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Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο 
όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει ερ-
γασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυ-
ματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών 
βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελε-
τικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν 
απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, 
στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσι-
εύονται:

Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 1. 
ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες 
σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογρα-
φία.

Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 2. 
μπορεί να είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλι-
νικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντο-
μη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της 
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των με-
θόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, 
συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο 
της εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου 
(key words) καθώς και περίληψη στην αγγλι-
κή γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του 
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 
δακτυλογραφημένες σελίδες.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 3. 
παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες 
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή ανα-
πτύσσονται νεότερες απόψεις σχετικά με την 
παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου πε-
ριορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες και σε αυτές περιλαμβάνονται: μικρή 
περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περι-
πτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγρα-

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-4. 
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαι-
δικής και η έκταση τους περιορίζεσαι σε 5-6 
σελίδες.

Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 5. 
και στρογγυλών τραπεζών.

Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-6. 
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το 
περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά 
ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους 
Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 

Η κατηγορία της εργασίας.1. 

Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολό-1. 
κληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό 
και

Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 1. 
συγγραφείς, οι οποίοι συνυπογράφουν την 
επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Εταιρείας και προωθούνται στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και τα 
σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περί-
πτωση από ειδικούς επί του θέματος. Οι εργασίες 
που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα 
και του περιοδικού. Αναδημοσίευση μερική ή ολική 
επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της 
συντακτικής επιτροπής.

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

Οδηγίες προς τους 
συγγραφείς
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πλό διάστημα μόνο σιη μία όψη του φύλλου και με 
περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας 
αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονό-
ματα των συγγραφέων, 2) το όνομα της Κλινικής ή 
του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. 
Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγρα-
φέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τα ονόματα των συγγραφέων και την προέλευση 
της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν 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 εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: 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. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα 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 ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει 
να αποστέλλεται απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορ-
φή των συνηθισμένων σε χρήση κειμενογράφων 
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών. 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημο-
σίευση της εργασίας.

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

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, 
οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαι-
ώματα στην εκδοτική επιτροπή.

 Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής 
αποτελεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελ-
ληνικής Βιβλιογραφίας.
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The Orthopaedics welcomes articles that con-
tribute to orthopaedic knowledge from all sourc-
es in all countries. 

Articles are accepted only for exclusive pub-• 
lication in the Orthopaedics

Publication does not constitute official en-• 
dorsement of opinions presented in articles. 
Published articles and illustrations become 
the property of the journal.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

When you send an article, the following 1. 
items must be submitted: 

The original manuscript and three duplicate 2. 
manuscripts complete with illustrations. 
These four complete sets are necessary for 
reviewers. The editorial process cannot be-
gin unless they are received. Manuscripts of 
accepted articles will not be returned. 

A copy of the letter granting approval from 3. 
the institutional review board or the animal 
utilisation study committee. 

Two cover sheets, to comply with our pol-4. 
icy of blinded peer review. The first sheet 
must contain the title of the manuscript, 
the name and the address of each author; 
the second must include only the title of the 
manuscript. Page headers can include the 
title but not the authors’ names. The insti-
tution at which the study was done cannot 
be mentioned in the text. 

PREPARATION OF MANUSCRIPT

Manuscripts must be typewritten, double-
spaced with wide margins. In general, an article 
should consist of the following:

A structured abstract of no more than 200 to 
300 words, consisting of four paragraphs, with 
the headings Background (the hypothesis of the 

study must be clearly stated here), Methods, Re-
sults, and Conclusions. A fifth paragraph, headed 
Clinical Relevance, should be added for basic-sci-
ence articles. The abstract will precede the text 
of the published paper. An abstract is not needed 
for case reports. 

The body, which consists of:

Introduction: State the problem that led to 1. 
the study, including a concise review of only 
the relevant literature. State your hypoth-
esis and the purpose of the study.

Materials and Methods: Describe the study 2. 
design (prospective or retrospective, in-
clusion and exclusion criteria, duration of 
study) and the study population (demo-
graphics, length of follow-up). 

Results: Provide a detailed report on the 3. 
data obtained during the study. All data in 
the text must be consistent throughout the 
manuscript, including any illustrations, leg-
ends, or tables. 

Discussion: Be succinct. What does your 4. 
study show? Is your hypothesis affirmed 
or refuted? Discuss the importance of this 
article with regard to the relevant world 
literature; a complete literature review is 
unnecessary. Analyse your data and discuss 
its strengths, its weaknesses and the limi-
tations of the study. 

Illustrations, which can be photographs or 
black-on-white drawings and which should be 
professionally drawn or photographed. Each il-
lustration should have a label on the back that 
indicates the number of the figure, the title of the 
article (but not the authors’ names or the name 
of the institution) and the top of the figure. Do 
not write directly on the back of a figure and do 
not scratch a figure by using paperclips. 

Colour illustrations will be considered. If colour 
is desired, you must pay their price of 100.000 
dr. If you are submitting illustrations electroni-
cally, files must be in PC format, not Macintosh, 

Instructions to Authors
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and submitted on a 3.5-inch floppy disk, standard 
100MB Zip disk, or CD-ROM or sent by e-mail. 
If submitting by e-mail, please use ZIP compres-
sion. Images must be in TIFF, EPS, or PSD format. 
Halftone images must have a minimum resolution 
of 300 ppi (pixels per inch) and line-art drawings 
must have a minimum resolution of 1200 ppi. 

Do not submit colour figures electronically; we 
cannot vouch for the quality of the colour repro-
duction. The journal discourages submission of 
illustrations that have been published elsewhere. 
When such illustrations are deemed essential, 
the author must include a letter, from the origi-
nal holder of the copyright, granting permission 
to reprint the illustration. Give full information 
about the previous publication, including the page 
on which the illustration appeared. 

Legends for all illustrations submitted, listed 
in order and typed double-spaced. Explain what 
each illustration shows.

A bibliography, double-spaced, of refer-a) 
ences made in the text. All references must 
be cited in the text. The references should 
have the follow format, (look at the Greek 
instructions).

The numerator and denominator should b) 
be included for all percentages. Round off 
percentages when the denominator is less 
than 200. Percentages should not be used 
when the value of n is less than twenty. 

All measurements should be given in met-c) 
ric or SI units, which are abbreviated.

No other abbreviations or acronyms should d) 
be used. 

AUTHORSHIP

The order of names reflects only the prefer-
ence of the authors. Each author must have par-
ticipated in the design of the study, in the collec-
tion of the data, in the writing of the manuscript 
and must also assume full responsibility for the 
content of the manuscript. No more than six au-
thors should be listed; individuals who have only 
contributed to one segment of the manuscript or 
have contributed to only cases should be credited 
in a footnote. If there are more than six authors, 
the letter of transmittal must detail why the au-
thors have taken exception to these recommen-
dations and should state how each author has 
contributed to the manuscript.

REVIEW OF MANUSCRIPTS

Manuscripts are evaluated by the editorial 
staff of the journal and are sent to outside re-
viewers. A manuscript that has been rejected is 
usually returned in approximately two months. It 
may take more time to make a decision regard-
ing a paper being considered for publication. 

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

The publishing board accepts the original 
articles in English form from countries besides 
Greece through e-mail in the electronic address: 
info@orthotemath.gr, bicojani@yahoo.gr

The above original articles should be in .doc or 
.txt format and the photo/pictures should be in 
jpeg format and high resolution.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι δραματικές αλλαγές που συνεχίζουν να τα-
λανίζουν την Πατρίδα μας όχι μόνο δεν έχουν λή-
ξει, αλλά εμφανίζονται ως απαρέγκλιτης αναγκαι-
ότητας καταιγιστικά χαρακτηριστικά που φαίνεται 
να επηρεάζουν θεμελιώδεις σταθερές που κατεύ-
θυναν την ιατρική-επαγγελματική εκπαίδευση για 
πάνω από 100 χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
παθογένειες που εμφιλοχωρούσαν στο χώρο της 
Υγείας χρειάζονταν διορθώσεις. Δεν είναι καθήκον 
αυτής της στήλης η ανάλυσή τους. Είναι, όμως, δύ-
σκολο να βρει κανείς διαφωνούντες στα αποτελέ-
σματα βραχυπρόθεσμα και ιδίως τα μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα που θα προκύψουν από τη βί-
αιη εφαρμογή τους. Ο εξορθολογισμός, όχι μόνο 
των δαπανών αλλά του συνόλου της λειτουργίας 
του συστήματος, ήταν ζητούμενο και στις ηγετικές 
δυνάμεις της Ε. Ε. και μάλιστα της Γερμανίας, η 
οποία ως ομοσπονδιακή Δημοκρατία του δυτικού 
τότε τμήματός της κράτησε υπό τον άμεσο έλεγχο 
το βασικό κορμό του συστήματος, αρκούμενη στον 
έλεγχο του υπολοίπου με ταυτόχρονη εκχώρηση 
της ευθύνης λειτουργίας του σε τρίτους.

Η επιχείρηση εφαρμογής ενός παρόμοιου ή πα-
ραπλήσιου μοντέλου στα καθ’ ημάς και μάλιστα σε 
χρόνους παρατεταμένης οικονομικής και όχι μόνο 
κρίσης, είναι προφανές ότι μπορεί να επαυξήσει την 
εγκατεστημένη από μακρού σύγχυση. Είναι δυνατό 
να παρατηρήσει ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος 
παρατηρητής κάποια από αυτά τα σημάδια.

Η ανάγκη ενίσχυσης του συμβουλευτικού ρό-
λου των Επιστημονικών Εταιρειών απαλλαγμένη 
από πιθανές συνδικαλιστικού τύπου διεκδικητικές 
μεγιστοποιήσεις είναι περισσότερο από ποτέ επιβε-
βλημένη. Παρόλα αυτά στην εποχή μας στο πλαί-
σιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων των επιστη-
μονικών εταιρειών φαίνεται να εμφανίζεται χώρος 
και για δράση που προσομοιάζει σε συνδικαλιστι-

κή. Εξίσου επιβεβλημένη είναι και η αποκατάσταση 
της ειλικρίνειας με τον εμπορικό τομέα, ο οποίος 
είναι φανερό ότι χειμάζεται και αδυνατεί να παίξει 
το χρηματοδοτικό ρόλο που έπαιζε στο παρελθόν. 
Είναι βέβαιο, ότι η παράταση των αναμονών για 
θεσμικού τύπου διευθετήσεις είναι εκ των πραγμά-
των ύποπτη και η εγρήγορση όλων των εμπλεκο-
μένων στα θέματα διατήρησης αλλά και παραπέρα 
εμπέδωσης του εκπαιδευτικού καθεστώτος.

Η απομάκρυνση των φυσικών «καταναλωτών» 
εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, 
που τόσο πολύ συζητιέται, κατά τη γνώμη του γρά-
φοντος δεν αποτελεί οργανικό αλλά μόνο συγκυ-
ριακό φαινόμενο και η αναστροφή του είναι δυνα-
τό να προκύψει στο πλαίσιο της διόρθωσης των 
λειτουργικών ανισοτήτων του συστήματος. Είναι 
βέβαιο ότι η γενική σταθεροποίηση και ο εξορθο-
λογισμός της κατανομής του έμψυχου δυναμικού 
αλλά και των υλικών μέσων θα συμβάλλει στην 
αποενοχοποίηση του συστήματος και στην αποκα-
τάσταση της εμπιστοσύνης των νεότερων στους 
σχηματισμούς του συστήματος.

Ιωάννης Στ. Μπισχινιώτης

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής

Γράμμα από τον εκδότη
Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου 2013
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Περίληψη
Η ανδρική οστεοπόρωση είναι μια πάθηση υποδιαγνωσμένη 

και υποθεραπευόμενη. Οι θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται 
στα διφωσφονικά, την τεριπαρατίδη, το ρανελικό στρόντιο και 
το Denosumab. Το Denosumab έχει λάβει έγκριση μόνο για τη 
θεραπεία ανδρών με καρκίνο του προστάτη και οστική απώλεια 
που προέρχεται από τη θεραπεία καταστολής των ανδρογόνων. 
Τέλος, η τεστοστερόνη θεωρείται θεραπεία δεύτερης γραμμής με 
κύρια εφαρμογή στους υπογοναδικούς άνδρες με χαμηλά επίπεδα 
τεστοστερόνης και κλινική εικόνα υπογοναδισμού, ενώ νεώτεροι 
παράγοντες, όπως οι αναστολείς της σκληροστίνης και της καθε-
ψίνης-Κ βρίσκονται σε φάση κλινικών δοκιμών υποσχόμενοι ισχυ-
ρή αντιοστεοπορωτική δράση..

Abstract

C. Zidrou, A. Kyriakidis

Orthopedic Department Papageorgiou Hospital, 
Thessaloniki, Greece

Osteoporosis in men continues to be underdiagnosed and un-
dertreated. A calcium intake of at least 1200mg per day and 
vitamin D supplementation of at least 800IU per day should be 
recommended. A T-score of -2.5SD or less indicates bone loss; 
evidence of vertebral fracture would be an indication for phar-
macologic therapy. Bisphosphonates (especially alendronate, 
risedronate and zoledronic acid), teriparatide, strontium rane-
late are currently considered first-line treatment for osteoporo-
sis in men. Denosumab is associated with increased BMD at all 
sites and a reduction in the incidence of new vertebral fractures 
among men receiving androgen-deprivation therapy for no met-
astatic prostate cancer while testosterone therapy is indicated 
only in hypo gonadal men.

Σύγχρονες θεραπευτικές 
δυνατότητες ανδρικής

  οστεοπόρωσης
Χ. Ζήδρου, Α. Κυριακίδης

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική,
Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
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ανδρική οστεοπόρωση

θεραπευτικές επιλογές
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρά το γεγονός ότι η αναγνώριση των συνε-

πειών της ανδρικής οστεοπόρωσης είναι καθολική, 
εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό αριθμός αν-
δρών που δεν ελέγχεται και δε λαμβάνει αντιοστε-
οπορωτική αγωγή ενώ έχει ένδειξη (Σταθόπουλος 
Ι. και συν., 2013). Τα αποτελέσματα δύο μελετών 
που αφορούσαν στη θεραπεία της ανδρικής οστε-
οπόρωσης μετά από κάποιο κάταγμα ήταν αποκαρ-
διωτικά. Στην 1η μελέτη μόλις το 7,1% των ανδρών 
που είχαν υποστεί κάταγμα ευθραυστότητας είχαν 
λάβει θεραπεία μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά το 
κάταγμα, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι 
μόνο το 2,5% των ασθενών με κάταγμα ισχίου 
πήρε αγωγή (Feldstein AC et al,

2005). Στη δεύτερη μελέτη, το ποσοστό των αν-
δρών με κάταγμα ευθραυστότητας που έπαιρναν 
θεραπεία κατά τον πέμπτο χρόνο παρακολούθη-
σης δεν ξεπερνούσε το 10% (Papaioannou A. et 
al, 2008). Και στις δύο μελέτες τα χαμηλά ποσοστά 
θεραπείας συνοδεύονταν από χαμηλά ποσοστά δι-
άγνωσης της οστεοπόρωσης, γεγονός που μεταφέ-
ρει μεγάλο μέρος της ευθύνης και στους ιατρούς.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός 
διαγνωστικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση 
της ανδρικής οστεοπόρωσης. Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες των διαφόρων οργανισμών υγείας βασί-
ζονται στη συνεκτίμηση του αποτελέσματος της 
μέτρησης οστικής πυκνότητας (DXA) και παραγό-
ντων κινδύνου για κάταγμα (ιστορικό κατάγματος 
ευθραυστότητας, ηλικία, χαμηλό βάρος σώματος, 
χρήση κορτικοστεροειδών, κάπνισμα,  αλκοολι-
σμός, αυξημένη συχνότητα πτώσεων, δευτεροπα-
θή αίτια οστεοπόρωσης κ.α.), ενώ τα  τελευταία  
χρόνια  λαμβάνεται  υπόψη  και  το  αποτέλεσμα  
του  εργαλείου FRAX (Kaufman JM et al, 2013). Οι 
τελευταίες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ-
μάκων (ΕΟΦ, 2012) υπογραμμίζουν ότι υποψήφιοι 
για θεραπεία είναι οι άνδρες ηλικίας άνω των 50 
ετών που έχουν:

Α/ υποστεί σπονδυλικό κάταγμα ή/και κάταγμα 
ισχίου 

Β/ περισσότερα από ένα άλλα κατάγματα χαμη-
λής βίας

Γ/ Τ-score≤-2,5SD στον αυχένα του μηριαίου, 
το ολικό ισχίο ή την ΟΜΣΣ

Δ/ χαμηλή οστική μάζα (Τ-score μεταξύ -1 και 
-2,5) και κίνδυνο να υποστούν μέσα στην επόμε-
νη δεκαετία κάταγμα ισχίου≥3% ή κάποιο από τα 
μείζονα οστεοπορωτικά κατάγματα≥20% (όπως 
αυτός υπολογίζεται με το εργαλείο FRAX) και του-
λάχιστον ένα από τους παρακάτω παράγοντες:

κάταγμα καρπού σε ηλικία≥65 ετών1. 

