
Περίληψη

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι να καταδειχθεί 
ότι τα κατάγματα του ιερού οστού όχι μόνο δεν είναι τόσο σπάνια 
όσο θεωρείται, αλλά λανθάνουν στο σκελετικό υπόβαθρο πολλών 
ασταθών κακώσεων της λεκάνης και αποτελούν τον πυρήνα των 
χαρακτηριστικών του κάθετου διαχωρισμού που υποκρύπτεται. 
Συνδέονται, επίσης με μεγάλη συχνότητα, νευρολογικών κυρίως 
επιπλοκών, όχι πάντοτε σε αντιστοιχία με την εντόπισή τους.
Ασθενείς και μέθοδος. Κατά την εικοσαετία από το Μάιο 1987 
έως τον Απρίλιο 2006 αντιμετωπίστηκαν στο Νοσοκομείο μας 105 
πολυτραυματίες με μηχανικώς και αιμοδυναμικώς ασταθή κατάγ-
ματα λεκάνης. 93 επέζησαν και παρακολουθούνται. Από αυτούς 
20 ασθενείς έφεραν κατάγματα ιερού οστού. Ανήκαν στις εξής κα-
τηγορίες: 1) πέντε ζώνης I, 2) εννέα ζώνης II, 3) ένα ζώνης III, 4) 
τρία εγκάρσια και 5) δύο μεγάλες ισχιοϊερές αποσπάσεις. Τέσσερις 
ασθενείς παρουσίασαν νευρολογική σημειολογία από το οσφυοϊε-
ρό στέλεχος, δύο άρρενες ασθενείς είχαν ρήξη υμενώδους μοίρας 
ουρήθρας και ένας ρήξη ουρητήρα. Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν 
με υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών και το κάταγμα της λεκά-
νης σταθεροποιήθηκε με πρόσθια πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης, απλά ορθογώνια ή τραπεζοειδή ενώ σε δύο έγινε ταυτόχρονη 
σταθεροποίηση του προσθίου δακτυλίου και αποκατάσταση των 
συνοδών μυοσκελετικών κακώσεων.

Κατάγματα του ιερού οστού.
Eίναι πιο συχνά από ό,τι θεωρού-
με και πόσο επιβαρύνουν την πρό-
γνωση των ασταθών καταγμάτων 
του πυελικού δακτυλίου; 
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Αποτελέσματα. Οι ασθενείς επιβίωσαν, η κινητικό-
τητά τους αποκαταστάθηκε σε ικανοποιητικό βαθ-
μό αν και με ιερολαγόνιο άλγος σχεδόν στο σύνολό 
τους. Δύο εμφάνισαν αντιρροπούμενη ανισοσκελία, 
σε δύο επέμεινε βελτιωμένη η νευρολογική σημειο-
λογία. Οι άρρενες ασθενείς με ρήξη ουρήθρας εμφά-
νισαν μετατραυματικά στενώματα ουρήθρας.
Συμπέρασμα. Τα κατάγματα του ιερού οστού 
αποτελούν δυσμενές προγνωστικό συστατικό των 
κακώσεων του πυελικού δακτυλίου κυρίως όσον 
αφορά στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Πολύ 
συχνά διαφεύγουν της προσοχής ή υποτιμώνται.

Εισαγωγή

Τα κατάγματα του ιερού οστού θεωρούνται 
σχετικώς σπάνια (Denis et al 1988). Τα κατάγμα-
τα αυτά σπανίως παρουσιάζονται ως μεμονωμέ-
νες κακώσεις αλλά συνεξετάζονται στο γενικότε-
ρο σύνολο που συνιστούν οι κακώσεις της πυέλου 
(Pennal 1980, Tile 1984, Tile 1988, Tile 1996). Πι-
θανότατα η κυριαρχούσα εμβιομηχανική άποψη 
για το ρόλο του ιερού οστού στις σύνθετες κακώ-
σεις της λεκάνης να κατέστησε λιγότερο ζωηρό 
το ενδιαφέρον για τα κατάγματα του ιερού καθ’ 
εαυτού. Παρόλα αυτά τα κατάγματα του ιερού 
οστού εξακολουθούν να υποθηκεύουν το αποτέ-
λεσμα των οπισθίων κακώσεων της λεκάνης με ή 
χωρίς διακοπή της συνέχειας του πυελικού δακτυ-
λίου τόσο βραχυπροθέσμως, μεσοπροθέσμως όσο 
καί μακροπροθέσμως (Denis et al 1988, Dujardin 
et al 1998, Tötterman et al 2006, Tötterman et al 
2007). 

