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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:

1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 
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.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 
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.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 
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.

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

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το 
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: 

1. Η κατηγορία της εργασίας.

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

1. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 
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 αποτε-
λεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελληνικής 
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

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

2. The original manuscript and three duplicate 
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. 

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

4. Two cover sheets, to comply with our pol-
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:

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

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

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

4. Discussion: Be succinct. What does your 
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) A bibliography, double-spaced, of refer-
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).

b) The numerator and denominator should 
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. 

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

d) No other abbreviations or acronyms should 
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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Ιατρική χωρίς Ιατρούς και Νοσηλευτική χωρίς Νοσηλευτές, -τριες

Γράμμα από τον Εκδότη
1 Ιανουαρίου 2021

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο θύμα 
της οικονομικής κρίσης που ταλαιπώρησε και τα-
λαιπωρεί την πατρίδα μας κατά την τελευταία δε-
καετία ήταν ο χώρος της Υγείας. Το κακό φαίνεται 
να το αποτελειώνει η σπασμωδική διαχείριση της 
Πανδημίας, για την οποία τουλάχιστον υπάρχει η 
δικαιολογία ότι αποτελεί Παγκόσμιο Πρόβλημα. 
Δεν είναι όμως το ίδιο. 

Είναι λίγο περισσότερο από 20 χρόνια που στο 
δικό μας χώρο ιδιαίτερα της βόρειας Ελλάδας γι-
νόταν σύγκριση ενός υπερσύγχρονου Κρατικού 
Πανεπιστημιακού κλπ νοσοκομείου και μιας Ιδιω-
τικής Κλινικής υψηλών προδιαγραφών και μάλιστα 
επί σοσιαλιστικής, υποτίθεται, κυβέρνησης. Είναι 
περίπου 10 έτη, όταν στο χώρο μας έκλειναν τρία 
νοσοκομεία και μάλιστα με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο ειδικά για την Πανδημία: 

1. Το Νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων, προ-
βαλλόμενο τότε ως περιουσία του Ιταλικού 
Κράτους με τον τότε Πρωθυπουργό της σή-
μερα φίλης και συμμάχου σήμερα χώρας 
ερωτηθέντα σχετικώς και αρμοδίως να μη 
γνωρίζει τίποτε, 

2. Το νεόδμητο τετραώροφο κτίριο του Νοσο-
κομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νοση-
μάτων (καμία σχέση με την οικία Χατζηλα-
ζάρου φοιτητικών χρόνων των αρχαιοτέρων 
από μας) εγκαταλείφθηκε και μετά κόπων και 
βασάνων λειτουργεί μόνο ως κτίριο εξωτερι-
κών ιατρείων.

3. Το παλαιό Β΄ Γενικό Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσα-
λονίκης - νοσηλευτήριο η Παναγία είναι κλει-
στό από το 2013, επειδή η διάδοχη κατάστα-
ση της επιχείρησης Δανιηλίδη παραβίαζε το 
μνημόνιο, διενεργώντας προσλήψεις για ένα 
κρατικό νοσοκομείο (Άγιος Παύλος, όπου 
είχε ήδη ενσωματωθεί νοσηλευτήριο Πανα-
γία), το οποίο όμως είχε και προσωπικό από 
τον Ιδιωτικό Τομέα. Αλλά αυτό που γινόταν 

τότε στη Θεσσαλονίκη δεν είναι το ζητούμε-
νο για όλες τις «μεταρρυθμιστικές» Κυβερνή-
σεις (ΣΔΙΤ) της τελευταίας δεκαετίας; 

Υπάρχει και καλλιεργείται τεχνηέντως από τους 
εκάστοτε κυβερνώντες η αντίληψη ότι κατά τα έτη 
της επίπλαστης ευμάρειας γινόταν αθρόες προσλή-
ψεις στο χώρο της Υγείας και επομένως η οποιαδή-
ποτε υστέρηση φαντάζει λογική. Αλλά προ 20 ετών 
και πλέον, εποχή κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - Κ. Σημίτη 
με την ισχυρή Ελλάδα του χρηματιστηρίου κλπ. η 
πλήρωση κενής οργανικής θέσης Ιατρού ΕΣΥ, εάν 
ολοκληρωνόταν, πράγμα σπάνιο για διάφορους 
λόγους, διαρκούσε πάνω από δύο έτη. Αργότερο 
διαρκούσε περισσότερο ενώ ανακαλύπτονταν κάθε 
φορά επιπλέον ανύπαρκτα κωλύματα, όπως άλ-
λωστε και τώρα, που η γραφειοκρατία εφευρίσκει 
προκειμένου να καθυστερήσει την ολοκλήρωση 
ενός έργου. Από τότε επιλέχθηκε, άλλωστε, η κατ’ 
απονομή (breve) προαγωγή των υπηρετούντων σε 
προσωποπαγείς θέσεις για να μη φαίνονται κενές 
οι οργανικές. Στον ακαδημαϊκό χώρο έγινε το ίδιο 
με κατάργηση ενδιαμέσου βαθμίδας. Σε αυτά οφεί-
λουμε να προσθέσουμε και την πανεπιστημιοποίση 
των πρώην ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ κλπ για να κατανο-
ήσουμε καλύτερα την αναστροφή της διοικητικής 
πυραμίδας. Είναι λογικό, λοιπόν να έχουμε γεμίσει 
με Διευθυντές και Καθηγητές αλλά και Επικουρι-
κούς Ιατρούς, ενδιάμεσος θεσμός που κυριάρχησε 
όλα αυτά τα χρόνια πυροσβεστικά και οι κατέχο-
ντες αυτές τις θέσεις έχουν πλέον τα προσόντα 
και για τις δύο προμνημονευθείσες ιδιότητες. Τους 
λείπει μόνον ο διορισμός. 

Τέλος, η «αριστερή» - με άρωμα ακροδεξιάς 
«προοδευτική» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, το τερ-
μάτισε παρά τις ευαισθησίες της, τις οποίες επικα-
λείται παλαιότερα και τώρα κάθε φορά, με κλά-
ματα πολλές φορές κατά δηλώσεις, ισχυριζόμενη 
ότι ολοκλήρωνε το μνημόνιο. Αλλά δεν έπεισε 
κανέναν, ίσως ούτε και τον εαυτό της, αφήνοντας 
για την επόμενη εκκρεμείς διορισμούς, οι οποίοι 
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μέχρι και την περίοδο της πανδημίας συνεχίζουν 
με παραπλήσια επιχειρήματα να μην υλοποιούνται. 
Η εσχάτως προβληθείσα λύση απογύμνωσης από 
Ιατρικό - Νοσηλευτικό προσωπικό της Δυτικής Ελ-
λάδας για να καλυφθούν οι ανάγκες της Βόρειας 
Ελλάδας μόνο με προσποίηση σε αγώνα ομαδικής 
αθλοπαιδιάς μπορεί να μοιάζει. 

Κανένας δεν σκέφτηκε ότι η Βόρεια Ελλάδα στο 
σύνολό της έχει οδικό τουρισμό, ανοιχτά σύνορα 
επισήμως ως προς την Αλβανία και τη Βουλγαρία 
τουλάχιστον, συνεχίζουν να υπάρχουν παράνομες 
- παράτυπες μεταναστευτικές ροές από τον Έβρο 
και ότι η διακομιδή προς αναζήτηση μονάδας εντα-
τικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 
αυτονόητη. Αλλά ακόμη και τότε που ο γράφων 
υπηρετούσε επί 23 και πλέον έτη στο νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, το οποίο είχε τότε περίπου το διπλάσιο 
οργανικών κλινών εντατικής από αυτές που έχει 
σήμερα, μία κλίνη σε μονάδα εντατικής ήταν δυ-
σεύρετη. Κατά την έκφραση πολλών συναδέλφων 
αναισθησιολόγων - εξειδικευμένων στην εντατική 
ιατρική δεν μπορεί να υπάρχει μονάδα, της οποίας 
η προμετωπίδα να είναι «ανοίξαμε και σας περιμέ-
νουμε». 

Κανείς δεν σκέφτηκε ότι η αστική συγκοινωνία 
του μεγαλύτερου Κέντρου της Βορείου Ελλάδος, 
της Θεσσαλονίκης, θα έπρεπε για λόγους ανθρώπι-

νης αξιοπρέπειας τουλάχιστον να έχει απαγορευτεί 
αυστηρά πριν ενσκήψει ο SARS - CoVid 19. Κανείς 
δεν σκέφτηκε ότι η Θεσσαλονίκη από υγειονομική 
να άποψη δεν είναι το πηλίκο της διαιρέσεως της 
Αθήνας διά του 5, με βάση τα γνωστά πληθυσμι-
ακά κριτήρια. Ο διαιρέτης οφείλει να είναι πολύ 
μεγαλύτερος. 

Η μόνη ορθή φράση που ακούστηκε από την 
πλευρά των «ειδικών» που μάλιστα δεν ανήκει 
στον σκληρό πυρήνα τους, είναι ότι στις περιπτώ-
σεις καταστροφής - λιμού και λοιμού, σεισμού, 
πυρός, καταποντισμού, επιδρομής αλλοφύλων και 
αιφνίδιων θανάτων, ο χειρότερος τρόπος αντιμε-
τώπισης από την πλευρά των διοικούντων δεν εί-
ναι η απόδοση ευθυνών στην ανευθυνότητα των 
χειμαζόμενων (blame game). Αυτό δεν έκανε άλ-
λωστε, πρώην Υπουργός Άμυνας με στρατοκρατική 
οίηση που απέδιδε την τραγωδία στο Μάτι στην 
άναρχη- αυθαίρετη δόμηση προηγούμενων δεκα-
ετιών, κατά τις οποίες εκτός από πολιτικός παρά-
γοντας είχε υπάρξει και κυβερνητικός βουλευτής 
αλλά και Υφυπουργός; 

Η σκέψη μας στρέφεται στους σκληρά εργαζό-
μενους και νοσηλευόμενους συναδέλφους Ιατρούς 
και Νοσηλευτές (-τριες) και βέβαια στη μνήμη των 
νεκρών. 

Ι Στ. Μπισχινιώτης
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Χαντζίδης Παρασκευάς

Η Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία 
Μακεδονίας-Θράκης, αλλά και η κοινωνία της Βό-
ρειας Ελλάδας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, 
έχασε τον Χαντζίδη Παρασκευά, έναν σπουδαίο 
γιατρό με μεγάλη προσφορά στην ειδικότητα της 
Ορθοπαιδικής. Αγωνιστής από παιδί έως τις τελευ-
ταίες του ημέρες, πάντα με υπερηφάνεια και καρ-
τερικότητα στον αγώνα του. Υπέροχος γιατρός και 
ανθρωπιστής, άριστος γνώστης της Ορθοπαιδικής 
ειδικότητας, εξειδικευμένος στην Χειρουργική της 
Σπονδυλικής Στήλης, με εκπαιδευτική προσφο-
ρά στους νεότερους συναδέλφους, αλλά και με 
διεθνή επιστημονική παρουσία. Έσκυβε με πάθος 

πάνω στα προβλήματα των πασχόντων και πάντα 
έπραττε τα βέλτιστα. Υπέροχος φίλος, δίπλα σε 
όλους τους γνωστούς και άγνωστους που είχαν 
κάποιο πρόβλημα. Ήταν πραγματικός βράχος στα 
δύσκολα. Υπήρξε υπέροχος σύζυγος και πατέρας 
δύο παιδιών. Κουράγιο και δύναμη στην σύζυγό 
του Άννα και στα δύο του παιδιά Θεόδωρο και Ορ-
φέα. Αγαπητέ Παρασκευά, Σε ευχαριστούμε για τις 
γνώσεις, το ήθος και την προσφορά σου στην Ια-
τρική και στους πάσχοντες συμπολίτες μας.

Καλό ταξίδι και Καλό Παράδεισο.

Νεκρολογία
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Γκόγκας Στυλιανός (1942-2020)

Αποτελεί καθήκον μνημοσύνης αλλά και υπέρ-
τατη τιμή για τον γράφοντα η σύνταξη αυτού του 
κειμένου για το Στέλιο Γκόγκα. Ο Στυλιανός Γκό-
γκας γεννήθηκε στα χρόνια της βουλγαρικής κατο-
χής στο Νέο Σούλι (Σουμπάσκιοϊ) Σερρών. Ήταν ο 
άνθρωπος ιδιαίτερα βασανισμένος πού ξεκίνησε τη 
ζωή του από το μηδέν, στην κυριολεξία, τρεις φο-
ρές. Εισήχθη στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή από 
όπου μετά τον αδόκητο θάνατό του κατά λίγα έτη 
μεγαλύτερου αδελφού του αποχώρησε και συνέχι-
σε τις σπουδές του ως πολίτης. Στη συνέχεια μετά 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως Αγροτι-
κός Ιατρός στην πατρίδα του σπούδασε Ορθοπαι-
δική στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην 
Ελβετία. Παρά τις ελκυστικές προτάσεις που είχε 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών εγκαταστάθηκε και 
δραστηριοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τις 
Σέρρες. Ήταν ήδη ερωτευμένος παράφορα με την 
όμορφη πρώτη σύζυγό του, η οποία πολύ γρήγορα 

εκδήλωσε μία σοβαρή ανίατη νευρολογική νόσο, 
από την οποία τελικά και απέθανε. Εισήλθε στο τέ-
λος της δεκαετίας 1970 ως ιατρός Ορθοπαιδικός 
Διευθυντής εξωτερικού ιατρείου και συνέχισε μετά 
το 1986 ως διευθυντής της τότε νεοϊδρυθείσης 
Ορθοπαιδικής Κλινικής. Ήταν μελετηρός, εργατι-
κός, θετικά παρορμητικός στα έργα και στα λόγια. 
Είχε την απίστευτη δυνατότητα θα συνθέτει γόνιμες 
νοητικές αφαιρέσεις και να υλοποιεί από το μηδέν 
τις ιδέες του. Είχα την ευκαιρία ως υφιστάμενός 
του να ωφεληθώ πολύ από αυτές τις αρετές του 
που μου χρησίμευσαν στην υπόλοιπη πορεία μου. 
Μετά το θάνατο της πρώτης συζύγου του και πάλι 
από το μηδέν ξεκίνησε τη ζωή του δημιουργώντας 
οικογένεια και αφήνοντας απογόνους. Μας άφησε 
μαχόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή υποκύπτο-
ντας στην πρόσφατη πανδημία. 

Ιωάννης Στ. Μπισχινιώτης

Νεκρολογία
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Αριστοτέλης  Χατζηδέλλιος

Ο Αριστοτέλης Χατζηδέλλιος γεννήθηκε στην 
Θεσσαλονίκη το 1951.

Αποφοίτησε από τη Ιατρική σχολή του Α.Π.Θ. 
Έκανε τα χρόνια της ειδικότητας του στην Β’ Ορ-
θοπαιδική κλινική από το 06-02-1985 έως 09-02-
1989. Ακολούθως μετά από ένα διάστημα στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη του ΙΚΑ, προσελήφθη 
στις 10/08/1990 στο Γ.Ν. Κιλκίς στην Β΄ Ορθοπαι-
δική ως επιμελητής Β΄ ΕΣΥ. Περαίωσε την καριέρα 
του στις 31-12-2019 και απεχώρησε ως συνταξι-
οδοτηθείς .

Ο Αριστοτέλης, ο Τέλης μας, ήταν ένας συνά-
δελφος χαμηλών τόνων, εργάτης του συστήματος, 
με σεβασμό στην δουλειά του και στους συνεργά-
τες του, πράγμα που τον κατέστησε αγαπητό σε 
όλους. Άνθρωπος του κεφιού, λάτρης του καλού 

φαγητού και του κρασιού, δεν έχανε την ευκαι-
ρία στις συγκεντρώσεις μας, να μας παρασύρει σε 
ώρες απόλυτης χαράς και ευδαιμονίας με το χαμό-
γελο του και τις χορευτικές του ικανότητες. Ήταν 
δεινός χορευτής του ζεϊμπέκικου και όλοι απολαύ-
σαμε ιδιαίτερα τις επιδόσεις του. 

