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Περίληψη

Μεταταρσαλγία είναι ο πόνος που εντοπίζεται στην περιοχή 
των κεφαλών των μεταταρσίων και η αιτιολογία της μπορεί να 
ποικίλλει. Συνήθως η θεραπεία είναι αρχικά συντηρητική και σε 
αποτυχία αυτής χειρουργική. Στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί 
πολλά είδη επεμβάσεων. Η οστεοτομία Helal αποτελεί μία απλή 
και αποτελεσματική επέμβαση για την αντιμετώπιση της μετα-
ταρσαλγίας που οφείλεται σε αυξημένη πίεση στις κεφαλές των 
μεταταρσίων. Κατά τη διάρκεια του 2004 έως και το 2007 αντιμε-
τωπίστηκαν με οστεοτομίες Helal 17 ασθενείς με μεταταρσαλγία, 
λόγω πτώσης των κεφαλών των μεταταρσίων. Οι 16 περιπτώσεις 
αφορούσαν σε γυναίκες με μέση ηλικία (Μ.Η.) 56.5 έτη και μία 
περίπτωση αφορούσε σε άντρα 38 ετών. Έγινε κλινική αξιολόγηση 
χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο της A.O.F.A.S. καθώς επί-
σης και  εμβιομηχανική εκτίμηση κινητικών παραμέτρων σε όλες 
τις περιπτώσεις, πριν και 17 μήνες μετά την επέμβαση. Τα αποτε-
λέσματα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα spss 11.0 
χρησιμοποιώντας t-test. Από τα αποτελέσματα προέκυψε στατι-
στικά σημαντική μείωση του πόνου (p<0.05), της μηχανικής πίε-
σης του προσθίου ποδός (p<0.05), βελτίωση του A.O.F.A.S. score 
(p<0.05).

Η οστεοτομία μεταταρσίων τύπου Helal, αποτελεί πολύ καλή 
λύση στην οριστική αντιμετώπιση της μεταταρσαλγίας.  
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Εισαγωγή

Το άλγος στην περιοχή των μεταταρσίων και 
των μεταταρσιοφαλαγγικών (ΜΤΦ) αρθρώσε-
ων καλείται μεταταρσαλγία (Trnka, Gebhard, 
Muhlbauer, Ivanic, & Ritschl, 2002). Όταν ο πόνος 
προκαλείται με τη φόρτιση του βάρους του σώμα-
τος τότε λέγεται μεταταρσαλγία πιέσεως (Helal & 
Greiss, 1984). Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδή-
ποτε ηλικία και συνοδεύεται συνήθως από άλλες 
παθολογικές καταστάσεις του ποδιού συμπερι-
λαμβανομένου του βλαισού μεγάλου δακτύλου, 
παραμορφώσεων των υπολοίπων δακτύλων, ρευ-
ματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), κοιλοποδίας, ή ακό-
μα και μετά από επεμβάσεις στον πρόσθιο πόδα.
(Winson, Rawlinson, & Broughton, 1988). Τη 
συχνότερη αιτία της μεταταρσαλγίας αυτής απο-
τελεί η παρεκτόπιση των λιπωδών σωμάτων που 
βρίσκονται κάτω από τις κεφαλές των μεταταρ-
σίων με αποτέλεσμα το δέρμα στην περιοχή να 
γίνεται πιο λεπτό και έτσι η δημιουργία τύλων να 
είναι πολύ συχνή (Helal & Greiss, 1982). Για πα-
ράδειγμα μία κοιλοποδία με γαμψοδακτυλία προ-
καλεί πόνο κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσί-
ων διότι τα φορτία συγκεντρώνονται σε μία πολύ 
περιορισμένη περιοχή  κατά τη στάση αλλά και τη 
βάδιση (Mulier, Dereymaeker, & Fabry, 1994). 