οστική πυκνότητα ΟΜΣΣ σημαντικά ελαττω-2. 
μένη σε σχέση με αυτή του ισχίου

σημαντική ελάττωση της οστικής πυκνότητας 3. 
σε διαδοχικές μετρήσεις με μεσοδιάστημα 
μεγαλύτερο του ενός έτους (ταχεία οστική 
απώλεια)

αντιανδρογονική θεραπεία για καρκίνο του 4. 
προστάτη

μακροχρόνια ή/και επαναλαμβανόμενη συστη-5. 
ματική θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή σε δό-
σεις μικρότερες από αυτές της παρατεταμένης 
συστηματικής αγωγής με γλυκοκορτικοειδή

περισσότερα από δύο επεισόδια πτώσης 6. 
κατά το τελευταίο έτος, λόγω διαταραχών 
βάδισης-ισορροπίας, διαταραχών όρασης 
κλπ (Σταθόπουλος Ι και συν.,2013).

Οι προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες για 
αντιοστεοπορωτική θεραπεία αποκλειστικά σε άν-
δρες είναι πολύ λίγες. Οι περισσότερες αφορούν 
σε σχετικά μικρό αριθμό ανδρών, ενώ μεγάλο τους 
μειονέκτημα είναι, ότι στην πλειοψηφία τους, το 
πρωτογενές αντικείμενο μελέτης είναι η μεταβολή 
στην οστική πυκνότητα (BMD) και όχι η μεταβολή 
στην επίπτωση των καταγμάτων και τον καταγμα-
τικό κίνδυνο. Ετσι μέχρι σήμερα ο FDA(Food and 
Drug Administration) έχει εγκρίνει τη χορήγηση 
της αλενδρονάτης, της ριζενδρονάτης, του ζολεδρο-
νικού οξέως, της τεριπαρατίδης και του ρανελικού 
στροντίου σαν θεραπεία πρώτης γραμμής για την 
ανδρική οστεοπόρωση. Το Denosumab είναι θερα-
πεία πρώτης γραμμής για άνδρες με καρκίνο του 
προστάτη και οστική απώλεια , λόγω θεραπείας 
καταστολής των ανδρογόνων. Η τεστοστερόνη είναι 
θεραπεία δεύτερης γραμμής σε οστεοπορωτικούς 
άνδρες με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και κλι-
νική εικόνα υπογοναδισμού. Τέλος νεότερα φάρ-
μακα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια δοκιμών 
είναι το Odanacatib, ένας εκλεκτικός αναστολέας 
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της καθεψίνης Κ, οι αναστολείς της σκληροστίνης 
και οι εκλεκτικοί τροποποιητές των οιστρογονικών 
και ανδρογονικών υποδοχέων. Βέβαια, η θεραπεία 
της ανδρικής οστεοπόρωσης είναι απαραίτητο να 
συνδυάζεται και με άσκηση, τροποποίηση των δια-
τροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής και κυ-
ρίως με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης 
D (Σταθόπουλος Ι. και συν., 2013).

2. ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ
Σε μια μελέτη 241 ανδρών, ηλικίας 31-87 ετών, 

με Τ-score≤-2SD (στο μηριαίο ή στην ΟΜΣΣ), η 
από του στόματος χορήγηση 10mg αλενδρονάτης 
ημερησίως (μαζί με 500mg ασβεστίου και 400IU 
βιταμίνης D) οδήγησε μετά από δύο χρόνια σε ση-
μαντική αύξηση στην οστική πυκνότητα (BMD) της 
ΟΜΣΣ σε σχέση με την ομάδα που έλαβε εικονικό 
φάρμακο. Επιπρόσθετα, αν και η μελέτη δεν ήταν 
σχεδιασμένη για να αναδείξει την  αντικαταγματική 
δράση του φαρμάκου, φάνηκε ότι οι άνδρες που 
έλαβαν αλενδρονάτη εμφάνισαν λιγότερα σπον-
δυλικά κατάγματα και είχαν μικρότερη απώλεια 
ύψους από αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμα-
κο (Orwoll E et al, 2000). Παρόμοια δράση στην 
οστική πυκνότητα της ΟΜΣΣ και του ισχίου είχε και 
η εβδομαδιαία από του στόματος χορήγηση 70mg 
αλενδρονάτης έναντι του εικονικού φαρμάκου 
(Miller PD et al, 2004).

Όσον αφορά τη ριζενδρονάτη, σε μια τυχαιο-
ποιημένη διπλή-τυφλή πολυκεντρική μελέτη στην 
οποία έλαβαν μέρος 284 άνδρες (36-84 ετών), 
βρέθηκε ότι η από του στόματος χορήγηση 35mg 
ριζενδρονάτης μια φορά την εβδομάδα, σε συνδυ-
ασμό με ημερήσια χορήγηση ασβεστίου και βιταμί-
νης D, για δύο έτη, αύξησε στατιστικά σημαντικά 
την οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ σε σχέση με το 
εικονικό φάρμακο (6% έναντι 1,4% στους 24 μή-
νες), ενώ ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα και στα 
άλλα σημεία μέτρησης της οστικής πυκνότητας. 
Μάλιστα η δράση της ριζενδρονάτης ήταν ταχεία, 
όπως φάνηκε από την καταπίεση των δεικτών της 
οστικής εναλλαγής από το πρώτο τρίμηνο χορήγη-
σης και από τα αποτελέσματα της DXA στο πρώτο 
εξάμηνο, καθώς και ανεξάρτητη της ηλικίας και 
του ιστορικού προηγούμενου σπονδυλικού κατάγ-
ματος. Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκε διαφορά 
στην επίπτωση νέων σπονδυλικών καταγμάτων 
(Boonen S et al, 2009). Παρόμοια επίδραση στην 

οστική πυκνότητα είχε και η ημερήσια από του 
στόματος δόση των 5mg (μαζί με συμπληρώματα 
ασβεστίου και βιταμίνης D) σε μια διετή τυχαιο-
ποιημένη μελέτη 316 ανδρών με πρωτοπαθή και 
δευτεροπαθή οστεοπόρωση (Ringe JD et al, 2009). 
Σε αυτή τη μελέτη αναδείχθηκε και ο αντικαταγμα-
τικός ρόλος του φαρμάκου μια και παρατηρήθηκε 
μειωμένο ποσοστό σπονδυλικών και μη σπονδυ-
λικών καταγμάτων μεταξύ αυτών που έλαβαν ρι-
ζενδρονάτη και αυτών που δεν έλαβαν (9,2% και 
11,8% έναντι 23,6% και 22,3% αντίστοιχα).

Το ζολεδρονικό οξύ, που χορηγείται ενδο-
φελβίως εφάπαξ ετησίως σε δόση των 5mg έχει 
το πλεονέκτημα ότι ολόκληρη η δόση του είναι 
βιοδιαθέσιμη, μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα που 
αδυνατούν να λάβουν φάρμακα από το στόμα, δεν 
εμφανίζει συχνά ανεπιθύμητες ενέργειες από το 
πεπτικό και οι ασθενείς έχουν καλή συμμόρφωση 
μια και χορηγείται εφάπαξ ετησίως. Στη μελέτη 
HORIZON 2127 άτομα εκ των οποίων το 24% ήταν 
άνδρες τυχαιοποιήθηκαν για την ετήσια ενδοφλέ-
βια χορήγηση είτε 5mg ζολεδρονικού οξέως  είτε  
εικονικού  φαρμάκου.  Οι  συμμετέχοντες  είχαν  
υποστεί  κάταγμα ισχίου χαμηλής βίας (το οποίο 
αντιμετωπίστηκε χειρουργικά) και έλαβαν την 1η 

δόση του φαρμάκου μέσα στις πρώτες 90 ημέρες 
από το χειρουργείο. Στους 36 μήνες όσοι έλαβαν 
ζολεδρονικό οξύ είχαν αυξήσει σημαντικά την οστι-
κή πυκνότητα στο ισχίο σε σχέση με αυτούς που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο. Το πιο σημαντικό όμως 
ήταν ότι στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέως πα-
ρατηρήθηκε και σημαντική μείωση στην εμφάνιση 
νέων κλινικών καταγμάτων σε σχέση με την ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου (35%, 46% και 27% μεί-
ωση του καταγματικού κινδύνου για οποιοδήποτε 
κάταγμα, σπονδυλικό και μη σπονδυλικό κάταγμα, 
αντίστοιχα), καθώς και μείωση της θνησιμότητας 
από οποιαδήποτε αιτία κατά 28% (Lyles KW et al, 
2007). Η έγκριση για τη χρήση του ζολεδρονικού 
οξέως στη θεραπεία της ανδρικής οστεοπόρωσης 
από το FDA βασίστηκε κυρίως στα αποτελέσματα 
μιας πολυκεντρικής, διπλής-τυφλής τυχαιοποιημέ-
νης μελέτης κατά την οποία 302 άνδρες έλαβαν 
είτε από του στόματος 70mg αλενδρονάτης την 
εβδομάδα είτε 5mg ζολεδρονικού οξέως ενδο-
φλεβίως το χρόνο για δύο έτη. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές το ζολεδρονικό οξύ προκαλούσε παρό-
μοια αύξηση της οστικής πυκνότητας στην ΟΜΣΣ 
και στο ισχίο και ανάλογη μείωση των δεικτών της 
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οστικής εναλλαγής σε σχέση με την αλενδρονάτη, 
με τη διαφορά ότι το 74% των συμμετεχόντων 
προτιμούσε τη θεραπεία με ζολεδρονικό οξύ κυρί-
ως λόγω του ετήσιου σχήματος χορήγησης (Orwoll 
ES et al, 2010).

Η ιβανδρονάτη δεν έχει εγκριθεί για τη θερα-
πεία της ανδρικής οστεοπόρωσης, αν και υπάρ-
χουν μελέτες που αναδεικνύουν τα ευεργετικά της 
αποτελέσματα σε άνδρες. Σε μια μικρή ανοικτή 
προοπτική μελέτη, η ενδοφλέβια χορήγηση 2mg 
ιβανδρονάτης κάθε τρεις μήνες σε 14 οστεοπο-
ρωτικούς άνδρες κατάφερε να αυξήσει στατιστικά 
σημαντικά την οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ και 
να μειώσει σε ικανοποιητικά επίπεδα τους βιοχημι-
κούς δείκτες οστικού μεταβολισμού (Lamy O et al, 
2003). Επίσης, σε μια πρόσφατη διπλή-τυφλή με-
λέτη (STRONG- Study Researching Osteoporosis 
iN Guys) 132 άνδρες με χαμηλή οστική πυκνότητα 
τυχαιοποιήθηκαν για τη λήψη είτε 150mg ιβαν-
δρονάτης από του στόματος μια φορά το μήνα (85 
άτομα) είτε εικονικού φαρμάκου (47 άτομα) για 
ένα έτος (Orwoll ES et al, 2010). Οι άνδρες που 
είχαν λάβει ιβανδρονάτη εμφάνισαν στατιστικά ση-
μαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας τόσο στην 
ΟΜΣΣ όσο και στο ισχίο σε σχέση με αυτούς που 
είχαν λάβει εικονικό φάρμακο (3,5% έναντι 0,9% 
και 1,8% έναντι 0,3% αντίστοιχα) ενώ το φάρμακο 
ήταν γενικά πολύ καλά ανεκτό.

3. ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ
Η τεριπαρατίδη έχει ένδειξη χορήγησης σε 

οστεοπορωτικούς άνδρες με υψηλό κίνδυνο κα-
τάγματος. Στη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, σειρά 
ανδρών που έχει αναφερθεί σε μελέτη για την 
τεριπαρατίδη, 437 άνδρες με χαμηλή οστική πυ-
κνότητα πρωτοπαθώς ή λόγω υπογοναδισμού τυ-
χαιοποιήθηκαν για τη λήψη εικονικού φαρμάκου ή 
20μg ή 40μg τεριπαρατίδης την ημέρα υποδορί-
ως μαζί με συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου 
και βιταμίνης D από του στόματος(Orwoll ES et al, 
2003). Η μέση διάρκεια της θεραπείας ήταν 11 μή-
νες (από 2 έως 15 μήνες), γιατί η μελέτη διακόπηκε 
πρώιμα , λόγω της παρατήρησης ότι η θεραπεία 
με τεριπαρατίδη προκαλούσε αυξημένη συχνότη-
τα οστεοσαρκώματος σε πειραματόζωα. Οι άνδρες 
που είχαν λάβει τεριπαρατίδη εμφάνισαν αύξηση 
της οστικής πυκνότητας (BMD) στην ΟΜΣΣ κατά 
5,9% (20μg) και 9% (40μg), τιμές στατιστικά ση-

μαντικές σε σχέση με αυτές των ασθενών που έλα-
βαν εικονικό φάρμακο. Μάλιστα το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα της τεριπαρατίδης ήταν εμφανές από 
το πρώτο τρίμηνο χορήγησης όπως διαπιστώθηκε 
από τις μεταβολές των δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού και τις μετρήσεις της οστικής πυκνότητας. 
Στην επέκταση της μελέτης πήραν μέρος 355 άν-
δρες, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 30 μήνες 
ακόμη (Kaufman JM et al, 2005). Ένα ποσοστό 
από αυτούς συνέχισε αντιοστεοπορωτική αγωγή 
με διφωσφονικά ή θεραπεία με τεστοστερόνη, ενώ 
άλλοι συνέχισαν χωρίς θεραπεία. Παρατηρήθηκε 
ότι οι τιμές της οστικής πυκνότητας στην ΟΜΣΣ και 
το ισχίο και για τις δύο ομάδες της τεριπαρατίδης 
ήταν σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές 
της ομάδας του εικονικού φαρμάκου τόσο στους 
18 όσο και στους 30 μήνες παρακολούθησης, αν 
και διαπιστώθηκε σταδιακή μείωση της οστικής πυ-
κνότητας μετά τη διακοπή της θεραπείας. Επίσης, 
όσοι συνέχισαν τη θεραπεία με διφωσφονικά πα-
ρουσίασαν περαιτέρω αύξηση της οστικής πυκνό-
τητας τόσο στην ΟΜΣΣ όσο και στο ισχίο. Τέλος, 
η επίπτωση των νέων σπονδυλικών καταγμάτων 
στο τέλος της μελέτης ήταν μικρότερη σε αυτούς 
που είχαν λάβει τεριπαρατίδη σε σχέση με αυτούς 
που είχαν λάβει εικονικό φάρμακο (5,4% για την 
ομάδα των 20μg, 6,0% για την ομάδα των 40μg 
και 11,7% για την ομάδα του εικονικού φαρμά-
κου), ενώ όσον αφορούσε στα μετρίου και σοβα-
ρού βαθμού κατάγματα η επίπτωση ήταν μειωμένη 
κατά 83% στους προηγούμενους χρήστες τεριπα-
ρατίδης.

4. ΡΑΝΕΛΙΚΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟ
Πρόσφατα πήρε έγκριση το ρανελικό στρόντιο 

για την ανδρική οστεοπόρωση. Σε μια πρόσφατη 
ανοικτή-τυχαιοποιημένη μελέτη, πήραν μέρος 152 
άνδρες με πρωτοπαθή οστεοπόρωση και τυχαιο-
ποιήθηκαν για τη λήψη από του στόματος είτε 2g 
ρανελικού στροντίου την ημέρα είτε 70mg αλεν-
δρονάτης την εβδομάδα για 12 μήνες (Ringe JD 
et al, 2010). Αυτοί που έλαβαν ρανελικό στρόντιο 
εμφάνισαν 22% μεγαλύτερη αύξηση της BMD 
στην ΟΜΣΣ και 23% στο ισχίο σε σχέση με όσους 
έλαβαν αλενδρονάτη, ενώ είχαν και μεγαλύτερη 
μείωση του άλγους στην πλάτη. Σε μια άλλη πο-
λυκεντρική διπλή-τυφλή μελέτη πήραν μέρος 261 
άνδρες με χαμηλή οστική μάζα και τυχαιοποιήθη-
καν για τη λήψη είτε 2g ρανελικού στροντίου από 
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το στόμα ημερησίως είτε εικονικού φαρμάκου. 
Μετά από ένα χρόνο θεραπείας, παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική αύξηση της BMD στην ΟΜΣΣ 
και το ισχίο στην ομάδα του στροντίου σε σχέση 
με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (Kaufman 
JM et al, 2011). Τέλος σε μια πιο πρόσφατη με-
λέτη των Hiligsmann και συν. αποδείχτηκε η απο-
τελεσματικότητα και από πλευράς κόστους του 
ρανελικού στροντίου στην ανδρική οστεοπόρωση 
( Hiligsmann et al, 2013).

5. DENOSUMAB
Το denosumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσω-

μα κατά του RANKL , δεσμεύει αυτό τον παράγο-
ντα και προκαλεί καταστολή της οστεοκλαστογένε-
σης και της δραστηριότητας των οστεοκλαστών. Η 
χορήγησή του έχει εγκριθεί σε άνδρες με καρκίνο 
του προστάτη και οστική απώλεια, λόγω θεραπεί-
ας καταστολής των ανδρογόνων. Η έγκριση δόθη-
κε με βάση τα αποτελέσματα μιας πολυκεντρικής 
, τυχαιοποιημένης, διπλής τυφλής μελέτης κατά  
την  οποία 1468 άνδρες με ορμονοευαίσθητο, μη 
μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, υπό θεραπεία 
καταστολής των ανδρογόνων τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν είτε 60mg denosumab υποδορίως ανά 
εξάμηνο είτε εικονικό φάρμακο, αρχικά για 24 
και στη συνέχεια για 36 μήνες (Smith MR et al, 
2009).Στους 24 μήνες οι ασθενείς  της  ομάδας  
του  denosumab  εμφάνισαν  αύξηση  της  οστικής 
πυκνότητας της ΟΜΣΣ κατά 5,6%, ενώ αυτοί που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο παρουσίασαν μείωση 
κατά 1%. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα από 
το ισχίο. Επιπρόσθετα, εντυπωσιακή ήταν η μεί-
ωση του καταγματικού κινδύνου στην ομάδα του 
denosumab:στους 36 μήνες οι ασθενείς που είχαν 
λάβει denosumab εμφάνισαν 62% μικρότερη επί-
πτωση νέων σπονδυλικών καταγμάτων σε σχέση 
με αυτούς της ομάδας του εικονικού φαρμάκου.

Τέλος η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου σε άνδρες με χαμηλή οστική μάζα 
και αυξημένο καταγματικό κίνδυνο εκτιμάται πε-
ραιτέρω στη μελέτη ADAMO , μια κλινική μελέτη 
φάσεως ΙΙΙ που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Η.Π.Α.

6. ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
H θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης σε υπο-

γοναδικούς άνδρες προκαλεί, εκτός των υπολοί-
πων ευεργετικών δράσεων της, πρόληψη της 

οστικής απώλειας ή ακόμα και αύξηση της οστι-
κής μάζας, τουλάχιστον σε περιοχές σπογγώδους 
οστού (Katznelson L et al, 1996). Σε άνδρες με 
τιμές ολικής τεστοστερόνης εντός των φυσιολογι-
κών ορίων η χορήγηση της ορμόνης δε φαίνεται να 
έχει θετικά αποτελέσματα στην οστική πυκνότητα. 
Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν στο θέμα 
είναι μικρής διάρκειας και παρουσιάζουν αρκετά 
προβλήματα στο σχεδιασμό, όπως ο μικρός αριθ-
μός συμμετεχόντων. Σε μια από τις μεγαλύτερες, 
108 άνδρες άνω των 65 ετών με επίπεδα ολικής 
τεστοστερόνης στις κατώτερες φυσιολογικές τιμές 
τυχαιοποιήθηκαν για τη διαδερμική χορήγηση τε-
στοστερόνης ή εικονικού φαρμάκου με αυτοκόλλη-
το επίθεμα για 36 μήνες (Snyder PJ et al, 1999).

Αν και η οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ αυξήθη-
κε στην ομάδα της τεστοστερόνης, κάτι ανάλογο 
παρατηρήθηκε και στην ομάδα του εικονικού φαρ-
μάκου με αποτέλεσμα να μην αναδειχθεί υπεροχή 
της ορμονικής υποκατάστασης στην αύξηση της 
οστικής πυκνότητας. Η θεραπεία είχε πολύ μικρό 
αποτέλεσμα σε αυτούς που στην αρχή της μελέτης 
είχαν επίπεδα τεστοστερόνης 400ng/dl , ενώ ήταν 
σαφώς πιο ευεργετική σε αυτούς που ξεκίνησαν 
με επίπεδα της τάξης των 200ng/dl. Αντίθετα, σε 
μια πιο πρόσφατη μελέτη 70 ανδρών άνω των 65 
ετών με ολική τεστοστερόνη κάτω από 12,1nmol/l 
η ενδομυϊκή χορήγηση 200mg τεστοστερόνης ανά 
δύο εβδομάδες για 36 μήνες προκάλεσε στατιστι-
κά σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας τόσο 
στο ισχίο όσο και στην ΟΜΣΣ σε σχέση με το εικο-
νικό φάρμακο (Amory JK et al, 2004).

Παρά το γεγονός ότι η ορμονική υποκατάσταση 
έχει ευεργετική δράση στην οστική πυκνότητα αν-
δρών με οριακά φυσιολογική ολική τεστοστερόνη, 
δεν υπάρχουν δεδομένα ούτε για την αντικαταγμα-
τική δράση στον πληθυσμό αυτόν ούτε για τη μα-
κροχρόνια ασφαλή χορήγησή της (π.χ. είναι πιθανό 
να δημιουργήσει αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο 
του προστάτη και καρδιαγγειακά συμβάματα). Ετσι, 
από τους περισσότερους θεωρείται ως θεραπεία 
δεύτερης γραμμής για την ανδρική οστεοπόρωση με 
κύρια εφαρμογή σε αυτούς που έχουν χαμηλά επίπε-
δα τεστοστερόνης και κλινική εικόνα υπογοναδισμού 
(Σταθόπουλος Ι. και συν., 2013).

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ανδρικής 
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οστεοπόρωσης, αρχικά θα πρέπει να ληφθούν γε-
νικά μέτρα, όπως η βελτιστοποίηση της ημερήσιας 
λήψης ασβεστίου(1200-1500mg ημερησίως), η 
διόρθωση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D(800-
2000IU ημερησίως ειδικότερα για άνδρες ηλικί-
ας>65 ετών), η σύσταση για επαρκή φυσική δρα-
στηριότητα για τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, 
η πρόληψη των πτώσεων, η διακοπή του καπνί-
σματος και το αλκοόλ και η διόρθωση όλων των 
δυνητικά τροποποιούμενων παραγόντων κινδύνου 
(Καπετάνος Γ., 2012, Ebeling P., 2008).

Η Διεθνής Κοινότητα της κλινικής οστικής πυ-
κνομετρίας συστήνει μέτρηση οστικής πυκνότητας 
σε όλους τους άνδρες ηλικίας >70 ετών ή και μι-
κρότερης ηλικίας εάν υπάρχει ιστορικό κατάγματος 
ευθραυστότητας ή παράγοντες κινδύνου που προ-
διαθέτουν σε οστεοπόρωση [χρήση κορτικοστε-
ροειδών>3μήνες, κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, 
υπογοναδισμός, υπερασβεστιουρία, υπερπαραθυ-
ρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, οικογενειακό 
ιστορικό, δείκτης μάζας σώματος<20, φλεγμο-
νώδης αρθροπάθεια (ρευματοειδής αρθρίτιδα ή 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα), κακή απορρόφηση, 
χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσος] (Leib ES et al, 
2004).

Οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες από τον Κα-
ναδά από το 2002 συστήνουν μέτρηση οστικής πυ-
κνότητας με τη μέθοδο DXA σε όλους τους άνδρες 
ηλικίας>65 ετών. Συστήνουν τα διφωσφονικά σαν 
θεραπεία πρώτης γραμμής σε άνδρες ηλικίας>65 
ετών των οποίων η οστική πυκνότητα είναι στο εύ-
ρος της  οστεοπόρωσης,  σε  άνδρες  ηλικίας>50  
ετών  με  ιστορικό  κατάγματος ευθραυστότητας 
και Τ-score<-1,5SD και σε άνδρες οποιαδήποτε 
που έχουν οστεοπενία και λαμβάνουν κορτικοστε-

ροειδή για χρονικό διάστημα >3 μήνες ή έχουν 
υπογοναδισμό (Brown JP et al, 2002).

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Οργα-
νισμού Οστεοπόρωσης συστήνουν φαρμακευτική 
αγωγή σε άνδρες ηλικίας>50 ετών με ιστορικό κα-
τάγματος ισχίου ή σπονδυλικό κάταγμα; σε άνδρες 
με Τ-score<-2,5SD; σε άνδρες με Τ-score μεταξύ 
-1 και -2,5SD και 10ετή πιθανότητα κατάγματος 
ισχίου 3% ή περισσότερο ή συνολική πιθανότητα 
κατάγματος ελάχιστης βίας 20% ή περισσότερο 
(National Osteoporosis Foundation, www.nof.org)

Για τους άνδρες που θα χρειαστούν φαρμακευ-
τική αγωγή, δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτές κατευ-
θυντήριες οδηγίες. Έχει προταθεί ότι οι ασθενείς 
που έχουν τουλάχιστον δύο σπονδυλικά κατάγμα-
τα θα είχαν το βέλτιστο αποτέλεσμα αν ακολου-
θήσουν θεραπεία αρχικά με τεριπαρατίδη και στη 
συνέχεια με διφωσφονικά. Σε ασθενείς με οστική 
απώλεια που σχετίζεται με λήψη GnRH  αγωνιστών 
για τον καρκίνο του προστάτη, η δενοσουμάμπη 
(denosumab) αποτελεί την πρώτη επιλογή, σύμ-
φωνα με δεδομένα για την επίπτωση των καταγ-
μάτων.

Η επιλογή του καταλληλότερου φαρμακευτικού 
σκευάσματος θα πρέπει να γίνεται με βάση το ιστο-
ρικό, τη συννοσηρότητα, την αναμενόμενη συμ-
μόρφωση, τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. 
οισοφαγίτιδα) αλλά και τις επιθυμίες του ασθενή. 
(Καπετάνος Γ.,2012). Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις συστήνεται θεραπεία για πέντε έτη και στη συ-
νέχεια επανεκτίμηση. Η απόφαση για τη συνέχιση 
της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της 
νόσου (αριθμός καταγμάτων) και την παρουσία πα-
ραγόντων κινδύνου.
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Ως συγγενής σκολίωση θεωρείται εκείνη που 
προκύπτει σε συνδυασμό με συγγενείς διαμαρτί-
ες περί τη διάπλαση των σπονδύλων. Η πραγματι-
κή επίπτωση των διαταραχών της διάπλασης των 
σπονδυλικών τμημάτων είναι δύσκολο να προσδι-
οριστεί, μερικώς λόγω του ότι μια μικρή σφηνοει-
δής παραμόρφωση ενός σπονδύλου είναι δυνατό 
να μη προχωρήσει και να μην προκαλέσει αστάθεια 
και λόγω του ότι κάποιες από αυτές τις διαταραχές 
είναι δυνατό να απαντούν σε πολλαπλή μορφή σε 
αντίθετες πλευρές της σπονδυλικής στήλης, έτσι 
ώστε καμιά προφανής παραμόρφωση που δεν είναι 
ορατή. Μια ανασκόπηση των microfilms από μαζι-
κούς ακτινολογικούς ελέγχους και οι οποίες περι-
λαμβάνουν μόνο τους κατώτερους αυχενικούς, του 
θωρακικούς και τους ανώτερους οσφυϊκούς σπον-
δύλους έδωσε μια επίπτωση της τάξης του 0,5 ‰ 
(Shands & Eisberg 1955), αλλά είναι πιθανό, εάν 
όλες οι οσφυϊκές διαμαρτίες περιλαμβανομένων 
και των παιδιών με ελλείμματα του νωτιαίου σω-
λήνα η επίπτωση να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η συγγενής σκολίωση έχει συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες 
μορφές σκολίωσης. Συνήθως συνδυάζεται με υπο-
κρυπτόμενη δισχιδή ράχη (spina bifida occulta), ή 
με οσφυϊκή και αυχενική μοίρα με ελλείμματα του 
νωτιαίου σωλήνα όπως μηνιγγομυελοκήλη. Μπο-
ρεί να υπάρχουν και άλλες συγγενείς διαταραχές 
όπως διαμαρτίες περί τη διάπλαση του καρδιαγ-
γειακού και του ουροποιογεννητικού συστήματος 
(MacEwen, Winter & Hardy 1972), ή οστικές δια-
ταραχές όπως απλασία πλευρών, ανύψωση ωμο-
πλάτης (ώμος Sprengel) ή συγγενή ελλείμματα 
των οστών των άκρων. Οι νευρολογικές επιπλο-
κές μπορεί να υπάρχουν ως μέρος της πρωτογε-
νούς σπονδυλικής και νευρολογικής διαταραχής ή 

μπορεί να επιπλέκουν προσπάθειες διόρθωσης της 
σκολίωσης, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει διαστημα-
τομυελία, σύνδρομο παγίδευσης του νωτιαίου μυ-
ελού, λίπωμα ή νευρεντερική κύστη που μπορεί να 
υπάρχουν σε πάνω από το 40% των περιπτώσεων 
συγγενούς σκολίωσης (Gillespie et al. 1973; Keim 
& Greene 1973). 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Ο κρίσιμος χρόνος ανάπτυξης της σπονδυλικής 

στήλης είναι το διάστημα ανάμεσα στην πέμπτη 
και έκτη εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής. Κατά 
την πέμπτη εβδομάδα μια σειρά από μεταμερισμέ-
νες περιοχές του μεσεγχύματος σχηματίζουν τα 
τμήματα των σκληροτομίων ή σωμιτών. Αυτοί οι 
σωμίτες δεν αντιπροσωπεύουν τα σπονδυλικά σώ-
ματα, αλλά διαχωρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το 
άνω τμήμα του κάθε σωμίτη να συνενώνεται με το 
κατώτερο του υπερκειμένου προς σχηματισμό του 
σπονδυλικού σώματος και το κεντρικό τμήμα κάθε 
σωμίτη σχηματίζει να μεσοσπονδύλιο δίσκο, που 
ενσωματώνει μια μοίρα της νωτιαίας χορδής ως 
πηκτοειδή πυρήνα. (εικ. 1).