Ήταν νυμφευμένος με την κυρία Κυριακή Κόλη, 
με την οποία απέκτησε 4 τέκνα, 2 κόρες και 2 γιούς. 
Ένας εξ αυτών ακολούθησε τα βήματα του πατρός 
του και σήμερα είναι ειδικευόμενος ορθοπαιδικός 
σε κάποιο νοσοκομείο της Γερμανίας 

Η προσφορά του στα χρόνια που πέρασαν ήταν 
πολλαπλή στον χώρο μας συνδυάζοντας τα πολύ 
καλά μετεγχειρητικά αποτελέσματα επεμβάσεων 
του και την απρόσκοπτη λειτουργία του τακτικού 
του ιατρείου στο Γ.Ν. Κιλκίς.

Νεκρολογία
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Περίληψη 
Διάφορες νέες θεραπείες που επιταχύνουν την αποκατάσταση 
του μυοσκελετικού ιστού είναι ιδιαίτερα επιθυμητές. Το πλούσιο 
σε αιμοπετάλια ινώδες (platelet-rich fibrin-PRF) είναι ένα βιολο-
γικό υλικό ινώδους, πλούσιο σε λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια, 
το οποίο δρα ως θέση πρόσδεσης τόσο για τα αιμοπετάλια όσο 
και για τους αυξητικούς παράγοντες. Με την αύξηση της τοπικής 
συγκέντρωσης αυξητικών παραγόντων σε συγκεκριμένους ιστούς, 
το PRF προάγει την αναγέννηση των ιστών. Το PRF χρησιμοποι-
είται συχνά σε συνδυασμό με υλικά οστικού μοσχεύματος για τη 
μείωση των χρόνων επούλωσης και την αναγέννηση των οστών 
κατά τη διάρκεια της γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Ωστόσο, 
τα οφέλη της κατά τη διάρκεια της επισκευής και αποκατάστασης 
των μυών είναι λιγότερο καλά τεκμηριωμένα. Το PRF μπορεί να 
προωθήσει τη διαδικασία επούλωσης όταν χρησιμοποιείται σε μια 
σειρά ορθοπαιδικών και αθλητικών κακώσεων. Αυτές περιλαμβά-
νουν την επιδιόρθωση χόνδρου, χειρουργική επέμβαση του μυοτε-
νόντιου στροφικού πετάλου και χειρουργική επέμβαση πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί αντικρουόμενα δε-
δομένα για αυτά τα οφέλη, πιθανότατα εξαιτίας ασυνέπειων τόσο 
στα πρωτόκολλα προετοιμασίας του PRF όσο και στα δοσολογικά 
σχήματα. Παρ  ‘όλα αυτά, η βιβλιογραφία γενικά υποστηρίζει τη 
χρήση του PRF ως ευεργετικού ανοσοενισχυτικού παράγοντα για 
μια σειρά χρόνιων τραυματισμών μυών, τενόντων, οστών ή άλλων 
μαλακών μορίων. Περαιτέρω κλινικές δοκιμές για την επιβεβαίωση 
αυτών των οφελών απαιτούν συνοχή στην προετοιμασία PRF και 
την ταξινόμηση επιτυχών κλινικών αποτελεσμάτων για την πλήρη 
εκμετάλλευση του δυναμικού του.

Ινώδες πλούσιο σε 
αιμοπετάλια: θεραπευτικά 

 οφέλη για τη διαχείριση των 
 μυοσκελετικών κακώσεων

Ναούμ Συμεών
Στρατιωτικός Ιατρός, Ορθοπαιδικός, Υγειονομική Υπηρεσία 112 Πτέρυγα μάχης, Ελευσίνα

Όροι ευρετηρίου:

πλούσιο σε αιμοπετάλια ινώδες

μυοσκελετικό σύστημα

βιολογική θεραπεία

αναγέννηση οστού

 ενεργοποίηση αιμοπεταλίων
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Platelet-Rich Fibrin: Therapeutic Benefits fοr 
Musculοskeletal Injury Management

Naoum S.
MD, 112 Combat Wing Health Service, Elefsina

Abstract
New treatments which accelerate the recοvery οf musculοskeletal 
tissue are quite desirable. Platelet-rich fibrin-PRF is a biοlοgical 
material rich in leukοcytes and platelets that acts as a bind-
ing site fοr bοth platelets and grοwth factοrs. By increasing the 
lοcal cοncentratiοn οf grοwth factοrs in specific tissues, PRF 
prοmοtes tissue regeneratiοn. PRF is οften used in cοmbinatiοn 
with bοne graft materials in οrder tο reduce healing times and 
bοne regeneratiοn during maxillοfacial surgery. Nevertheless, 
its benefits during muscle repair and rehabilitatiοn are less 
well dοcumented. PRF can prοmοte the healing prοcess when 
used in a variety οf οrthοpedic and spοrts injuries. These in-
clude cartilage repair, rοtatοr cuff surgery and anteriοr cruciate 
ligament surgery. Hοwever, cοnflicting data οn these benefits 
have been repοrted, prοbably due tο incοnsistencies in bοth PRF 
preparatiοn prοtοcοls and dοsage regimens. Hοwever, literature 
generally suppοrts the use οf PRF as a beneficial adjuvant fοr 
a number οf chrοnic muscle, tendοn, bοne οr οther sοft tissue 
injuries. Further clinical trials tο cοnfirm these benefits require 
cοnsistency in the preparatiοn οf the PRF and the classificatiοn 
οf successful clinical οutcοmes tο fully explοit its pοtential.

Key words:

platelet-rich fibrοtic 
musculοskeletal system

biοlοgical therapy

bοne regeneratiοn

platelet activatiοn
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αυτόλογα συμπυκνώματα αιμοπεταλίων εί-

ναι απλές και οικονομικά αποδοτικές μέθοδοι που 
επιτρέπουν υψηλές τοπικές συγκεντρώσεις αυξη-
τικών παραγόντων στον ιστό-στόχο (Prakash and 
Thakur, 2011). Το πλούσιο σε αιμοπετάλια ινώδες 
(platelet-rich fibrin PRF) είναι ένα συμπύκνωμα 
αιμοπεταλίων δεύτερης γενιάς που αναπτύχθηκε 
λόγω νομικών περιορισμών στο χειρισμό του αίμα-
τος. Το PRF περιέχει αιμοπετάλια, λευκοκύτταρα, 
κυτοκίνες και συγκολλητικές πρωτεΐνες που περι-
λαμβάνουν ινωδογόνο, ινονεκτίνη, βιτρονεκτίνη και 
θρομβοσπονδίνη-1 * Chοukrοun et al. 2006; Grecu 
et al. 2019). Η παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων 
(white blοοd cells-WBCs), που εκκρίνουν μια με-
γάλη ποσότητα αυξητικών παραγόντων, αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του PRF το οποίο ονομάζε-
ται για το λόγο αυτό λευκοκυτταρικό PRF (L-PRF). 
Ο πολυμερισμός του ινώδους παράγει μία τρισ-
διάστατη συνδεδεμένη σε σχήμα σταυρού μήτρα 
ινώδους (Gigante et al. 2012, Rudagi and Rudagi, 
2012; Kumar et al. 2014). Αυτό χρησιμεύει ως 
θέση δέσμευσης τόσο για τα αιμοπετάλια όσο και 
για τους αυξητικούς παράγοντες (Nishimοtο et al. 
2015). Με την αύξηση της τοπικής συγκέντρωσης 
αυξητικών παραγόντων σε μια συγκεκριμένη θέση 
ιστού, το PRF προάγει την αναγέννηση ιστών με 
μίμηση της διαδικασίας επιδιόρθωσης του τραύμα-
τος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (Grecu et 
al. 2019; Dοhan et al. 2006c; Dοhan et al. 2006b; 
Dοhan et al. 2006a. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 
ένα θεραπευτικό πλέγμα-μήτρα που διαθέτει μο-
ναδικές μηχανικές ιδιότητες, καθιστώντας το δι-
αφορετικό και διακριτό από το πλούσιο σε αιμο-
πετάλια πλάσμα (PRP) και άλλα συμπυκνώματα 
αιμοπεταλίων [Schwartz-Arad et al. 2007; Kazemi 
and Fakhrjοu, 2015). Στο παρόν άρθρο γίνεται συ-
ζήτηση τα πολλά υποσχόμενα κλινικά οφέλη του 
PRF με έμφαση στην ικανότητά της να προάγει 
την επούλωση πληγών και των μυών. Γίνεται ανα-
σκόπηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη 
βιολογική δραστηριότητα του PRF και των δημο-
σιευμένων προκλινικών και κλινικών στοιχείων για 
την υποστήριξη της αναδυόμενης χρήσης του στη 
θεραπεία του μυοσκελετικού συστήματος.

1.1. ΜΥΪΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ

Η επισκευή των μυών είναι μια εξελικτικά συ-

ντηρημένη πολυκυτταρική εξεργασία που απαιτεί 
τη συγχρονισμένη δραστηριότητα των μακροφά-
γων, μόνιμων μυογονικών και μη μυογενετικών 
βλαστικών κυττάρων και ινοβλαστών του συνδετι-
κού ιστού (Grecu et al. 2019; Milner and Camerοn, 
2013). Παρά την αποτελεσματικότητα αυτού του 
εγγενούς μηχανισμού επιδιόρθωσης, σοβαροί 
τραυματισμοί που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική 
απώλεια μυϊκού ιστού και/ή απώλεια ιστικής λει-
τουργικότητας, παρεμποδίζουν τη διαδικασία απο-
κατάστασης και απαιτούν θεραπευτική παρέμβαση. 
Οι μυοσκελετικές διαταραχές χαρακτηρίζονται ως 
οποιοσδήποτε τραυματισμός, βλάβη ή διαταραχή 
των αρθρώσεων ή ιστών στο άνω/κάτω άκρο ή 
στη ράχη (De Albοrnοz et al. 2018). Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) αναφέρει ότι οι μυο-
σκελετικές κακώσεις επηρεάζουν τις ζωές εκατο-
ντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως και 
αποτελούν τη σημαντικότερη παγκόσμια αιτία για 
μακροχρόνιο άλγος, τραυματισμού και σωματικής 
αναπηρίας (Wοοlf and Pfleger, 2003; Baοge et al. 
2012). Οι τραυματισμοί μαλακών ιστών αποτελούν 
το 40-50% των μυοσκελετικών προβλημάτων και 
είναι τυπικά το αποτέλεσμα της βλάβης των χόν-
δρων, των συνδέσμων και των τενόντων. Τα σο-
βαρά τραύματα πρόσκρουσης, η αρθρίτιδα και η 
οστεοπόρωση είναι παραδείγματα χρόνιων και 
εκφυλιστικών μυοσκελετικών παθήσεων που δη-
μιουργούν σοβαρές προκλήσεις για τους κλινικούς 
ιατρούς (Maffulli et al. 2015). Οι χρόνιες βλάβες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται σε 
τραυματισμούς που σχετίζονται με αθλητισμό και 
την υπερβολική χρήση, συχνά απαιτούν χειρουρ-
γική επέμβαση που οδηγεί σε παρατεταμένους 
χρόνους ανάκαμψης. Επιπλέον, η επιτυχής έκβαση 
και η πλήρης αποκατάσταση μετά από χειρουργι-
κή επέμβαση συχνά δεν είναι εγγυημένες και οι 
τρέχουσες επικουρικές θεραπείες που βοηθούν τη 
διαδικασία επούλωσης παραμένουν περιορισμέ-
νες (De Albοrnοz et al. 2018, Wοοlf and Pfleger, 
2003).

Οι ελπίδες έχουν στραφεί προς την ανακάλυ-
ψη των ορθοβιολογικών μεθόδων. Αυτές αναφέ-
ρονται στη χρήση βιολογικών ουσιών που βελτι-
ώνουν την επούλωση των τραυματισμένων μυών, 
των τενόντων και των συνδέσμων (Dhillοn et al. 
2014; Dοhan-Ehrenfest et al. 2014). Τα ορθοβι-
ολογικά παράγωγα προέρχονται από ουσίες που 
βρίσκονται φυσιολογικά στο σώμα. Αυτά περιλαμ-
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βάνουν μοσχεύματα οστών, αυτόλογο αίμα, PRP, 
αυτόλογα ρυθμισμένο ορό και βλαστικά κύτταρα 
(Dοhan-Ehrenfest et al. 2014; Muñοz et al. 2016). 
Τα οφέλη από τη χρήση ορθοβιολογικών είναι η 
μειωμένη ανάγκη χειρουργικής επέμβασης κατά 
την αντιμετώπιση μυοσκελετικών τραυματισμών 
και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των υφι-
στάμενων χειρουργικών τεχνικών (Grecu et al. 
2019). Το αυτόλογο αίμα, PRP και προετοιμασμέ-
νος- συντηρημένος ορός λειτουργούν με την πα-
ροχή αυξητικών παραγόντων στην τραυματισμένη 
περιοχή, διεγείροντας τη διαδικασία επιδιόρθωσης 
(Dhillοn et al. 2014). Τα αυτόλογα προϊόντα αίμα-
τος έχουν ξεπεράσει τη χρήση των ανασυνδυασμέ-
νων αυξητικών παραγόντων, λόγω του χαμηλότε-
ρου κόστους τους, μεγαλύτερης διάρκειας ζωής 
και πιο αποτελεσματικής διάθεσης στον ιστό-στόχο 
Dhillοn et al. 2014; Wee and Thevendran, 2017).

1.2. ΟΡΘΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Οι εγχύσεις αυτόλογου αίματος χρησιμοποιή-
θηκαν αρχικά για την παροχή αυξητικών παραγό-
ντων οι οποίοι προέρχονται από αίμα σε τραυμα-
τισμένους ιστούς. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει 
τη λήψη αίματος από έναν ασθενή και την έγχυση 
στην επιθυμητή περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, πα-
ρέχονται αυξητικοί παράγοντες που περιέχονται 
στα αιμοπετάλια. Η παραπάνω μέθοδος, ωστόσο, 
αμφισβητήθηκε, με θετικά και αρνητικά αποτελέ-
σματα (Edwards and Calandrucciο, 2003; Kazemi 
et al. 2010). Η γνώση των αυξητικών παραγόντων 
που περιέχονται κυρίως στα άλφα κοκκία των αι-
μοπεταλίων (alpha granules οf platelets) οδήγησε 
τους ερευνητές να επικεντρωθούν σε πιο αποτελε-
σματικές μεθόδους χορήγησης αυξητικών παραγό-
ντων (Sánchez et al. 2003). Οι πρόσφατες μέθοδοι 
έχουν εξελιχθεί από τη χρήση αυτόλογου ολικού 
αίματος στη χρήση συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων, 
αλλιώς γνωστών ως PRP (Platelet Rich Plasma). 
Το PRP ορίζεται ως κλάσμα πλάσματος αυτόλογου 
αίματος με συγκέντρωση αιμοπεταλίων μεγαλύ-
τερη από τα αρχικά επίπεδα (Marx et al. 1998). 
Παρά τα σαφή οφέλη, εξακολουθούν να εκλείπουν 
αξιόπιστα στοιχεία υπέρ της κλινικής εφαρμογής 
της σε κακώσεις και στην ορθοπαιδική χειρουργική 
γενικότερα (Grecu et al. 2019). Το PRP έχει κυ-
κλοφορήσει στο εμπόριο, αλλά περιέχει προϊόντα 
που είναι αφύσικα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
μπορεί να εμποδίσει την επούλωση των πληγών/

τραυμάτων. Αφαιρώντας τα αντιπηκτικά και τρο-
ποποιώντας τα πρωτόκολλα συλλογής αίματος, 
το PRF εισήχθη μερικά χρόνια αργότερα, με τη συ-
ναρπαστική δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τη 
χειρουργική απόδοση.

2. ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 
ΙΝΩΔΕΣ

Το PRF αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο 
στην εξέλιξη των συμπυκνωμάτων αιμοπεταλίων. 
Στην απλούστερη μορφή του, το PRF είναι μεμ-
βράνη ινώδους με αιμοπετάλια +/- λευκοκύτταρα 
(Zumstein et al. 2012; Ali et al. 2015; Bοrie et 
al. 2015). Αυτές οι στέρεες μεμβράνες εμφανίζουν 
εξαιρετικά χαρακτηριστικά χειρισμού και μπορούν 
να συρραφθούν σταθερά σε μια ανατομικά επι-
θυμητή θέση κατά τη διάρκεια της ανοικτής χει-
ρουργικής επέμβασης (Asutay et al. 2017; Tatullο 
et al. 2012). Το PRF έφερε μεγάλο ενθουσιασμό 
μέσω των πιθανών οφελών του στην επούλωση 
τραυμάτων και τον τραυματισμό των ιστών, τα 
οποία θα συζητηθούν στο παρόν άρθρο. Η ευκο-
λία παρασκευής, το χαμηλό κόστος, οι ελάχιστοι 
κίνδυνοι για τους ασθενείς και η πιθανή χρήση σε 
εξωτερικούς ασθενείς καθιστούν το PRF ένα πολύ 
καλό πρότυπο για διεργασίες επούλωσης ιστών 
(Fοrtunatο et al. 2018).

2.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ PRF

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του PRF είναι 
η απλότητα της προετοιμασίας. Το PRF αντλεί-
ται από το αίμα ενός ασθενούς χρησιμοποιώντας 
ένα αποστειρωμένο δοσομετρητή 10 mL πριν, 
κατά τη διάρκεια ή μετά τη χειρουργική επέμβα-
ση (Chοukrοun et al. 2006; Grecu et al. 2019). Το 
αίμα συλλέγεται σε ένα σωλήνα σφραγισμένο υπό 
κενό χωρίς αντιπηκτικά και φυγοκεντρείται για 12 
λεπτά στις 2700 στροφές ανά λεπτό (σ.α.λ.) για 
να διαχωριστούν τα ερυθροκύτταρα (RBCs) και το 
πλάσμα από τα αιμοπετάλια (Dοhan-Ehrenfest et 
al. 2018). Ο θρόμβος ινώδους που περιέχουν τα 
αιμοπετάλια βρίσκεται στο κέντρο του σωλήνα, με-
ταξύ του κατώτερου στρώματος των RBCs και του 
μη κυτταρικού πλάσματος στην κορυφή. Το PRF 
που παράγεται είναι απαλλαγμένο από αντιπηκτι-
κά και/ή άλλες τεχνητές βιοχημικές τροποποιήσεις 
(Chοukrοun et al. 2006; Grecu et al. 2019). Η αλ-
λαγή του πρωτοκόλλου φυγοκέντρησης PRF μπο-
ρεί να επηρεάσει τόσο τη δομή όσο και την πυκνό-
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τητα των θρόμβων PRF [Man et al. 2001; Abd El 
Raοuf et al. 2017). Η κλινική αποτελεσματικότητα 
των πρωτοκόλλων φυγοκέντρησης απαιτεί ακόμα 
επικύρωση, καθώς οι μέθοδοι ανοικτής πρόσβασης 
έχουν οδηγήσει σε πολλές παραλλαγές του αρχι-
κού πρωτοκόλλου PRF με αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία σύγχυσης στη βιβλιογραφία (Fοrtunatο et 
al. 2018; Kawase et al. 2003). Αυτό παρουσιάζει 
ένα πρόβλημα καθώς το υλικό που παράγεται από 
κάθε πρωτόκολλο διαφέρει από αυτό του αρχικού 
PRF (Fοrtunatο et al. 2018; Shah et al. 2017). Αυ-
τές οι διαφορές περιλαμβάνουν το μέγεθος και το 
βάρος των θρόμβων/μεμβρανών που οδηγούν σε 
ποικίλες βιολογικές ιδιότητες και κλινικές εκβάσεις 
(Fοrtunatο et al. 2018). Μέχρι σήμερα, οι διαφο-
ρές μεταξύ των μεθόδων παραγωγής PRF και των 
βιολογικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊό-
ντος PRF δεν έχουν σαφώς χαρακτηριστεί. Πλέον, 
απαιτείται τυποποίηση των πρωτοκόλλων φυγο-
κέντρησης για τον έλεγχο του περιεχομένου των 
αυξητικών παραγόντων και της αρχιτεκτονικής του 
ινώδους, ενώ επίσης, απαιτείται και διευκρίνιση 
σχετικά με τις επιπτώσεις των τροποποιήσεων του 
αρχικού πρωτοκόλλου παραγωγής στη δραστηριό-
τητα PRF (Fοrtunatο et al. 2018).

2.2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PRF

Οι μεμβράνες PRF μπορούν εύκολα να απομα-
κρυνθούν σε μια περιοχή χειρουργικού τραύματος 
ή αύξησης. Λόγω της ελαστικής της πυκνότητας/
υφής, ένας κλινικός ιατρός μπορεί να δημιουρ-
γήσει μια οπή στη μεμβράνη η οποία μπορεί να 
επικαλύψει μια περιοχή επούλωσης. Το PRF είναι 
ένας ζωντανός ιστός προερχόμενος από αίμα, οπό-
τε πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα. Δεδομένου 
ότι το PRF στερείται αντιπηκτικών, τα δείγματα αί-
ματος θα πήξουν κατά την επαφή με το γυάλινο 
σωλήνα. Ο γρήγορος χειρισμός εξασφαλίζει μια 
κλινικά χρησιμοποιήσιμη μήτρα PRF. Εάν η διάρ-
κεια μεταξύ της συλλογής αίματος και της φυγο-
κέντρησης είναι πολύ μεγάλη, τα δείγματα PRF κα-
θίστανται ασυμβίβαστα. Απομακρύνοντας τα υγρά 
που έχουν παγιδευτεί στη μήτρα ινώδους, μπορούν 
να ληφθούν πολύ ανθεκτικές μεμβράνες ινώδους. 
Το προηγμένο ινώδες πλούσιο σε αιμοπετάλια 
(advanced platelet-rich fibrin, A-PRF) προέρχε-
ται από μια νέα σειρά ταχυτήτων/χρόνων φυγο-
κέντρησης που εμποδίζουν την απώλεια κυττάρων 
μέσα στη μήτρα PRF (Ghanaati et al. 2014). Το 

A-PRF είναι πλουσιότερο σε WBCs σε σύγκριση 
με το PRF και εμφανίζει βελτιωμένη σύνθεση μή-
τρας κολλαγόνου και ενισχυμένη πρόσληψη προ-
γονικών κυττάρων (Shah et al. 2017, Clark et al. 
2018). Το ενέσιμο πλούσιο σε αιμοπετάλια ινώδες 
(injectable platelet-rich fibrin, i-PRF) αναπτύχθη-
κε για να δράσει ως αναγεννητικός παράγοντας 
που θα μπορούσε να χορηγηθεί σε υγρή σύνθεση 
(Mirοn et al. 2017). Για να επιτευχθεί αυτό, το αίμα 
λαμβάνεται ταχέως σε έναν συγκεκριμένο σωλήνα 
φυγοκέντρησης σε χαμηλή ταχύτητα (περίπου 700 
στροφές ανά λεπτό για 3 λεπτά). Το I-PRF μπορεί 
να αναμιχθεί με μοσχεύματα οστών για να σχημα-
τίσει ένα σταθερό μοσχεύμα ινώδους που βελτιώ-
νει επίσης την επούλωση του τραύματος (Clark et 
al. 2018).

2.3. ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ PRF

Σε μια μελέτη, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 
σύγκριση της απελευθέρωσης των αυξητικών πα-
ραγόντων για PRP, PRF και A-PRF με την πάροδο 
του χρόνου (Kοbayashi et al. 2016). Τα διάφο-
ρα συμπυκνώματα αιμοπεταλίων αποδείχθηκε ότι 
έχουν διαφορετική κινητική απελευθέρωσης αυξη-
τικών παραγόντων. Το PRP απελευθέρωσε σημα-
ντικά υψηλότερα επίπεδα αυξητικών παραγόντων 
σε προηγούμενα χρονικά σημεία, ενώ το PRF εμφά-
νιζε συνεχή και σταθερή απελευθέρωση σε περίο-
δο 10 ημερών. Το A-PRF απελευθέρωσε σημαντικά 
υψηλότερες ποσότητες αυξητικών παραγόντων σε 
σύγκριση με το «παραδοσιακό» PRF (Grecu et al. 
2019). Από τα ίδια δείγματα περιφερικού αίματος, 
μια άλλη ερευνητική ομάδα σύγκρινε τα επίπεδα 
πέντε σημαντικών αυξητικών παραγόντων σε ενερ-
γοποιημένα PRP και PRF με ELISA (ενζυμική ανο-
σοπροσροφητική δοκιμασία) (Qiaο et al. 2017). Τα 
αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα επίπεδα bFGF 
στο PRF ήταν σημαντικά υψηλότερα από αυτά σε 
ενεργοποιημένο PRP. Στους άλλους παράγοντες 
ανάπτυξης που εξετάστηκαν, δηλαδή τον παράγο-
ντα PDGF-BB που προέρχεται από αιμοπετάλια, 
τον παράγοντα TGF-1, IGF-1 και τον αγγειακό εν-
δοθηλιακό αυξητικό παράγοντα (VEGF), δεν παρα-
τηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 
συμπυκνωμάτων αιμοπεταλίων [40]. Ως εκ τούτου, 
συνιστάται το PRP για την ταχεία παροχή αυξητικών 
παραγόντων, ενώ τα PRF και A-PRF είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένα για την απελευθέρωση αυξητικών 
παραγόντων μακροπρόθεσμα.
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2.4. ΧΡΗΣΕΙΣ PRF

1.1.1. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Οι μεμβράνες PRF χρησιμοποιούνται συχνά σε 
συνδυασμό με υλικά οστικού μοσχεύματος για τη 
μείωση των χρόνων επούλωσης και την αναγέν-
νηση των οστών. Μια μελέτη έδειξε ότι το PRF με 
αλλογενή οστικά μοσχεύματα τύπου freeze-dried 
bοne allοgraft, αύξησε τον σχηματισμό οστού κατά 
τη διάρκεια των διαδικασιών ανυψώσεως του ιγ-
μορείου (sinus lift) (Chοukrοun et al. 2006). Αυτά 
τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν και από πιο αποτελε-
σματικές μέθοδοι για την ανακούφιση των μετεγ-
χειρητικών επιπλοκών αυτής της διαδικασίας χρη-
σιμοποιώντας εξελιγμένο PRF (Jeοng et al. 2014). 
Το PRF χρησιμοποιήθηκε επίσης με επιτυχία κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας των ενδοοστικών περιο-
δοντικών ελλειμμάτων (Grecu et al. 2019; Rastοgi 
et al. 2011). Τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα ήταν 
τα μεγαλύτερα επίπεδα πρόσδεσης και η πλήρω-
ση των οστών. Παρόμοιες βελτιώσεις στα κλινικά 
αποτελεσμάτων παρατηρήθηκαν σε ελλείμματα 
της περιοχής του διχασμού της κάτω γνάθου βαθ-
μού II (Sharma et al. 2017) και ελλείμματα από 
πτώση των ούλων (Rehan et al. 2018; Agarwal 
et al. 2016; Eren et al. 2016). Η ικανότητα του 
PRF να ανακουφίζει τον πόνο και το μετεγχειρη-
τικό οίδημα κατά τη διάρκεια των εξαγωγών των 
δοντιών καθώς και στην αντιμετώπιση των οδοντι-
κών αλλοιώσεων, είναι επίσης ευρέως τεκμηριω-
μένο (Yang et al. 2012; Mishra et al. 2013; Jadhav 
et al. 2015). Το PRF χρησιμοποιήθηκε επίσης για 
τη θεραπεία της οστεονέκρωσης της γνάθου που 
σχετίζεται με τη φαρμακευτική αγωγή, με πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα για τη θεραπεία και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών 
(Giudice et al. 2018).

1.1.2. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Αν και οι σκελετικοί μύες μπορούν να αντα-
ποκριθούν σε μια σειρά περιβαλλοντικών αλλα-
γών, η κατάλληλη θεραπεία για χρόνιους μυϊκούς 
τραυματισμούς παραμένει μια κλινική πρόκληση. 
Η θεραπεία με συμβατικές θεραπείες είναι συχνά 
ανεπαρκής, δίνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 
δυνατότητες των συμπυκνωμάτων αιμοπεταλίων 
σχετικά με την ενίσχυση της αποκατάστασης μυών. 

Η διαδικασία της επούλωσης των μυών και η συμ-
βολή των αυξητικών παραγόντων στη διαδικασία 
επούλωσης είναι ένας εντατικά μελετημένος τομέ-
ας και εξετάζεται σε αρκετές μελέτες [Grecu et al. 
2019; Wee and Thevendran, 2017; Edwards and 
Calandrucciο, 2003). Συγκεντρώνοντας αυτούς 
τους αυξητικούς παράγοντες, το PRF μπορεί να 
προωθήσει τις κυτταρικές διαδικασίες που απαι-
τούνται για την αποκατάσταση και αναγέννηση 
των μυών (Mοsca et al. 2015). Ορισμένες από τις 
πρώτες μελέτες που κατέληξαν σε αυτό το συμπέ-
ρασμα, αξιολόγησαν τις επιδράσεις της PRF σε μυ-
ϊκές θλάσεις σε ανθρώπους. Οι ασθενείς που συμ-
μετείχαν, υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PRF δύο 
ημέρες μετά τον τραυματισμό και κάθε δύο ημέρες 
στη συνέχεια (Wee and Thevendran, 2017). Η με-
λέτη αποκάλυψε ότι ο χρόνος αποκατάστασης των 
ατόμων που έλαβαν PRF μειώθηκε σε 16,6 ημέρες 
σε σύγκριση με τις 22,3 ημέρες των ατόμων που 
έλαβαν αντιφλεγμονώδη για θεραπεία. Αυτό υπο-
στήριξε τη χρήση του PRF κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες παρα-
τηρήσεις από ζωικά μοντέλα και in vitrο μελέτες.

1.1.3. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΟΝΔΡΟΥ

Την τελευταία δεκαετία, η PRF έχει αναδειχθεί 
ως μια πολλά υποσχόμενη μη- επεμβατική διαδι-
κασία για τη θεραπεία τραυματισμών χόνδρου. 
Σε μια μελέτη αξιολογήθηκε η ενσωμάτωση του 
PRF σε ικριώματα βιοαποδομήσιμου ινώδους 
(biοdegradable fibrin-FB) ως μήτρα αναγέννη-
σης για την προαγωγή του πολλαπλασιασμού των 
χονδροκυττάρων και της επαναδιαφοροποίησης 
(Chien et al. 2012). Τα χονδροκύτταρα είναι τα 
μόνα κύτταρα που βρίσκονται σε έναν υγιή χόν-
δρο και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της χόν-
δρινης μήτρας. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα ικριώ-
ματα FB προάγουν τον πολλαπλασιασμό και την 
διαφοροποίηση που ενισχύεται από το PRF, προ-
σφέροντας αρκετές υποσχέσεις για τη μηχανική 
του χόνδρινου ιστού. Το PRF βοηθά επίσης στην 
επούλωση των χόνδρινων ελλειμμάτων στο γόνα-
το σε ζωικά μοντέλα (Wοng et al. 2017). Τα ελ-
λείμματα στα αριστερά οπίσθια άκρα των σκύλων 
που έλαβαν εμφύτευση PRF, βρέθηκαν να εμφα-
νίζουν βελτιωμένη αποκατάσταση αρθρικού χόν-
δρου (Kazemi et al. 2015; Kazemi et al. 2014). 
Μελέτες σε κουνέλια κατέδειξαν επίσης την ικα-
νότητα του PRF να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των 
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μοσχευμάτων χόνδρων, προωθώντας τη χρήση του 
ως κατάλληλο βιολογικό υλικό «περιτύλιξης» για 
την ενίσχυση του μοσχεύματος χόνδρου (Göral et 
al. 2016). Πιο πρόσφατες μελέτες αποκαλύπτουν 
ότι η αναγέννηση χόνδρου βελτιώνεται περισσότε-
ρο χρησιμοποιώντας L-PRF σε σχέση με αυτόλογο 
PRF (Man et al. 2001). Οι περίπλοκες διαδικασίες 
που απαιτούν επέκταση χονδροκυττάρων in vitrο 
πριν από την επιδιόρθωση του χόνδρου, αποδεί-
χτηκαν επίσης ότι μπορούν να αποφευχθούν μέσω 
της ανάπτυξης μιας προσέγγισης ενός μόνο σταδί-
ου, που συνδυάζει το PRF με αυτόλογα μοσχεύμα-
τα χόνδρου (Wοng et al. 2017).