Η θεραπεία της μεταταρσαλγίας περιλαμβάνει: 
α) τη διόρθωση των μηχανικών διαταραχών και 
β) την ενδυνάμωση των μυών ειδικά αυτών που 
συγκρατούν το πρόσθιο τόξο του ποδιού . Η συ-
ντηρητική αγωγή με τη χρήση διαφόρων ορθω-
τικών και οι ειδικές ασκήσεις του άκρου ποδός 
έχουν προσωρινά αποτελέσματα σε αρχικά μόνο 
στάδια, πριν ακόμα μόνιμες ανατομικές ανωμα-
λίες εγκατασταθούν στο πρόσθιο πόδι (Winson, 
Rawlinson, & Broughton, 1988). Θεραπεία εκλο-
γής μετά την αποτυχημένη συντηρητική θερα-
πεία αποτελεί η χειρουργική. Υπάρχουν πολλά 
είδη επεμβάσεων με αμφίβολα αποτελέσματα. Το 
1975 ο Helal  περιέγραψε μία λοξή οστεοτομία 
στο περιφερικό τριτημόριο της διάφυσης των τρι-
ών μεσαίων μεταταρσίων (εικόνα1) που φαίνεται 
να είναι απλή και αποτελεσματική (Helal, 1975)
(Εικόνα 1).

Σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσου-
με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξι-
ολόγηση 17 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με 
οστεοτομίες Helal για μεταταρσαλγία πιέσεως.

Μεθοδολογία

Κατά τη διάρκεια του 2004 έως το 2007 αντι-
μετωπίστηκαν με οστεοτομίες Helal 17 ασθενείς 
με μεταταρσαλγία λόγω πτώσεως των κεφαλών 
των μεταταρσίων. Οι 16 περιπτώσεις αφορούσαν 
σε γυναίκες (Μ.Η. 56,5 έτη) και μία περίπτωση 
αφορούσε σε άντρα 38 ετών. Σε μερικούς ασθε-
νείς υπήρχαν συνοδές παθήσεις του άκρου ποδός 
όπως ανωμαλίες δακτύλων (4 περιπτώσεις), ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα (3 περιπτώσεις), ενώ σε όλες 
υπήρχε βλαισός μέγας δάκτυλος. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής. 
Αξιολόγηση των ασθενών πριν και μετά την επέμ-
βαση ακτινολογικά και κλινικά με βάση το ερω-
τηματολόγιο της AOFAS (American Orthopaedic 
Foot & Ankle Society). Αξιολόγηση εμβιομηχανι-
κών παραμέτρων με τη βοήθεια πελματογράφου 
(COMEX 50 Hz). Επίσης ερωτήθηκαν εάν οι ίδιοι 
έμειναν ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Το 
follow up είχε μ.ο. 17 μήνες. Η ανάλυση των απο-
τελεσμάτων έγινε με χρήση του paired t-test στο 
στατιστικό πρόγραμμα spss 11.0.

Περιγραφή της χειρουργικής τεχνικής

Για οστεοτομία ενός μεταταρσίου γίνεται επι-
μήκης τομή περιφερικά της διάφυσης  πάνω στο 
μετατάρσιο, ενώ για την οστεοτομία 2 μεταταρ-
σίων η τομή γίνεται ανάμεσα στα μετατάρσια. Για 
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Εικόνα 1
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οστεοτομία τριών μεταταρσίων γίνονται 2 επιμή-
κεις τομές περιφερικά της διάφυσης των μεταταρ-
σίων (εικόνα 2). Η μία πάνω από το 2ο και η άλλη 
ανάμεσα στο 3ο και στο 4ο μετατάρσιο (Helal, 
1975; Helal & Greiss, 1982, 1984) (Εικόνα 2).

Γίνεται παρασκευή και αποκόλληση των μαλα-
κών μορίων και στη συνέχεια λοξή οστεοτομία 
στα μετατάρσια 45º με φορά προς τα εμπρός και 
κάτω (Helal & Greiss, 1984) (Εικόνα 3).

Είναι σημαντικό ο χειρουργός να σιγουρευτεί 
ότι το περιφερικό κομμάτι γλυστράει ραχιαίως 
επί του κεντρικού χωρίς να κάνει στροφή ή γωνία 
(Helal, 1975) (Εικόνα 4).

Γίνεται απλή σύγκλειση του δέρματος και ειδι-
κή περίδεση του τραύματος.

Ο ασθενής ενθαρρύνεται να κινητοποιηθεί άμε-
σα από την επόμενη κιόλας μέρα.

Πελματογράφημα: Έγινε στατικό και δυναμικό 

πελματογράφημα για να μελετηθούν οι πιέσεις 
που ασκήθηκαν στις κεφαλές των μεταταρσίων, 
την επιφάνεια και το χρόνο στήριξης στην πά-
σχουσα περιοχή κατά τη βάδιση. Επίσης μελε-
τήθηκε ο τύπος του ποδιού χρησιμοποιώντας το 
AI (Arch Index), ένα δείκτη που μας δίνει εάν το 
πόδι έχει κοιλοποδία ή πλατυποδία (Cavanagh & 
Rodgers, 1987, Aydog et al., 2005).  