Ασθενείς και μέθοδος 

Κατά την εικοσαετία από το Μάιο 1987 έως τον 
Απρίλιο 2006 (20 έτη) αντιμετωπίστηκαν στο Νο-
σοκομείο μας 105 ασθενείς με μηχανικώς και αιμο-
δυναμικώς ασταθή κατάγματα λεκάνης. Από τους 
ασθενείς αυτούς 93 επιζώντες παρακολουθήθηκαν 
και παρακολουθούνται έκτοτε για τα συναφή με 
τον τραυματισμό τους και για άλλα συναφή ή μη 
προβλήματα. Από αυτούς 20 ασθενείς έφεραν διά-
φορα κλινικώς σημαντικά κατάγματα του ιερού 
οστού. Ανήκαν στις εξής κατηγορίες με βάση τη 

διαίρεση των Denis και συνεργατών (Denis et al 
1988) (Σχήμα 1): 1) πέντε ζώνης I, 2) εννέα ζώνης 
II, 3) ένα ζώνης III, 4) τρία εγκάρσια και 5) δύο 
μεγάλες ισχιοϊερές αποσπάσεις (Σχήμα 2), στοι-
χείο που θεωρείται ότι αποτελεί κριτήριο μεγάλης 
αστάθειας. Τέσσερις ασθενείς παρουσίασαν νευ-
ρολογική σημειολογία από το οσφυοϊερό στέλεχος 
όχι αντίστοιχη με το ύψος της βλάβης και την πι-
θανή άμεση σχέση της με τα κατεαγότα στοιχεία 
του ιερού οστού (Εικόνα 1). Δύο άρρενες ασθενείς 
με κακώσεις από άσκηση πλαγιοπλάγιας συμπίε-
σης εμφάνισαν ρήξη της υμενώδους μοίρας της ου-
ρήθρας και ένας άλλος ρήξη ουρητήρα (Εικόνα 2). 

Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με υποστήρι-
ξη των ζωτικών λειτουργιών νοσηλευόμενοι στη 
μονάδα εντατικής νοσηλείας για χρόνο που κυ-
μάνθηκε από 5 έως 34 ημέρες. Τα κατάγματα της 
λεκάνης σταθεροποιήθηκαν με πρόσθια πλαίσια 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης είτε απλά ορθογώ-
νια είτε, κατά τα πρώτα έτη, με τραπεζοειδή μετά 
κλειστή ανάταξη σε δύο ασθενείς μετά λίγες ημέ-
ρες άσκησης σκελετικής έλξης (εικόνα 3). Σε δύο 
ασθενείς έγινε ταυτόχρονη σταθεροποίηση του 
προσθίου δακτυλίου λόγω εμπλοκής μαλακών 
μορίων και αδυναμίας επίτευξης κλειστής απο-
δεκτής ανάταξης. Σε όλους τους ασθενείς αναλή-
φθηκε παραλλήλως αποκατάσταση των συνοδών 
μυοσκελετικών κακώσεων που αφορούσαν στον 
περιφερικό σκελετό ενώ επί ενός ασθενούς που 
έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος και είχε ασταθές 
κάταγμα-εξάρθρημα της θωρακοοσφυϊκής μοί-
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Σχήμα 1 - Οι ζώνες βλάβης του ιερού κατά Denis
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Εικόνα 1- Διατρηματικό κάταγμα με μη αντίστοιχη νευρολογική σημειολογία

Εικόνα 2 – Ρήξη ουρητήρα επί ασταθούς κατάγματος λεκάνης μετά κατάγματος ιερού.