1.1.4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

Οι ρήξεις του στροφικού πετάλου είναι μια 
κοινή αιτία πόνου και αναπηρίας και μπορούν να 
προκληθούν από τραυματικά ή εκφυλιστικά αίτια. 
Αυτό συχνά συνιστά την χειρουργική αποκατάστα-
ση πρόκληση, καθώς η αρχική εισαγωγή οστού-τέ-
νοντα καθιστά δύσκολη την αναδημιουργία. Κατά 
συνέπεια, τα ποσοστά μη επούλωσης αναφέρο-
νται έως 94% (Zumstein et al. 2012). Μια ομάδα 
ερευνητών απέδειξε ότι το L-PRF που προέρχεται 
από τυποποιημένο/ζελατινώδες πλέγμα, μπορεί να 
απελευθερώσει τοπικά θεραπευτικούς αυξητικούς 
παράγοντες για έως και 28 ημέρες βοηθώντας την 
επισκευή του στροφικού πετάλου (Zumstein et al. 
2012). Σε μεταγενέστερες πιλοτικές μελέτες, όταν 
προστέθηκε L-PRF μεταξύ του τένοντα και του 
οστού κατά τη διάρκεια της αρθροσκοπικής επι-
σκευής στροφικού πετάλου, ο δείκτης αγγειογένε-
σης βελτιώθηκε στους ετερόπλευρους υγιείς ώμους 
στις 6 και 12 εβδομάδες, χωρίς να αναφερθούν 
μετεγχειρητικές επιπλοκές (Zumstein et al. 2014). 
Έτσι, η αρθροσκοπική επισκευή του στροφικού 
πετάλου χρησιμοποιώντας L-PRF φάνηκε τεχνικά 
εφικτή, υποστηρίζοντας προηγούμενες in vitrο με-
λέτες που έδειξαν την ικανότητά του να ενισχύει 
τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων των τενόντων 
και να προάγει τη σύνθεση της εξωκυτταρικής μή-
τρας. Παρά την πρόοδο αυτή, οι μετέπειτα μελέτες 
αμφισβήτησαν τα κλινικά οφέλη του PRF για πιο 
σοβαρούς τραυματισμούς των μυών του στροφι-
κού πετάλου. Όταν το PRF εφαρμόστηκε σε μα-
ζικές ρήξεις στροφικού πετάλου, δύο μελέτες δεν 
αποκάλυψαν αλλαγές στους ρυθμούς επούλωσης, 
το μέσο μέγεθος των μετεγχειρητικών ελλειμμά-

των και την ποιότητα των τενόντων (Zumstein et 
al. 2016). Επιπρόσθετα, μια μελέτη κατέδειξε ότι 
το PRF επάγει μια «διαταραγμένη» θεραπευτική 
απόκριση που χαρακτηρίζεται από ινώδη αγγειακό 
ουλώδη ιστό σε μοντέλα αρουραίων με επισκευή 
σοβαρής ρήξης μυοτενόντιου στροφικού πετάλου 
(Hasan et al. 2016). Επομένως, απαιτούνται πε-
ραιτέρω μελέτες για να διευκρινιστούν τα οφέλη 
του PRF κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

1.1.5. ΑΛΛΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Η επιτυχία της προκληθείσας από PRF αύξησης 
σημειώθηκε από τους Alviti και τους συναδέλφους 
του, που αξιολόγησαν τις επιδράσεις του στη δυ-
σκαμψία και τη μηχανική του αστραγάλου σε ασθε-
νείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβα-
ση του αχίλλειου τένοντα (Alviti et al. 2017). Τα 
ευρήματα έδειξαν ότι η θεραπεία με ράμματα και 
PRF οδήγησε σε σημαντική λειτουργική βελτίωση 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της κίνησης, 
βελτιώνοντας την ανάρρωση του ασθενούς.

Παρόμοια οφέλη αναφέρθηκαν για επεμβάσεις 
που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση πρόσθι-
ων χιαστών συνδέσμων (ΠΧΣ) που έχουν υποστεί 
ρήξη (Eggli et al. 2015). Οι περισσότεροι από τους 
ασθενείς είχαν κανονική βαθμολογία γόνατος και 
επέστρεψαν σε κανονικά επίπεδα αθλητικής δρα-
στηριότητας όταν χρησιμοποιήθηκε PRF. Σε άλλες 
μελέτες, η προκληθείσα από PRF αύξηση δεν φαί-
νεται να έχει επίδραση στην επιδιόρθωση του τέ-
νοντα του μέσου γλουτιαίου όσον αφορά τον πόνο 
ή τις κλινικές ενδείξεις, αλλά αποδείχθηκε ότι βελ-
τιώνει τη φυσική λειτουργία του ισχίου μετά από 
χειρουργική επέμβαση (Saltzman et al. 2018). Τα 
πιθανά οφέλη του PRF σε αθλητές υψηλού επιπέ-
δου επισημάνθηκαν επίσης σε τυχαιοποιημένες δο-
κιμές ελέγχου που αξιολόγησαν τις επιδράσεις του 
στα κατάγματα αστραγάλου. Οι εγχύσεις PRF μέσω 
καθοδήγησης από υπερηχογράφημα στους τραυ-
ματισμένους προσθιοπίσθιους, κνημιαίο-μηριαίους 
συνδέσμους, οδήγησαν σε οφέλη που περιελάμβα-
ναν βραχύτερη αποκατάσταση, επανασταθεροποί-
ηση των συνδέσμων της άρθρωσης και μειωμένο 
μακροχρόνιο άλγος (Laver et al. 2015). Οι ωφέ-
λιμες επιδράσεις του PRF έχουν επίσης αναφερ-
θεί σε περιπτώσεις επιγονατιδικής τενοντοπάθειας 
(Rοwan and Drοuin, 2013) μερική ρήξη ωλένιου 
πλαγίου συνδέσμου (Deal et al. 2017), μερική 
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ρήξη ωλένιου πλαγίου συνδέσμου του αγκώνα σε 
ρίπτες υψηλού επιπέδου (Dines et al. 2016) και 
στη θεραπεία των βλαβών/κακώσεων των μηνί-
σκων (Blanke et al. 2015). Τα υποσχόμενα απο-
τελέσματα του PRF δεν περιορίζονται σε μυϊκούς 
τραυματισμούς, και πρόσφατες μελέτες αποκαλύ-
πτουν την ικανότητά του να προάγει την επούλωση 
και την αναγέννηση των οστών όταν εφαρμόζεται 
με διάφορα υλικά μεταμοσχεύσεων σε ελλείμματα 
κρανίου τόσο σε ζώα όσο και ανθρώπους (Jeοn et 
al. 2018). Έτσι, η iPRF προσφέρει ελπίδες να βο-
ηθήσει τόσο την αναγέννηση των οστών όσο και 
των μυών μετά από σοβαρούς τραυματισμούς που 
προκλήθηκαν από κακώσεις.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα άρθρα που συμπεριλήφθηκαν και παρουσι-

άστηκαν σε αυτήν την ανασκόπηση επιλέχθηκαν 
λόγω της σαφήνειας των αποδείξεων, των συνο-
πτικών και σαφών αποτελεσμάτων. Τα άρθρα που 
αγνοήθηκαν είτε παρουσίασαν ανεπαρκή πληρο-
φόρηση σχετικά με το θέμα είτε θεωρήθηκαν ότι 
δεν είχαν σαφήνεια. Παρά τη συντριπτική πλειο-
ψηφία των άρθρων που αποδεικνύουν τα οφέλη 

του PRF για την προώθηση της αναγέννησης των 
ιστών και την επιτάχυνση της ανάρρωσης- επού-
λωσης, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες δια-
μάχες στη βιβλιογραφία σχετικά με αυτό. Πρόσφα-
τα δεδομένα κλινικών μελετών παρέχουν ελπίδα 
ότι το PRF ωφελεί τον τραυματισμό του χόνδρου, 
ενώ η χρήση του υποστηρίζεται για μερική ρήξη 
ωλένιων συνδέσμων, ανεπάρκεια ωλένιου πλαγί-
ου συνδέσμου στον αγκώνα και για τη θεραπεία 
των μηνισκικών κακώσεων. Η βιβλιογραφία ήταν 
επίσης αντικρουόμενη και για άλλες επεμβάσεις, 
πιθανότατα εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι 
όλα τα PRFs τα ίδια και εκείνα με υψηλότερα επί-
πεδα λευκοκυττάρων μπορεί να είναι επιζήμια για 
την επούλωση των τενόντων. Μέχρι σήμερα, τα 
κλινικά δεδομένα δεν αποδεικνύουν με ακρίβεια τα 
οφέλη της θεραπείας PRF για να βοηθήσουν τον 
τραυματισμό των μυών. Πλέον, για την απόδειξη 
αποτελεσματικότητας του RPFs, απαιτείται συνε-
πής δοσολογία και αναπαραγώγιμα μέτρα των επι-
τυχημένων αποτελεσμάτων. Το αν η ικανότητα να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του εξακο-
λουθεί να λείπει, αποτελεί σημαντικό ζήτημα που 
πρέπει να εξεταστεί κατά τη διάρκεια των μελλο-
ντικών ερευνών.
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Περίληψη
Εισαγωγή: Παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση και στα μεταβολικά οστικά νοσήματα και δεν ήταν 
προηγουμένως γνωστοί ανιχνεύονται συχνά σε ασθενείς με οστε-
οπόρωση αλλά η συχνότητά τους τη στιγμή που οι ασθενείς πα-
ρουσιάζονται με ένα κλινικό κάταγμα είναι άγνωστη.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη 
συχνότητα των παραγόντων που προαναφέρθηκαν καθώς και τη 
χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου συνδυαστικά με την ανεπάρκεια βι-
ταμίνης D σε μια σειρά ασθενών που εμφανίζονται στο τμήμα επει-
γόντων του νοσοκομείου μας λόγω ενός κλινικού σπονδυλικού ή 
μη σπονδυλικού κατάγματος.

Υλικό-Μέθοδος: Στην ερευνητική μας μελέτη που διενεργήθη-
κε από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι το Δεκέμβριο του 2019, 
όλοι οι ασθενείς με ένα πρόσφατο κλινικό σπονδυλικό ή μη σπον-
δυλικό κάταγμα που ήταν πρόθυμοι και διαθέσιμοι να συμμετέ-
χουν (ν=300; 231 γυναίκες, 69 άνδρες, εύρος ηλικίας 50-96 έτη) 
υποβλήθηκαν σε μέτρηση οστικής πυκνότητας και εργαστηριακές 
εξετάσεις (ασβέστιο, φωσφόρος ορού, 25(ΟΗ)D, κρεατινίνη ορού, 

Παράγοντες που 
συνεισφέρουν στη 

 δευτεροπαθή 
 οστεοπόρωση και 
 στα μεταβολικά οστικά 
 νοσήματα σε ασθενείς με   
 κλινικό κάταγμα

Ζήδρου Χριστιάνα, Μπελετσιώτης Αναστάσιος
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
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Όροι ευρετηρίου:

παράγοντες που συνεισφέρουν 
στη δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση και στα 
μεταβολικά οστικά νοσήματα

πρόσληψη ασβεστίου

ανεπάρκεια βιταμίνης D

παραθορμόνη, TSH ορού , fT4, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού 
και ούρων και στους άνδρες επιπρόσθετα τεστοστερόνη ορού). 

Αποτελέσματα: Γνωστοί παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευ-
τεροπαθή οστεοπόρωση και στα μεταβολικά οστικά νοσήματα ήταν 
παρόντες σε ποσοστό 23% των ασθενών ενώ νεοδιαγνωσθέντες 
παράγοντες αφορούσαν το 26,6% των ασθενών: Συγκεκριμένα 
βρέθηκε μονοκλωνική πρωτείναιμία (σε 7 από 300 ασθενείς), νε-
φρική ανεπάρκεια σταδίου ΙΙΙ ή IV (σε 26 ασθενείς από τους 300), 
πρωτοπαθής (8 επί συνόλου 300 ασθενών) και δευτεροπαθής (31 
ασθενείς από το σύνολο των 300) υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερ-
θυρεοειδισμός (19 ασθενείς επί συνόλου 300) και υπογοναδισμός 
στους άνδρες (6 ασθενείς σε σύνολο 69 ). Νεοδιαγνωσθέντες πα-
ράγοντες που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και 
τα μεταβολικά οστικά νοσήματα, επίπεδα 25(ΟΗ)D<50nmol/liter 
(64%) και ημερήσια διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου<1200mg 
(90,6%) βρέθηκαν σε κάθε ηλικία, και στα δύο φύλα, μετά από 
κάθε κάταγμα (με εξαίρεση άνδρες με κατάγματα στα δάκτυλα των 
ποδιών και του χεριού) και σε κάθε επίπεδο οστικής πυκνότητας.

Συμπεράσματα: Σε παρουσία κλινικού κατάγματος, στο 26,6% 
των ασθενών ανιχνεύονται προσφάτως άγνωστοι παράγοντες που 
συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και στα μεταβολι-
κά οστικά νοσήματα που είναι θεραπεύσιμοι ή απαιτούν παρακο-
λούθηση και περισσότερο από 90% των ασθενών έχουν ανεπαρκή 
επίπεδα βιταμίνης D ή/και πρόσληψη ασβεστίου. Ο συστηματικός 
έλεγχος ασθενών με πρόσφατο κάταγμα αναγνωρίζει εκείνους 
τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν και είναι ενδεχομένως 
αναστρέψιμοι καθώς και την ανεπάρκεια στην πρόσληψη ασβεστί-
ου και στα επίπεδα βιταμίνης D.

Zidrou Ch., Beletsiotis A. 
2nd Orthopaedic Department, Papageorgiou Hospital, 

Thessaloniki, Greece

Abstract
Introduction: Previously undetected contributors to second-
ary osteoporosis and metabolic bone diseases (SECOB) are fre-
quently found in patients with osteoporosis, but the prevalence 
in patients at the time they present with a clinical fracture is 
unknown. 

Aim: The purpose of this study is to evaluate the prevalence of 
contributors to SECOB and low calcium intake and vitamin D 
deficiency separately in consecutive patients at the time they 
presented at the emergency unit of the hospital due to a clinical 
vertebral or non-vertebral fracture.

Material-Μethod: In our research study which was conducted 
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from January 2013 to December 2019, all consecutive patients 
with a recent clinical vertebral or non-vertebral fracture who 
were able and willing to be investigated (n=300: 231 women, 69 
men, age range 50-96 yr) had bone mineral density and labora-
tory investigation (serum calcium, inorganic phosphate, 25-hy-
droxyvitamin D, creatinine, intact PTH, TSH, free T4, serum and 
urine protein electrophoresis and in men also serum testoster-
one). 

Results: Known SECOB contributors were present in 23.0% of 
patients and newly diagnosed SECOB contributors in 26.6%: 
monoclonal proteinemia (7 of 300), renal insufficiency grade III 
or greater (26 of 300), primary (8 of 300) and secondary (31 of 
300) hyperparathyroidism, hyperthyroidism (19 of 300), and hy-
pogonadism in men (6 of 69). Newly diagnosed SECOBs, serum 
25-hydroxyvitaminD less than 50 nmol/liter (in 64%), and dietary 
calcium intake less than 1200 mg/d (in 90.6%) were found at 
any age, in both sexes, after any fracture (except SECOB in men 
with finger and toe fractures) and at any level of bone mineral 
density.

