στην περιο-
χή της ρήξης.

Εικόνα 3: MRI γόνατος. Ακολουθίες με επιβάρυνση 
της T2 παραμέτρου (T2WI) σε στεφανιαίο επίπεδο 

όπου απεικονίζεται η πλήρης ρήξη του τένοντα του τε-
τρακεφάλου μυός (βέλη) και η συλλογή οροαιματηρού 

υγρού στο σημείο της ρήξης.

Εικόνα 4: MRI γόνατος. STIR ακολουθίες σε εγκάρσιο 
επίπεδο όπου αναδεικνύεται έντονο υποδόριο οίδημα 

από την άμεση κάκωση, καθώς και εκτεταμένη συλλο-
γή στην περιοχή της ρήξης του τένοντα του τετρακε-

φάλου.

Εικόνα 5: STIR ακολουθίες σε στεφανιαίο επίπεδο 
όπου απεικονίζεται η υγρική συλλογή στους πλαγίους 
θυλάκους και η οστική θλάση στον άνω πόλο της επι-

γονατίδας και στους κνημιαίους κονδύλους (βέλη).



περισσότερο ευπαθή. Αίτια εκφύλισης μπορούν 
να είναι η ηλικία, οι διάφορες χρόνιες παθήσεις, 
όπως η νεφρική ανεπάρκεια, η ρευματοειδής αρ-
θρίτιδα και ο σακχαρώδης διαβήτης, καθώς επί-
σης και η ενδαρθρική έγχυση κορτικοστεροειδών. 
Οι χρόνιοι μικροτραυματισμοί που συμβαίνουν 
στους αθλητές προδιαθέτουν σε ρήξη, κυρίως σε 
αθλήματα όπως καλαθόσφαιρα και πετόσφαιρα 
στα οποία επιβαρύνεται ο τένοντας με συνεχείς, 
ισχυρές, έκκεντρες μυικές συσπάσεις (Siwek et al 
1981, Yu et al 1994). 

Τα αίτια κάκωσης του τένοντα του τετρακεφά-
λου μυός είναι ο έμμεσος και ο άμεσος τραυμα-
τισμός. Στον έμμεσο τραυματισμό ο μηχανισμός 
της ρήξης ενεργοποιείται όταν σε ένα γόνατο το 
οποίο βρίσκεται σε κάμψη συμβαίνει έντονη και 
απότομη σύσπαση του τετρακεφάλου μυός. Τυ-
πική έκφραση του μηχανισμού αυτού αποτελεί η 
απότομη και αδέξια επιτάχυνση ενός αθλητή που 
τρέχει ή η απώλεια ισορροπίας ενός ηλικιωμένου 
και η πτώση σε κεκαμμένο γόνατο. Στην άμεση 
κάκωση συνήθως βλάπτεται μόνον ο τένοντας 
του τετρακεφάλου, ενώ τόσο οι καθεκτικοί σύνδε-
σμοι όσο και ο επιγονατιδικός τένοντας παραμέ-
νουν ανέπαφοι, διατηρώντας έτσι ίσως μια μικρή 
εκτατική ικανότητα της άρθρωσης του γόνατος 
(Bencardino et al 2000). Συνήθως όμως στις ρή-
ξεις από άμεσο τραυματισμό, υπάρχει παθολογικό 
υπόβαθρο, καθώς μια ήπια κάκωση δεν αρκεί για 
να προκαλέσει ρήξη σε έναν υγιή τένοντα, ο οποί-
ος μπορεί να αντέξει δύναμη έως 17,5 φορές το 
βάρος του σώματος (Zernicke et al 1977). Συνε-
πώς η ρήξη από άμεση κάκωση σε έναν υγιή τένο-
ντα συμβαίνει στις κακώσεις υψηλής ταχύτητας 
(high-velocity injuries), όπως πτώση από ύψος ή 
τροχαίο ατύχημα και συνοδεύεται συνήθως από 
επιπλεγμένο τραύμα ή εξάρθρημα του γόνατος 
(Kasten et al 2001).

Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε ο ασθε-
νής δεν ανήκει στη συνήθη ηλικιακή ομάδα που 
εμφανίζονται συχνότερα οι ρήξεις του τένοντα 
του τετρακεφάλου και δεν έχει κάποιο παθολο-
γικό υπόβαθρο ώστε να δικαιολογήσει την πλήρη 
ρήξη του τένοντα μετά από χαμηλής ταχύτητας 
κάκωση (low-velocity injury). Είναι αθλητής της 
κολύμβησης, γεγονός που θέτει την υπόνοια μι-

κροτραυματισμών, η μηχανική όμως των μικρο-
τραυματισμών αυτών απέχει από την ουσιαστι-
κή καταπόνηση της άρθρωσης που συμβαίνει σε 
αθλήματα όπως η καλαθόσφαιρα, η χιονοδρομία 
ή το ποδόσφαιρο.

Οι ασθενείς με ρήξη του τένοντα του τετρακε-
φάλου εμφανίζονται με πόνο, οίδημα και περιορι-
σμό κίνησης της πάσχουσας άρθρωσης. Ο ασθε-
νής δεν μπορεί να εκτείνει ενεργά το γόνατό του, 
ούτε μπορεί να διατηρήσει την έκταση ενάντια 
στη βαρύτητα. Η ψηλάφηση μπορεί να αναδείξει 
το χάσμα. Τις περισσότερες φορές όμως η κλινική 
εξέταση είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω του πόνου, 
ενώ η ψηλάφηση δίνει περιορισμένες πληροφορί-
ες λόγω του αιμάρθρου και του οιδήματος που 
αναπτύσσεται στα μαλακά μόρια της περιοχής.

Η απλή ακτινογραφία γόνατος σε δύο λήψεις 
προσθιοπίσθια και πλάγια, θα αναδείξει εάν 
υπάρχει αποσπαστικό κάταγμα της επιγονατίδας. 
Επίσης θα μας δώσει πληροφορίες για τη θέση 
της επιγονατίδας, αν δηλαδή αυτή είναι μετατο-
πισμένη προς τα άνω ή προς τα κάτω, ένα έμμεσο 
αλλά ενδεικτικό σημείο ρήξης του εκτατικού μη-
χανισμού του γόνατος.

Η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλο-
γής για την ανάδειξη της ρήξης και των συνοδών 
κακώσεων με δυνατότητα πολυδιάστατης απεικό-
νισης σε εγκάρσιο, οβελιαίο και στεφανιαίο επί-
πεδο. Μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό της ρήξης 
(μερική ή ολική), την ακεραιότητα του επιγονα-
τιδικού τένοντα και των καθεκτικών συνδέσμων, 
την κατάσταση των μηνίσκων και των χιαστών 
συνδέσμων και να αναδείξει πιθανή οστική συμ-
μετοχή. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις η i.v. χο-
ρήγηση παραμαγνητικής ουσίας μπορεί να βοη-
θήσει στη διαφορική διάγνωση όταν η εικόνα της 
ρήξης δεν είναι ειδική (Yu et al 1994).

Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση της ρήξης του 
τένοντα του τετρακεφάλου μυός είναι απαραί-
τητη ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε καθυ-
στέρηση στην αντιμετώπιση, να αποκατασταθεί 
άμεσα η εκτατική ικανότητα της άρθρωσης και 
να επιτευχθεί πρώιμη κινητοποίηση. Η μαγνητική 
τομογραφία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο 
στη διάγνωση της ρήξης, ιδιαίτερα στις περιπτώ-
σεις εκείνες που ο πόνος, το οίδημα των μαλακών 
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μορίων και ο πιθανός αίμαρθρος δυσχεραίνουν 
την κλινική εκτίμηση της κατάστασης. Είναι μέ-
θοδος μη επεμβατική και παρέχει λεπτομερείς 
πληροφορίες για το βαθμό της ρήξης, την έκταση 
της βλάβης και τις συνοδές κακώσεις (Enad JG et 
al 2000).

Abstract

Imaging findings of complete quadriceps ten-
don rupture after minor trauma. Case report.

Konstantinou D, Michailides M, Tsitouridis K, 
Kyriakou V, Damianidis Ch, Papagiannis V, Tsi-
touridis I.

Radiologic Department of G.H. Papageorgiou, 
Thessaloniki

The complete quadriceps tendon rupture is a rare 
injury, that usually happens either on the ground 
of tendon degeneration, or after trauma. It mainly 
affects males of the 3rd and 4th decade of their lives. 
The accurate and on time diagnosis of the rupture 
is necessary for the prompt treatment and the early 
joint mobilization. The purpose of our study is the 
presentation of the imaging findings of a complete 
quadriceps tendon rupture in a 14-year old boy af-
ter minor trauma.

key words: rupture of quadriceps tendon.
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Περίληψη

Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός άρρενος ασθενούς ο οποίος 
έπασχε από Ιδιοπαθή Οστεοπόρωση του Ισχίου, κατάσταση σχετι-
κά σπάνια, η διαφορική διάγνωση της οποίας μπορεί να προβλη-
ματίσει ιδιαίτερα τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Η αντιμετώπιση 
του ασθενούς ήταν συντηρητική με ιδιαίτερη έμφαση στη Φυσι-
κοθεραπεία. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της 
σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Παροδική οστεοπόρωση ισχίου 
σε άνδρα 64 ετών.
Παρουσίαση περίπτωσης

Δ. Τσίντζας
Γ. Γερνάς
Π. Πλυτά

Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής
και Κοινωνικής Αποκατάστασης
(Κ.Α.Φ.Κ.Α.) Αμφιλοχίας. Λέξεις ευρετηρίου: παροδική οστεοπόρωση ισχίου



Εισαγωγή
 

Η Παροδική Οστεοπόρωση του ισχίου αποτε-
λεί μια αγνώστου αιτιολογίας, συνήθως αυτοπε-
ριοριζόμενη, ανεξάρτητη νοσολογική οντότητα 
(Guerra και Steinberg, 1995). Εμφανίζεται κλινικά 
με έντονο άλγος στην άρθρωση του ισχίου, χωρίς 
ιστορικό τραύματος στην περιοχή, ενώ χαρακτη-
ριστική είναι η ακτινολογική εικόνα της διάχυτης 
οστεοπενίας, εντοπισμένης στην άρθρωση του 
ισχίου. 

Περιγραφή περίπτωσης

Ο ασθενής της περίπτωσής μας ήταν άνδρας 
64 ετών, αγρότης με ιδιαίτερα έντονη σωματική 

δραστηριότητα ο οποίος προσήλθε στο Εξωτερι-
κό Ιατρείο με αιφνίδια έναρξη άλγους του δεξιού 
ισχίου κατά τη φόρτιση, χωλότητα και σημαντική 
έκπτωση της λειτουργικότητάς του. Τα συμπτώ-
ματα χρονολογούνταν από τριμήνου, η αρχική 
διάγνωση ήταν αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα του 
ισχίου και η θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κατά 
την προσέλευσή του στο Κέντρο, το Harris Hip 
Score για το (ΔΕ) ισχίο του ήταν 24.

Η απλή ακτινογραφία είχε στοιχεία διάχυτης 
οστεοπόρωσης της κεφαλής και του αυχένα του 
μηριαίου οστού (Εικ. 1). Το σπινθηρογράφημα 
των οστών και η Μαγνητική Τομογραφία του 
ισχίου που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια 
έθεσαν ως την πλέον πιθανή διάγνωση την Πα-
ροδική Οστεοπόρωση (Εικ. 2, 3).

88 Ορθοπαιδική, 22, 1, 2009

Εικ. 1. Η απλή Ακτινογραφία Λεκάνης του ασθενούς κατά την προσέλευσή του στο Κέντρο.



Ο ασθενής, ταυτόχρονα με την έναρξη αντιο-
στεοπορωτικής αγωγής με διφωσφονικά, ξεκί-
νησε ένα εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. 
Στόχος του προγράμματος ήταν η αύξηση και 
διατήρηση του εύρους τροχιάς της άρθρωσης 
του ισχίου με την εφαρμογή θερμότητας για την 
αποκατάσταση της ελαστικότητας των μαλακών 
μορίων καθώς και η κινητοποίηση της άρθρωσης 
στα τρία επίπεδα κίνησης. Επιπλέον, στόχος ήταν 
η τόνωση των μυών της περιοχής του ισχίου και 
του γόνατος που είχαν ήδη ατροφήσει εξαιτίας 
του περιορισμού της λειτουργικότητας του κάτω 
άκρου (τετρακέφαλος, μεγάλος και μέσος γλου-
τιαίος, οπίσθιοι μηριαίοι), για τη διατήρηση του 
επαναποκτηθέντος εύρους κίνησης. Η φόρτιση 
ήταν μερική, ανάλογα με το άλγος. 

Η βελτίωση της κλινικής του εικόνας κατά το 

επόμενο χρονικό διάστημα ήταν εντυπωσιακή. 
Πέντε μήνες αργότερα το Harris Hip Score ήταν 
πλέον 72 και ο ασθενής είχε επανέλθει σε πλήρη 
λειτουργικότητα.

Συζήτηση

Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά της συγκε-
κριμένης πάθησης έγινε το 1959 από τους Curtis 
και Kincaid, οι οποίοι περιέγραψαν τρεις γυναίκες 
ασθενείς στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με έντο-
νο άλγος στο ισχίο και παροδική οστεοπενία των 
οστών πέριξ της άρθρωσης. Το 1968 ο Lequesne 
πρώτος εισήγαγε τον όρο «Ιδιοπαθής Παροδική 
Οστεοπόρωση του Ισχίου». Έκτοτε, η συγκεκρι-
μένη πάθηση έχει χαρακτηριστεί ως «Σύνδρομο 
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Οιδήματος Μυελού των Οστών (Bone Marrow 
Oedema Syndrome)», «Αλγοδυστροφία του Ισχί-
ου» ή ακόμα – πιθανόν ανακριβώς – «Αντανακλα-
στική Συμπαθητική Δυστροφία του Ισχίου». Ο 
όρος «Μεταναστευτική Παροδική Οστεοπόρωση 
(Transient Migratory Osteoporosis)» χρησιμοποι-
είται όταν προσβληθούν περισσότερες των μία 
αρθρώσεων στον ίδιο ασθενή.