Σε 11 περιπτώσεις έγιναν οστεοτομίες Helal και 
στα τρία μεσαία μετατάρσια, σε τρεις περιπτώσεις 
στο 2ο και 3ο μετατάρσιο και σε τρεις περιπτώσεις 
μόνο στο 2ο μετατάρσιο. Σε όλες τις περιπτώσεις 
έγινε διόρθωση του βλαισού μεγάλου δακτύλου με 
οστεοτομίες Wilson ή Chevron και αρθρόδεση φα-
λαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων στις γαμψοδακτυλί-
ες ή σφυροδακτυλίες.

Αποτελέσματα

Από τα αποτελέσματα προέκυψε στατιστικά 
σημαντική βελτίωση στο A.O.F.A.S score (p<0.05) 
μετά την επέμβαση. Συγκεκριμένα υπήρξε στατι-
στικά σημαντική μείωση του πόνου(σχεδιάγραμμα 
1), βελτίωση στις καθημερινές δραστηριότητες 
(σχεδιάγραμμα 2), βελτίωση στο είδος του υπο-
δήματος και στην εμφάνιση τύλων (σχεδιάγραμ-
μα 3)ενώ δεν υπήρξε βελτίωση στην κινητικότητα 
των ΜΤΦ αρθρώσεων και στην πελματιαία κάμ-
ψη (σχεδιάγραμμα 4).

Όλοι οι ασθενείς έμειναν ικανοποιημένοι ή 
πολύ ικανοποιημένοι από την επέμβαση, εκτός 
από μία ασθενή στην οποία αυξήθηκε ο πόνος και 
συγκεκριμένα στην κεφαλή του 1ου μεταταρσίου. 
Είναι η μόνη ασθενής στην οποία είχε προηγηθεί 

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Σχεδιάγραμμα 1

Σχεδιάγραμμα 2

Σχεδιάγραμμα 3

πόνος

πρίν

Σειρά 1

Σειρά 1

Eίδος υποδήματος
εμφάνιση τύλων

πρίν

πρίν

μετά

μετά

Καθημερινές δραστηριότητες p<0.005

μετά

Είδος υποδήματος p>0.05
Εμφάνιση τύλων p<0.05



επέμβαση διόρθωσης του βλαισού μεγάλου δα-
κτύλου σε άλλο χρόνο. Στην ίδια ασθενή είχαμε 
και τη μοναδική περίπτωση ψευδάρθρωσης στο 
3ο μετατάρσιο (εικόνα 5).

Παρατηρήθηκε επίσης μικρή ελάττωση του μή-
κους των μεταταρσίων που όμως δεν φάνηκε να 
ενοχλεί ιδιαίτερα τους ίδιους τους ασθενείς. Δεν 
υπήρξαν επιπλοκές από τα τραύματα. Στο διάστη-
μα αυτό των 17 μηνών δεν χρειάστηκε να γίνει 
κάποια επανεγχείρηση.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των πελμα-
τογραφημάτων βρέθηκε ότι σε 8 ασθενείς υπήρ-
χε κοιλοποδία (AI<21%) (εικόνα 8, 9, 10), σε 4 
ασθενείς βλαισοπλατυποδία (AI>28%) (εικόνα 
11-12), ενώ 3 ασθενείς είχαν ρευματοειδή αρθρί-

τιδα με το χαρακτηριστικό αποτύπωμα πέλματος 
(εικόνα 6-7). Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε αυ-
ξημένη πίεση στις κεφαλές των μεταταρσίων. Στις 
περιπτώσεις των ασθενών με συνοδό κοιλοποδία 
εκτός από την αυξημένη πίεση στις κεφαλές των 
μεταταρσίων διαπιστώθηκε και αυξημένος ο χρό-
νος στήριξης στην περιοχή.