Conclusion: At presentation with a fracture, 26.6% of patients 
have previously unknown contributors to SECOB, which are treat-
able or need follow-up, and more than 90% of patients have an 
inadequate vitamin D status and/or calcium intake. Systematic 
screening of patients with a recent fracture identifies those in 
whom potentially reversible contributors to SECOB and calcium 
and vitamin D deficiency are present.

Key words:

contributors to secondary 
osteoporosis and metabolic 
bone diseases

calcium intake

vitamin D deficiency
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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την οστεοπόρω-

ση υποστηρίζουν την αξιολόγηση ασθενών που πα-
ρουσιάζουν οστεοπόρωση με σκοπό τον αποκλει-
σμό ασθενειών που μιμούνται την οστεοπόρωση 
και την αναγνώριση της αιτίας και των παραγόντων 
που συνεισφέρουν στην πάθηση (Compston et al, 
2009, Kanis et al, 2008) πριν την έναρξη θεραπευ-
τικής αγωγής καθώς και σε ασθενείς με ή χωρίς κά-
ταγμα (National Osteoporosis Foundation, 2008, 
Braun and Pfeilschifter, 2010). Πολλοί από τους 
παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση και τα μεταβολικά οστικά νοσήμα-
τα έχουν αναγνωριστεί (Tannenbaum et al, 2002). 
Εάν οι προαναφερθέντες παράγοντες δεν ανα-
γνωριστούν, η θεραπεία για την πρόληψη των κα-
ταγμάτων μπορεί να είναι ανεπαρκής (Fitzpatrick, 
2002). Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες είναι 
αντιμετωπίσιμοι (π.χ. υπερθυρεοειδισμός), χρειάζο-
νται περαιτέρω διερεύνηση (π.χ. ιδιοπαθής υπερ-
παραθυρεοειδισμός) ή έχουν ανάγκη παρακολού-
θησης (π.χ. μονοκλωνική γαμμαπάθεια αγνώστου 
σημαντικότητας).

Σε μελέτες που περιλαμβάνουν ποικίλες υπο-
ομάδες ασθενών με οστεοπόρωση και/ή πρόσφα-
το κάταγμα, οι παράγοντες που συνεισφέρουν στη 
δευτεροπαθή οστεοπόρωση και τα μεταβολικά 
οστικά νοσήματα εντοπίστηκαν σε ποσοστό 27-
80%, συμπεριλαμβανομένου της ανεπαρκής πρό-
σληψης ασβεστίου και της ανεπάρκειας βιταμίνης D 
(Deutschmann et al, 2002, Dumitrescu et al, 2008).

Για το λόγο αυτό εκτιμήθηκε η επικράτηση των 
παραγόντων που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση και τα μεταβολικά οστικά νοσήματα, 
η ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου και η ανεπάρ-
κεια βιταμίνης D σε διαδοχικούς ασθενείς που προ-
σήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
νοσοκομείου μας λόγω ενός κλινικού σπονδυλικού 
ή μη σπονδυλικού κατάγματος.

2. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ

2.1. Σχεδιασμός μελέτης και πληθυσμός

Η μελέτη μας διενεργήθηκε μεταξύ ανδρών και 
γυναικών με ένα πρόσφατα διαγνωσμένο κλινικό 
σπονδυλικό ή μη σπονδυλικό κάταγμα. Οι ασθε-
νείς ήταν όλοι ηλικίας >50 ετών και προσήλθαν 

στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Β΄ Ορ-
θοπαιδικής Κλινικής του Ν. Παπαγεωργίου από τον 
Ιανουάριο του 2013 μέχρι το Δεκέμβριο του 2019. 
Μετά την αρχική αντιμετώπιση του κατάγματος 
όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στο εξω-
τερικό ιατρείο Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών 
Νοσημάτων της Κλινικής μας για να διενεργηθεί 
μέτρηση οστικής πυκνότητας και εργαστηριακός 
έλεγχος. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν σε κατάγ-
ματα ισχίου, μείζονα κατάγματα (ΣΣ, λεκάνης, περι-
φερικού άκρου μηριαίου, κεντρικού άκρου κνήμης, 
πολλαπλά κατάγματα πλευρών και βραχιονίου), σε 
μικρά κατάγματα (όλα τα εναπομείναντα οστεοπο-
ρωτικά κατάγματα εκτός από τα κατάγματα των 
δακτύλων του ποδιού και του χεριού) και τέλος σε 
κατάγματα των δακτύλων του ποδιού και του χε-
ριού (Center et al, 2007).

Οι ασθενείς με μεταστατική οστική νόσο, πολυ-
τραυματίες μετά από άσκηση υψηλής βίας, οστε-
ομυελίτιδα ή περιπροθετικά κατάγματα αποκλεί-
στηκαν από τη μελέτη (n=11). Οι ασθενείς που 
ανταποκρίθηκαν και συμφώνησαν να συμπληρώ-
σουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο για την 
εκτίμηση των κλινικών παραγόντων κινδύνου για 
κατάγματα, το ιατρικό ιστορικό, τη λήψη φαρ-
μακευτικής αγωγής, το ιστορικό προηγούμενων 
καταγμάτων και την πρόσληψη ασβεστίου, προ-
γραμματίστηκαν για διενέργεια μέτρησης οστικής 
πυκνότητας και εργαστηριακών εξετάσεων. Μετά 
την ολοκλήρωση όλων των τεστ που προαναφέρ-
θηκαν, προγραμματίστηκε μια επίσκεψη στο εξω-
τερικό ιατρείο Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών 
νοσημάτων της κλινικής μας. Στη διάρκεια της 
επίσκεψης προσδιορίστηκε το ύψος και το βάρος 
των ασθενών, το ερωτηματολόγιο που συμπλήρω-
σαν εκτιμήθηκε και όπου ήταν αναγκαίο πρόσθετα 
ερωτήματα τέθηκαν ενώ παράλληλα διενεργήθηκε 
λεπτομερής κλινική εξέταση. Εάν τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα ήταν παθολογικά, πρόσθετες εξε-
τάσεις διενεργήθηκαν για λεπτομερή εκτίμηση νε-
οδιαγνωσθεισών διαταραχών, όπου αυτό κρίθηκε 
αναγκαίο. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της οστι-
κής πυκνότητας (Bone mineral density-BMD), τα 
επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D [25(OH)D], οι 
ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με επαρκή πρόσληψη 
ασβεστίου, συμπληρώματα βιταμίνης D και αντιο-
στεοπορωτική αγωγή σύμφωνα με τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του Dutch και των συνεργατών του 
(Geusens et al, 2006).
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2.2. Συλλογή δεδομένων

Τα ακόλουθα δημογραφικά και ιστορικά δεδο-
μένα συλλέχθηκαν από κάθε άτομο 2-4 μήνες μετά 
το κάταγμα: ηλικία, εθνικότητα, ηλικία εμμηνόπαυ-
σης, τρέχουσα διατροφική και συμπληρωματική 
πρόσληψη ασβεστίου, συμπληρωματική χορήγηση 
βιταμίνης D, τακτική άσκηση, ιστορικό καπνίσμα-
τος, λήψη αλκοόλ (περισσότερο ή λιγότερο από 3 
μονάδες ημερησίως); ιατρικό και φαρμακολογικό 
ιστορικό συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων 
καταγμάτων, νεφρολιθίαση, χρόνια χρήσης ορμονι-
κής θεραπείας υποκατάστασης, χρήση άλλων αντι-
οστεοαπορροφητικών φαρμάκων και διουρητικών; 
και οικογενειακό ιστορικό (συγγενείς 1ου και 2ου 
βαθμού) οστεοπόρωσης ή καταγμάτων. Το ύψος, 
το βάρος και ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) κα-
ταγράφηκαν. Η διατροφική πρόσληψη ασβεστίου 
επιβεβαιώθηκε από ένα ερωτηματολόγιο αναφορι-
κά με τη συχνότητα τροφίμων και συμπληρώθηκε 
από τους 251 στο σύνολο των 300 ασθενών και 
στη συνέχεια επανεξετάστηκε κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης στο εξωτερικό ιατρείο οστεοπόρωσης 
και μεταβολικών νοσημάτων. Το ερωτηματολόγιο 
κατασκευάστηκε με την κατάρτιση ενός καταλό-
γου τροφίμων με την υψηλότερη περιεκτικότητα 
σε ασβέστιο, κυρίως γαλακτομικά προϊόντα συμπε-
ριλαμβανομένης της κατανάλωσης γάλακτος και 
τυριών και ζητώντας από τα άτομα να αναφέρουν 
την καθημερινή και εβδομαδιαία κατανάλωση αυ-
τών των προϊόντων διατροφής. Η συνολική πρό-
σληψη ασβεστίου υπολογίστηκε με την προσθή-
κη της μέσης πρόσληψης ασβεστίου σε ημερήσια 
βάση όπως αξιολογήθηκε από τα μακροχρόνια 
διατροφικά στοιχεία αναφορικά με τη συχνότητα 
και τη δοσολογία καθημερινών συμπληρωμάτων 
ασβεστίου (Serra-Majem et al, 2009). 

2.3. Εργαστηριακές εξετάσεις και 
ανωμαλίες

Οι βασικές εργαστηριακές εξετάσεις περιελάμ-
βαναν νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, ανόργανο φωσφό-
ρο ορού, κρεατινίνη, ελεύθερη τετρα-ιωδοθυρο-
νίνη - θυροξίνη (fT4), θυρεοτρόπο ορμόνη (TSH), 
αμινοτρανσφεράσες ορού, αλκαλική φωσφατάση, 
παραθορμόνη (PTH), 25(OH)D και ηλεκτροφόρηση 
πρωτεϊνών ορού και ούρων για όλους τους ασθε-
νείς. Παράλληλα υπολογίστηκε ο ρυθμός σπειρα-
ματικής διήθησης (eGFR) για να εκτιμηθούν τα στά-

δια της χρόνιας νεφρικής νόσου σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού 
Νεφρολογίας (Levey et al, 2003). Ο πρωτοπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός διαγνώστηκε με υπερασβε-
στιαιμία και ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα παραθορμό-
νης (Bizelikian et al, 2002, 2009). Ο δευτεροπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός ορίστηκε από τα αυξημένα 
επίπεδα παραθορμόνης στο πλάσμα σε συνδυασμό 
με επίπεδα 25(ΟΗ)D μικρότερα από 50nmol/l ή χρό-
νια νεφρική νόσο σταδίου 3 ή περισσότερο ή και τα 
δύο. Ο υπερθυρεοειδισμός ορίστηκε από τιμές TSH 
μικρότερες από 0,4mU/l με αυξημένα επίπεδα ελεύ-
θερης θυροξίνης (fT4). Ο υπογοναδισμός ορίστηκε 
σαν ένα σύμπλοκο κλινικό σύνδρομο που περιλαμβά-
νει τόσο συμπτώματα όσο και ανεπάρκεια τεστοστε-
ρόνης η οποία ορίζεται όταν τα επίπεδα της ολικής 
τεστοστερόνης είναι μικρότερα από 8nmol/l (Wang 
et al, 2008). H ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών στον 
ορό και στα ούρα διενεργήθηκε για την ανίχνευση 
διαταραχών των πλασματοκυττάρων (Buiting and 
Wijermans, 2002, Berenson et al, 2010). Η διάγνω-
ση της μονοκλωνικής γαμμαπάθειας αγνώστου αιτι-
ολογίας απαιτεί μια μονοκλωνική πρωτεϊνη ορού, μι-
κρότερη από 10% της πλασμοκύττωσης του μυελού 
των οστών, μη ύπαρξη αποδεικτικών δεδομένων για 
διαταραχές του πολλαπλασιασμού των β-κυττάρων 
και καμία βλάβη τελικού οργάνου λόγω της διαδι-
κασίας πολλαπλασιασμού των πλασματοκυττάρων 
(π.χ. οστικές βλάβες, υπερασβεστιαιμία, νεφρική ανε-
πάρκεια, αναιμία) (International Myeloma Working 
Group, 2003).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συνολικά, 430 ασθενείς (107 άνδρες και 323 

γυναίκες) με ένα κλινικό σπονδυλικό ή μη σπον-
δυλικό κάταγμα κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη 
μελέτη. 112 ασθενείς (33 άνδρες και 79 γυναίκες) 
δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ή δε συμ-
φώνησαν ή δεν ήταν διαθέσιμοι να συμμετάσχουν. 
Δέκα άτομα με ένα ή περισσότερα σπονδυλικά κα-
τάγματα (3 άνδρες και 7 γυναίκες) αποκλείστηκαν 
λόγω του ότι δε διενεργήθηκε μέτρηση οστικής 
πυκνότητας (DXA). Επιπρόσθετα, οκτώ ασθενείς (2 
άνδρες και 6 γυναίκες) αποκλείστηκαν επειδή δεν 
ήταν διαθέσιμα τα εργαστηριακά αποτελέσματα. 
Συνεπώς 300 ασθενείς (69 άνδρες και 231 γυναί-
κες) ήταν διαθέσιμοι για τη συμμετοχή τους στη 
μελέτη. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών φαίνο-
νται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 1
Χαρακτηριστικά ασθενών που παρουσιάζονται με ένα κλινικό σπονδυλικό ή μη σπονδυλικό κάταγμα

Μεταβλητές Άνδρες (ν=69) Γυναίκες (ν=231)
Ηλικία (σε έτη) 65±9.4 70.5±10.2
Ύψος (σε cm) 176.3±7.7 163.4±6.8
Βάρος (σε Kg) 79.3±14.1 68.4±13.2
BMI (Body mass index) 25.8±3.4 26.1±3.9
T-score ΟΜΣΣ -1.4±1.6 -1.7±1.2
Τ-score αυχένα μηριαίου -1.6±1.2 -1,8±1.3
T-score στο ολικό ισχίο -1.2±1.1 -1.4±1.2
Διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου (mg/d) 783±305 858±295
25(OH)D (nmol/liter) 50.5±25.3 40.3±23.2

H κατανομή διαφορετικών τύπων καταγμάτων 
σε ασθενείς που ανταποκρίθηκαν και πληρούσαν 
τα κριτήρια για την ένταξη στη μελέτη και σε αυ-
τούς που δεν ανταποκρίθηκαν ήταν τα ακόλουθα: 
αυτοί που δεν εντάχθηκαν στη μελέτη ήταν σημα-
ντικά πιο ηλικιωμένοι (75.2±11.7 vs. 69.7±10.9, 
P<0.0001), ήταν οι περισσότεροι άνδρες (28.9 
vs. 22.4%; P=0.046) και υπέστησαν σημαντικά 
περισσότερα κατάγματα ισχίου (21.9 vs. 7.9%, 
P<0.0001) αλλά σημαντικά λιγότερα άλλα μείζονα 
κατάγματα (25.9 vs. 32.6%; P=0.033).

Από τους ασθενείς που υπέστησαν κάταγμα, 
14.9% είχε φυσιολογική οστική πυκνότητα (άν-
δρες: 16.2% και γυναίκες: 15.0%), 45.6% είχε 
οστεοπενία (άνδρες: 54.8% και γυναίκες: 41.9%) 
και 39.5% είχε οστεοπόρωση (άνδρες: 29.0% και 

γυναίκες 43.1%). Συγκριτικά με τους ασθενείς που 
υπέστησαν μικρά και μείζονα κατάγματα, οι περισ-
σότεροι ασθενείς που υπέστησαν κάταγμα ισχίου 
είχαν χαμηλή οστική πυκνότητα (P<0.0001). Οστε-
οπενία βρέθηκε σε 48.9% των ασθενών με μικρό 
κάταγμα, σε 38.7% των ασθενών με μείζον κάταγ-
μα και σε 42.4% των ασθενών με κάταγμα ισχί-
ου ενώ οστεοπόρωση ανιχνεύθηκε σε 30.9% των 
ασθενών με μικρό κάταγμα, 50.1% των ασθενών 
με μείζον κάταγμα και 58.5% των ασθενών με κά-
ταγμα ισχίου.