Συγγενής και 
παραλυτική σκολίωση

Ι. Στ. Μπισχινιώτης1, Μ. Σαββίδης2

1 Ορθοπαιδικός Χειρουργός.
  2 Α’ Ορθοπαιδική Κλινική 424 ΓΣΝΕ.
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Αυτή η διεργασία ολοκληρώνεται κατά την έκτη 
εβδομάδα. Η αποτυχία του σχηματισμού ενός σωμί-
τη στη μια πλευρά κατά την πέμπτη εβδομάδα έχει 
ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ημισπονδύλου. Η 
αστοχία μεταμερισμού ενός σωμίτη στη μια πλευρά 
έχει ως αποτέλεσμα την ετερόπλευρη συνοστέωση 
του σπονδυλικού σώματος με σφηνοειδή παρα-
μόρφωση, η αμφοτερόπλευρη αστοχία μεταμερι-
σμού έχει ως αποτέλεσμα σε συγγενή συνοστέωση 
σπονδύλων χωρίς σφηνοειδή παραμόρφωση. Εάν 
τα σπονδυλικά σώματα συνοστεώνονται με αυτόν 
τον τρόπο αλλά όχι και τα οπίσθια στοιχεία το απο-
τέλεσμα είναι η συγγενής κύφωση. Εάν τα σπονδυ-

λικά πέταλα αποτυγχάνουν στο να μεταμεριστούν 
αλλά όχι και τα σπονδυλικά σώματα, προκύπτουν 
οπίσθιες οστέινες δοκοί. Οι πλευροειδείς αποφύ-
σεις μπορεί με παρόμοιο τρόπο στο να αποτύχουν 
να σχηματιστούν με αποτέλεσμα το σχηματισμό 
τέλειου ημισπονδύλου. στο μεταμερισμό, απουσία 
μιας πλευράς ή είναι δυνατό να συνοστεωθούν επί 
τα εκτός με αποτέλεσμα μερικώς ή ολικώς συνο-
στεωμένες πλευρές.

Ανάλογα με την έκταση και τη μορφή των δι-
αταραχών της ανάπτυξης, μπορούν να βρεθούν 
πολλές ποικιλίες σπονδυλικών διαμαρτιών περί τη 
διάπλαση (εικ. 2).

Εικ. 1 - Διάπλαση του σπονδύλου

Εικ. 2 - Παθογενετικός μηχανισμός ανάπτυξης ημισπονδύλου
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Μια απλή βασική ταξινόμηση (MacEwen 1967; 
MacEwen, Conway & Miller 1968) που είναι γενι-
κώς αποδεκτή καθορίζει τα ακόλουθα χαρακτηρι-
στικά των κυρίως συμμετεχόντων στοιχείων:

Αστοχία σχηματισμού1. 

(a) Ετερόπλευρη μερική αστοχία - σφηνοει-
δής σπόνδυλος (εικ. 9.14A & 9.15).

(b) Ετερόπλευρη τέλεια αστοχία - ημισπόν-
δυλος (εικ. 9.14B to F, 9.16, 9.17 & 
9.18).

Αστοχία μεταμερισμού2. 

(a) Ετερόπλευρη - αμεταμέριστη δοκός (εικ. 
9.14G to J, 9.19, 9.20 & 9.21).

(b) Αμφοτερόπλευρη - συνοστέωση σπονδύ-
λων ή σπονδυλική συσσωμάτωση (block) 
(εικ. 2 & 9 - 22).

Διάφοροι - μικτή τύποι (εικ. 9.23) ή αταξινόμη-
τες διαμαρτίες (εικ. 4).

Εικ. 4 - Μικτοί τύποι σχηματισμού ημισπονδύλων

Τρεις βασικοί τύποι μπορούν να συσχετιστούν 
κατά πολλούς και διάφορους τρόπους. Οι Nasca, 
Stelling & Steel (1975), σε μια προσπάθεια να 
προσδιορίσουν την πιθανότητα ανάπτυξης μιας 
προοδευτικώς επιδεινούμενης παραμόρφωσης κα-
θόρισαν έξη τύπους σπονδυλικών διαμαρτιών συ-
σχετιζόμενων με παρουσία ενός ή περισσότερων 
ημισπονδύλων - απλός υπεράριθμος ημισπόνδυ-
λος με υπεράριθμη πλευρά, απλός σφηνοειδής ημι-
σπόνδυλος χωρίς υπεράριθμη πλευρά, πολλαπλοί 
ημισπόνδυλοι με ετερόπλευρες δοκούς, εξισορρο-
πημένους ημισπονδύλους και οπίσθιους ημισπον-
δύλους. Κατά την ανάλυση, όλοι εκτός από τους 
εξισορροπημένους ημισπονδύλους ή τους πολλα-
πλούς ημισπονδύλους κατά την αυχενοθωρακική 
συμβολή είναι επιρρεπείς σε επιδείνωση.

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Επειδή η σκολίωση που οφείλεται σε ένα και 

μόνο ημισπόνδυλο συνήθως εξελίσσεται βραδέως 
ή εάν υπάρχει ένας αντιρροπιστικός ημισπόνδυ-
λος, δεν επιδεινώνεται, υπήρχε η αντίληψη ότι η 
συγγενής σκολίωση δεν χρειάζεται αντιμετώπιση ή 
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το περισσότερο να τίθεται υπό παρακολούθηση σε 
πολλούς από τους ασθενείς patients (Arkin 1953; 
James 1967) και ότι εάν υπάρχουν ημισπόνδυλοι η 
ετερόπλευρες οστέινες δοκοί και οδηγούν σε ταχεία 
ή πρώιμη επιδείνωση και ένα βαρύ\κύρτωμα, τίπο-
τε δεν θα μπορούσε να γίνει λόγω του νεαρού της 
ηλικίας και της ανωριμότητας του παιδιού. Οι ανα-
σκοπήσεις από τους Hough (1960), Blount (1960), 
MacEwen, Conway & Miller (1968), Winter, Moe 
& Eilers (1968), Winter, Moe & Wang (1973) and 
Nasca, Stalling & Steel (1975) έχουν όλες κατα-
δείξει ότι η συγγενής σκολίωση έχει γενικώς κακή 
πρόγνωση και ότι ένα φαινομενικώς ήπιο κύρτωμα, 
που φαίνεται να επιδεινώνεται βραδέως, μπορεί 
να φθάσει σε σοβαρά επίπεδα λόγω της σταθερής 
αύξησης κατά 5ο κατ’ έτος καθ’ όλη τη διάρκεια 
της αύξησης. Ένα εντόνως επιδεινούμενο κύρτωμα 
που καθίσταται δύσκολο πρόβλημα από την ηλικία 
των 5 ή 6 ετών θα πρέπει να υπόκεινται σε επιθε-
τική χειρουργική θεραπεία σε πρώιμη ηλικία λόγω 
της αναμενόμενης κακής πρόγνωσης όσον αφορά 
στην καρδιακή και στην αναπνευστική λειτουργία ή 
ακόμη και νευρολογικές επιπλοκές (Winter 1973; 
Mensink & Rogge 1974).

Οι συγκεκριμένες διαταραχές απαρεγκλίτως 
σχετίζονται με εξεσημασμένη επιδείνωση της σκο-
λίωσης. Οστέινες αμεταμέριστες δοκοί που εντοπί-
ζονται ετεροπλεύρως σχετίζονται πάντοτε με ταχεία 
επιδείνωση της σκολίωσης., όπως και πολλαπλοί 
ημισπόνδυλοι προσκείμενοι ο ένας στον άλλον στη 
μια πλευρά της σπονδυλικής στήλης (εικ. 9.23 & 
9.18).

Εικ. 5 - Οστέινες αμεταμέριστες δοκοί (μπάρες) 1

Εικ. 6 - Οστέινες αμεταμέριστες δοκοί (μπάρες) 2

Η παρουσία απλών ημισπονδύλων που είναι πιο 
δύσκολο να προβλεφθούν, πολλές φορές εξελίσ-
σονται πολύ λίγο ενώ άλλες φορές εξελίσσονται 
και πολύ γρήγορα και πολύ σοβαρά. Ο βαθμός της 
βαρύτητας του κυρτώματος σε ένα μεμονωμένο 
επίπεδο, ή στην έκταση του μήκους της σπονδυ-
λικής που εμπλέκεται όταν αρκετοί σπόνδυλοι πε-
ριλαμβάνονται σε ένα κύρτωμα που είναι επίσης 
ένα μέτρο πρόγνωσης, μια μεγαλύτερη γωνίωση ή 
μεγαλύτερος αριθμός σπονδύλων εμπλέκονται σε 
μια πιο σοβαρή εξεργασία. Το επίπεδο της διατα-
ραχής επηρεάζει την πρόγνωση. Αλλοιώσεις που 
εντοπίζονται στο μέσο της θωρακικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης έχουν την πιο βαριά πρόγνω-
ση, ενώ ακολουθούν η κατώτερη θωρακική ή η θω-
ρακοοσφυϊκή συμβολή. Οι διαταραχές αυτές στην 
οσφυϊκή μοίρα έχουν καλύτερη πρόγνωση και είναι 
πολύ λιγότερο πιθανό να επιδεινωθούν σημαντικά 
εκτός από εκείνες που είναι κατά τη θωρακοοσφυ-
ϊκή συμβολή (εικ. 7),

Εικ. 7 - Αμεταμέριστες δοκοί κατά την οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης 



13- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 1 - 2013

που αποτελούν μια δύσκολη υπόθεση λόγω της 
ανικανότητας της σπονδυλικής στήλης να αντιρρο-
πήσει τη διαταραχή κάτω από το επίπεδό τους (εικ. 
8).

Εικ. 8 - Αδυναμία αντιρρόπησης σε υψηλά κυρτώματα

Τα αυχενοθωρακικά κυρτώματα έχουν καλύτε-
ρη πρόγνωση λόγω της καλύτερης αντιρρόπησης 
από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, 
αλλά τείνουν να προκαλούν μια δύσμορφη παρα-
μόρφωση (εικ. 9)

Εικ. 9 - Δυσμορφία επί αυχενοθωρακικών κυρτωμάτων 

με σημαντική άνοδο του περιγράμματος του τρα-
πεζοειδούς. Ευμενή πρόγνωση έχουν μόνο καταστά-
σεις με πολλαπλούς εξισορροπημένους ημισπονδύ-
λους χωρίς αμεταμέριστες οστέινες δοκούς.

Οι διαμαρτίες των πλευρών από μόνες τους δεν 
προκαλούν σημαντικά επιδεινούμενη σκολίωση 
(εικ. 10).

Εικ. 10 - Διαμαρτίες πλευρών μη προκαλούσες σημαντική 
επιδείνωση σκολίωσης.

Η σκολίωση που συνοδεύει τη μηνιγγομυελο-
κήλη αποτελεί ένα μίγμα παραμορφώσεων που 
οφείλονται στις διαμαρτίες περί τη διάπλαση των 
σπονδύλων, αλλά η απουσία των οπισθίων στοι-
χείων και της παράλυσης οφείλουν να εξετάζονται 
χωριστά. Από τη στιγμή που το κύρτωμα αρχίζει να 
επιδεινώνεται αυτό συνεχίζει να γίνεται όσο διαρ-
κούν οι ώσεις ανάπτυξης. Υπάρχει εντονότερο το 
στοιχείο της κύφωσης από ότι στους άλλους τύ-
πους σκολίωσης με συνακόλουθο κίνδυνο νευρο-
λογικών επιπλοκών. Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι 
ανάγκη να γίνει περιλαμβανομένων προσθιοπισθί-
ων και πλαγίων προβολών κάθε 6 μήνες. Η μέση 
συγγενής σκολίωση επιδεινώνεται με μια ταχύτητα 
5ο κατ’ έτος και εκτός αν οι ακτινογραφίες εξετά-
ζονται με τη δέουσα προσοχή η έκταση της επιδεί-
νωσης μπορεί να υποτιμηθεί μέχρι να καταστεί η 
παραμόρφωση πολύ μεγάλη.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει εκτετα-
μένη προσβολή πολλών σπονδύλων ή σε έκδηλες 
διαταραχές του κεντρικού νευράξονα στις οποίες 
οι ακτινογραφίες έχουν διενεργηθεί κατά μικρό 
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χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση, η συγγενής 
σκολίωση σπάνια διαγιγνώσκεται κατά τη γέννηση. 
Η εύκαμπτη σπονδυλική στήλη ενός νηπίου εύκο-
λα αντισταθμίζει ένα κύρτωμα που σχετίζεται με 
ημισπόνδυλο και μόνο η στενή παρακολούθηση ή 
μια μικρή προβολή στη μια πλευρά της σπονδυλι-
κής στήλης υποβάλλει για την ανάγκη για διενέρ-
γεια ακτινολογικής εξέτασης θα επικυρώσουν τη 
διάγνωση της σκολίωσης. Η παραμόρφωση γίνεται 
πιο εμφανής με την ταχύτητα της αύξησης. Υπάρ-
χει εντοπισμένο κύρτωμα, συνήθως δύσκαμπτο 
και βραχύτητα του κορμού. Οι θωρακικές βλάβες 
συνήθως αναπτύσσουν σημαντική παραμόρφωση 
του θωρακικού κλωβού (εικ. 10 & 11)

Εικ. 10 - Παραμόρφωση θωρακικού κλωβού

Εικ. 11 - Παραμόρφωση θωρακικού κλωβού 

και θωρακοοσφυϊκές διαταραχές (εικ. 12 & 13)

Εικ. 12 - Διαταραχές της ΘΟΜΣΣ

Εικ. 13 - Διαταραχές της ΘΟΜΣΣ 

δεικνύουν μια μη αντιρροπούμενη πλάγια πα-
ρεκτόπιση του ανώτερου τμήματος του κορμού σε 
σχέση προς την πύελο. Οι οσφυοϊερές διαταραχές 
(εικ. 9.21 & 9.25)

Εικ. 14 - Παραμορφώσεις οσφυοϊεράς χώρας.
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Εικ. 15 - Παραμορφώσεις οσφυοϊεράς χώρας.

σχετίζονται με εξεσημασμένη λοξότητα της πυ-
έλου και μακρό αντισταθμιστικό κύρτωμα κατά τη 
θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης που είναι ευκίνητες κατά την πρώιμη παιδι-
κή ηλικία αλλά μονιμοποιείται με στροφή κατά τη 
διάρκεια της αύξησης. Μπορεί να υπάρχει κλινική 
ένδειξη κατά τη σπονδυλική στήλη μιας υποκρυ-
πτόμενης νευρολογικής διαταραχής που υποδηλώ-
νει τη παρουσία παθολογικής έκφυσης και αύξη-
σης του τριχωτού της κεφαλής που μπορεί να είναι 
ήπια (εικ. 16 ή εκτεταμένη (εικ. 17),

Εικ. 16 - Παθολογική έκφυση τριχωτού κεφαλής

Εικ. 17 - Παθολογική έκτοπη έκφυση τριχωτού κεφαλής

η ψηλαφητή διόγκωση μιας καλυπτόμενης από 
δέρμα μηνιγγοκήλης, μηνιγγομυελοκήλης ή λι-
πώματος, το έλλειμμα της δισχιδούς ράχης ή ένα 
δερματικό συρίγγιο. Όχι σπάνια, μια διαταραχή 
της σπονδυλικής στήλης συνήθως σχετίζεται με 
διαστηματομυελία (Winter, Haven & Moe 1974), 
παρουσιάζεται ως παιδί με μικρά πόδια, βραχεί-
ες κνήμες ή ελάσσονα παραμόρφωση του ποδιού 
όπως είναι η κοιλοποδία ή ήπια στρεβλοδακτυλία 
που οφείλεται σε ήπια νευρολογική διαταραχή. Η 
εξέταση της σπονδυλικής στήλης στα παιδιά αυτά 
συνήθως τα παθογνωμονικά σημεία της σπονδυλι-
κής βλάβης που επιβεβαιώνεται από την ακτινολο-
γική εξέταση (Gillespie et al. 1973).