Στο μετεγχειρητικό πελματογράφημα που έγινε 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της 
μέγιστης πίεσης που ασκήθηκε στα μετατάρσια 
(από 265 ± 34Kpa σε 183 ± 42Kpa, p<0.05) με 
συνοδό αύξηση της επιφάνειας επαφής (από 76 
± 12cm² σε 81 ± 10cm²,  p>0.05) και μείωση του 
χρόνου στήριξης στον πρόσθιο πόδα, [από το 47± 
7% Σ.Χ.Σ (συνολικού χρόνου στήριξης) στο 44 ± 
9% Σ.Χ.Σ,  p>0.05] 

Στο μετεγχειρητικό πελματογράφημα φαίνεται 
ότι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες πιέσεις (κόκκι-
νο χρώμα) έχουν εξασθενήσει καθώς και ο εντο-
πισμός της μέγιστης πίεσης εντοπίζεται τώρα στη 
πτέρνα ενώ προεγχειρητικά εντοπιζόταν στο ύψος 
του 2ου μεταταρσίου.  Επίσης στο μετεγχειρητικό 
πελματογράφημα ανιχνεύονται και τα υπόλοιπα 
δάκτυλα τα οποία δεν είχαν επαφή προεγχειρη-
τικά με αποτέλεσμα την αύξηση της επιφάνειας 
επαφής κατά τη βάδιση και μείωση της πίεσης 
γιατί η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη της επι-
φάνειας.
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Σχεδιάγραμμα 4

Κινητικότητα ΜΤΦ p>0.05
Σταθερότητα αρθρώσεων p<0.05

Πελματιαία κάμψη p>0.05

κινητικότητα

σταθερότητα
 αρθρώσεων

πελματιαία κάμψη

Εικόνα 5
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Εικόνα 6. Δυναμικό πελματογράφημα
ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Εικόνα 7. Δυναμικό πελματογράφημα
ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Εικόνα 8.  Στατικό πελματογράφημα ασθενούς με κοι-
λοποδία και μεταταρσαλγία Αρ.    

Εικόνα 9. Δυναμικό πελματογράφημα ασθενούς με κοι-
λοποδία και άλγος 2ου μεταταρσίου πριν την επέμβαση 

Εικόνα 10. Δυναμικό πελματογράφημα του ίδιου
 ασθενή μετά την επέμβαση

Εικόνα 11. Δυναμικό πελματογράφημα ασθενούς με 
βλαισοπλατυποδία
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Συζήτηση

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις επεμ-
βάσεις αυτές ήταν πολύ καλά και ικανοποίησαν 
την πλειονότητα των ασθενών κυρίως λόγω της 
άμεσης ανακούφισης από τον πόνο και την επι-
στροφή στις καθημερινές τους ασχολίες. Το μει-
ονέκτημα που και οι ίδιοι οι ασθενείς παρατήρη-
σαν ήταν ο περιορισμός της κίνησης των ΜΤΦ 
αρθρώσεων, στην πελματιαία και στη ραχιαία 
κάμψη. Για το λόγο αυτό ένα μετεγχειρητικό πρό-
γραμμα αποκατάστασης που θα περιελάμβανε δι-
ατατικές ασκήσεις ίσως να ήταν απαραίτητο για 
τη βελτίωση του αποτελέσματος. Προϋπόθεση 
για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης εκτός από 
την απαιτούμενη άριστη γνώση της τεχνικής και 
την εμπειρία του χειρουργού, είναι η άμεση κινη-
τοποίηση του ασθενούς με σταδιακά αυξανόμενη 
φόρτιση από την επόμενη κιόλας μέρα. Με τη 
φόρτιση του χειρουργημένου ποδιού αναμένουμε 
οι κεφαλές των μεταταρσίων να μετατοπιστούν 
ραχιαία επί του κεντρικού τμήματος του μετα-
ταρσίου και να πάρουν από μόνες τους τη θέση 
στην οποία θα δέχονται ίση ή ελαφρώς μικρότερη 
πίεση σε σχέση με τα υπόλοιπα μετατάρσια. Αυτό 
πιστεύουμε ότι είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα 
της μεθόδου σε σχέση με άλλες οστεοτομίες στις 
οποίες ακολουθεί και οστεοσύνθεση σε στατικές 
συνθήκες στο χειρουργείο, οι οποίες με βεβαιό-
τητα δεν ανταποκρίνονται στην κινητική του πο-
διού κατά τη βάδιση (Trnka, Gebhard, Muhlbauer, 
Ivanic, & Ritschl, 2002, Hofstaetter et al., 2005; ). 