Διαπιστώθηκε ένα σύνολο 104 γνωστών παρα-
γόντων που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστε-
οπόρωση και στα μεταβολικά οστικά νοσήματα σε 
69 ασθενείς (23%); 28 ασθενείς είχαν δύο ή περισ-
σότερους γνωστούς παράγοντες (Πίνακας 2).

Πίνακας 2
Επικράτηση γνωστών παραγόντων που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και στα 

μεταβολικά οστικά νοσήματα σε ασθενείς με κλινικό κάταγμα

Γνωστοί παράγοντες
Αριθμός ασθενών 
(ποσοστό επί του 

συνόλου)

Αριθμός γυναικών 
(ποσοστό επί του 

συνόλου των γυναικών)

Αριθμός ανδρών 
(ποσοστό επί του 

συνόλου των ανδρών)
Ιστορικό χρήσης γλυκοκορτικοειδών 26(8,6%) 20(8,7%) 6(8,6%)
Πρώιμη ανεπάρκεια ωοθηκών 12(4%) 12(5,2%) -
Ιστορικό αλκοολισμού 8(2,7%) 2(0,8%) 6(8,6%)
Ιστορικό υπογοναδισμού 2 (0,6%) 2(0,8%) 0
Τρέχουσα χρήση αντιπηκτικών 3(1%) 2(0,86%) 1(1,4%)
Ιστορικό ΡΑ ή ΣΕΛ 16(5,2%) 12(5,2%) 4(5,7%)
Ιστορικό ΧΑΠ 31(10,4%) 24(10,4%) 7(10,1%)
Ιστορικό ΧΝΑ 2(0,5%) 2(0,8%) 0
Ιστορικό φλεγμονώδους νόσου του 
εντέρου ή κακής απορρόφησης 3(1%) 2(0,8%) 1(1,4%)

Σύνολο (με έναν ή περισσότερους 
παράγοντες) 69(23%) 55(23,9%) 14(0,2%)
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Σε 80 από τους 300 ασθενείς (26,6%), 97 δι-
αταραχές που δεν είχαν ανιχνευτεί στο παρελθόν 
με ενδεχόμενη επίδραση στον οστικό μεταβολισμό 
καταγράφηκαν. 14 από τους ασθενείς είχαν δύο, 2 
ασθενείς είχαν τρεις και 1 ασθενής είχε τέσσερις 
νέους παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευτε-
ροπαθή οστεοπόρωση και τα μεταβολικά οστικά 
νοσήματα. Η συχνότητα των διαφόρων νεοδια-
γνωσθέντων παραγόντων φαίνονται στον Πίνακα 
3. Συγκεκριμένα βρέθηκε μονοκλωνική πρωτείναι-
μία (σε 7 από 300 ασθενείς), νεφρική ανεπάρκεια 
σταδίου ΙΙΙ ή IV (σε 26 ασθενείς από τους 300), 
πρωτοπαθής (8 επί συνόλου 300 ασθενών) και 

δευτεροπαθής (31 ασθενείς από το σύνολο των 
300) υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός 
(19 ασθενείς επί συνόλου 300) και υπογοναδισμός 
στους άνδρες (6 ασθενείς σε σύνολο 69 ). Οι ασθε-
νείς με ανεπάρκεια βιταμίνης D δεν συμπεριλή-
φθησαν εκτός αν οι ασθενείς είχαν δευτεροπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό. Επιπρόσθετα, βρέθηκαν 
πέντε ασθενείς με ανεξήγητα αυξημένα επίπεδα 
παραθορμόνης που δεν συμπεριλήφθηκαν στην 
ομάδα των πρόσφατα διαγνωσμένων ατόμων με 
δευτεροπαθή οστεοπόρωση και μεταβολικά οστικά 
νοσήματα.

Πίνακας 3
Νέο διαγνωσθέντες παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και στα μεταβο-

λικά οστικά νοσήματα σε άνδρες και γυναίκες με πρόσφατο κάταγμα

Διαταραχές

Συχνότητα νεοδιαγνωσθέντων παραγόντων που συνεισφέ-
ρουν σε δευτεροπαθή οστεοπόρωση και μεταβολικά οστικά 

νοσήματα
Άνδρες(ν=69) Γυναίκες (ν=231) Σύνολο (ν=300)
Ν % Ν % Ν %

Μονοκλωνική πρωτείναιμία 2 2.8 5 2.1 7 2,3
ΧΝΑ σταδίου ΙΙΙ
ΧΝΑ σταδίου ΙV

4 
1

5.7 
1.4

21 
 0 9.0 25

1
8.3 
0.3

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 1 1.4 7 3.0 8 2.6
Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 
λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης D 6 8.6 18 7.7 24 8.0

Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 
λόγω ΧΝΑ 1 1.4 2 0.8 3 1.0

Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 
λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης D και ΧΝΑ 0 0.0 4 1.7 4 1.3

Υπερθυρεοειδισμός 4 5.7 15 6.4 19 6.3
Υπογοναδισμός 6 8.6 0 0.0 6 2.0
Συνολικός αριθμός νεοδιαγνωσθέντων 
παραγόντων 25 72 97

Ασθενείς με τουλάχιστον ένα παράγοντα 
που συνεισφέρει σε δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση και μεταβολικά οστικά 
νοσήματα

18 62 80

Επειδή 17 άτομα είχαν περισσότερους από έναν 
παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση και στα μεταβολικά οστικά νοσήμα-
τα, ο συνολικός αριθμός των ανδρών και των γυ-
ναικών με έναν ή περισσότερους παράγοντες που 
συνεισφέρουν είναι μικρότερος από το σύνολο των 
νεοδιαγνωσθέντων παραγόντων.

Επιπρόσθετα, σε 22 ασθενείς βρέθηκαν αυξημέ-

να επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης(≥140ΙIU/liter); 
Σε 13 ασθενείς επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα 
μετά από 3-4 μήνες και γι’ αυτό πιθανότατα συσχε-
τίζεται με πρόσφατο κάταγμα. Σε πέντε ασθενείς 
ανιχνεύτηκαν αποφρακτικές παθήσεις των χολη-
φόρων. Σε τρεις ασθενείς με ελαφρώς αυξημένα 
επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης (μεταξύ 140-160 
IU/liter) δεν υπάρχουν δεδομένα παρακολούθησης 
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ενώ ένας ασθενής ανέφερε αμβλύ κοιλιακό τραύ-
μα με ασκίτη. Η ΤΚΕ βρέθηκε ανεβασμένη σε 32 
ασθενείς; 10 από αυτούς είχαν επιβεβαιωμένη λοί-
μωξη αναπνευστικού ή ουροποιητικού συστήματος 
και η ΤΚΕ επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα, 3 
ασθενείς είχαν ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα ή 
ρευματική πολυμυαλγία, 2 ασθενείς είχαν χρονίως 
ανεβασμένη ΤΚΕ αγνώστου αιτιολογίας, 1 ασθε-
νής διαγνώστηκε αργότερα με κίρρωση ήπατος και 
1 εμφάνισε καρκίνωμα παγκρέατος στη διάρκεια 
της παρακολούθησης.

Οι νεοδιαγνωσθέντες παράγοντες που συνει-
σφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και στα 
μεταβολικά οστικά νοσήματα βρέθηκαν σε κάθε 
ηλικία, και στα δύο φύλα, μετά από κάθε τύπο 
κατάγματος (με εξαίρεση άνδρες και γυναίκες με 
κατάγματα των δακτύλων του ποδιού και του χε-
ριού) και σε κάθε επίπεδο οστικής πυκνότητας. 
Εντοπίστηκαν ένας ή περισσότεροι νέοι παράγο-
ντες που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστε-

οπόρωση και τα μεταβολικά οστικά νοσήματα σε 
21 ασθενείς που είχαν ήδη ένα γνωστό παράγοντα 
που συνεισφέρει στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση 
και τα μεταβολικά οστικά νοσήματα τη στιγμή του 
κατάγματος (30,4%). Το ποσοστό των ασθενών με 
ένα νεοδιαγνωσθέντα παράγοντα που συνεισφέρει 
στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και τα μεταβολι-
κά οστικά νοσήματα συσχετίστηκε αντιστρόφως 
ανάλογα με την οστική πυκνότητα (BMD). Σε ασθε-
νείς με φυσιολογική οστική πυκνότητα, εντοπίστη-
κε ένας νεοδιαγνωσθείς παράγοντας σε ποσοστό 
23.1% των ανδρών και μόνο 9.1% των γυναικών. 
Σε ασθενείς με οστεοπενία ένας νεοδιαγνωσθείς 
παράγοντας που συνεισφέρει στη δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση και στα μεταβολικά οστικά νοσήμα-
τα ανιχνεύτηκε σε ποσοστό 23% των ανδρών και 
28% των γυναικών αντίστοιχα. Ενώ σε ασθενείς με 
οστεοπόρωση ένας νεοδιαγνωσθείς παράγοντας 
εντοπίστηκε σε ποσοστό 35.2% των ανδρών και 
31.6% των γυναικών (Πίνακας 4).

Πίνακας 4
Συχνότητα νεοδιαγνωσθέντων παραγόντων που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και 
τα μεταβολικά οστικά νοσήματα σε άνδρες και γυναίκες με κάταγμα ανάλογα με τα ευρήματα της 

οστικής πυκνότητας
Νεοδιαγνωσθέντες παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευτερο-

παθή οστεοπόρωση και στα μεταβολικά οστικά νοσήματα
Άνδρες Γυναίκες

Όχι (%) Ναι (%) Όχι (%) Ναι (%)
Φυσιολογική οστική πυκνότητα 10 (76.9%) 3 (23.1%) 30 (90.9%)  3(9.1%)
Οστεοπενία 30 (77.0%) 9 (23.0%) 72(72.0%) 28(28.0%)
Οστεοπόρωση 11 (64.8%) 6 (35.2%) 67 (68.4%) 31(31.6%)
Σύνολο 51(73.9%) 18(26.1%) 169(73.1%) 62 (26.9%)

Η στατιστική ανάλυση που διενεργήθηκε στη 
μελέτη μας έδειξε ότι η αύξηση της ηλικίας (ανα-
λογία πιθανοτήτων-OR 1.05, διάστημα εμπιστο-
σύνης-CI 1.02-1.07), το ανδρικό φύλο (αναλογία 
πιθανοτήτων-OR 1.79, διάστημα εμπιστοσύνης-CI 
1.18-2.75), η οστεοπενία (αναλογία πιθανοτήτων-
OR 2.99, διάστημα εμπιστοσύνης-CI 1.36-5.34) 
και η οστεοπόρωση (αναλογία πιθανοτήτων-OR 
2.99, διάστημα εμπιστοσύνης-CI 1.49-6.07) είναι 
σημαντικοί παράγοντες κινδύνου. Δε βρέθηκαν αλ-
ληλεπιδράσεις μεταξύ των παραγόντων κινδύνου. 

Τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D στον ορό του αίματος 
ήταν<50nmol/liter σε 192 ασθενείς (64%), 75% 
από το σύνολο των 80 ασθενών που εντοπίστη-

καν με νεοδιαγνωσθέντα παράγοντα που συμβάλει 
στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και τα μεταβολικά 
οστικά νοσήματα (50% με δευτεροπαθή υπερπα-
ραθυρεοειδισμό και 50% με φυσιολογικά επίπεδα 
PTH) και 59,5% από το σύνολο των 220 ασθενών 
που εντοπίστηκαν χωρίς νεοδιαγνωσθέντα παράγο-
ντα που συμβάλει στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση 
και τα μεταβολικά οστικά νοσήματα (με φυσιολογι-
κά επίπεδα PTH). Εάν ασθενείς με επίπεδα 25(ΟΗ)
D <50nmol/liter, ανεξάρτητα από την παρουσία 
δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού θεωρού-
νταν ως παράγοντας που συνεισφέρει στη δευτε-
ροπαθή οστεοπόρωση και τα μεταβολικά οστικά 
νοσήματα, ο αριθμός των ασθενών με νεοδιαγνω-
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σθέντα παράγοντα θα ανερχόταν σε 211 ασθενείς 
(70.3%). Τέλος εάν επίπεδα 25(ΟΗ)D <75 nmol/
liter θεωρούνταν ως παράγοντας που συνεισφέρει 
στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και τα μεταβολικά 
οστικά νοσήματα, ο αριθμός των ασθενών με νε-
οδιαγνωσθέντα παράγοντα θα ανερχόταν σε 270 
ασθενείς (90%).

Βασισμένοι στα δεδομένα των 251 ασθενών 
που συμπλήρωσαν το διατροφικό ερωτηματολόγιο, 
μόνο 9,6% των ασθενών είχαν ημερήσια πρόσλη-
ψη ασβεστίου ≥1200mg ενώ 58,2% των ασθενών 
είχαν ημερήσια διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου 
μικρότερη από 1200mg συνδυαστικά με επίπεδα 
25(ΟΗ)D <50nmol/liter ενώ συνδυαστικά με επί-
πεδα 25(ΟΗ)D<75nmol/liter το ποσοστό αυτών 
των ασθενών ανερχόταν στο 80,3%.

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στη μελέτη μας διερευνήθηκε η συχνότητα των 

πρόσφατα αδιάγνωστων παραγόντων που συνει-
σφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και στα 
μεταβολικά οστικά νοσήματα σε μια σειρά ασθενών 
με κλινικά κατάγματα. Η μελέτη μας υποδεικνύει 
ότι οι αδιάγνωστοι παράγοντες που συνεισφέρουν 
στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και στα μεταβολι-
κά οστικά νοσήματα είναι παρόντες στο 26,1% των 
γυναικών και στο 27,8% των ανδρών ηλικίας>50 
ετών που παρουσιάζονται με ένα κλινικό κάταγ-
μα. Όταν ασθενείς με ήδη γνωστούς παράγοντες 
ή νοσήματα που επηρεάζουν τον οστικό μεταβο-
λισμό ληφθούν υπόψη (π.χ. 23%), ένα συνολικό 
ποσοστό 49,6% των ασθενών αναφέρουν έναν ή 
περισσότερους γνωστούς ή νεοεμφανιζόμενους 
παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση και τα μεταβολικά οστικά νοσήμα-
τα. Επιπρόσθετα, ένα υψηλό ποσοστό των ασθε-
νών είχε ανεπαρκή ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου 
συνδυαστικά με ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Ένα αξιοσημείωτο εύρημα ήταν ότι νεοδιαγνω-
σθέντες παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευ-
τεροπαθή οστεοπόρωση και τα μεταβολικά οστικά 
νοσήματα, επίπεδα 25(ΟΗ)D<50nmol/liter και πρό-
σληψη ασβεστίου <1200mg/ημερησίως βρέθηκαν 
και στα δύο φύλα, σε όλες τις ηλικίες μετά από όλα 
τα κατάγματα (με εξαίρεση κατάγματα των δακτύ-
λων του ποδιού και του χεριού στους άνδρες) και 
σε κάθε επίπεδο οστικής πυκνότητας (BMD). H κλι-
νική επίπτωση είναι ότι όλοι οι ασθενείς τη στιγμή 