Η κατάσταση αυτή προσβάλλει κατά κύριο 
λόγο άνδρες μέσης ηλικίας και γυναίκες σχεδόν 
αποκλειστικά στο τρίτο τρίμηνο της κύησής τους, 
σε αναλογία περίπου 3 προς 1 (Schapira, 1992, 
Πετσατώδης καί συν., 2008). Δεν αναφέρεται 
οποιοσδήποτε προδιαθεσικός παράγοντας πλην 
της κύησης, ενώ τα παιδιά προσβάλλονται σπά-
νια. Συνήθως προσβάλλεται μόνο η μία άρθρωση 
του ισχίου τη φορά, με την πιθανότητα υποτρο-
πής στο σύστοιχο ή αντίστοιχο ισχίο, αλλά και σε 
άλλες αρθρώσεις (Τοπική Μεταναστευτική Οστε-

οπόρωση), να φθάνει σε αναφορές μέχρι και το 
41% (Lakhanpal et al, 1987).   

Η αιτιολογία της νόσου είναι ασαφής και οι 
όποιες μέχρι σήμερα θεωρίες έχουν διατυπωθεί 
δεν έχουν αποδειχθεί. Η παρατηρούμενη οστεο-
πενία θεωρείται απίθανο να οφείλεται απλώς σε 
αχρησία, καθώς εμφανίζεται μόνο πέριξ του ισχί-
ου και όχι σε όλο το κάτω άκρο, ενώ επιπλέον η 
φυσιολογική οστική πυκνότητα επιστρέφει παρά 
τον περιορισμό της φόρτισης του άκρου κατά 
τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής. Η κατά-
σταση δε φαίνεται να είναι ανάλογο της συμπα-
θητικής αντανακλαστικής δυστροφίας, καθώς 
δεν παρατηρούνται αγγειοκινητικές διαταρα-
χές αλλά και τροφικές αλλοιώσεις της περιοχής, 
ενώ σπάνια οι αλλοιώσεις είναι μόνιμες. Η πλέ-
ον παραδεκτή θεωρία αφορά τη μικροαγγειακή 
βλάβη η οποία προκαλεί ιστική ισχαιμία, οίδημα 
του μυελού των οστών και περιορισμένη κυττα-
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ρική βλάβη (Harrington et al, 2000). Μία επίσης 
ενδιαφέρουσα θεωρία που έχει διατυπωθεί είναι 
ότι από κάποιο παράγοντα - πιθανόν ιογενή - , 
ενεργοποιείται έντονη οστεοκλαστική λειτουρ-
γία στην περιοχή με αποτέλεσμα μικροκατάγματα 
και άλγος κατά τη φόρτιση (Shifrin et al, 1987). Η 
πλέον πρόσφατη θεωρία σε σχέση με την παθο-
γένεια της νόσου είναι αυτή του «Τοπικού Επιτα-
χυνόμενου Φαινομένου» (Regional Accelerated 
Phenomenon – RAP), σύμφωνα με την οποία, 
ο ιδιαίτερα αυξημένος μεταβολισμός με ρυθμό 
οστικής ανακατασκευής μέχρι και 10 φορές σε 
σχέση με τον φυσιολογικό που έχει παρατηρηθεί 
στην πάσχουσα περιοχή, δημιουργεί μικροκατάγ-
ματα στο οστικό υπόστρωμα, τα οποία και απο-
τελούν παράγοντες επανάληψης του φαινομένου 
(Trevisan et al 2002, Korompilias 2008).

Η συνήθης κλινική εμφάνιση χαρακτηρίζεται 
από επίμονο, βύθιο άλγος στη βουβωνική χώρα, 
το γλουτό ή την πρόσθια επιφάνεια του μηρού, 
συνήθως με αιφνίδια έναρξη αλλά χωρίς ιστορικό 
οποιασδήποτε κάκωσης. Χαρακτηριστικά, πολλοί 
ασθενείς μπορούν να θυμηθούν την ακριβή ημέ-
ρα ή δραστηριότητα που έκαναν κατά την οποία 
άρχισαν τα συμπτώματα. Η αντανάκλαση του άλ-
γους περιφερικότερα του γόνατος είναι σπάνια. 
Τα συμπτώματα επιτείνονται κατά τη φόρτιση, 
υποχωρούν κατά την ανάπαυση (σε αντίθεση με 
καταστάσεις όπως φλεγμονή, ισχαιμική νέκρωση 
ή και κακοήθεια), ενώ σπάνιο είναι το νυχτερινό 
άλγος. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνεται 
ικανοποιητικό εύρος κίνησης του ισχίου με κά-
ποιο περιορισμό της απαγωγής και έξω στροφής, 
ενώ άλγος διαπιστώνεται στα ακραία όρια του εύ-
ρους της κίνησης της άρθρωσης. Η βάδιση είναι 
ανταλγική με αντιστάθμιση τύπου Trendelenburg 
και μόνο στις τελευταίες φάσεις της νόσου μπορεί 
να διαπιστωθεί ατροφία των μυών του μηρού και 
γλουτού από αχρησία. 

Έχουν περιγραφεί τρεις ξεχωριστές φάσεις της 
νόσου (Schapira, 1992): Η πρώτη χαρακτηρίζεται 
από την ταχεία έναρξη και εξέλιξη των συμπτωμά-
των και των λειτουργικών ενοχλημάτων που διαρ-
κεί περίπου ένα μήνα. Η δεύτερη κατά την οποία 
τα συμπτώματα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, δι-
άρκειας ενός ή δύο μηνών και κατά την οποία εί-

ναι πλέον διακριτή ακτινογραφικά η οστεοπενία 
και τελικά η τρίτη κατά την οποία έχουμε σταδια-
κή ύφεση των συμπτωμάτων και επαναφορά στο 
φυσιολογικό της οστικής πυκνότητας των οστών 
της άρθρωσης του ισχίου. Η φάση αυτή διαρκεί 
περίπου τέσσερις μήνες. 

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι παθήσεις που 
υπεισέρχονται στη διαφορική διάγνωση της νό-
σου. 

Όσον αφορά στη διάγνωση, στην απλή ακτινο-
γραφία χαρακτηριστική είναι η καθυστέρηση που 
διαπιστώνεται ανάμεσα στη διαπίστωση αντικει-
μενικών παθολογικών ευρημάτων και την πρώτη 
εμφάνιση της συμπτωματολογίας (περίπου τέσ-
σερις με οκτώ εβδομάδες). Το κύριο ακτινολογι-
κό εύρημα είναι η διάχυτη οστεοπενία της κεφα-
λής και του αυχένα του μηριαίου οστού, εικόνα 
η οποία σε βαριές καταστάσεις μπορεί να φτάσει 
μέχρι και στη σχεδόν πλήρη εξαφάνιση της οστι-
κής αρχιτεκτονικής της κεφαλής του μηριαίου. Το 
αρθρικό διάστημα παραμένει ανεπηρέαστο. Το 
σπινθηρογράφημα οστών με Τεχνήτιο έχει μεγάλη 
ευαισθησία στη διάγνωση από τις πρώτες κιόλας 
ημέρες της έναρξης της νόσου, με χαρακτηριστι-
κή εικόνα τη διάχυτα και ομοιογενώς αυξημένη 
πρόσληψη ραδιοφαρμάκου σε όλη την κεφαλή 
και τον αυχένα του μηριαίου οστού. Η μαγνητική 
τομογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον απο-
κλεισμό άλλων παθολογικών καταστάσεων, με τη 
χαρακτηριστική αλλά όχι παθογνωμονική για τη 
νόσο εικόνα του διάχυτου και ομοιογενούς οιδή-
ματος του μυελού των οστών ακόμα και στα πολύ 
πρώιμα στάδια της νόσου. 