30 Ορθοπαιδική, 21, 3, 2008

Εικόνα 3 – Διατρηματικό κάταγμα χωρίς νευρολογική σημειολογία

Εικόνα 4 - Κάταγμα ζώνης με ασταθές κάταγμα θωρακοοσφυϊκής μοίρας.



ρας της σπονδυλικής στήλης χωρίς νευρολογικά 
ευρήματα έγινε σε δεύτερο χρόνο οπίσθια σπον-
δυλοδεσία (εικόνα 4). Οι ουρολογικές κακώσεις 
αντιμετωπίστηκαν σε πρώτο χρόνο με υπερηβική 
κυστεοστομία και ουρητηροστομία και σε δεύτε-
ρο χρόνο με πλαστική ουρήθρας και ουροδόχου 
κύστης-ουρητήρων αντιστοίχως. 

Τα κατάγματα του ιερού οστού ακινητοποιήθη-
καν in situ και μόνο σε τρεις ασθενείς επιχειρήθη-
κε κλειστή ανάταξη του κατάγματος με δακτυλι-
κό χειρισμό.

Αποτελέσματα

Οι ασθενείς της σειράς επιβίωσαν των κακώσεών 
τους και είχαν καλό επίπεδο αποκατάστασης νοη-
τικών λειτουργιών. Άλλωστε κανένας από αυτούς 
δεν εμφάνιζε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η 
κινητικότητά τους αποκαταστάθηκε σε ικανοποι-
ητικό βαθμό αν και με ομολογημένο ιερολαγόνιο 
άλγος σχεδόν στο σύνολό τους. Δύο ασθενείς, ένας 

άνδρας και μια γυναίκα, εμφάνισαν καλώς αντιρ-
ροπούμενη ανισοσκελία. Σε δύο ασθενείς άρρενες 
επέμεινε, αν και βελτιωμένη, η νευρολογική σημει-
ολογία. Βελτιώθηκε η νευρολογική σημειολογία 
σε μη αντίστοιχες κακώσεις (εικόνα 5). Οι άρρενες 
ασθενείς με ρήξη ουρήθρας εμφάνισαν μετατραυ-
ματικά στενώματα ουρήθρας που αντιμετωπίστη-
καν συντηρητικώς. Δύο ασθενείς εμφάνισαν ετε-
ρότοπη οστεοποίηση ισχίου που αντιμετωπίστηκε 
συντηρητικώς χωρίς σημαντικά λειτουργικά ενο-
χλήματα. Η ρήξη του ουρητήρα αντιμετωπίστηκε 
με επιτυχία χειρουργικώς. 

Συζήτηση

Τα κατάγματα του ιερού οστού είναι σχετικώς 
σπάνια αλλά και παραγνωρισμένα με λίγες ανα-
φορές στη βιβλιογραφία αποκλειστικές γι’ αυτά, 
επειδή συνήθως συνεξετάζονται με τη διακοπή 
της συνέχειας του πυελικού δακτυλίου στο σύ-
νολό του. Μπορεί ο οπίσθιος πυελικός δακτύλι-
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Εικόνα 5- Υποκρυπτόμενο κάταγμα ιερού
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ος να αποτελεί σύστημα ανηρτημένων φορτίων 
ανάμεσα στις οπίσθιες άνω λαγόνιες άκανθες, τη 
μέση και τις πλάγιες ιερές ακρολοφίες, όπως πρό-
τεινε η ομάδα του Toronto (Tile 1984) αλλά για 
την κατανόηση της σημασίας των καταγμάτων 
του ιερού χρήσιμη είναι η παλιότερη θεωρία του 
Domisse (Domisse 1960) που θέλει τη μεταφορά 
των φορτίων να γίνεται μέσω ενός μέσου και δύο 
πλάγιων Ρωμανικών τόξων. Η θεωρία αυτή θεωρεί 
το ιερό οστούν ως τον κορυφαίο λίθο αυτού του 
τόξου (σχήμα 2). Η διακοπή της συνέχειάς του 
επομένως, διακόπτει τη συνέχεια του κεντρικού 
φέροντος στοιχείου με αποτέλεσμα την αποτυχία 
διατήρησης της ακεραιότητας του δακτυλίου και 
την τάση σύμπτωσης των δύο ημιπυέλων. 