που εμφανίζονται με ένα σπονδυλικό ή μη σπον-
δυλικό κάταγμα θα έπρεπε να εκτιμηθούν για την 
παρουσία νεοεμφανιζόμενων παραγόντων που συ-
νεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και τα 
μεταβολικά οστικά νοσήματα καθώς και επαρκούς 
πρόσληψης ασβεστίου και επιπέδων βιταμίνης D. 
Συνεπώς από σημασιολογική άποψη, επεκτείναμε 
τον όρο «δευτεροπαθή οστεοπόρωση» με τον όρο 
«μεταβολική οστική νόσο» στον όρο «παράγοντες 
που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρω-
ση και στα μεταβολικά οστικά νοσήματα»-SECOB, 
συμπεριλαμβανομένης της ανεπάρκειας βιταμίνης 
D με τον δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 
Επιπρόσθετα, όλοι οι ασθενείς με επίπεδα 25(ΟΗ)
D<50nmol/liter ανεξάρτητα από τα επίπεδα της 
παραθορμόνης συμπεριλήφθησαν. 70,3% των 
ασθενών θα έπρεπε να είχαν διαγνωστεί με ένα 
ή περισσότερους νεοδιαγνωσθέντες παράγοντες 
που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρω-
ση και τα μεταβολικά οστικά νοσήματα. Εάν από 
την άλλη, όλοι οι ασθενείς με επίπεδα 25(ΟΗ)
D μικρότερα από 75nmol/liter συμπεριληφθούν 
το ποσοστό των ασθενών με νεοδιαγνωσθέντες 
παράγοντες που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση και τα μεταβολικά οστικά νοσήματα 
ανέρχεται σε ποσοστό 90%. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν εντοπίσει το 
εύρος των εργαστηριακών εξετάσεων για την 
ανίχνευση υποκείμενων διαταραχών σε ασθε-
νείς με οστεοπόρωση (Tannenbaum et al, 2002, 
Deutschmann et al, 2002, Johnson et al, 1989). 
Ειδικότερα, ο Johnson και οι συν. του εντόπισαν 
νέους παράγοντες που συνεισφέρουν στην οστε-
οπόρωση σε ποσοστό 11% επί του συνόλου 180 
ασθενών με οστεοπόρωση και οστικές πυκνότητες 
χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για τη συγκε-
κριμένη ηλικιακή ομάδα αν και χρησιμοποιήθηκε 
ένας περιορισμένος αριθμός εργαστηριακών εξε-
τάσεων (Johnson et al, 1989). Επιπρόσθετα, ο 
Deutschmann και οι συν. του ανέφεραν ένα σύνο-
λο γνωστών και νέων παραγόντων κινδύνου για 
την οστεοπόρωση στο 63% των γυναικών και στο 
67% των ανδρών ενώ η μεγαλύτερη ομάδα των 
ανωμαλιών αφορούσε δυσαπορρόφηση λακτό-
ζης, υπερασβεστιουρία και νεφρική σωληναριακή 
οξέωση τύπου Ι (Deutschmann et al, 2002). Συ-
μπληρωματικά ο Tannenbaum και οι συν. του ανα-
γνώρισαν ένα σύνολο 32% πρόσφατα μη αναγνω-
ρισμένους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την 
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πρόκληση οστεοπόρωσης σε υγιείς μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες (Tannenbaum et al, 2002). Αν και 
η συχνότητα των παραγόντων που συνεισφέρουν 
στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και τα μεταβολικά 
οστικά νοσήματα είναι συγκρίσιμη με τα αποτελέ-
σματα της παρούσας μελέτης, οι ανωμαλίες που 
αναγνωρίστηκαν διέφεραν μεταξύ των δύο μελε-
τών. Τέλος παρόμοια αποτελέσματα με τη δική μας 
εργασία αναφέρθηκαν και στη μελέτη των Bours 
και των συνεργατών του (Bours et al, 2011).

Ένας σημαντικός περιορισμός της μελέτης μας 
είναι ότι δεν αξιολογήθηκε συστηματικά η ανάλυ-
ση ούρων 24ωρου και η δυσαπορρόφηση ειδικά 
σε κοιλιοκάκη. Επειδή χαμηλά επίπεδα βιταμίνης 
D, δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και/ή 
χαμηλή έκκριση ασβεστίου ούρων μπορεί είναι 
ορατή σε ασθενείς με κοιλιοκάκη και μπορεί να 
έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα. Στη 
βιβλιογραφία, η συχνότητα της κοιλιοκάκης σε 
ασθενείς με οστεοπόρωση ανέρχεται στο 1-3% 
(Legroux-Gerot et al, 2009, Gonzalez et al, 2002). 
Επιπρόσθετα, ο Tannenbaum και οι συν. του ανέ-
φεραν ότι 6,4% των γυναικών με οστεοπόρωση 
είχαν χαμηλό ασβέστιο ούρων 24ωρου (γεγονός 
που υποδεικνύει δυσαπορρόφηση ασβεστίου) και 
9,8% είχε υπερασβεστιουρία (Tannenbaum et al, 
2002). Είναι πιθανό ότι τα ανεξήγητα ανεβασμένα 
επίπεδα PTH σε πέντε ασθενείς της μελέτης μας 
θα μπορούσαν να είχαν διερευνηθεί εάν είχε πραγ-
ματοποιηθεί ανάλυση ούρων 24ωρου. Με δεδο-
μένους αυτούς τους περιορισμούς συμπεραίνουμε 
ότι το ποσοστό των ασθενών με νέους παράγοντες 
που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρω-
ση και τα μεταβολικά οστικά νοσήματα μπορεί να 
είναι υψηλότερο από το ποσοστό 26,6% που βρέ-
θηκε στη μελέτη μας.

Η εκτίμηση ρουτίνας της ΤΚΕ και της αλκαλικής 
φωσφατάσης δεν συνεισέφεραν στην ανίχνευση 
νέων παραγόντων που συνεισφέρουν στην οστε-
οπόρωση και στα μεταβολικά οστικά νοσήματα και 
αυτές οι παράμετροι κατά κύριο λόγο συσχετίστη-
καν με τη λοίμωξη μετά το κάταγμα και την επού-
λωση του κατάγματος αντίστοιχα. Παρόλα αυτά 
κάποια άλλα νοσήματα ανιχνεύτηκαν στη διάρκεια 
της παρακολούθησης βασισμένοι στα μη φυσιολο-
γικά ευρήματα αυτών των δεικτών.

Πιο πρόσφατα αρκετές μελέτες αναφέρθηκαν 
στη συχνότητα των παραγόντων που συνεισφέ-

ρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και στα με-
ταβολικά οστικά νοσήματα σε ασθενείς με κάταγμα 
και οστεοπόρωση (Dumitrescu et al, 2008), σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς με οστεοπορωτικά κατάγμα-
τα που κάνουν εισαγωγή στο νοσοκομείο (Becker 
et al, 2006) και σε ασθενείς με κατάγματα ισχίου 
(Edwards et al, 2008). Εάν εξαιρέσει κανείς την 
ανεπάρκεια της βιταμίνης D, o Dumitrescu και οι 
συν. του ανέφεραν νεοδιαγνωσθέντες παράγοντες 
που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση 
και στα μεταβολικά οστικά νοσήματα σε ποσοστό 
10% των καταγματικών ασθενών με οστεοπόρωση 
(Dumitrescu et al, 2008). Τέλος σε μια μελέτη του 
Edwards και των συν. του σε ασθενείς με κάταγμα 
ισχίου, ο αριθμός των νεοδιαγνωσθέντων παραγό-
ντων που συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεο-
πόρωση και στα μεταβολικά οστικά νοσήματα εί-
ναι υψηλός και φαίνεται να είναι συγκρίσιμος με 
τα αποτελέσματα των ασθενών με κάταγμα ισχίου 
στη δική μας μελέτη, αν και ο ακριβής αριθμός των 
ασθενών με έναν ή περισσότερους παράγοντες που 
συνεισφέρουν στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και 
στα μεταβολικά οστικά νοσήματα, εξαιρώντας τους 
ασθενείς με ανεπάρκεια βιταμίνης D, δεν μπορεί να 
εξαχθεί από αυτή τη μελέτη. (Edwards et al, 2008).

O υπερθυρεοειδισμός και ο πρωτοπαθής υπερ-
παραθυρεοειδισμός αναγνωρίστηκε σε ποσοστό 
6,3 και 2,6% των ασθενών αντίστοιχα. Και οι δύο 
ανωμαλίες συσχετίστηκαν με απώλεια οστικής πυ-
κνότητας και αυξημένο καταγματικό κίνδυνο και 
μετά από κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ο κα-
ταγματικός κίνδυνος μειώθηκε (Vestergaard and 
Mosekilde, 2003, Udelsman et al, 2009). Σε μια 
πρόσφατη μελέτη ανασκόπησης υποστηρίχτηκε ότι 
οι ασθενείς με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό θα 
έπρεπε επιπρόσθετα να ελεγχθούν με μια μέτρη-
ση οστικής πυκνότητας και σε περίπτωση μειωμέ-
νης οστικής πυκνότητας θα έπρεπε να αντιμετω-
πιστούν με αντιθυρεοειδικά φάρμακα. Πιστεύουμε 
λοιπόν ότι είναι σημαντικό να διαγνώσουμε τόσο 
τον εμφανή όσο και τον υποκλινικό υπερθυρεοει-
δισμό σε ασθενείς με πρόσφατο κλινικό κάταγμα 
(Biondi and Cooper, 2008). Οστεοπενία, οστεο-
πόρωση και ποσοστά επιπολασμού καταγμάτων 
είναι υψηλότερα σε υπογοναδικούς άνδρες όλων 
των ηλικιών και η οστική πυκνότητα αυξάνεται με 
θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη (Wang 
et al, 2008). Πάντως τα μακροπρόθεσμα αποτε-
λέσματα της τεστοστερόνης απαιτούν περαιτέρω 
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διερεύνηση. Η συχνότητα του υπογοναδισμού που 
βρέθηκε σε άνδρες ηλικίας>50 ετών με κάταγμα 
στη μελέτη μας (8,6%) δίνει έμφαση σε αυτές τις 
οδηγίες.

Το εύρημα της μονοκλωνικής πρωτεϊναιμίας 
είναι σχετικά συχνό σε ασθενείς με οστεοπόρω-
ση ή κάταγμα (Berenson et al, 2010, Edwards et 
al, 2008) και ο κίνδυνος του κατάγματος εμφανί-
ζεται αυξημένος ακόμα και πριν την επιδείνωση 
σε μυέλωμα (Melton et al, 2004). O έλεγχος για 
ανωμαλίες πλασματοκυττάρων με ηλεκτροφόρηση 
πρωτεϊνών ορού και ούρων συστήνεται σε ασθε-
νείς με οστική απώλεια ακατάλληλη για την ηλικία 
τους, η οποία ορίζεται ως κατάγματα ευθραυστό-
τητας, οστεοπενία ή οστεοπόρωση σε ασθενείς 
ηλικίας<65 ετών (Buiting and Wijermans, 2002, 
Berenson et al, 2010). Αν και η θεραπεία της μονο-
κλωνικής πρωτεϊναιμίας δεν είναι αναγκαία, η πα-
ρακολούθηση για πρώιμη ανίχνευση επιδείνωσης 
σε μυέλωμα είναι δικαιολογημένη (Berenson et 
al, 2010). Όμως η εκτίμηση ανωμαλιών των πλα-
σματοκυττάρων σε ασθενείς με κλινικά κατάγματα 
μπορεί να έχει σημασία για τον εντοπισμό των ατό-
μων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για μελ-
λοντικά κατάγματα και επιπρόσθετα, αναγνώριση 
εκείνων που έχουν ανάγκη πρόσθετη θεραπευτική 
αγωγή για επιδείνωση μυελώματος.

Η νεοδιαγνωσθείσα χρόνια νεφρική νόσος 
ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 8,6% των ασθενών στη 
μελέτη μας στη μελέτη μας και 28% από αυτούς 
είχαν ταυτόχρονα δευτεροπαθή υπερπαραθυρεο-
ειδισμό (σε ποσοστό 16% συνδυασμένα με ανε-
πάρκεια βιταμίνης D). Ένας ασθενής του οποίου ο 
ρυθμός της σπειραματικής διήθησης ήταν μικρότε-
ρος από 30ml/min/1,73m2 (ΧΝΑ σταδίου IV) δεν 
πληρούσαν τα κριτήρια για να λάβουν θεραπεία με 
διφωσφονικά. 

Σε πρόσφατες μελέτες σε ασθενείς με κατάγμα-
τα και οστεοπόρωση μετά την ηλικία των 50 ετών, 
6% των ασθενών πρωτοδιαγνώστηκαν με ΧΝΑ 
[eGFR- ρυθμός σπειραματικής διήθησης<45ml/
min/1,73m2] (Dumitrescu et al, 2008). Σε ασθενείς 
με κατάγματα ισχίου, το ποσοστό των ασθενών με 
ΧΝΑ σταδίου ΙΙΙ και ΙV ήταν 12 και 4% αντίστοιχα 
(Edwards et al, 2008) και σε ασθενείς με κατάγ-
ματα χαμηλής βίας, το ποσοστό των ασθενών με 
ΧΝΑ σταδίου ΙΙΙ και ΙV αναφέρθηκε να είναι 25,1 
και 1,8% αντίστοιχα (Stavroulopoulos et al, 2008). 

H έναρξη εκδήλωσης και η σοβαρότητα της οστι-
κής νόσου και των ανωμαλιών του οστικού μετα-
βολισμού συσχετίζονται με τα επίπεδα του ρυθμού 
σπειραματικής διήθησης; Σε ρυθμό σπειραματικής 
διήθησης<60mil/min/1,73m2, υπάρχει υψηλότερη 
συχνότητα επικράτησης ανωμαλιών του οστικού 
μεταβολισμού (Levey et al, 2003). Επιπρόσθετα, ο 
καταγματικός κίνδυνος είναι αυξημένος σε ασθε-
νείς με μετρίου έως σοβαρού βαθμού ΧΝΑ, ειδι-
κά αν ο ρυθμός της σπειραματικής διήθησης είναι 
<45ml/min/1,73m2 (Nickolas et al, 2008). Υπάρχει 
μια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα κατάγματα 
ισχίου και στο μέτριο ως σοβαρό βαθμό της χρό-
νιας νεφρικής νόσου (Nickolas et al, 2006, Nitsch 
et al, 2009). Οι παθοφυσιολογικές μεταβολές που 
ευθύνονται για τη νεφρική οστεοδυστροφία, όπως 
η αυξημένη παραθορμόνη, τα χαμηλά επίπεδα βι-
ταμίνης D και οι ανωμαλίες του οστικού μεταβολι-
σμού είναι έκδηλα σε χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 
ΙΙΙ. Βασισμένοι σε αυτά τα ευρήματα, προτάθηκε 
στον εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας η εκτίμηση 
του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης σε ασθε-
νείς με πρόσφατο κλινικό σπονδυλικό ή μη σπον-
δυλικό κάταγμα.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βασισμένοι στα αποτελέσματα της μελέτης μας, 

προτείνουμε τη διενέργεια ενός λεπτομερούς δι-
αιτητικού ερωτηματολογίου για να εκτιμηθεί η 
πρόσληψη ασβεστίου σε συνδυασμό με ένα σύνο-
λο εργαστηριακών εξετάσεων όπως το ασβέστιο 
ορού, η αλβουμίνη ορού, η TSH, η κρεατινίνη ορού 
(συνδυαστικά με την εκτίμηση του ρυθμού της 
σπειραματικής διήθησης), τα επίπεδα της 25(ΟΗ)
D και η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών στον ορό του 
αίματος και στα ούρα σε όλους τους ασθενείς που 
εμφανίζονται με κάταγμα μετά την ηλικία των 50 
ετών. Επιπρόσθετα στους άνδρες προτείνεται η 
εκτίμηση των επιπέδων της τεστοστερόνης του 
ορού, σε ασθενείς με μη φυσιολογικές τιμές TSH 
ορού συστήνεται η εκτίμηση της fT4 του ορού και 
σε ασθενείς με μη φυσιολογικές τιμές ασβεστίου 
ορού προτείνεται η εκτίμηση της παραθορμόνης 
(PTH). Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν είναι βοη-
θητικός σε άνδρες με κατάγματα δακτύλων του 
ποδιού και του χεριού με εξαίρεση τα επίπεδα της 
25(OH)D. Δε διενεργήθηκε συστηματικά ανάλυση 
ούρων 24ωρου και τεστ δυσαπορρόφησης, ειδικά 
σε ασθενείς με κοιλιοκάκη, αλλά βασισμένοι στα 
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αποτελέσματα μελετών που αφορούν ασθενείς 
με οστεοπόρωση, αυτά τα τεστ θα έπρεπε να δι-
ενεργούνται σε ασθενείς με πρόσφατο κάταγμα. 
Αυτές οι αναλύσεις επιτρέπουν την αναγνώριση 
προηγουμένως άγνωστων διαταραχών που σχε-
τίζονται με τη δευτεροπαθή οστεοπόρωση και τα 
μεταβολικά οστικά νοσήματα που θα έπρεπε να 

διορθωθούν πριν την έναρξη αντιοστεοπορωτικής 
αγωγής ή χρειάζονται περαιτέρω παρακολούθηση 
και επιπρόσθετα απαιτούν επαρκή εξατομικευμέ-
να συμπληρώματα ασβεστίου και συμπληρώματα 
βιταμίνης D συμπληρωματικά με την αντιοστεοπο-
ρωτική αγωγή σε ασθενείς με πρόσφατο κάταγμα.
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Περίληψη 
Η σπονδυλική στήλη εξυπηρετεί σημαντικά την υποστήριξη και την 
κίνηση του σώματος, καθώς επίσης, συμβάλλει στην προστασία 
του νωτιαίου μυελού και των νεύρων. Παραμορφώσεις όπως 
είναι η κύφωση, μπορούν να επηρεάσουν το κέντρο βάρους του 
σώματος, τη γραμμή βαρύτητας και τη βάση στήριξης, προκαλώντας 
απόκλιση από την ανατομική θέση της σπονδυλικής στήλης και 
κατ’ βεπέκταση επιφέροντας άμεσα αρνητικές επιπτώσεις σε όλο 
το σώμα. Σημαντική όμως είναι η επίδραση της κύφωσης στην 
καρδιοαναπνευστική ικανότητα με αποτέλεσμα την μειωμένη 
καθημερινή φυσική λειτουργία, την μειωμένη ποιότητα ζωής και 
την αυξημένη θνησιμότητα. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης 
είναι να εξετάσει το μέγεθος της επίδρασης της κύφωσης στην 
αναπνευστική λειτουργία αλλά και την σημασία που έχει η άσκηση 
στην βελτίωση της σπονδυλικής στήλης.