Η διαφορική διάγνωση της Ιδιοπαθούς Οστεο-
πόρωσης του ισχίου από την Ισχαιμική νέκρωση 
της κεφαλής του μηριαίου μπορεί να είναι δύσκο-
λη, με την τελευταία να έχει τη χαρακτηριστική 
εικόνα της εντοπισμένης υποχόνδριας βλάβης 
της μηριαίας κεφαλής (εμφανή τόσο στη Μαγνη-
τική Τομογραφία, όσο και στην απλή ακτινογρα-
φία) περιβαλλόμενη από οίδημα του μυελού των 
οστών, συχνότερα στο πρόσθιο – άνω τμήμα της, 
αλλά και το χαρακτηριστικό «μηνοειδές σημείο» 
στην Τ2 ακολουθία του Μαγνητικού συντονι-
σμού, σημεία παθογνωμονικά για την ισχαιμική 
νέκρωση (Harrington et al, 2000).  
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Η φυσική ιστορία της Ιδιοπαθούς Οστεοπόρω-
σης του Ισχίου χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή 
επίταση των συμπτωμάτων μέχρι αυτά να φτά-
σουν ένα πλατώ, και από μία εν συνεχεία σταδι-
ακή υποχώρησή τους μέχρι την πλήρη ίαση, σε 
ένα χρονικό διάστημα που συνολικά διαρκεί περί 
τους 6 με 10 μήνες (Apel et al, 1994). Καμία φαρ-
μακευτική παρέμβαση δε φαίνεται να τροποποι-
εί την πορεία της, με την κύρια αγωγή να αφορά 
στην αποφυγή της φόρτισης του σκέλους και στη 
χορήγηση ήπιων μη στεροειδών αντιφλεγμονω-

δών φαρμάκων. Η χορήγηση διφωσφονικών και 
καλσιτονίνης έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί, όπως 
επίσης και η από το στόμα αλλά και ενδαρθρική 
χορήγηση κορτικοστεροειδών και ο αποκλεισμός 
του συμπαθητικού, χωρίς όμως οι παραπάνω πα-
ρεμβάσεις να έχει αποδειχθεί ότι τροποποιούν την 
πορεία της νόσου (Guerra και Steinberg, 1995, 
Πετσατώδης καί συν., 2008). Ιδιαίτερη προσο-
χή θα πρέπει να δοθεί στην εμφάνιση της νόσου 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (τρίτο τρίμηνο 
κατά κύριο λόγο), καθώς οι πλέον σοβαρές επι-
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πλοκές της νόσου, όπως το κάταγμα του αυχέ-
να του μηριαίου αλλά και το κάταγμα κόπωσης 
έχουν σχεδόν αποκλειστικά αναφερθεί σε εγκυ-
μονούσες (Brodell et al, 1989). Θα πρέπει, λοιπόν, 
να δίδονται σαφείς οδηγίες για πλήρη αποφυγή 
φόρτισης, μέχρις ότου διαπιστωθεί ακτινογρα-
φικά η αποκατάσταση της φυσιολογικής αρχιτε-
κτονικής της κεφαλής του μηριαίου. Η ύφεση των 
συμπτωμάτων είναι χαρακτηριστικά ταχύτατη 
αμέσως μετά τον τοκετό.

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός σε όλα τα στάδια της νόσου. Κατά 
τη διάρκεια της οξείας φάσης είναι απαραίτητη η 
εκπαίδευση του ασθενούς στη βάδιση με μερική 
φόρτιση με τη βοήθεια βακτηρίας. Οι ήπιες ισο-
μετρικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυικών ομά-
δων της περιοχής του πάσχοντος ισχίου καθώς 
και το συστηματικό πρόγραμμα διατάσεων και 
πλήρους εύρους κίνησης της άσκησης θα βοη-
θήσουν στη διατήρηση της φυσικής κατάστασης, 
ενώ ανάλογα με το πόσο επιτρέπει ο πόνος, μπο-
ρεί να προχωρήσει ο ασθενής σε ισοτονικές ασκή-
σεις και ασκήσεις με μερική φόρτιση του σκέλους. 
Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να πραγματο-
ποιήσουν ασκήσεις στο νερό, όπως κολύμπι ή και 
βάδιση σε πισίνα.

Abstract

Transient Hip Osteoporosis in a male, 64 years 
old, patient. A case report.

D. Tsintzas, G. Gernas, P. Plyta.
Amfilochia Rehabilitation Center

A case of Transient Hip Osteoporosis in a male 
patient, 64 years old is presented. Transient Hip 
Osteoporosis is a rare condition, whose differential 
diagnosis can puzzle the Orthopaedic Surgeon. The 
patient was treated conservatively, with emphasis 
to the Rehabilitation program. We are, finally, 
doing a review to the current literature regarding 
this condition.

key words: Transient osteoporosis of the Hip.

Βιβλιογραφία

1. Apel M., Vince G., Kingston S: Transient os-
teoporosis of the hip: a role for core decom-
pression? Orthopedics 1994;17(7):629-632.

2. Brodell D., Burns E., Jr.; and Heiple G.: Tran-
sient osteoporosis of the hip of pregnancy. 
Two cases complicated by pathological frac-
ture. J. Bone and Joint Surg.. 71 -A: 1252- 
1257. Sept. 1989

3. Curtiss H., Kincaid E.: Transitory deminer-
alization of the hip in pregnancy: a report 
of three cases. J Bone and Joint Surg (Am) 
1959;41:1327-1333.

4. Guerra, J., Steinberg M. Distinguishing Tran-
sient Osteoporosis from Avascular Necrosis 
of the Hip. J Bone Joint Surg Am. 1995;77:616-
624.6. 5. 5. 

5. Harrington S., Smith J., Thompson J., 
Laskowski E. Idiopathic Transient Osteo-
porosis. A Hidden Cause of Hip Pain. The 
Physician and Sportsmedicine - Vol 28 - No. 
4 - April 2000.

6. Korompilias AV, Karantinas AH, Lykissa MG, 
Beros AE. Transient Osteoporosis. JAAOS 
2008, vol. 16(8), 480-489.

7. Lakhanpal, S., Ginsburg W., Luthra, H., Hun-
der G. Transient regional osteoporosis. A 
study of 56 cases and review of the literature. 
Ann. Intern. Med. 106: 444-450. 1987.

8. Lequesne M: Transient osteoporosis of the hip: 
a nontraumatic variety of Sudeck’s atrophy. 
Ann Rheum Dis 1968;27(5):463-471.

9. Πετσατώδης Γ., Καράταγλης Δ., Αγαθαγγελί-
δης Φ.: Παροδική οστεοπόρωση, ΟΡΘΟΠΑΙ-
ΔΙΚΗ, 2008, 4, 17-23

10. Schapira, D.: Transient osteoporosis of the hip. 
Sem. Arthrit. and Rheumat. 22: 98-l05, 1992.

11. Shifrin Z., Reis D., Zinman H. Besser I.: Id-
iopathic transient osteoporosis of the hip. J. 
Bone and Joint Surg.. 69-B(S): 769-773. 1987.