Τα κατάγματα του ιερού συμφώνως προς τον 
Malgaigne (Malgaigne 1959) περιγράφηκαν για 
πρώτη φορά από το Γάλλο χειρουργό Richerand, 
ο οποίος αναγνώρισε πολύ προ της χρήσης των 
ακτινογραφιών κάταγμα ιερού οστού σε άνδρα 
ηλικίας 53 ετών που έπεσε από το ύψος παρα-
θύρου του 2ου ορόφου και προσγειώθηκε κατά 
την πτώση του στο αριστερό του πόδι. Ο ίδιος 
ο Joseph Francois Malgaigne πιστώνεται για την 
πρώτη περιγραφή των κακώσεων λεκάνης κάθε-
του διαχωρισμού με ή χωρίς συμμετοχή του ιερού 
που άλλωστε είναι από μακρού γνωστά στη βι-
βλιογραφία με το όνομά του και την παθολογική 
ανατομική τους περίγραψε ο Bucholz (Bucholz 
1981). Το 1945 o Bonnin (Bonnin 1945) ανέφε-
ρε ιππουριδική συνδρομή από πίεση οφειλόμενη 
σε παγίδευση των δύο ανωτέρων ιερών ριζών στα 
στοιχεία κατάγματος του ιερού, κατάσταση που 

χαρακτήρισε ως «μετατραυματική ισχιάδα». Από 
την άλλη πλευρά ο Goodell (Goodell 1966) πα-
ρατήρησε ότι τα νευρολογικά ελλείμματα είναι 
συχνότερα σε κακώσεις που περιλαμβάνουν και 
κάταγμα του ιερού οστού σε σχέση με κακώσεις 
της πυέλου που δεν περιλαμβάνουν. Πολλές φο-
ρές το νευρολογικό έλλειμμα δεν έχει σχέση με 
το κάταγμα και την πιθανή επίδρασή του επί των 
νευρικών στοιχείων. Η παρατήρηση αυτή επιβε-
βαιώνεται και από νεότερα δεδομένα (Kutsy et al 
2000) και συμφωνεί και με τις δικές μας παρατη-
ρήσεις επί δύο ασθενών της σειράς με νευρολο-
γικά ευρήματα. Η εξήγηση του φαινομένου είναι 
πιθανό να έχει σχέση με τη θέση της μέγιστης 
παρεκτόπισης που προκαλείται κατά την κά-
κωση και τη συνακόλουθη βλάβη των νευρικών 
πλεγμάτων (οσφυοϊερού στελέχους και οσφυϊκού 
πλέγματος), πρόκειται δηλαδή για πολύ βαριές 
κακώσεις. Η νευρολογική συμπτωματολογία σε 
σχέση με την επερχόμενη αστάθεια δεν έχει συ-
ζητηθεί ως λόγος. Μερικοί συγγραφείς (Fountain 
et al 1977, Fardon 1979) παρόλα αυτά αναφέρουν 
ότι προέβησαν σε αποσυμπίεση του ιερού οστού 
χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες σχετικές με τη φυ-
σική εξέλιξη των νευρολογικών ελλειμμάτων σε 
σχέση με τα κατάγματα του ιερού και σε μικρές 
σειρές ασθενών (εικόνα 5). 

Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της παρουσίασης 
είναι να δείξει τη σχετικώς μεγάλη συχνότητα 
των καταγμάτων του ιερού, κυρίως σε κακώσεις 
κάθετου διαχωρισμού. Τα περισσότερα από αυτά 
τα κατάγματα είχαν υποτιμηθεί κατά το χρόνο 
της πρώτης παρατήρησης όπως άλλωστε παρα-
τηρείται στη βιβλιογραφία (Schneider et al 1985, 
Lunjo et al 2007). Συζητείται ακόμη και η δυσμε-
νής επίδραση του κατάγματος του ιερού επί του 
τελικού λειτουργικού αποτελέσματος παρά τη 
φαινομενικώς μικρή επίδρασή του στη συνολική 
ακεραιότητα του πυελικού δακτυλίου.