Περιορισμός στην εργασία μας αποτελεί το μι-
κρό δείγμα ασθενών και το βραχυπρόθεσμο σχετι-
κά follow up. Παρόλο όμως το μικρό δείγμα ήταν 
εμφανής ο θετικός συσχετισμός της κοιλοποδίας 
(47% του συνόλου των ασθενών) και της βλαι-
σοπλατυποδίας (23% των ασθενών) με την μετα-
ταρσαλγία (Vichard, Tropet, Balamt, & Sigrand, 
1988; Winkler & Kelaridis, 1989). Αυτό μας έκανε 
να αναρωτηθούμε κατά πόσο ήταν ορθή η συντη-
ρητική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών πριν 
φτάσουν στο χειρουργείο. Οι περισσότεροι από 
τους ασθενείς αυτούς χρησιμοποιούσαν ορθωτι-
κά πέλματα του εμπορίου που «αποφορτίζουν» 
τις κεφαλές των μεταταρσίων (Hsi, Kang, & Lee, 

2005; Kang, Chen, Chen, & Hsi, 2006) και βεβαίως 
αντί ο πόνος να μειωθεί αυτός αυξανόταν, λόγω 
του περιορισμού του χώρου στον πρόσθιο πόδα 
εντός του υποδήματος και της άσκησης άμεσης 
πίεσης εντοπισμένης στις κεφαλές των μεταταρ-
σίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται ορθω-
τικά πέλματα για ενίσχυση της επιμήκους ποδι-
κής καμάρας, που όσον αφορά στην κοιλοποδία 
αυξάνει την επιφάνεια επαφής με αποτέλεσμα την 
μείωση της πίεσης. Στις περιπτώσεις τις βλαισο-
πλατυποδίας η ενίσχυση της καμάρας δεν επιτρέ-
πει τον μεγάλο πρηνισμό και τη βλαισότητα του 
ποδιού κατά τη βάδιση. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 
πιέσεις μεταφέρονται προοδευτικά από τη πτέρ-
να στα μετατάρσια μειώνοντας έτσι και το χρόνο 
που ασκείται η μέγιστη  πίεση στις κεφαλές των 
μεταταρσίων.

 
Συμπεράσματα  

Η μεταταρσαλγία αποτελεί ένα συχνό και δυ-
σεπίλυτο πρόβλημα. Η θεραπεία είναι αρχικά πά-
ντοτε συντηρητική. Η σωστή εκτίμηση κάθε περί-
πτωσης ξεχωριστά είναι  ουσιώδης για την επιλο-
γή και την επιτυχία της συντηρητικής θεραπείας. 
Επί αποτυχίας αυτής, η χειρουργική αντιμετώπιση 
είναι αναπόφευκτη. Κατά καιρούς έχουν προτα-
θεί διάφορες χειρουργικές τεχνικές κάθε μία με 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. 
Πιστεύουμε πως η λοξή οστεοτομία του αυχένα 
των μεταταρσίων, τύπου Helal, σε συνδυασμό με 
κάποιο πρόγραμμα αποκατάστασης, αποτελεί τη 
θεραπεία εκλογής για την οριστική λύση του προ-
βλήματος της μεταταρσαλγίας, λόγω της απλότη-
τας και της αποτελεσματικότητας της. 

Abstract

Μetatarsalgia, Treatment with Helal Osteotomy

Antoniou K., Clepousniotis E., Traios S., Giant-
sis G., Iosifidis M., Intzes D., Giacas G.: 

Pain in the region of the metatarsal heads is 
called metatarsalgia and the causes are many and 
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may vary. Initially the treatment is conservative 
and if it fails we use operative methods. A variety 
of surgical methods have been described in bibli-
ography. The Helal osteotomy constitutes a simple 
and effective operation for the treatment of pressure 
metatarsalgia. During the years 2004 to 2007, 17 
patients who suffered from metatarsalgia due to 
prolapse of the metatarsal heads, have been treated 
with Helal osteotomies. From the 17 cases, the 16  
were females (mean age 56.5 years) and only one 
male 38 years old. All the patients were examined 
clinically, evaluated by the A.O.F.A.S. score and also 
evaluated biomechanically using kinetical param-
eters, pre and 17 months post operativily. The data 
were processed with SPSS 11.0 using students t-test. 
From the results of the analysis we found, signifi-
cant decrease of pain(p<0.05), decrease of forefoot 
pressures(p<0.05) and improvement of A.O.F.A.S. 
score(p<0.05).

We believe that the Helal type metatarsal os-
teotomy is the treatment of choice for pressure 
metatasralgia

Key words:  Biomechanics, Pressure metatarsal-
gia, pes cavus
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