12. Trevisan C., Ortolani S., Monteleone M., Ma-
rinoni C: Regional Migarotory Osteoporosis: 
A pathogenic hypothesis based on three cases 
and a review of the literature. Clin. Rheuma-
tol. 2002; 21: 418-425



Περίληψη

Παρουσιάζονται δύο ασθενείς, γυναίκες ηλικίας 77 και 55 χρονών 
αντίστοιχα, με αρθρίτιδα 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης.
Υπήρχε άλγος και οίδημα της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής ενώ οι 
κινήσεις, τόσο οι παθητικές όσο και οι ενεργητικές, ήταν επώδυνες 
και περιορισμένες. Υπήρχε δυσχέρεια στη βάδιση κυρίως κατά την 
άνοδο και κάθοδο κλίμακας, ενώ η νεαρή γυναίκα δεν μπορούσε 
να φορέσει υπόδημα με ανύψωση. Ακτινολογικά, στη μεγαλύτερη 
ασθενή υπήρχε στένωση του διαστήματος, υποχόνδριες κύστεις και 
οστεόφυτα ενώ στην ασθενή των 55 ετών υπήρχε μόνο στένωση του 
μεσαρθρίου διαστήματος. Υποβλήθηκαν αμφότερες σε ολική αρθρο-
πλαστική της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης χωρίς τσιμέντο. 
Δεκαοχτώ μήνες μετεγχειρητικά στην πρώτη ασθενή κλινικά το άλ-
γος είχε εξαλειφθεί ενώ η κινητικότητα της 1ης μεταταρσιοφαλαγ-
γικής  υπολείπονταν του φυσιολογικού. Η δεύτερη ασθενής λόγω 
αδυναμίας χρήσης υποδήματος με ανύψωση, υποβλήθηκε σε αναθε-
ώρηση της ολικής αρθροπλαστικής εννέα μήνες μετεγχειρητικά και 
σε τροποποιημένη εγχείρηση Keller, 14 μήνες από την πρώτη επέμ-
βαση. Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας της 1ης 
μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης με ολική αρθροπλαστική είναι 
μια μέθοδος με ικανοποιητικά αποτελέσματα ιδίως σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις, όπως σε νέα ή δραστήρια ηλικιωμένα άτομα. 

Ολική αρθροπλαστική επί οστεο-
αρθρίτιδας πρώτης μεταταρσιο-
φαλαγγικής άρθρωσης.
Αναφορά δύο περιπτώσεων.

Φλέγκας Π.,
Αναστασόπουλος Η.,
Παράσχου Σ.,
Διονέλλης Π.,
Καρανικόλας Α.

Α΄Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Λέξεις ευρετηρίου:  οστεοαρθρίτιδα πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρ-
θρωσης, ολική αρθροπλαστική 



Εισαγωγή

Η αρθρίτιδα της πρώτης 1ης άρθρωσης αφορά 
στο 2% του πληθυσμού σε ηλικίες 30-60 ετών, με 
ίσο ποσοστό αναλογίας ανδρών και γυναικών 
(Πουρνάρας 2006). Επηρεάζει την υπόδηση, τη 
βάδιση και άλλες δραστηριότητες της καθημερι-
νότητας. Στην αιτιοπαθογένεια περιλαμβάνονται, 
η εκφυλιστική αρθρίτιδα, οι αρθρίτιδες από ενα-
πόθεση κρυστάλλων, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
οι οροαρνητικές αρθροπάθειες, η μετατραυματι-
κή εκφύλιση και η βαριά μορφή βλαισού μεγάλου 
δακτύλου (Weinfeld and Schon 1998). Άλλες αι-
τίες που μπορεί να οδηγήσουν σε αρθρίτιδα είναι 
η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του 
πρώτου μεταταρσίου (Camasta et al 1994), η υπερ-
κινητικότητα της άρθρωσης και οι επαναλαμβα-
νόμενοι μικροτραυματισμοί όπως συμβαίνει στους 
νέους επαγγελματίες χορευτές (Teitz and Kilcoyne 
1998). Μερικές φορές η προοδευτική ίνωση του 
μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου μπορεί 
να οδηγήσει σε προοδευτική αύξηση του φορτί-
ου που δέχεται η πρώτη μεταταρσιοφαλαγγική 
άρθρωση και επομένως δυσκαμψία του μεγάλου 
δακτύλου (Kirane et al 2008). Έχει αναφερθεί ότι 
η ανύψωση του πρώτου μεταταρσίου μπορεί να 
οδηγήσει σε οστεοαρθρίτιδα (Roukis 2005) ενώ 
άλλη μελέτη το αντικρούει ιδίως όταν η ανύψωση 
είναι μέχρι 8mm (Horton et al 1999). H αυξημέ-
νη βλαισότητα του οπίσθιου ποδός αυξάνει την 
πιθανότητα ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας της 1ης 
μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης (Mahiquez 
et al 2006). Προδιαθεσικοί παράγοντες όπως η 
βλαισοπλατυποδία οδηγεί σε ιπποποδία του με-
γάλου δακτύλου, μετατόπιση του άξονα κίνησης 
της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, από 
κεντρικά (κεφαλή του μεταταρσίου) σε πελματι-
αία (επίπεδο του σησαμοειδοφαλαγγικού συνδέ-
σμου). Η ραχιαία πρόσκρουση της βάσης της κε-
ντρικής φάλαγγας στη κεφαλή του μεταταρσίου 
προκαλεί χρόνια διάβρωση της ραχιαίας επιφά-
νειας της κεφαλής με αποτέλεσμα διαχωριστική 
οστεοχονδρίτιδα ή βλάβη του χόνδρου (Camasta 
1996). Κλινικά υπάρχει άλγος, οίδημα, σημαντι-
κός περιορισμός της ραχιαίας έκτασης του μεγά-
λου δακτύλου και μικρότερου βαθμού της πελμα-

τιαίας κάμψης ενώ παρατηρείται αντιρροπιστική 
υπερέκταση της φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης. 
Πολλές φορές ψηλαφώνται οστεόφυτα στη ραχι-
αία επιφάνεια της άρθρωσης, ενώ υπάρχει τύλος 
στην έσω επιφάνεια της τελικής φάλαγγας και το 
έξω μέρος του πέλματος του υποδήματος είναι 
φθαρμένο από στήριξη του ποδιού προς στην έξω 
πλευρά για αποφυγή άσκησης πίεσης στο μεγάλο 
δάκτυλο. Ο μέγας δάκτυλος είναι ευθύς και υπάρ-
χει δυσκολία στην υπόδηση ενώ όταν γίνεται δύ-
σκαμπτος οδηγεί σε δυσκολία στη βάδιση λόγω 
άλγους (Apley and Solomon 1998). Σε προσθιο-
πίσθια και πλάγια ακτινογραφία του ποδιού υπό 
στήριξη παρατηρείται στένωση του μεσάρθριου 
διαστήματος, σκλήρυνση των αρθρικών επιφα-
νειών, υποχόνδριες κύστεις, οστεόφυτα και, στα 
τελικά στάδια της εξέλιξης της οστεοαρθρίτιδας, 
αγκύλωση (Camasta 1996).