Η ταξινόμηση των καταγμάτων του ιερού εί-
ναι αρκετά δυσχερής. Η παλιά διαίρεση ανάλογα 
με τη φορά της κυρίας καταγματικής γραμμής 
(Medelman 1937) σε επιμήκη, λοξά και οριζόντια 
δεν φαίνεται να εξυπηρετεί. Οι Fountain και συ-
νεργάτες (Fountain et al 1977) διέκριναν τα κα-
τάγματα του ιερού σε επιμήκη και εγκάρσια. Οι 

Σχήμα 2 - Τα Ρωμανικά τόξα της λεκάνης
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Patterson και Morton (Patterson και Morton 1961) 
θεωρούν το επίπεδο των βλαβών σχετικό με το 
επίπεδο του κατάγματος ενώ ο Bonnin (Bonnin 
1945) επικαλούμενος τη συνθετότητα των κα-
ταγμάτων του ιερού καταφεύγει στη διαίρεση 
των καταγματικών γραμμών σε κυρίες και δευτε-
ρεύουσες. Διακρίνει έτσι τους εξής τύπους: 1) κα-
τάγματα παρακείμενα των ωτοειδών επιφανειών, 
2) κατάγματα διά του πρώτου και δεύτερου ιερών 
τρημάτων με κεφαλική παρεκτόπιση ως προς τα 
πλάγια ιερά ογκώματα, 3) συμπιεστικά και συ-
ντριπτικά κατάγματα της περιοχής των πλάγιων 
ιερών ογκωμάτων με απώλεια του σχήματος του 
ιερού, 4) σχισμοειδή κατάγματα που διαχωρίζουν 
τα πλάγια ογκώματα από το 1ο, 2ο 3ο και 4ο ιερό 
τρήμα χωρίς ή με μικρή παρεκτόπιση, 5) αποσπα-
στικά κατάγματα των καταφύσεων των ισχυρών 
ισχιοϊερών συνδέσμων και 6) εγκάρσια κατάγμα-
τα. Η διαίρεση αυτή περιλαμβάνει πολλά από τα 
ενδεχόμενα αλλά είναι σύνθετη και δεν αποτελεί 
γρήγορο και ασφαλή οδηγό για την αναζήτηση 
νευρολογικών επιπλοκών και ιδιαίτερα εκείνο της 
νευρογενούς κύστης. 

Οι Denis και συνεργάτες (Denis et al 1988) προ-
τείνουν τη διάκριση των καταγμάτων του ιερού σε 
τρεις ζώνες. Τη ζώνη Ι (ζώνη των ιερών πτερύγων) 
που εξ ορισμού περιλαμβάνει τα κατάγματα διά 
των πτερύγων χωρίς βλάβη τόσο στα ιερά τρήμα-
τα όσο και τον ιερό σωλήνα. Στη ζώνη Ι περιλαμ-

βάνονται και οι μεγάλες ισχιοϊερές αποσπάσεις Η 
ζώνη ΙΙ (ζώνη των ιερών τρημάτων) περιλαμβάνει 
εμπλοκή στην καταγματική ζώνη ενός ή περισσο-
τέρων ιερών τρημάτων. Μπορεί να περιλαμβάνει 
και τις πτέρυγες αλλά όχι και τον ιερό σωλήνα. 
Η ζώνη ΙΙΙ (κεντρική ζώνη) περιλαμβάνει συμμε-
τοχή του ιερού σωλήνα στο κάταγμα (εικόνα 5). 
Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται και τα λεγόμενα 
εγκάρσια κατάγματα. 