Μια ενδελεχής νευρολογική εξέταση θα πρέπει 
να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με συγγενή σκο-
λίωση για κάθε ένδειξη, αν και πολλές φορές ήπια, 
ενός νευρολογικού ελλείμματος όπως ελάττω-
ση του αχιλλείου αντανακλαστικού, ετερόπλευρο 
εκτατικό πελματιαίο αντανακλαστικό ή αυξημένο 
επιγονάτιο αντανακλαστικό. Τα άνω άκρα και τα 
κρανιακά νεύρα θα πρέπει επίσης να εξετάζονται 
για να αποκαλυφθεί ένδειξη ήπιου υδροκεφάλου 
ή δυσπλασίας Arnold- Chiari ή συριγγομυελίας. Η 
νευρολογική εξέταση χρειάζεται να επαναληφθεί 
ως μέρος της τακτικής εξέτασης κατά 6μηνα δι-
αστήματα, ιδιαίτερα επί ασθενών με στοιχείο κύ-
φωσης, προκειμένου να αποκαλυφθούν στοιχεία 
πρώιμης πίεσης επί του νωτιαίου μυελού. Η δια-
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ταραχές στον έλεγχο της κύστης και του ορθού εκ-
δηλώνεται με τη μορφή δυσκοιλιότητας νυκτερινή 
ενούρηση ή επείγουσα κένωση της κύστης είναι τα 
πρώτα συμπτώματα μιας εισβάλλουσας παραπλη-
γίας. Κάθε υπόνοια νευρολογικού ελλείμματος θα 
πρέπει να εξετάζεται μυελογραφικώς για διαστη-
ματομυελία ή για άλλες εγκεφαλικές βλάβες και η 
μυελογραφική εξέταση προηγείται κάθε χειρουργι-
κής επέμβασης της συγγενούς σκολίωσης.

Η παρουσία και άλλων συγγενών διαταραχών 
θα πρέπει να αποκλείονται, ιδιαίτερα συγγενής 
καρδιαγγειακή νόσος που συνυπάρχει στο 7% της 
συγγενούς σκολίωσης (Winter 1973) συγγενών δι-
αταραχών του ουροποιογεννητικού που συνυπάρ-
χουν στο 18% των ασθενών (MacEwen, Winter & 
Hardy 1972), έτσι ώστε η ενδοφλέβια πυελογρα-
φία είναι απαραίτητο στοιχείο της αρχικής εξέτα-
σης κάθε συγγενούς σκολίωσης.

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ
Η παραλυτική σκολίωση μπορεί να προκύπτει 

ως των βλαβών πολιομυελίτιδας, εγκεφαλικής πα-
ράλυσης ή κάκωσης του νωτιαίου μυελού με πα-
ραπληγία ή τετραπληγία, μυϊκή δυστροφία ή άλ-
λες μυϊκές παραλύσεις όπως είναι η νωτιαία μυϊκή 
ατροφία, η αταξία Friedreich, η περονιαία μυϊκή 
ατροφία (νόσος Charcot-Marie- Tooth) ή οικογε-
νής δυσαυτονομία (Hensinger & MacEwen 1976). 
Η παράλυση μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στη 
σκολίωση σε κάποιους ασθενείς που πάσχουν από 
μηνιγγομυελοκήλη. Σε περιοχές που επιπολάζει η 
πολιομυελίτιδα είναι πιθανό να είναι η κυριότερη 
αιτία παραλυτικής σκολίωσης αλλά έχει πρακτικά 
εξαφανιστεί από τις περιοχές όπου έχει καθιερωθεί 
ο εμβολιασμός. Τα άλλα αίτια είναι σπάνια.

Όλες οι παραλυτικές σκολιώσεις έχουν κοινό 
παρονομαστή τη μυϊκή ανισορροπία, συνδυαζόμε-
να με τα αποτελέσματα της δράσης της βαρύτητας 
ή μιας ασταθούς σπονδυλικής στήλης ως αίτιο της 
παραμόρφωσης. Τα αποτελέσματα της βαριάς μυ-
ϊκής ανισορροπίας είναι η ταχεία ανάπτυξη βαριάς 
παραμόρφωσης, μηχανική αποτυχία της σπονδυλι-
κής στήλης που σχετίζεται με ολική παράλυση του 
κορμού αλλά χωρίς ανισορροπία έχει ως αποτέ-
λεσμα βαριάς παραμόρφωσης στην όρθια στάση, 
αλλά συνήθως διατηρεί σημαντική κινητικότητα 
και διόρθωση όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια 
θέση.

ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ 
ΚΥΡΤΩΜΑΤΩΝ

Όπως γίνεται και με άλλες παραμορφώσεις που 
αποτελούν αποτέλεσμα παράλυσης, οι αρχικές αλ-
λοιώσεις γίνονται στους μυς, ιδιαίτερα των μη προ-
σβεβλημένων μυών οι οποίοι αποτυγχάνουν στην 
αύξησή τους όταν οι ανταγωνιστές τους είναι πα-
ρετικοί ή παράλυτοι. Η παραμόρφωση συνήθως γί-
νεται αντιληπτοί πρώτη μέσα σε ένα ή δύο έτη από 
την εισβολή της νόσου αλλά σε κάποιους ασθενείς 
μπορεί να είναι υπόγεια. Η πρόγνωση κάθε παρα-
λυτικού κυρτώματος είναι πιο έκδηλη από εκείνη 
της ιδιοπαθούς σκολίωσης, αν και όπως στην ιδιο-
παθή όσο πιο ψηλά είναι το κύρτωμα τόσο χειρό-
τερη είναι η πρόγνωση (James 1967).

Ο τύπος του κυρτώματος προσδιορίζεται από το 
επίπεδο της μυϊκής ανισορροπίας και την ασύμμε-
τρη φύση της παράλυσης. Η δυσκολία στην εκτί-
μηση της ακριβούς κατάστασης της μυϊκής ισχύος 
του κορμού και των μεσοπλευρίων μυών καθιστά 
αδύνατη κάθε ακριβή συσχέτιση μεταξύ της σκολί-
ωσης και της παράλυσης σε κάθε παραλυτική ομά-
δα μυών. Ο Mayer (1936) βρήκε ότι η ετερόπλευρη 
παράλυση των πλάγιων καμπτήρων του κοιλιακού 
τοιχώματος παρήγαγε οσφυϊκή σκολίωση με το 
κυρτό του κυρτώματος να στρέφεται προς την πα-
ραλυτική πλευρά με πυελική λοξότητα Η παράλυ-
ση των κοιλιακών μυών με διατήρηση των εκτεινό-
ντων της σπονδυλικής στήλης έχει ως αποτέλεσμα 
λορδωτική παραμόρφωση. Στη θωρακική μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης, ο James (1956, 1957) 
βρήκε σχέση μεταξύ παράλυσης των μεσοπλευρί-
ων μυών και την ανάπτυξη θωρακικής σκολίωσης 
αλλά δεν μπόρεσε να βρει οποιαδήποτε ένδει-
ξη ετερόπλευρης παράλυσης του ανελκτήρα της 
σπονδυλικής στήλης. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή 
που τα πρόσθια γαγγλιακά κύτταρα των προσθίων 
κεράτων του νωτιαίου μυελού που νευρώνουν και 
τις δύο ομάδες των μυών που σχετίζονται στενά με 
τα πρόσθια κέρατα του θωρακικού μυελού, η πιθα-
νότητα να είναι και οι δύο παραλυτικοί δεν πρέπει 
να αποκλειστεί. Η κατανομή της παράλυσης κατά 
το ανώτερο τμήμα του κορμού, περιλαμβανομένων 
των ωμοθωρακικών μυών ή των μυών των κάτω 
άκρων περιλαμβανομένων των ψοϊτών και γλου-
τιαίων δεν έχουν καμιά συμμετοχή στην ανάπτυξη 
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της σκολίωσης.

Η σημαντική παράλυση των μυών του κορμού 
οδηγεί σε καθίζηση της σπονδυλικής στήλης οφεί-
λεται στα συνδυασμένα αποτελέσματα της δράσης 
της βαρύτητας και την έλλειψη μυϊκής υποστήρι-
ξης. Στην ομάδα αυτή, η επιδείνωση είναι βραδεία 
και το κύρτωμα παραμένει εύκαμπτο και μη στρο-
φικώς παραμορφωμένο για μακρό χρονικό διάστη-
μα. Αυτά τα κυρτώματα μπορούν να θεωρηθούν 
ως κυρίως μια βαριά παραλλαγή μη οργανικού 
κυρτώματος ιδιαίτερα εάν διορθώνεται κατά την 
ανάρτηση ή κατά την κατάκλιση.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα παραλυτικά κυρτώματα δεικνύουν συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά που ομοιάζουν προς εκείνα 
της ιδιοπαθούς σκολίωσης. Η προοδευτική επι-
δείνωση του οργανικού κυρτώματος μπορεί να 
αρχίσει σε κάθε ηλικία εάν υπάρχει σοβαρή μυϊκή 
ανισορροπία των μυών του κορμού. Εάν κατά το 
πέρας αυτής της περιόδου της μυϊκής ανάνηψης, 
παρουσιασθεί ασυμμετρία των κινήσεων του θω-
ρακικού τοιχώματος ή ασύμμετρη δραστηριότητα 
των κοιλιακών μυών η ανάπτυξη της σκολίωσης 
είναι σχεδόν αναπόδραστη και χρειάζονται συντη-
ρητικά μέσα για την ελαχιστοποίησης της προόδου 
της παραμόρφωσης. Όπως συμβαίνει και με τους 
άλλους τύπους της σκολίωσης, υπάρχει σημαντική 
αύξηση του ρυθμού αύξησης της παραμόρφωσης 
κατά το χρόνο της προεφηβικής ώσης της αύξησης 
(εικ. 18)

Εικ. 18 - Παθολογική αύξηση του ρυθμού αύξησης του 
κυρτώματος

και μια μικρή ανισορροπία στις μυϊκές ομάδες 
του κορμού, που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμη και 
δεν προκαλεί καμιά σκολίωση μέχρι αυτή την ηλι-
κία, μπορεί να προκαλέσουν ένα μη αναμενόμενο 
κύρτωμα που μπορεί να διαφύγει της προσοχής 
εφόσον παραλείπεται η εξέταση της σπονδυλικής 
στήλης. Όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν μια προ-
σβολή πολιομυελίτιδας θα πρέπει να εξετάζονται 
για την πιθανότητα αυτή τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης.

Όταν αναπτύσσεται θωρακική σκολίωση, η πα-
ραμόρφωση των πλευρών είναι συχνά πιο εξεσημα-
σμένη και ο πλευρικός ύβος ανιχνεύεται περισσό-
τερο από ότι το κύρτωμα στην ιδιοπαθή σκολίωση 
(εικ. 19).

Εικ. 19 - Ανάδειξη του ύβου εντονότερη από ότι στην ιδιοπα-
θή σκολίωση

Κατά την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στή-
λης, η σκολίωση είναι πιθανό να έχει τη μορφή της 
λορδοσκολίωσης. Υπάρχει συχνά μια στήλη όταν ο 
ασθενής είναι σε όρθια θέση (εικ. 9.33) λόγω της 
αδυναμίας των μυών του αντισταθμιστικού κυρτώ-
ματος που μπορεί να μην αρκέσει για να κρατηθεί 
το σώμα έτσι ώστε ο κορμός κατά το άνω τμήμα 
του να διατηρείται σε σταθερή σχέση με την πύε-
λο.

Ακτινολογικώς, η θωρακική σκολίωση σχετίζεται 
με παράλυση των μεσοπλευρίων μυών και χαρα-
κτηρίζεται από κάθετη θέση των πλευρών προς την 
κυρτή πλευρά του κυρτώματος (εικ. 20 & 9.34).
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Εικ. 20 - Κάθετη θέση των πλευρών προς την πλευρά του 
κυρτώματος 1

Εικ. 21 - Κάθετη θέση των πλευρών προς την πλευρά του 
κυρτώματος 2 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η πρόγνωση της παραλυτικής σκολίωσης είναι 

συχνά πολύ κακή. Όσο πιο νωρίς αρχίζει τόσο πιο 
βαριά είναι δυνατό να αποβεί. Η αυχενοθωρακική 
και η ανώτερη θωρακική σκολίωση (εικ. 22)

Εικ. 22 - Αυχενοθωρακική σκολίωση

παράγουν μια πολύ δύσμορφη εμφάνιση λόγω 
της στροφής των ανώτερων θωρακικών σπονδύ-
λων προκαλείται μια ανύψωση της γραμμής του 
τραπεζοειδούς και μια παραμόρφωση που δεν εί-
ναι δυνατό να κρυφτεί. Αυτή η παραλλαγή είναι 
δυνατό επίσης να σχετίζεται με αναπνευστική πα-
ράλυση που μπορεί να χρειαστεί αντιμετώπιση με 
αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης 
της νόσου. Η πρόγνωση για τα κυρτώματα αυτά 
είναι χειρότερη από ότι είναι για κάθε άλλη μορφή 
παραλυτικής σκολίωσης (James 1967). Η θωρακι-
κή σκολίωση συνήθως προσβάλλει περισσότερους 
σπονδύλους από όσους προσβάλλει η ιδιοπαθής 
σκολίωση και η πρόγνωσή της είναι πτωχή αν και 
δεν είναι τόσο κακή όσο της υψηλής θωρακικής 
σκολίωσης. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των 
βαριών θωρακικών κυρτωμάτων είναι ότι όσο με-
γαλύτερο είναι το κύρτωμα τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα εμφάνισης αναπνευστικών επιπλο-
κών και αυτό συμβαίνει σε παιδιά που ήδη έχουν 
ελαττωμένη αναπνευστική ικανότητα. Οι ασθενείς 
με σημαντική οσφυϊκή παραλυτική σκολίωση είναι 
πιθανό να υποφέρουν από οσφυαλγία και αστά-
θεια κατά την καθιστική ή κατά τη βάδιση με τη 
βοήθεια βακτηριών.
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ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
Η οργανική σκολίωση υπάρχει στο 15% των 

ασθενών που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση 
αλλά η βαριά παραμόρφωση είναι ευτυχώς σπά-
νια. Οι Balmer & MacEwen (1970) βρήκαν επί-
πτωση της τάξης του 6% βαριάς σκολίωσης, όλες 
σε αθετωσικούς ασθενείς με πιο συχνά σε κάποια 
παιδιά με ασύμμετρη παράλυση και τετραπληγία 
με ή χωρίς αθετωσικό στοιχείο και αυτή η άποψη 
τεκμηριώνεται και από τους Rosenthal, Levine & 
McCarver (1974).

Η εισβολή είναι βραδεία σε παιδί που ήδη έχει 
μεγάλη διαταραχή της διανοητικής κατάστασης ή 
σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη της νευ-
ρολογικής ωριμότητας του κινητικού νευρώνα. 
Υπάρχει συνήθως επίμονο τονικό ασύμμετρο αντα-
νακλαστικό του αυχένα (εικ. 23),

Εικ. 23- Ασύμμετρο αυχενικό αντανακλαστικό

εμφάνιση του αντανακλαστικού του Gallant και 
ασύμμετρη παραμόρφωση των ισχίων, του ισχίου 
της κυρτής πλευράς της παραμόρφωσης όντας σε 
μόνιμη κάμψη και προσαγωγή και του αντιθέτου 
σε κάμψη και απαγωγή. Κατ’ αρχάς, η σκολίωση 
είναι στατική, αφορώσα στην ανώτερη οσφυϊκή 
ή τη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή 

την κατώτερη θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης. Περιορισμός σε πλάγια 
κάμψη προς την κυρτή πλευρά βαθμιαία αυξάνει 
με ανάπτυξη αυξημένης σπαστικότητας των πλα-
γίων μυών του κορμού κατά την κοίλη πλευρά του 
κυρτώματος και σχετική αδυναμία κατά την κυρτή 
πλευρά. Κάποιος βαθμός λόρδωσης αναπτύσσεται 
στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η 
οποία αργότερα επιδεινώνεται.

Ακτινολογικώς, η σκολίωση χαρακτηρίζεται από 
το μήκος του κυρτώματος, που είναι θωρακοοσφυ-
ϊκό (εικ. 24)

Εικ. 24 - Θωρακοοσφυϊκό παραλυτικό κύρτωμα

Εικ. 25 - Οσφυϊκό παραλυτικό κύρτωμα

ή οσφυϊκό (εικ. 25) κύρτωμα με λόρδωση. Πα-
ρατηρείται μια αξιοσημείωτη απουσία αντισταθμι-
στικών κυρτωμάτων.

ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ
Παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλη ανα-
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πτύσσονται ως απώτερο χαρακτηριστικό της παρά-
λυσης στη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Οι 
Wilkins & Gibson (1976) κατέδειξαν ότι δύο πα-
ραλλαγές της παραμόρφωσης μπορεί να αναπτυ-
χθούν. Κατά το συνηθέστερο τύπο, μια εύκαμπτη 
κύφωση αναπτύσσεται στην ηλικία περίπου των 
9 - 10 ετών προ της απώλειας της δυνατότητας 
βάδισης. Όταν ο ασθενής περιορίζεται σε αναπηρι-
κό αμαξίδιο, αναπτύσσεται πλάγια παραμόρφωση 
αυξάνει με προοδευτική λοξότητα της πυέλου κατά 
την ηλικία των 15 ετών (εικ. 26).

Εικ. 26 - Θωρακοοσφυϊκό κύρτωμα επί μυϊκής δυστροφίας

Τελικώς, αναπτύσσεται ένα σημαντικό πλάγιο 
κύρτωμα με σημαντική στροφική παραμόρφωση 
της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου και σχετί-
ζεται με ελάττωση της αναπνευστικής λειτουργίας 
επί ασθενούς που ήδη έχει αναπνευστική ανεπάρ-
κεια. Ένας δεύτερος τύπος χαρακτηρίζεται από την 
ανάπτυξη εκτατικού τύπου παραμόρφωσης, που 
τείνει να κλειδώνει τις αρθρικές αποφύσεις της 
σπονδυλικής στήλης και έτσι ελαττώνεται η δυνα-
τότητα ανάπτυξης πλάγιου κυρτώματος και προο-
δευτικώς βαριάς σκολίωσης.

Σε πιο καλοήθεις μορφές μυϊκής δυστροφίας ή 
συγγενούς μυϊκής δυστροφίας και σε χρόνιους τύ-
πους νωτιαίας μυϊκής ατροφίας, η σκολίωση μπο-
ρεί να αναπτυχθεί πολύ βαθμιαία στο τέλος της 
παιδικής ηλικίας και στην εφηβεία. Η παραμόρφω-

ση μπορεί να καταστεί σημαντική σε βαθμό που να 
χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση (εικ. 27),

Εικ. 27. - Σημαντική παραμόρφωση επί μυϊκής δυστροφίας

ιδιαίτερα εάν παραμένει κάποιος βαθμός κινη-
τικότητας σε ακτινογραφίες που λαμβάνονται σε 
ύπτια ή όρθια στάση.

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΠΙ 
ΜΗΝΙΓΓΟΜΥΕΛΟΚΗΛΗΣ

Η σκολίωση που μπορεί να επισυμβαίνει σε συ-
σχετισμό με μηνιγγομυελοκήλη μοιράζεται με την 
πολιομυελίτιδα και την ιδιοπαθή παιδική σκολίωση 
την πιθανότητα ανάπτυξης βαριών παραμορφώσε-
ων της σπονδυλικής στήλης όλων των τύπων. Του-
λάχιστον τρεις μείζονες παράγοντες συμβάλλουν 
στην πιθανότητα ανάπτυξης σκολίωσης. Η απου-
σία οπίσθιων στοιχείων στην περιοχή του ελλείμ-
ματος και της ουλοποίησης της περιοχής από την 
επέμβαση για τη σύγκλειση του ελλείμματος του 
οπισθίου τοιχώματος του νωτιαίου σωλήνα παρά-
γει λορδωτική παραμόρφωση που μεγαλώνει κατά 
την περίοδο της ταχείας αύξησης των σπονδυλι-
κών σωμάτων κατά τη διάρκεια των περιφερικών 
ώσεων αύξησης. Αν και αυτή η λόρδωση μπορεί να 
παραμένει επί μακρόν ως αμιγώς εκτατική παρα-
μόρφωση πιο συχνά αναπτύσσει πλάγιο καμπτικό 
και στροφικό στοιχείο (εικ. 28) που επιδεινώνεται 
(εικ. 29).



21- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 1 - 2013

Εικ. 28 - Πλάγιο καμπτικό στοιχείο παραμόρφωσης της Σ. Σ. 
επί μηνιγγομυελοκήλης.

Εικ. 29 - Στροφικό στοιχείο παραμόρφωσης της Σ. Σ. επί 
μηνιγγομυελοκήλης.

Η παράλυση των μυών του κορμού ιδιαίτερα εάν 
είναι ασύμμετρη είναι δευτερεύων παράγοντας και 
είναι πιθανό ότι η ασύμμετρη δραστηριότητα του 
λαγονοψοΐτη ή των πυελομηριαίων μυών μπορεί 
να συμβάλλουν στο έλλειμμα αυτό. Άλλοι λιγότερο 
σαφείς παράγοντες όπως είναι η αραχνοϊδίτιδα ή η 
αντανακλαστική δραστηριότητα των σπονδυλικών 
μυών που είναι δευτερογενείς στια ελλείμματα 
των νωτιαίων ή και των εγκεφαλικών λειτουργιών 
και μπορεί να συμβάλλουν στην αιτιολογία. Ένας 
τρίτος παράγοντας μπορεί να είναι οι συγγενείς 
διαμαρτίες περί τη διάπλαση των σπονδύλων είτε 
στην περιοχή του νωτιαίου ελλείμματος είτε σε 
άλλο επίπεδο ή και στα δύο.

Ο συνηθέστερος τύπος του κυρτώματος είναι 
μια διπλό και αφορά σε οσφυϊκή λορδοσκολίωση 
και σε κατώτερη θωρακική σκολίωση. Η επόμενη 

κατά συχνότητα είναι η θωρακοοσφυϊκή σκολίω-
ση με αντισταθμιστικά κυρτώματα πάνω και κάτω. 
Ο συνδυασμός των ελλειμμάτων της σπονδυλικής 
στήλης και των πολλαπλών διαμαρτιών μπορεί να 
έχουν πρακτικώς ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε πα-
ραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης (εικ. 30).

Εικ. 30 - Σύνθετη παραμόρφωση της Σ. Σ.

Η παρουσία μερικής ή πλήρους παράλυσης των 
κάτω άκρων με απώλεια της αισθητικότητας κατά 
την ιερά και τις γλουτιαίες χώρες, η παράλυση της 
ουροδόχου κύστης και διαμαρτίες περί τη διάπλα-
ση των νεφρών που σχετίζονται με αυτές, εκτε-
ταμένες ουλοποιήσεις και απουσία των οπισθίων 
στοιχείων και κατά το επίπεδο του ελλείμματος της 
σπονδυλικής στήλης αλλά και πιθανός υδροκέφα-
λος που καθιστά τη μορφή αυτής της σκολίωσης 
την πιο δύσκολη όσον αφορά στην αντιμετώπιση 
με συντηρητικά ή χειρουργικά μέσα. Εν αντιθέσει 
προς αυτά τα προβλήματα, οι επιπλέον επιπλο-
κές που προκύπτουν από τη λοξότητα της πυέλου 
προκειμένου για παιδί που είναι σε θέση να κα-
θίσει, για την εφαρμογή ναρθήκων ή κηδεμόνων 
σε παιδιά με περιορισμένη δυνατότητα βάδισης 
και αστάθεια του κορμού και δύσμορφη εμφάνι-
ση προκειμένου για παιδί με καλή λειτουργικότητα 
των κάτω άκρων απαιτούν δράσεις που είναι απα-
ραίτητες για να αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσει 
την απρόβλεπτη επιδείνωση της.

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ 
ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ή 
ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Οι κακώσεις του εγκεφάλου ή του νωτιαίου 
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μυελού αλλά και κάποιες παθήσεις του νωτιαίου 
μυελού ή του εγκεφάλου που είναι πιθανά αίτια 
ανάπτυξης σκολίωσης σε παιδιά που μεγαλώνουν. 
Οι μηχανισμοί της αιτιολόγησης αυτών των κατα-
στάσεων είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, αλλά η 
φύση και ο τύπος της παραμόρφωσης παραπέμπει 
στο ότι οφείλονται σε ανισομερή δράση των μυών 
στάσης του κορμού και ιδιαίτερα των στροφέων 
(Roaf 1970).

Οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού στον ανα-
πτυσσόμενο σκελετό έχει ως αποτέλεσμα τη σκο-
λίωση σε πάνω από το 40% των παιδιών (Brown 
& Bonnett 1973). Αν και η απευθείας βλάβη του 
σπονδυλικού σώματος ή των επιφύσεών του μπο-
ρεί σε κάποιους ασθενείς να είναι γενεσιουργό αί-
τιο σκολίωσης συχνά αυτή αναπτύσσεται ανεξάρ-
τητα από τη οστική κάκωση (εικ. 31).

Εικ. 31 - Λορδοσκολίωση ως αποτέλεσμα βλάβης του νωτι-
αίου μυελού.

Γενικώς, όσο πιο ψηλά είναι το επίπεδο της κά-
κωσης του νωτιαίου μυελού και όσο πιο μικρό είναι 
το παιδί τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση να αναπτύ-
ξει παραμόρφωση (McSweeney 1976). Στις κακώ-
σεις της αυχενικής μοίρας συχνά παρατηρείται ένα 
μακρό κύρτωμα δίκην “C” με την κορυφή κατά τη 
θωρακική μοίρα στα μεγαλύτερα παιδιά, αλλά στα 
μικρότερα παιδιά μπορεί να προκύψει κύρτωμα τύ-
που καθίζησης δίκην “S” ενώ μακροχρονίως αυτά 
τα κυρτώματα επιδεινώνονται και μονιμοποιού-
νται. Σε κακώσεις της κατώτερης θωρακικής μοί-
ρας ή της θωρακοοσφυϊκής μοίρας, ο συνδυασμός 
των ισχυρών σπαστικών οπισθίων σπονδυλικών 
μυών με αυτή που μπορεί να χρειαστεί κατά την 
αφαίρεση όγκου. Ένας όγκος αφαιρούμενος κατά 
τη νηπιακή ή την πρώτη παιδική ηλικία μπορεί να 
μη καταλήξει σε σημαντική σκολίωση μέχρι το παι-

δί να γίνει πάνω από 8 - 9 ετών, καταδεικνύοντας 
ότι η σπονδυλική στήλη θα μπορεί να παρακολου-
θείται για την ανάπτυξη παραμόρφωσης μέχρι την 
ολοκλήρωση της αύξησης.

Η σκολίωση συμβαίνει σε πάνω από το 60% 
των παιδιών που υποφέρουν από συριγγομυελία. 
Οι Huebert & MacKinnon (1969) θεωρούν ότι 
αυτή προέρχεται από την πίεση που προκαλείται 
από την επέκταση μιας συριγγομυελικής κύστης επί 
των έσω πυρήνων των προσθίων κεράτων του νω-
τιαίου μυελού που παρέχουν τη νεύρωση για τους 
αξονικούς μύες. Όπως συμβαίνει με τους ενδοσω-
ληνικούς όγκους άλλων τύπων, η σκολίωση μπορεί 
να είναι το αρχικό σύμπτωμα (Simmons 1973). Το 
κύρτωμα συνήθως είναι ήπιο και συνήθως διπλό 
οργανικό. Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να είναι 
απαραίτητη εάν η παραμόρφωση επιδεινωθεί και 
γίνει επώδυνη.

Παιδιά που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση με νευρολογικό κινητικό έλλειμμα είναι 
πολύ πιθανό να προκαλέσουν σκολίωση και όσο 
μεγαλύτερη είναι η παράλυση τόσο πιο βαριά εί-
ναι η παραμόρφωση(Clark & Hardy1974). Τα θω-
ρακικά κυρτώματα είναι τα πιο συχνά, με το κοίλο 
αυτών να στρέφεται προς την πλευρά της κυρτό-
τητας. Τα περισσότερα από τα κυρτώματα είναι μι-
κρά και μπορούν να βελτιωθούν εάν ελαττωθεί το 
νευρολογικό έλλειμμα, αλλά μπορεί πολλές φορές 
να επιδεινωθεί τόσο που να χρειαστεί χειρουργική 
θεραπεία (εικ. 9.46). Η βαριά σκολίωση μπορεί να 
αναπτυχθεί σε παιδιά με συγγενή ή επίκτητο υδρο-
κέφαλο (Roaf 1970). Σε κάποιους ασθενείς η σκο-
λίωση μπορεί να συσχετιστεί με την παρουσία μιας 
κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης του υδροκεφά-
λου που τίθεται κατά τη νηπιακή ηλικία, αλλά μπο-
ρεί να γίνει επί ασθενών με κοιλιοκαρδιακή ή κοιλι-
οπεριτοναϊκή παροχέτευση ή σε πιο ήπιες βλάβες, 
στις οποίες ο υδροκέφαλος έχει αντιμετωπιστεί με 
συντηρητικά μέσα. Η σκολίωση μπορεί να μην εμ-
φανιστεί παρά μόνο στην όψιμη παιδική ηλικία και 
συνήθως είναι ένα οσφυϊκό κύρτωμα με λόρδωση 
και μπορεί να επιδεινωθεί αργότερα. Οι βλάβες του 
εγκεφαλικού στελέχους που καταλήγουν σε διατα-
ραχές των αντανακλαστικών της στάσης μπορούν 
να οδηγήσουν σε σκολίωση και οι Yamada et al. 
(1974) έχουν προκαλέσει πειραματική σκολίωση 
σε επίμυες επί των οποίων προκάλεσαν βλάβη στο 
εγκεφαλικό στέλεχος.
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Αυτή η εισαγωγική εισήγηση θέτει μια σειρά από 
ζητήματα σχετικά με την αιτιολογία, την παθογέ-
νεια και παθολογικούς μηχανισμούς (scoliogeny) 
εμφάνισης της ιδιοπαθής σκολίωσης επί των εφή-
βων (Idiopathic Adolescent Scoliosis - AIS). Επι-
χειρείται ιεράρχηση και καλεί για τη συμβολή από 
την πλευρά των ερευνητών στον τομέα αυτό και 
αλλά και από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Ο στό-
χος των εισηγητών είναι να αναπτυχθεί μια ευρέος 
φάσματος συζήτηση που να βασίζεται σε αποδει-
κτικά στοιχεία και θεωρητικές ερμηνείες. Με τον 
τρόπο αυτό, θα επεκταθεί ο ρόλος της διαδικτυ-
ακής ομάδας εργασία της Διεθνούς Ομοσπονδί-
ας Μελέτης Αιτιολογίας της Σκολίωσης (IBSE), η 
οποία συζήτησε εννέα από τα επιλεγμένα συναφή 
θέματα κατά την περίοδο 2003-2013 [Sevastik et 
al 2003, Grivas et al in press]. 

Ενώ η σχέση μεταξύ σκολίωσης και ανάπτυξης 
αναγνωρίστηκε πριν από σαράντα χρόνια [Burwell 
1971], η πρόοδος στην κατανόηση της πρόκλη-
ση της AIS είχε περιοριστεί από την σχετική σπα-
νιότητα βασικών βιολογικών και εμβιομηχανικών 

επιστημονικών δεδομένων. Από τότε και μετά τη 
συνακόλουθη έμφαση στην παθογένεια όσον αφο-
ρά στο οβελιαίο επίπεδο της σπονδυλικής στήλης 
[Millner και Dickson 1996], και η σχετική πρόσθια 
νωτιαία υπερανάπτυξη [Guo et al 2005], προωθεί 
τη βιολογική γνώση κατανόησης των σκολιογε-
νετικών μηχανισμών ιδιαίτερα μετά το έτος 2000 
[Lowe et al 2000, Burwell και Dangerfield 2000, 
Burwell 2002]. Οι περιορισμένες γνώσεις εξακο-
λουθούν να εμποδίζουν την κατανόηση των σκο-
λιογενετικών μηχανισμών για παράδειγμα αυτών 
που έχουν σχέση με τη βιοχημεία και την ενδοκρι-
νολογία της AIS [Lombardi et al 2011] και οι δια-
ταραχές εκτός της σπονδυλικής στήλης των σκελε-
τικών συμμετριών μήκους της AIS σε κορίτσια που 
είναι άγνωστης παθογενετικής σημασίας [Sevastik 
et al 2003, Grivas et al in press, Wang et al 2011, 
Burwell et al 2012]. Η έρευνα για την υπόθεση της 
νόσου της γενετικής παραλλαγής για την ερμηνεία 
της AIS έχει οδηγήσει σε σημαντικά επιτεύγματα 
[Wise et al 2008].