Υλικό Μέθοδος

Δύο γυναίκες ηλικίας 77 και 55 χρονών αντί-
στοιχα προσήλθαν με άλγος και οίδημα της 1ης 
μεταταρσιοφαλαγγικής ενώ οι κινήσεις τόσο οι 
παθητικές όσο και οι ενεργητικές ήταν επώδυνες 
και περιορισμένες. Υπήρχε δυσχέρεια στη βάδιση 
κυρίως κατά την άνοδο και κάθοδο κλίμακας ενώ 
η νεαρή γυναίκα δεν μπορούσε να φορέσει  υπόδη-
μα με ανύψωση. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε 
αδυναμία ραχιαίας έκτασης του μεγάλου δακτύλου 
και δυσκαμψία. Ακτινολογικά στην ασθενή των 
55 ετών υπήρχε στένωση του μεσαρθρίου διαστή-
ματος και σκλήρυνση των αρθρικών επιφανειών 
(Εικ.1), ενώ στη μεγαλύτερη ασθενή εκτός από τη 
στένωση υπήρχαν υποχόνδριες κύστεις και οστε-
όφυτα (Εικ.2). Η προφανής διάγνωση και για τις 
δύο ασθενείς ήταν οστεοαρθρίτιδα 1ης μεταταρσι-
οφαλαγγικής άρθρωσης. Και οι δύο ασθενείς υπο-
βλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική της άρθρωσης 
χωρίς τσιμέντο. Υπό ραχιαία αναισθησία και ίσχαι-
μο περίδεση διενεργήθηκε έσω τομή δέρματος επί 
της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, διάνοιξη 
του θυλάκου, αφαίρεση των οστεοφύτων στην ηλι-
κιωμένη ασθενή, απεξάρθρωση της άρθρωσης και 
οστεοτομία των αρθρικών επιφανειών τόσο της κε-
φαλής του πρώτου μεταταρσίου όσο και της βάσης 
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Εικόνα 1: Στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος και 
σκλήρυνση των  αρθρικών επιφανειών της πρώτης με-
ταταρσιοφαλαγγικής.

Εικόνα 2: Εκσεσημασμένη οστεοαρθρίτιδα 1ης μετα-
ταρσιοφαλαγγικής με μεγάλα οστεόφυτα,υποχόνδριες 
κύστεις και στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος.



της πρώτης φάλαγγας. Ακολούθησε διαμόρφωση 
των αυλών του μεταταρσίου και της φάλαγγας, το-
ποθέτηση των προθέσεων από τιτάνιο χωρίς τσιμέ-
ντο, έλεγχος της κινητικότητας της άρθρωσης και 
σύγκλιση κατά στρώματα (Εικ.3). Δεκαοχτώ μήνες 
μετεγχειρητικά κλινικά το άλγος είχε εξαλειφθεί 
ενώ υπήρχε μείωση της κινητικότητας της 1ης με-

ταταρσιοφαλαγγικής στην πρώτη ασθενή. Η δεύ-
τερη ασθενής λόγω αδυναμίας χρήσης υποδήματος 
με ανύψωση υποβλήθηκε σε αναθεώρηση της ολι-
κής αρθροπλαστικής εννέα μήνες μετεγχειρητικά 
(Εικ.4) και σε τροποποιημένη εγχείρηση Keller 14 
μήνες μετεγχειρητικά με καλό αποτέλεσμα (Εικ.5).
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Εικόνα 3: Τεχνική αρθροπλαστικής.



Συζήτηση

Η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας της 1ης 
μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης συνίσταται 
αρχικά σε συντηρητική και επί προοδευτικής επι-
δείνωσης των συμπτωμάτων σε χειρουργική θε-
ραπεία. Όταν το άλγος δεν είναι τόσο έντονο η 

αλλαγή στα πέλματα των υποδημάτων (σκληρά) 
είναι μια ικανοποιητική λύση διότι σταθεροποι-
εί το άλγος παρά την ακτινολογική επιδείνωση 
(Smith et al 2000), ενώ σε αρκετά μεγάλο ποσο-
στό ασθενών σε συνδυασμό με έγχυση κορτικο-
στεροειδούς στην άρθρωση οδηγεί στην ελάττω-
ση του άλγους και την επάνοδο στις δραστηριό-
τητες του ασθενή (Grady et al 2002). Η έγχυση 
κορτικοστεροειδούς είναι κατάλληλη όχι μόνο 
για τη θεραπεία της οστοαρθρίτιδας, της ρευμα-
τοειδούς αρθρίτιδας, της ουρικής αρθρίτιδας ή της 
θυλακίτιδας αλλά συμβάλλει και στη διαγνωστι-
κή προσέγγιση των παθήσεων αυτών (Tallia and 
Cardone 2003). Η κινητοποίηση της άρθρωσης 
υπό αναισθησία και έγχυση κορτικοστεροειδούς 
και τοπικού αναισθητικού έχει καλά αλλά βραχυ-
πρόθεσμα αποτελέσματα ιδίως όσον αφορά στην 
1ου και 2ου βαθμού οστεοαρθρίτιδα (Solan et al 
2001). Τέλος η έγχυση υαλουρονικού νατρίου εί-
ναι μια ασφαλής μέθοδος με καλά αποτελέσματα 
όσον αφορά στην ελάττωση του άλγους (Pons et 
al 2007). Η χειρουργική αντιμετώπιση και η επι-
λογή της κατάλληλης τεχνικής εξαρτάται από τη 
βαρύτητα της πάθησης, την ηλικία του ασθενή, 
τις καθημερινές του δραστηριότητες και τις απαι-
τήσεις του. Η χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
για διάταση της άρθρωσης με ή χωρίς αρθροτομή 
έχει αρκετά καλά αποτελέσματα, μετακινώντας 
τα παθολογικά φορτία που αναπτύσσονται στον 
δύσκαμπτο μέγα δάκτυλο (Tolarico et al 2005). Η 
χηλεκτομή συνίσταται στην αφαίρεση των οστε-
οφύτων και σε αφαίρεση του ραχιαίου χείλους 
της βάσης της πρώτης φάλαγγας. Έχει ένδειξη 
σε πρώτου και δευτέρου βαθμού οστεοαρθρίτιδα 
χωρίς συμμετοχή των σησαμοειδών οστών αλλά 
και σε προχωρημένα στάδια δευτέρου και τρίτου 
βαθμού με παθήσεις των σησαμοειδών οστών.  
Σε πολύ προχωρημένα στάδια δεν εφαρμόζεται. 
Παρέχει γρήγορη κινητοποίηση της άρθρωσης 
και ανακούφιση των συμπτωμάτων (Geldwert et 
al 1992), ενώ σαν επιπλοκές αναφέρονται η επι-
φανειακή φλεγμονή του δέρματος και η παροδι-
κή υπαισθησία του μεγάλου δακτύλου (Easly et 
al 1999). Έχουν αναφερθεί καλά αποτελέσματα 
της χηλεκτομής σε υψηλών απαιτήσεων αθλητές 
με πρώτου και δευτέρου βαθμού οστεοαρθρίτιδα, 
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Εικόνα 3: Τεχνική αρθροπλαστικής (συνέχεια)
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επί αποτυχίας της συντηρητικής αντιμετώπισης 
(Mulier et al 1999). Η αρθροσκοπική χηλεκτομή 
έχει το πλεονέκτημα της ταχείας ανάρρωσης και 
την ελάττωση του άλγους με καλό εύρος κίνησης 
της άρθρωσης (Igbal and Chana 1998). Σε νεα-
ρούς και δραστήριους ασθενείς με ενδιάμεση ή 
σοβαρού βαθμού δυσκαμψία του μεγάλου δακτύ-
λου, η οστεοτομία Z της 1ης φάλαγγας σε συν-

δυασμό με χηλεκτομή και χονδροπλαστική έχει 
δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα (Kissel et al 
1995). Η αρθρόδεση της 1ης μεταταρσιοφαλαγ-
γικής άρθρωσης έχει θέση σε περιπτώσεις δύσκα-
μπτου μεγάλου δακτύλου, ρευματοειδή αρθρίτιδα 
και άλλες μη συχνές παθήσεις της άρθρωσης. Η 
αρθρόδεση μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρό-
πους όπως με βίδα συμπίεσης, μόνη της ή σε συν-

Εικόνα 4:α.Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής εννέα μήνες μετεγχειρητικά λόγω κατάργησης της κινητικότητας. 
Παρατηρείται η αύξηση του μεσάρθριου διαστήματος στις  εικόνες β σε σχέση με αυτές τις α.