Η εντόπιση του κατάγματος σε κάποια από αυ-
τές τις ζώνες δεικνύει πιθανή επίδραση επί του 
δυνητικού νευρολογικού ελλείμματος, όπως σε 
κάθε κάκωση οποιασδήποτε άλλης μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης. Τα υψηλά κατάγματα (Ι1-Ι2 
ή Ι2-Ι3) συνδέονται με παράλυση της ουροδόχου 
κύστης ενώ τα χαμηλά κατάγματα (Ι4 – Ι5) έχουν 
μικρότερες πιθανότητες. Η διαίρεση του Denis εί-
ναι απλή αλλά χρειάζεται επιπλέον προσδιορισμό 
της σταθερότητας της κάκωσης για τον καθορισμό 
των αναμενόμενων νευρολογικών ευρημάτων και 
του θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Η εξαίρεση από 
τη διαίρεση των εγκαρσίων καταγμάτων και των 
μεγάλων αποσπαστικών καταγμάτων των ισχιοϊε-
ρών ακανθών μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα ένα 
θεραπευτικό πρωτόκολλο, ιδιαίτερα όταν πρόκει-
ται για πολυτραυματίες.

Στη δική μας μελέτη οι μεγάλες ισχιοϊερές απο-
σπάσεις (σχήμα 5, εικόνα 6) και τα λεγόμενα εγκάρ-

3. Σχήμα 3 – Ισχιοϊερά απόσπαση. 4. Σχήμα 4 – Κάταγμα της ιεράς πτέρυγας
 με νευρολογικά ελλείμματα.
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σια κατάγματα δεν ήταν δυνατό να συνεξετάζονται 
με τα κατάγματα ζώνης ΙΙΙ. Οι κακώσεις αυτές έχουν 
διαφορετική προσωπικότητα και απαντούν επί εντε-
λώς διαφορετικών κακώσεων. Με τον τρόπο αυτό 
δεν είναι απαραίτητη η επιμέρους διαίρεση των κα-
ταγμάτων των ζωνών κατά Denis (Denis et al 1988) 
σε σταθερά και ασταθή.  

Συμπερασματικώς, τα κατάγματα του ιερού 
οστού είναι συχνότερα από ότι φαίνεται και υπο-
κρύπτονται κατά την αρχική διερεύνηση. Απο-
τελούν δυσμενές προγνωστικό συστατικό των 
κακώσεων του πυελικού δακτυλίου κυρίως όσον 
αφορά στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Abstract

Sacral fractures are they more often and how af-
fect end result in unstable pelvic injuries? 

Assantis V, Giannarakis A, Mikalef P, Tziris N, 
Bischiniotis I. 
AHEPA Hospital Thessaloniki, Greece. 

 Objective of this retrospective study is to define the 

incidence, morbidity and frequency of sacral frac-
tures in unstable pelvic injuries, but comprise the 
substrate of posterior instability and vertical shear 
feature, which is probably hidden beneath its pres-
ence. They are associated to neurological deficits 
not always in accordance with the fracture site. 

Patients and methods. From May 1987 to April 
2006, 105 consecutive patients were admitted in our 
Institution with mechanically and haemodynami-
cally unstable pelvic fractures, 93 survived and were 
followed-up to date. Twenty of these patients had a 
clinically significant pelvic fracture. They fell into 
one of the following types: 1) five-zone Ι, 2) nine-
zone ΙΙ, 3) one-zone ΙΙΙ, 4) three transverse frac-
tures, and 5) in two patients severe sacrotuberous 
avulsions. Four patients had a certain and persis-
tent neurological deficit from lumbosacral plexus, 
two male patients had posterior urethral fracture 
and one male too ruptured ureter. The patients of 
these series had a vital system support manage-
ment and the pelvic fracture was fixed by means of 
a simple anterior pelvic stabilization or a trapezoid 
frame, while in two anterior ring stabilization was 
undertaken in addition to the management of con-
comitant musculoskeletal injuries.

Εικόνα 6 – Ισχιοϊερά απόσπαση
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Results. The patients of these series survived, their 
mobility was restored satisfactorily though with a 
posterior sacroiliac pain in the most of them. Two 
patients had a well compensated leg length inequal-
ity, in two of them neurological deficit persisted 
though improved. Male patients with urethral tears 
had post-traumatic urethral constrictions.

Conclusions. Sacral bone fractures comprise an 
adverse prognostic feature of all posterior pelvic 
ring disruptions mainly as it concerning the final 
functional result. Frequently, they lack physicians’ 
attention or are underestimated. 

Key words:  Sacral fractures, Posterior pelvic instability, 
Neurological deficit and pelvic fractures 
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