Στο πλαίσιο του φόρουμ για την έρευνα της 

Αιτιοπαθογένεια της 
ιδιοπαθούς εφηβικής 

 σκολίωσης: πρόκληση     
 κατάθεσης συμβολών για μια
  συζήτηση με βάση αποδείξεις 
 και θεωρητικές προσεγγίσεις 
 με στόχο τελικό την πρόληψη ή 
 τη αιτιολογική θεραπεία

R. Geoffrey Burwell, Peter H. Dangerfield and Theodoros B. Grivas
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βρετανικής ομάδας μελέτης της σκολίωσης 
[International Scoliosis Genetics Interest Group: 
(accessed April 2013) BSRF Research Forum], 
υπάρχει ένα ξεχωριστό, ιδιωτικό φόρουμ της Διε-
θνής Ομάδας Ενδιαφέροντος Γενετικής της Σκολί-
ωση (ISGIG), μια ομάδα ειδικών που σχηματίστηκε 
το 2011 στο πλαίσιο Διεθνούς Συμποσίου Phillip 
Zorab. Ένας πιθανός ρόλος για το περιβάλλον και 
τους εξωγενείς παράγοντες στην αιτιοπαθογένεια 
της σκολίωσης (scoliogeny) στην AIS είναι αβέβαιη 
[Burwell et al 2011]. Η εφαρμογή των τρισδιά-
στατων εμβιομηχανικών μεθόδων για τον κορμό 
[Beauchamp et al 2002], ανάλυσης προσομοίω-
σης από πεπερασμένα στοιχεία [Shi et al 2011], 
και η εμβιομηχανική αξιολόγηση της υπόθεσης του 
φαύλου κύκλου [Stokes et al 2006] αποτελούν 
σημαντικές εξελίξεις στο θέμα. Ενώ μια νευροφυ-
σιολογική [Wang et al 2011] και οι νευρομυϊκές 
ερμηνείες [Wapstra και Veldhuizen 2012] βάσης 
για την αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίω-
σης των εφήβων (AIS) υποστηρίζεται από ολοένα 
και περισσότερες ενδείξεις, Οι συστηματικές μετα-
βολικές διαταραχές που έχουν αποκαλυφθεί [Lowe 
et al 2004, Moreau et al 2004, Acaroglu et al 
2012] υποδηλώνουν μια συνολική συμμετοχή του 
οργανισμού [Burwell και Dangerfield 2012] και 
επιτάσσουν τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσε-
ων κατά τη διερεύνηση της ιδιοπαθής σκολίωσης 
[Moreau et al 2009].

Σχετικά λιγότερο μελετημένη κατά την έρευνα 
της αιτιοπαθογένειας της σκολίωσης είναι το πώς 
ο μοναδικός συνδυασμός ανθρώπινου σχήματος, 
λειτουργίας, μεγέθους, σχήματος, προτύπων ανά-
πτυξης και επίκτητης πλευρικής ανάπτυξης κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξης που τη διαφοροποιεί από την 
αντίστοιχη από άλλα είδη πρωτευόντων που μπο-
ρεί να προδιαθέτουν στον άνθρωπο, αλλά όχι στα 
άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά στην ιδιοπαθή εφη-
βική σκολίωση (AIS). Εισάγει στην παρακολούθηση 
των διαφόρων σειριακών μελετών, ανασκοπεί τις 
μελέτες που αναφέρονται με το θέμα από διάφο-
ρους συγγραφείς και ομάδες ενδιαφέροντος. Σκο-
πός όλων των παραπάνω είναι η πρόκληση μιας 
ευρείας συζήτησης βασιζόμενης επί ενδείξεων και 
θεωρητικών ερμηνειών των εκάστοτε παρατηρή-
σεων. Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω 
θα πρέπει να επεκταθεί ο ρόλος της ομάδας ηλε-
κτρονικής αναζήτησης του Διεθνούς Ομοσπόνδου 
Σώματος για την Μελέτη της Αιτιολογίας της Σκο-

λίωσης (International Federated Body on Scoliosis 
Etiology, IBSE), το οποία ασχολήθηκε με εννέα 
συγκεκριμένα θέματα από το 2003 μέχρι το 2013 
[Sevastik et al 2003, Grivas et al in press]. 

Ενώ συσχετισμός μεταξύ της σκολίωσης και 
της αύξησης έχει μελετηθεί από σαράντα ετών και 
πλέον [Burwell 1971], η πρόοδος της κατανόησης 
των παθογενετικών μηχανισμών της ιδιοπαθούς 
εφηβικής σκολίωσης (AIS) αναχαιτίστηκε από μια 
σχετική έλλειψη των βασικών βιολογικών και εμβι-
ομηχανικών δεδομένων. Έτσι, τόσο η συνακόλου-
θη έμφαση στους παθογενετικούς μηχανισμούς 
της παραμόρφωσης στο οβελιαίο επίπεδο [Burwell 
1971], όσο και της σχετικής υπερανάπτυξης της 
πρόσθιας μοίρας της σπονδυλικής στήλης [Guo et 
al 2005], οι επιτεύξεις όσον αφορά στην κατανό-
ηση βιολογικών μηχανισμών κατέστησαν δυνατή 
τη γνώση των σκολιωτικών μηχανισμών ιδιαίτερα 
μετά το έτος 2000 [Lowe et al 2000, Burwell και 
Dangerfield 2000, Burwell 2002]. Υπάρχουν περι-
ορισμοί στις γνώσεις των μηχανισμών αυτών όσον 
αφορά στο επίπεδο της βιοχημείας και της ενδο-
κρινολογίας της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης 
(AIS) [Lombardi et al 2011] και οι παθολογικές 
εξωσπονδυλικές σκελετικές ασυμμετρίες που αφο-
ρούν στο μήκος σε κορίτσια με εφηβική ιδιοπαθή 
σκολίωση, οι οποίες επί του παρόντος άγνωστης 
κλινικής σημασίας [Grivas et al in press, Wang et 
al 2011, Burwell et al 2012]. Η πρωτογενής έρευ-
να πάνω στην υπόθεσης της γενετικής παραλλα-
γής της σκολιωτικής νόσου οδήγησε σε σημαντι-
κές επιτεύξεις [Wise et al 2008]. Στο πλαίσιο της 
δημόσιας συζήτησης του Βρετανικού Ιδρύματος 
για τη Μελέτη της Σκολίωσης (British Scoliosis 
Research Foundation - BSRF) [International 
Scoliosis Genetics Interest Group: (accessed April 
2013) BSRF Research Forum] υπάρχει ιδιαίτε-
ρο χωριστό πλαίσιο δημόσιας συζήτησης υπό τον 
τίτλο Διεθνής Ομάδα Ενδιαφέροντος Γενετικής 
της Σκολίωσης (International Scoliosis Genetics 
Interest Group – ISGIG), που αποτελεί μια ομάδα 
ειδικών που σχηματίστηκε το 2011 στο Διεθνές 
Συμπόσιο Philipp Zorab. Ο πιθανός ρόλος των πε-
ριβαλλοντικών και επίκτητων αιτιοπαθογενετικών 
παραγόντων που ενοχοποιούνται κατά τη μελέτη 
της γενετικής της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης 
είναι αβέβαιος [Burwell et al 2011]. Η εφαρμογή 
τρισδιάστατων εμβιομηχανικών μεθόδων για τη 
μελέτη της κινητικότητας του κορμού [Beauchamp 
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1992], οι τεχνικές προσομοίωσης με τη μέθο-
δο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων [Shi et al 
2011] και η από εμβιομηχανική άποψη αξιολόγηση 
της υπόθεσης του φαύλου κύκλου [Stokes et al 
2006] αποτελούν σημαντικά δεδομένα προσέγγι-
σης του προβλήματος. Ενώ η νευροβιολογική και 
η νευρομυϊκή φύση της αιτιοπαθογένειας της ιδι-
οπαθούς εφηβικής σκολίωσης υποστηρίζονται από 
αύξουσες ενδείξεις, έχουν αποκαλυφθεί συστημα-
τικές μεταβολικές διαταραχές [Lowe et al 2004, 
Moreau et al 2004, Acaroglu et al 2012] που υπο-
δηλώνουν μια γενικευμένη οργανική συμμετοχή 
[Burwell και Dangerfield 2012] που καθιστά απα-
ραίτητη τη μελέτη παραμέτρων από το περιφερικό 
αίμα σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από ιδι-
οπαθή σκολίωση [Moreau et al 2009]. 

Σχετικώς λιγότερο διερευνημένο κατά την 
έρευνα τη σχετική με την αιτιοπαθογένεια της 
σκολίωσης είναι το κατά πόσον ο αποκλειστικός 
συνδυασμός της ανθρώπινης μορφής, της λειτουρ-
γικότητας, του μεγέθους, του σχήματος, του ανα-
πτυξιακού προτύπου και της επίκτητης απόκλισης 
των ανατομικών σχηματισμών από το μέσο επίπε-
δο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ανθρώπων 
σε σχέση με τα άλλα πρωτεύοντα και τα διακρίνει 
από αυτά σε ότι αφορά στην προδιάθεσή τους για 
την ανάπτυξη σκολίωσης. Είναι προφανής λοιπόν 
η εξελικτική σημασία αυτής της παρατήρησης ως 
στοιχειώδους οργανωτικής υπόθεσης της βιολο-
γικής βάσης του φυσικής της εξέλιξης [Gluckman 
et al 2009]. Κάποιες κλινικές ιδιαιτερότητες και οι 
υποκείμενοι γενετικοί και παθοφυσιολογικοί λόγοι 
που οδηγούν σε αυτές και μπορεί να προδιαθέτουν 
στην εμφάνιση της σκολίωσης και έχουν σχέση με 
την όρθια στάση με διποδισμό, με τις στροφικές 
κινήσεις της σπονδυλικής στήλης και τις αντισταθ-
μιστικές τους κατά τη βάδιση [Burwell et al 1992], 
με την ασυμμετρία της φυσιολογικής σπονδυλικής 
στήλης [Castelein 2012], με το θωρακικό κλωβό 
[Sevastik et al 2003, Grivas et al 1991, Grivas et 
al 1992], με τα άνω άκρα [Burwell et al 2012] και 
με τη δεξιοχειρία [Grivas et al 2006, Goldberg et al 
2006], με την παρατεταμένη περίοδο της καμπύλης 
αύξησης στον άνθρωπο και την ώση της αύξησης 
της εφηβικής περιόδου [Bogin 2008] τη νευροεν-
δοκρινική ρύθμιση της οστικής αύξησης και ωρί-
μανσης [Burwell et al 2002, Chu et al 2008, Chu 
et al 2008] και την διακοπή της αμφοτερόπλευρης 
συμμετρίας [Burwell et al 2006]. Επί πειραματικού 

επιπέδου στα τετράποδα ή στα δυνάμενα να δι-
ποδίσουν [Machida et al 2006] οι παθογενετικοί 
μηχανισμοί της σκολίωσης έχουν μελετηθεί ευρέ-
ως αλλά πάντα παραμένει το ερώτημα του κατά 
πόσον τα πειραματικά δεδομένα έχουν εφαρμογή 
επί του ανθρώπου. Αυτές οι σειριακές μελέτες αρ-
χίζουν με μια περίληψη των παρουσιάσεων κατά 
το έτος 2012 που συλλέχθηκαν από δύο διεθνή 
συνέδρια αφιερωμένα στη σκολίωση εκείνο της δι-
εθνούς εταιρείας για τη μελέτη των παραμορφώ-
σεων της σπονδυλική στήλης που συγκλήθηκε στο 
Poznan της Πολωνίας και τη εταιρείας μελέτης της 
σκολίωσης που συγκλήθηκε στο Σικάγο [Burwell 
et al 2013]. των παρουσιάσεων αποκαλύπτει την 
ποικιλία της τρέχουσας έρευνας των θεωριών για 
την αιτιοπαθογένεια της σκολίωσης και την έλλει-
ψη ενοποιητικής υπόθεσης. Η τελευταία μπορεί να 
προκύψει ως αποτέλεσμα της εφηβικής ιδιοπαθούς 
σκολίωσης επειδή δεν αποτελεί μια νοσηρή κατά-
σταση αλλά το τελικό αποτέλεσμα των κοινών πα-
θοφυσιολογικών οδών με εκδηλώσεις στον κορμό 
με αποτέλεσμα διαταραχές σε διάφορες αιτιοπα-
θογενετικές εξεργασίες που μπορεί να αλληλεπι-
δρούν με μηχανικού παράγοντες. 

Που οδηγεί η θεραπεία της εφηβικής ιδιοπα-
θούς σκολίωσης; Προς το παρόν, αυτή η έρευνα επί 
των αιτιοπαθογενετικών παραγόντων της σκολίω-
σης δεν συμβάλλει στην ενίσχυση του οπλοστασί-
ου αντιμετώπισής της τέτοια που να περιορίζει την 
προσήλωση του προς την πραγματιστική αντίληψη. 
Υπάρχει η ελπίδα ότι νεωτερικές μη χειρουργικές 
μέθοδοι θεραπείας [Grivas 2013] άλλες από την 
εφαρμογή κηδεμόνων θα ανακαλυφθούν που θα 
στοχεύουν στην αιτιολογία καθεαυτή ή/και στους 
αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες προκειμένου να 
αποφευχθεί η χειρουργική διόρθωση και να δια-
τηρηθεί η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης. 
Η αποτροπή της επιδείνωσης των κυρτωμάτων αν 
και όχι αυτή καθεαυτή η έναρξη της παραμόρφω-
σης λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας 
εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της έρευνα της αιτιοπαθογένειας της εφηβικής ιδι-
οπαθούς σκολίωσης. 
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Περίληψη
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση συγκεκριμένης 

τεχνικής ελέγχου της οστικής ενσωμάτωσης ορθοπαιδικών εμφυ-
τευμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα.

Είναι γνωστό ότι μεγάλος αριθμός ασθενών που υποβάλλονται 
σε ορθοπαιδικές ε- πεμβάσεις είναι ηλικιωμένοι/ες και λαμβάνουν 
φαρμακευτική αγωγή χρόνια ή για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η 
επίδραση των περισσοτέρων φαρμάκων στην οστική ενσωμάτωση 
είναι προς το παρόν άγνωστη, παρόλο που η διαδικασία της οστι-
κής ενσωμάτωσης προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό προς τη διαδι-
κασία πώρωσης των κα- ταγμάτων και η ομαλή ή μη εξέλιξή της 
«σφραγίζεται» κατά το άμεσο μετεγχειρητικό διάστημα. Η μελέτη 
αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τον έλεγχο της επίδρασης φαρ- 
μακευτικών και άλλων ουσιών στην οστική ενσωμάτωση.

Εκτίμηση της οστικής 
ενσωμάτωσης ορθοπαιδικών 

 εμφυτευμάτων από 
 ανοξείδωτο χάλυβα.
 Πρόταση πειραματικού μοντέλου 
 σε επίμυες
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Abstract
The purpose of this study is to present a specific control 

technique of osseointegration of orthopedic implants made 
of stainless steel. It is known that a large number of pa- 
tients undergoing orthopedic surgery are elderly and taking 
medication for years or for some time. The effect of several 
drugs on osseointegration is currently unknown, although the 
process of osseointegration is very similar to the process of 
bone healing and its normal or abnormal progress is ‘’sealed’’ in 
the immediate postoperative peri- od. This study will form the 
basis for monitoring the impact of pharmaceutical and other 
substances on osseointegration.