α

β
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Εικόνα 5: Δεκατέσσερεις μήνες μετεγχειρητικά αφαίρεση υλικών και παρεμβολή αρθρικού θυλάκου 
για αύξηση της κινητικότητας αυτής.



102 Ορθοπαιδική, 22, 1, 2009

δυασμό με ραχιαία πλάκα, με διασταυρούμενες 
βελόνες Kirschner, ραχιαία πλάκα ή με εξωτερική 
οστεοσύνθεση. Η αποτελεσματικότερη μέθοδος 
αρθρόδεσης είναι ο συνδυασμός λοξής διακα-
ταγματικής βίδας με ραχιαία πλάκα γιατί παρέχει 
δύο φορές μεγαλύτερη σταθερότητα από τη λοξή 
διακαταγματική βίδα όταν αυτή χρησιμοποιείται 
μόνη της.Τα φτωχότερα αποτελέσματα έχουν η 
χρήση της ραχιαίας πλάκας μόνη της και οι βελό-
νες Kirschner (Politi et al 2003). Τα ποσοστά πώ-
ρωσης ανέρχονται σε 94-98% ενώ η κατάλληλη 
θέση της αρθρόδεσης (ραχιαία έκταση 15°, βλαι-
σότητα 10° και ουδέτερη στροφή) είναι σημαντική 
για την υψηλή ικανοποίηση του ασθενή (Marks 
2005). Η χρήση πολλών βελονών Kirschner έχει 
δώσει ποσοστά πώρωσης 97% και ικανοποιητικά 
ή άριστα αποτελέσματα σε 91% ενώ 9% παρου-
σίασε άλγος της κεφαλής του 1ου μεταταρσίου 
και πρόσκρουση 1ου και 2ου δακτύλου (Smith et 
al 1992). Κατά τη χρήση βελονών Steinmann για 
αρθρόδεση μπορεί να έχουμε διεγχειρητικό κά-
ταγμα 1ου μεταταρσίου. Για αποφυγή αυτού δεν 
πρέπει να διατιτραίνεται ο πελματιαίος φλοιός και 
να χρησιμοποιείται γύψος μετά την αφαίρεση των 
βελονών (Albert and Wapner 1993). Άλλη μέθο-
δος είναι η διαμόρφωση των αρθρικών επιφανει-
ών με ειδικά γλύφανα ώστε να δημιουργηθούν 
μια κυρτή και μια κοίλη επιφάνεια για εσωτερική 
οστεοσύνθεση με διακαταγματική βίδα και ραχι-
αία πλάκα έχοντας 96% ποσοστό πώρωσης και 
ικανοποιητικά ως άριστα αποτελέσματα (Jarde 
et al 2005, Goucher and Coughlin 2006). Αρθρό-
δεση με χρήση μοσχευμάτων έχει θέση για την 
αποκατάσταση του μήκους του μεγάλου δακτύ-
λου λόγω ελλείμματος οστού από προηγηθείσες 
χειρουργικές επεμβάσεις όπως αρθροπλαστική 
με πρόθεση σιλικόνης, οστεοτομία, αρθροπλα-
στική Keller, ολική αρθροπλαστική (Myerson et 
al 2000). Η ραχιαία λοξή οστεοτομία είναι μια 
ασφαλής μέθοδος με καλά αποτελέσματα, χαμη-
λό ποσοστό επιπλοκών και αυξημένα ποσοστά 
ικανοποίησης του ασθενή (Malerba et al 2008). Σε 
ΙΙΙ και IV βαθμού οστεοαρθρίτιδα η οστεοτομία  
αποσυμπίεσης της κεφαλής του πρώτου μεταταρ-
σίου με διατήρηση των αρθρικών επιφανειών της 
1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης είναι μια 

αποτελεσματική μέθοδος (Oloff and Jhala-Patel 
2008). Πληθώρα οστεοτομιών του 1ου μεταταρ-
σίου έχουν περιγραφεί οι οποίες αποσυμπιέζουν 
την άρθρωση, ελαττώνουν το άλγος, αυξάνουν 
την κίνηση της άρθρωσης της 1ης μεταταρσιο-
φαλαγγικής, όπως η οστεοτομία βράχυνσης και 
πελματιαίας κάμψης, η τροποποιημένη Hohmann 
και η ραχιαία σφηνοειδής οστεοτομία (Blyth et al 
1998, Dickerson et al 2002, Gonzalez et al 2004, 
Derner et al 2005). Η ολική αρθροπλαστική σιλι-
κόνης έχει δείξει ότι αποκαθιστά το μήκος, ελατ-
τώνει το άλγος, ευθυγραμμίζει το μεγάλο δάκτυ-
λο και διατηρεί τη λειτουργία της βάδισης (Jin 
et al 2005). Ενδείκνυται σε μεσήλικες αλλά δεν 
επιτρέπει μεγάλο εύρος κίνησης της άρθρωσης 
και πρέπει να γίνεται σε επιλεγμένους ασθενείς 
(Smetana and Vencalkova 2003). Επιπλοκές που 
έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν θραύση εμφυ-
τεύματος, παραγωγή σωματιδίων που προκαλούν 
απώλεια οστού (Freed 1993) καθώς και υμενίτι-
δα από σιλικόνη και λεμφαδενίτιδα (Mahieu et 
al 1992, Rahman and Fagg 1993, Patel et al 1994, 
McNearney et al 1996, Esway and Conti 2005). Η 
ημιαρθροπλαστική κράματος κοβαλτίου-χρωμίου 
-ατσαλίου που αντικαθιστά τη βάση της κεντρι-
κής φάλαγγας, έχει δώσει καλά αποτελέσματα 
διατηρώντας την κινητικότητα, καταστέλλοντας 
το άλγος χωρίς δημιουργία οστεόλυσης ή χαλά-
ρωσης σε παρακολούθηση έξι ετών (Sorbie and 
Saunders 2008). Ικανοποιητικά αλλά βραχυπρό-
θεσμα αποτελέσματα έχει δώσει η ημιαρθροπλα-
στική τιτανίου παρουσιάζοντας οστεόλυση και 
χαλάρωση ως επιπλοκές (Konkel and Menger 
2006). Η μεταλλική ημιαρθροπλαστική επιφα-
νείας που αντικαθιστά την αρθρική επιφάνεια 
της κεντρικής φάλαγγας έχει συνδεθεί με καλά 
αποτελέσματα (Townley, Taranow 1994). Έχουν 
αναφερθεί καλά αποτελέσματα με ολική τιτανί-
ου, ικανοποιητική αρχικά κίνηση της άρθρωσης, 
ανακούφιση από τον πόνο, γρήγορη κινητοποίη-
ση αλλά και επιπλοκές όπως εξάρθρημα και μα-
κροπρόθεσμα περιορισμός της κίνησης (Kundert 
and Zollinger-Kies 2005, Lange et al 2008). Ενδεί-
κνυται κυρίως σε χαμηλών απαιτήσεων ασθενείς 
και όχι σε νέους ή αθλητές γιατί ενεργούν υψηλές 
δυνάμεις στην πρόθεση και μπορεί να οδηγήσει 
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σε αποτυχία (Ess et al 2002). Σε νέους δραστή-
ριους ασθενείς με III βαθμού οστεοαρθρίτιδα η 
αρθροπλαστική εκτομής με παρεμβολή κάποιου 
μαλακού μορίου έχει οδηγήσει σε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, παρουσιάζοντας λίγες επιπλοκές, 
ανακούφιση από το άλγος και ικανοποιητική λει-
τουργικότητα. Μαλακά μόρια παρεμβολής μπορεί 
να είναι τένοντας, συνθετικός ιστός, θύλακος με 
ή χωρίς περιόστεο, ή ο ισχνός μύς (Hamilton et al 
1997, Barca 1997, Roukis et al 2003, Mroczek and 
Miller 2003, Miller and Maffulli 2005, Kennedy et 
al 2006, Berlet et al 2008). H τεχνική Keller είναι 
μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος στην αντι-
μετώπιση της οστεοαρθρίτιδας της 1ης μεταταρ-
σιοφαλαγγικής άρθρωσης και αφορά σε χαμηλών 
απαιτήσεων, μη δραστήριους ηλικιωμένους ασθε-
νείς (Reize et al 2007, Viladot et al 1996). Επί απο-
τυχίας της μεθόδου Keller τη λύση δίνει η αρθρό-
δεση (Machacek et al 2004). 