Key words:

osseointegration, implants

rats

“Procroustis” apparatus

experimental model
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Εισαγωγή
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος ορθοπαι-
δικός κατά την άσκηση της ειδικότητάς του είναι η 
οστική ενσωμάτωση των διαφόρων ορθοπαιδικών 
εμφυτευμάτων. Τα τελευταία είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα, έτσι ώστε να είναι βιο-συμβατά 
(να μπορούν δηλαδή να λειτουργούν in vivo χωρίς 
να προκαλούν τοπικά ή συστηματικά ανεπιθύμη-
τα προβλήματα), να είναι ανθεκτικά στη διάβρω-
ση (ικανά να αντέχουν στο in vivo περιβάλλον στο 
οποίο έχουν τοποθετηθεί) και να έχουν συγκεκρι-
μένες μηχανικές ιδιότητες (ελαστική παραμόρ-
φωση, αντοχή στη φθορά). Ωστόσο, το περιβάλ-
λον μέσα στο οποίο τοποθετούνται τα υλικά αυτά 
δεν είναι ιδανικό. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι 
επιρρεπής σε διάφορες παθήσεις που συχνά απαι-
τούν τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, χρόνιας ή 
για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η λήψη φαρμάκων δεν είναι γνωστό 
αν και πώς επηρεάζει την ενσωμάτωση των ορθο-
παιδικών εμφυτευμάτων.

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσία-
ση συγκεκριμένης τεχνικής ελέγχου της οστικής 
ενσωμάτωσης ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει 
τη βάση για τον έλεγχο της επίδραση φαρμακευτι-
κών και άλλων ουσιών στην οστική ενσωμάτωση.

Υλικά και μέθοδος
Ο έλεγχος της οστικής ενσωμάτωσης πραγμα-

τοποιείται σε άρρενες ενήλικους επίμυες, βάρους 
περίπου 320-350 gr. και ηλικίας 3 μηνών κατά τη 
στιγμή του πειράματος. Οι επίμυες διατηρούνται 
σε θερμοκρασία 22oC, δύο επίμυες ανά ένα κλου-
βί διαστάσεων 40Χ38Χ30 cm, με ελεύθερη πρό-
σβαση σε νερό και τροφή. Υπό γενική αναισθησία 
(midazolam 5 mg/kg IM), αφού χορηγηθεί παυσί-
πονη και αντιβιωτική αγωγή (Acetaminophen 300 
mg/kg PO, Amoxycillin 100 mg/kg SC αντίστοιχα) 
(Hawk et al 2005) και υπό άσηπτες συνθήκες, διε-
νεργείται αφαίρεση του τριχώματος από την περι-
οχή του άνω τριτημορίου της κνήμης και στα δύο 
οπίσθια άκρα (Εικόνα 1). Στη συνέχεια διενεργεί-
ται τομή επί του δέρματος στο άνω τριτημόριο της 
κνήμης, και στην πρόσθια επιφάνεια αυτής (περιο-
χή κνημιαίων κονδύλων) μήκους περίπου 15 mm 
(Εικόνα 1).

Εικ. 1 – Τομή επί του δέρματος του κάτω τριτημορίου της 
κνήμης

Διατέμνεται η εν τω βάθει περιτονία και δια 
μέσου των μυών της εσωτερικής επιφάνειας της 
κνήμης γίνεται προσπέλαση της εσωτερικής επιφά-
νειας του κεντρικού άκρου της κνήμης (Εικόνα 2).

Εικ. 2 – Προσπέλαση του κεντρικού πέρατος της κνήμης και 
τρυπανισμός.

Εν συνεχεία εμφυτεύεται από μια προκατασκευ-
ασμένη αυτοκόπτουσα βίδα (Εικόνα 3) ανοξείδω-
του χάλυβα διαμέτρου 2mm και μήκους 15mm σε 
κάθε κνήμη,
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Εικ. 3 - Αυτοκόπτουσα βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

κάθετα ως προς τον επιμήκη άξονα του οστού 
(Εικόνα 4).

Εικ. 4 – Εισαγωγή βίδας κάθετα προς τον διαμήκη άξονα.

Ακολουθεί συρραφή της εν τω βάθει περιτονίας 
και του δέρματος με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 
υπάρχει πλήρης κάλυψη των βιδών από τα πέριξ 
μαλακά μόρια.

Όταν ολοκληρωθεί η τέταρτη μετεγχειρητική 
εβδομάδα τα πειραματόζωα θυσιάζονται με υπερ-
δοσολογία πεντοβαρβιτάλης ενδοπεριτοναϊκά (φυ-
σιολογική δόση 40-85 mg/kg) (Hawk et al 2005), 
πραγματοποιείται απεξάρθρωση της κνήμης στο 
επίπεδο του γόνατος, αφαιρούνται όλα τα μαλακά 
μόρια και το παρασκεύασμα τοποθετείται άμεσα 
σε αποστειρωμένο δοχείο με φυσιολογικό ορό. Τα 
δείγματα (οι κνήμες μαζί με τις εμφυτευμένες βί-
δες) μεταφέρονται σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά τη θυσία των πειραματοζώων στο Εργαστή-
ριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχα-
νολογίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ο απα-
ραίτητος εξοπλισμός για τη μέτρηση της δύναμης 

αφαίρεσης της βίδας.

Με την άφιξη των δειγμάτων στο εργαστήριο 
γίνεται εγκιβωτισμός τους σε ρητίνη (Εικόνα 5).

Εικ. 5 - Εγκιβωτισμός των κνημών σε ρητίνη.

Στη συνέχεια το πρώτο δείγμα προσαρμόζεται 
σε διάταξη υπολογισμού δύναμης εξόλκυσης (pull 
out strength) και το δεύτερο δείγμα σε διάταξη 
υπολογισμού δύναμης ροπής (torque) (Εικόνες 6, 
6a, 7 και 7a).

Εικ. 6 - Διάταξη υπολογισμού ροπής.
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Εικ. 6a - Το δείγμα σε σχέση με τη διάταξη.

Εικ. 7 - Ο τρόπος της καταπόνησης.

Εικ. 7a – Η άσκηση καταπόνησης επί των δειγμάτων.

Οι δύο διατάξεις αυτές προσαρμόζονται σε 
κοινή βάση / συσκευή (Procroustis), η οποία είναι 
συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή για την 
ψηφιακή καταγραφή των αποτελεσμάτων (Εικόνα 
8 και 8a).

Εικ. 8 – Διασύνδεση με «Procroustis»
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Εικ. 8a – Διασύνδεση με Η/Υ

Η πειραματική διάταξη με την επωνυμία 
«Procroustis» σχεδιάσθηκε και κατασκευάστηκε 
από το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Δια-
μορφωτικής Μηχανολογίας (ΕΕΔΜ) του Τμήματος 
Μηχανολόγων του ΑΠΘ. Πρόκειται για πειραματι-
κή διάταξη (Εικόνα 9) καθοδηγούμενη από ειδικά 
εξελιγμένο λογισμικό και ρυθμίσεις ούτως ώστε η 
λειτουργία της να είναι πλήρως αυτοματοποιημέ-
νη6. Αποτελείται από δύο βασικούς μηχανισμούς. 
Ο πρώτος είναι ο μηχανισμός σταθεροποίησης του 
οστού. Ο μηχανισμός φαίνεται στην εικόνα 9 κάτω 
αριστερά και σε μεγέθυνση στην εικόνα κάτω δε-
ξιά.

Ο δεύτερος μηχανισμός (εικόνα 9) αποτελείται 
από ένα κυκλικής διατομής έμβολο, μέσω του οποί-
ου ασκείται πίεση. Ανάμεσα στο έμβολο και τον εμ-
βολέα έχει τοποθετηθεί δυναμοκυψέλη, με σκοπό 
την άμεση καταγραφή της δύναμης που ασκήθηκε 
στο οστούν. Για τη σταθεροποίηση του μηχανισμού, 
έχουν δημιουργηθεί δύο μεγάλης στιβαρότητας 
δοκοί, στις οποίες μπορεί να μετακινηθεί ο μηχα-
νισμός με το έμβολο, ανάλογα με τις ανάγκες του 
πειράματος. Η κίνηση του εμβολέα κυκλικής διατο-
μής γίνεται μέσω πνευματικής διάταξης.

Εικ. 9 – Έμβολο κυκλικής διατομής

Ταυτόχρονα έχει κατασκευασθεί διάταξη, η οποία 
έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τον «Procroustis» 
με σκοπό τη μετατροπή της κάθετης δύναμης, σε 
δύναμη ροπής (εικόνα 10 και 10a). Αυτό δίνει τη 
δυνατότητα υπολογισμού της δύναμης ροπής που 
ασκείται στο έμβολο.

Εικ. 10 – Η διάταξη του κυκλικού εμβόλου.
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Εικ. 10a – Η διάταξη του κυκλικού εμβόλου σε δράση.

Η πειραματική διάταξη «Procroustis», με οποιον-
δήποτε μηχανισμό και αν χρησιμοποιηθεί, έχει ως 
σκοπό την καταγραφή των μεγεθών που υπολογί-
ζονται μέσω αυτόματου ελέγχου της πίεσης που 
διοχετεύεται στο έμβολο. Η δύναμη και η εμφα-
νιζόμενη μετατόπιση του εμβόλου καταγράφονται 
και εμφανίζονται σε διάγραμμα σε συνάρτηση με 
το χρόνο σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, που 
αποτελεί μέρος της πειραματικής διάταξης (σχήμα 
11).

Η καταγραφή της δύναμης πραγματοποιείται 
μέσω δυναμοκυψέλης, η οποία είναι τοποθετημένη 
στο κάτω μέρος της πλάκας κίνησης του εμβόλου 
και πάνω από τον εμβολέα (σχήμα 9). Η δυναμο-
κυψέλη καταγράφει το αναλογικό σήμα κατά τη 
διάρκεια του πειράματος, το οποίο μετατρέπεται 
σε ψηφιακό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο ψη-
φιακός έλεγχος της πειραματικής διάταξης, η επε-
ξεργασία των δεδομένων, η καταγραφή και η εμ-
φάνιση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη βοήθεια 
ειδικού προγράμματος, που βασίζεται στο λογισμι-
κό «Labview» (εικόνα 11).

Σχήμα 11 – Η όλη πειραματική διάταξη και καταγραφή.

Συζήτηση
Ως οστική ενσωμάτωση ορίζεται η απευθείας 

δομική και λειτουργική σύνδεση μεταξύ του ζώντος 
οστού και της ενδοπρόθεσης. Μια ενδοπρόθεση 
θεωρείται οτι έχει ενσωματωθεί με το πέριξ οστούν 
όταν ουδεμία κίνηση μεταξύ των δύο αυτών στοι-
χείων υπάρχει. Αυτό σημαίνει οτι στην οστεοεν-
σωμάτωση υπάρχει ένας μηχανισμός αγκίστρωσης 
μέσω του οποίου τα στοιχεία της ενδοπρόθεσης 
μπορούν να ενσωματωθούν στο οστούν και να δι-
ατηρήσουν αυτόν το μηχανισμό αγκίστρωσης κάτω 
από φυσιολογικές συνθήκες φόρτισης (Brånemark 
R et al 2001, Mavrogenis et al 2009).

Τα ορθοπαιδικά εμφυτεύματα είναι συνθετικά 
ή φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται in vivo για 
να υποκαταστήσουν ή να ενισχύσουν τη λειτουρ-
γία του μυοσκελετικού συστήματος. Χρησιμοποι-
ούνται στην οστεοσύνθεση των καταγμάτων και 
των οστεοτομιών, στις αρθροδέσεις και στις ολικές 
αθροπλαστικές. Τα υλικά αυτά είναι σχεδιασμένα 
έτσι ώστε να είναι βιοσυμβατά (να μπορούν να λει-
τουργούν in vivo χωρίς να προκαλούν τοπικές ή 
συστηματικές δυσμενείς αντιδράσεις), ανθεκτικά 
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στη διάβρωση (ικανά να αντέχουν στο in vivo πε-
ριβάλλον τους) και έχουν συγκεκριμένες μηχανικές 
ιδιότητες. Όσον αφορά στη σύστασή τους, υπάρ-
χουν υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα και κράματα 
διαφόρων μετάλλων (π.χ. CoCrMo, Ti-6Al-4V). 
Άλλα μη μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται ως 
εμφυτεύματα είναι τα πολυαιθυλένια, το ακρυλικό 
τσιμέντο (PMMA), η σιλικόνη, τα κεραμικά, καθώς 
και ο άνθρακας με επικάλυψη πολυγαλακτικού 
οξέος (PLA) (Miller 2008, Lieberman 2009).

Στην οστική ενσωμάτωση ο ορθοπαιδικός χει-
ρουργός εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα του οστού 
για πώρωση και ανακατασκευή, χρησιμοποιώντας 
προθέσεις ειδικού σχεδιασμού που επιτρέπουν την 
ενσωμάτωσή τους στο ζώντα ιστό. Επειδή η οστε-
οενσωμάτωση στηρίζεται στην ιδιότητα του οστού 
να πωρούται και να ανακατασκευάζεται, οι παράγο-
ντες που επηρεάζουν την οστεοενσωμάτωση είναι 
κοινοί με αυτούς της επούλωσης των καταγμάτων.

Είναι γνωστό ότι μεγάλος αριθμός ασθενών 
που υποβάλλονται σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις 
είναι ηλικιωμένοι/ες και λαμβάνουν φαρμακευτική 
αγωγή χρόνια ή για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η 
επίδραση των περισσοτέρων φαρμάκων στην οστι-
κή ενσωμάτωση είναι προς το παρόν άγνωστη, πα-
ρόλο που η διαδικασία της οστικής ενσωμάτωσης 
προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό προς τη διαδικασία 
πώρωσης των καταγμάτων και η ομαλή ή μη εξέ-
λιξή της «σφραγίζεται» κατά το άμεσο μετεγχειρη-
τικό διάστημα.

Η χαλάρωση των ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων 
αποτελεί ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα λόγω της 

αυξημένης νοσηρότητας που συνεπάγεται για τους 
ασθενείς και λόγω του αυξημένου κόστους που 
προκαλεί στα Συστήματα Υγείας των αναπτυγμέ-
νων χωρών. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνει γνωστό το κατά πόσο 
η λήψη διαφόρων φαρμάκων μπορεί να επηρεά-
σει θετικά ή αρνητικά την οστική ενσωμάτωση. Αν 
μεν την επηρεάζει θετικά, ίσως να είναι σκόπιμη η 
επιλογή των συγκεκριμένων φαρμάκων έναντι άλ-
λων με παρόμοια δράση. Αν αντίθετα η επίδρασή 
τους είναι αρνητική, θα μπορούσε να προτιμηθεί 
η αντικατάστασή τους με άλλες φαρμακευτικές 
ουσίες με παρόμοια δράση (έστω και προσωρινά) 
σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις που 
περιλαμβάνουν την εμφύτευση ορθοπαιδικών υλι-
κών.

Λόγω του γεγονότος ότι:

Δεν υπάρχει σαφώς εκπεφρασμένη βιβλιο-1. 
γραφική άποψη,

Είναι αδύνατο να διαπιστωθεί η οστική εν-2. 
σωμάτωση σε ανθρώπους χωρίς να συνο-
δεύεται η αντίστοιχη έρευνα από ιδιαίτερα 
αυξημένη νοσηρότητα,

Η πραγματοποίηση κλινικής μελέτης με το 3. 
συγκεκριμένο αντικείμενο αντίκειται στις αρ-
χές της Ορθής Κλινικής Πρακτικής,

σχεδιάσθηκε το συγκεκριμένο πειραματικό μο-
ντέλο, με το οποίο θα μπορεί να ελεγχθεί η οστε-
οενσωμάτωση καθώς επίσης και το αν οι υπό με-
λέτη ουσίες την επηρεάζουν αρνητικά, θετικά ή 
ουδέτερα.
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