Ανατρέχοντας στις συγκριτικές μελετές δια-
πιστώνεται ότι: η χηλεκτομή είναι μια ασφαλής 
και απλή μέθοδος (Beertema et al 2006) ιδίως 
για πρώτου και δευτέρου βαθμού και επιλεκτικά 
τρίτου βαθμού οστεοαρθρίτιδα (Coughlin and 
Shurnas 2004) η οποία μπορεί να συνδυαστεί και 
με οστεοτομία της κεντρικής φάλαγγας του μεγά-
λου δακτύλου (Keiserman et al 2005) με αποτέλε-
σμα την ανακούφιση από το άλγος και την ικανο-
ποιητική λειτουργία της άρθρωσης. Η αρθροπλα-
στική παρεμβολής μαλακών μορίων ενδείκνυται 
σε μετρίου και σοβαρού βαθμού οστεοαρθρίτιδας, 
σε άτομα με αυξημένες δραστηριότητες που δε 
δέχονται την αρθρόδεση (Keisermann et al 2005). 
Συγκριτική μελέτη μεταξύ χηλεκτομής και αρθρο-
πλαστικής παρεμβολής έδειξε ανώτερη την πρώ-
τη μέθοδο (Lau and Daniels 2001). Η αρθρόδεση 
εξαλείφει το άλγος αλλά είναι δύσκολο να τη δε-
χτεί ο ασθενής (Miller and Maffulli 2005). Χρη-
σιμοποιείται για IV ή III βαθμού με <50% εναπο-
μείναντος αρθρικού χόνδρου της κεφαλής του με-
ταταρσίου (Coughlin and Shurnas 2004) και έχει 
θέση σε δραστήριους ασθενείς (Keisermann et al 
2005), ενώ συγκριτικά με την ολική αρθροπλα-
στική έχει καλύτερα αποτελέσματα (Raikin and 
Ahmad 2008). Τα εμφυτεύματα σιλικόνης έχουν 
πτωχά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (Miller 

and Maffulli 2005). Οι διάφορες περιγραφείσες 
οστεοτομίες είναι υψηλών απαιτήσεων τεχνι-
κές με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και μεγάλη 
μετεγχειρητική ακινητοποίηση σε σχέση με την 
χηλεκτομή ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για την 
χρησιμότητά τους (Haddad 2000). Η οστεοτομία 
φάλαγγας έχει λιγότερες επιπλοκές αλλά και μι-
κρότερη ικανοποίηση του ασθενή σε σχέση με την 
οστεοτομία αποσυμπίεσης του 1ου μεταταρσίου, 
αλλά καμία από τις δύο δε δίνει μόνιμα μακρο-
χρόνια αποτελέσματα (Kilmartin 2005). Τέλος σε 
εκσεσημασμένη αρθρίτιδα, σε χαμηλών απαιτή-
σεων ασθενείς έχει θέση η τεχνική Keller και όχι 
οι προθέσεις (Keiserman et al 2005) ή η αρθρό-
δεση (Beertema et al 2006). Η αντιμετώπιση της 
οστεοαρθρίτιδας της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής 
άρθρωσης με τη μέθοδο Keller συγκρινόμενη με 
την τροποποιημένη μορφή της (σε συνδυασμό με 
χηλεκτομή και παρεμβολή μαλακών μορίων) έχει 
τα ίδια αποτελέσματα χωρίς στατιστική διαφορά 
όσον αφορά στο εύρος κίνησης και ικανοποίησης 
του ασθενή, ενώ και οι δύο έχουν υψηλό ποσο-
στό οστεονέκρωσης της κεφαλής του πρώτου με-
ταταρσίου με αποτέλεσμα τόσο κλινικά όσο και 
ακτινολογικά να μην υπάρχουν ιδιαίτερες διαφο-
ρές (Schenk et al 2007). 

Abstract

Total arthroplasty of the 1st metatarsophalan-
geal joint for osteoarthritis.
Report on two patients.

Flegas P., Anastasopoulos H., Paraschou S., Di-
onellis P., Karanikolas A.

A' Orthopaedic Department - General Hospital 
of Kilkis

We present two females 77 and 55 years old re-
spectively with osteoarthritis of the 1st metatar-
sophalangeal joint. There was pain and oedema of 
the joint while the passive and active movements 
were painfull and restricted. The patients reported 
difficulty on walking, especially on the ascending 



104 Ορθοπαιδική, 22, 1, 2009

and descending stairs. Additionally the younger pa-
tient couldn’t wear shoes with a heel. Radiographi-
cally in the first patient there were narrowing of the 
articular space, subchondral cysts and osteophytes 
whereas in the second patient only narrowing of 
the space. The two patients were submitted total 
arthroplasty of the joint with a titanium implant. 
Eighteen months postoperatively there was no pain 
but restricted range of motion of the joint of the first 
patient. The second patient underwent a revision 
of the arthroplasty nine months postoperatively be-
cause of inability to wear shoes with a heel and a 
Keller arthroplasty 14 months postoperatively with 
a satisfactory result.

We think that total arthroplasty for the treatment 
of osteoarthritis of the 1st metatarsophalangeal 
joint is a reliable method of treatment with satis-
factory results especially in selected patients such as 
young or active old patients.

Keywords:  osteoarthritis of 1st metatarsophalan-
geal joint, total arthroplasty 
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