Η επίδραση της οβελιαίας                  
κυρτότητας της   

 θωρακικής σπονδυλικής 
 στήλης στην 
 καρδιοαναπνευστική 
 λειτουργία. Επιπτώσεις της 
 άσκησης και της άσκησης 
 στο νερό

Πασσά Παρασκευή, Σουλτανάκη Ελένη
ΣΕΦΑΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Όροι ευρετηρίου:

σπονδυλική στήλη

κύφωση

καρδιοαναπνευστική ικανότητα

άσκηση
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Τhe effect of sagittal curvature of the 
thoracic spine on cardiorespiratory function. 

Εffects of exercise and water exercise

Passa Paraskevi, Soultanakis Helen
School of Physical Education and Sports Science, National  

and Kapodistrian University of Athens, Greece

Abstract
The spine significantly serves the support and movement of the 
body, as well as contributes to the protection of the spinal cord 
and nerves. Deformities such as kyphosis can affect the center 
of gravity of the body, the line of gravity and the support base, 
causing a deviation from the anatomical position of the spine 
and consequently directly affecting the whole body. However, the 
effect of kyphosis on cardiorespiratory capacity is significant, 
resulting in reduced daily physical function, reduced quality of 
life and increased mortality. The purpose of this study is to ex-
amine the magnitude of the effect of kyphosis on respiratory 
function and the importance of exercise in improving the spine. 

Key words:

spine

kyphosis

cardiorespiratory capacity

exercise
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Εισαγωγή 
Ως σπονδυλική στήλη ορίζουμε το σύνολο των 

συντεταγμένων σπονδύλων, που η κατασκευή τους 
είναι τέτοια, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται με απο-
τελεσματικό τρόπο οι λειτουργίες της, που κατά 
κύριο λόγο είναι, η υποστήριξη του σώματος στην 
όρθια στάση, η κίνηση του σώματος και η προστα-
σία του νωτιαίου μυελού και των νευρών. 

Όπως γνωρίζουμε, η σπονδυλική στήλη δεν εί-
ναι ευθεία αλλά παρουσιάζει ορισμένα φυσιολογι-
κά κυρτώματα τα οποία εξυπηρετούν με τον καλύ-
τερο τρόπο τις παραπάνω λειτουργίες. Αυτά είναι 
το αυχενικό κύρτωμα, το θωρακικό κύρτωμα, το 
οσφυϊκό κύρτωμα, η κλίση της πυέλου και τα πλά-
για κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης (Μπαλτό-
πουλος, 2003). 

Έτσι, όταν για οποιοδήποτε λόγο επηρεαστεί το 
κέντρο βάρους του σώματος, η γραμμή βαρύτητας 
και η βάση στήριξης, προκαλείται απόκλιση από 
την ανατομική της θέση κάτι που επιφέρει άμεσα 
αρνητικές επιπτώσεις σε όλο το σώμα, δημιουρ-
γώντας κατ’ επέκταση δυσμορφίες του πρόσθιου 
ή οπίσθιου και του οβελιαίου επιπέδου (κύφωση, 
λόρδωση, σκολίωση). 

Τέτοιες δυσμορφίες είναι, είτε λειτουργικές οι 
οποίες προκαλούνται από την κακή στάση του σώ-
ματος ή την υπερανάπτυξη συγκεκριμένων μυϊκών 
ομάδων, είτε δομικές και οφείλονται σε παραμορ-
φώσεις του σκελετικού συστήματος. Από αυτές τις 
κατηγορίες μόνο οι λειτουργικές δυσμορφίες μπο-
ρούν να διορθωθούν μέσω της άσκησης. 

Μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες παρα-
μορφώσεις της σπονδυλικής στήλης είναι η κύφω-
ση, δηλαδή η οβελιαία κυρτότητα της θωρακικής 
σπονδυλικής στήλης (Kado et al., 2007) την οποία 
μπορούμε να διακρίνουμε σε λειτουργική και τύπου 
Scheuermann, γνωστή και ως νεανική κύφωση, 
μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναπτυξι-
ακή δυσμορφία των σπονδύλων, πιο συγκεκριμέ-
να οι σπόνδυλοι αποκτούν ένα σφηνοειδές σχήμα 
(Palazzo et al., 2014). Σύμφωνα με τις μελέτες που 
έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά, η σημαντική τους 
διαφορά είναι πως η λειτουργική κύφωση οφείλε-
ται στην κακή στάση του σώματος ενώ, η κύφωση 
τύπου Scheuermann ή αλλιώς εφηβική κύφωση 
οφείλεται σε γονιδιακούς παράγοντες προκαλώ-

ντας μια σφηνοειδή παραμόρφωση και απώλεια 
του ύψους των σπονδυλικών σωμάτων (Lewis & 
Valentine, 2010). 

Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να προκαλούν 
αυξημένη κύφωση είναι οι ψυχοκοινωνικοί όπως 
είναι η απογοήτευση, η κατάθλιψη, η ανασφάλεια 
και το άγχος (Lewis & Valentine, 2010; Feldenkrais, 
1949). Η αύξηση της γωνίας της θωρακικής κύφω-
σης συσχετίζεται σημαντικά με την καθημερινότητα 
και την ποιότητα της ζωής των πασχόντων προ-
καλώντας μειωμένη φυσική λειτουργία (Borstad, 
2006), την εξασθένιση της αναπνευστικής λειτουρ-
γίας (Briggs et al.,2007; Feldenkrais, 1949), αύ-
ξηση του αυχενικού άλγους (Murray et al., 1993; 
Ryan & Fried, 1997), πονοκεφάλους (Di Bari et al., 
2004) και τις ενοχλήσεις στον ώμο (Calliet, 1991; 
Horter, 1978). 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τη μέτρηση της 
γωνίας της θωρακικής κύφωσης είναι η μέθοδος 
Cobb που υπολογίζεται μέσω μιας ακτινογραφίας 
σε πλαϊνή στάση (>45ο), η οποία πραγματοποιείται 
από τον Θ4 έως τον Θ12 σπόνδυλο. Ως κυφωτική 
γωνία ορίζεται η γωνία που σχηματίζεται από την 
τομή των κάθετων γραμμών που ξεκινούν από την 
άνω επιφάνεια του σώματος του σπονδύλου Θ4 
και την κάτω επιφάνεια του σώματος του σπονδύ-
λου Θ12 αντίστοιχα (Katzman et al., 2017). 

Καθώς αυξάνεται η γωνία κύφωσης, παρα-
τηρούνται περαιτέρω αλλοιώσεις στην κανονική 
ευθυγράμμιση του ισχαιμικού επιπέδου, κάτι που 
μπορεί να προκαλέσει πόνο και κίνδυνο δυσλει-
τουργίας στον ώμο, την πυελική ζώνη, στον αυχε-
νικό, θωρακικό και οσφυϊκό ιστό της σπονδυλικής 
στήλης. Η πρόσθια στάση του κεφαλιού, η σύσπα-
ση της ωμοπλάτης και η μειωμένη οσφυϊκή λόρ-
δωση (Balzini et al., 2003) επηρεάζουν σημαντικά 
την κανονική μηχανική της άρθρωσης του ώμου 
και του ισχίου καθώς επίσης και τα μοτίβα κίνησης 
(Katzman et al., 2010). 

Σημαντικές είναι οι παραπομπές που γίνονται 
σχετικά, εστιασμένες κυρίως στα ηλικιωμένα άτομα, 
όπου παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό η αυξη-
μένη γωνία κύφωσης ή αλλιώς υπερκύφωση και 
εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάζει το 20% έως 40% 
των ηλικιωμένων ατόμων καθώς σχετίζεται σημα-
ντικά με την ηλικία (Kado et al., 2004; Takahashi et 
al., 2005). Αναφορικά, μετά την ηλικία των 40 ετών 



29- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 1 - 2021

παρατηρείται πως η γωνία κύφωσης αρχίζει να αυ-
ξάνεται πιο γρήγορα στις γυναίκες από ότι στους 
άνδρες (Fon et al., 1980; Ensrud et al., 1997). 

Η αιτιολογία της υπερκυφωτικής στάσης είναι 
πολύπλοκη, αφού είναι πολλοί οι παράγοντες που 
μπορούν να συμβάλουν στις εκφυλιστικές αλλαγές 
της σπονδυλικής στήλης σε σχέση με την ηλικία. Κά-
ποιοι από αυτούς είναι, η κακή στάση του σώματος, 
η μειωμένη κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης, 
η αφυδάτωση των μεσοσπονδύλιων δίσκων και 
η μειωμένη δύναμη των εκτεινόντων μυών. Έχο-
ντας αντίκτυπο σημαντικά, στην εκτέλεση απλών 
καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς μετατοπίζε-
ται το κέντρο μάζας του κορμού των πασχόντων, 
περιορίζοντας έτσι τη στάση ελέγχου του σώμα-
τος τους (De Groot et al., 2013) και κατ’ επέκταση 
μειώνοντας την ποιότητα ζωής τους (Sangtarash 
et al., 2015), κάτι που οφείλεται στο ότι τα άτομα 
αυτά παρουσιάζουν βραδύτερο βάδισμα, μειωμέ-
νη ισορροπία (Katzman et al., 2010) αποτέλεσμα 
αυτών είναι ο αυξημένος κίνδυνος των πτώσεων 
(Sinaki et al., 2005; Kado et al., 2005; Van der 
Jagt et al., 2015) και των καταγμάτων (Huang et 
al., 2006; Kado, 2014) που μετέπειτα έχουν επι-
πτώσεις στην ψυχική τους υγεία, στις οικογενεια-
κές τους σχέσεις, στις οικονομικές τους συνθήκες 
και γενικότερα στην ζωή τους (Takahashi et al., 
2005; Katzman et al., 2010). 

Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών 
Τα προβλήματα που επισημαίνονται εξαιτίας 

της κύφωσης είναι πολλά, όπως οι διαταραχές 
στη σωματική ανάπτυξη, όταν αναφέρονται στα 
παιδιά, οι διάφορες δυσμορφίες στη σπονδυλική 
στήλη, η οσφυαλγία, τα νευρολογικά προβλήματα 
που προκύπτουν και τα συμπτώματα που μπορεί να 
περιλαμβάνουν, καθώς και αδυναμία ή παράλυση 
των ποδιών, λόγω της πίεσης στα νωτιαία νεύρα 
(Αβραμίδης Γ, 2015). 

Όμως, ένας σημαντικός παράγοντας που σχετί-
ζεται με την επίτευξη μιας καλής ποιότητας ζωής 
των πασχόντων με κύφωση είναι η καρδιοανα-
πνευστική ικανότητα και λειτουργία αυτών των 
ατόμων. 

Επίδραση της Κύφωσης στην 
Καρδιοπνευμονική Ικανότητα 

 Όταν αναφερόμαστε στην αναπνευστική ικανό-

τητα αναφερόμαστε και στους μύες της αναπνο-
ής που σχετίζονται με την εισπνοή και την εκπνοή. 
Η ομάδα των εισπνευστικών μυών χωρίζεται στο 
διάφραγμα και τους έξω μεσοπλεύριους μυς, με 
το διάφραγμα να είναι ο κύριος εισπνευστικός 
μυς καθώς συμβάλει σημαντικά στο 65-75% της 
φυσιολογικής αναπνοής σε ηρεμία. Η ομάδα των 
εκπνευστικών μυών περιλαμβάνει τους έσω με-
σοπλεύριους, τους υποπλεύριους, και τους κοιλι-
ακούς μύες, με την εκπνοή να γίνεται παθητικά. 
Όπως μπορούμε να καταλάβουμε δεν είναι εφικτό 
να πραγματοποιηθούν φυσιολογικοί όγκοι των 
πνευμόνων όταν παρουσιάζεται μυϊκή αδυναμία, 
σε καταστάσεις όπως στην κύφωση που η δύναμη 
των αναπνευστικών μυών διατηρείται έως ότου η 
πάθηση φτάσει σε προχωρημένο στάδιο (Lisboa et 
al., 1985; Αβραμίδης Γ, 2015). 

Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε, πως δεν είναι λί-
γες οι μελέτες που τονίζουν ότι η κύφωση συνδέε-
ται με την αναπνευστική δυσλειτουργία, την μειω-
μένη καθημερινή φυσική λειτουργία, την μειωμένη 
ποιότητα ζωής και την αυξημένη θνησιμότητα. Με 
τις παραπάνω αναφορές να υποδεικνύουν ότι, η 
κύφωση μπορεί να αποτελέσει έναν από τους δεί-
κτες γήρανσης και αδυναμίας των ηλικιωμένων 
ατόμων (Nishiwaki et al., 2007). Καθώς επίσης μας 
παρουσιάζουν την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ κύφω-
σης και μη φυσιολογικής πνευμονικής ικανότητας. 
Παράγοντες, όπως η στρέβλωση του κλωβού των 
νευρώσεων, που συνδέεται με το παραμορφωμέ-
νο σπόνδυλο, μπορεί επιπροσθέτως να συμβάλει 
στην αλλαγή της μηχανικής αερισμού και τη μειω-
μένη χωρητικότητα. (Cooper et al., 1984; Kearon 
et al., 1993). Έτσι, μπορούμε να δούμε την ισχυρή 
συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της μη φυσιολο-
γικής πνευμονικής λειτουργίας και της ανάλογης 
σοβαρότητας των παραμορφωμένων σπονδύλων, 
καθώς επίσης, πως η προοδευτική και χρόνια μυ-
ϊκή αδυναμία μπορεί να συμβάλλει στην έλλειψη 
καρδιοαναπνευστικών και μυοσκελετικών συνθη-
κών (Ghanbarzadeh & Mehdipour, 2009). Μην 
ξεχνάμε πως θανατηφόρες καρδιοαναπνευστι-
κές ανωμαλίες είναι γνωστόν ότι αναπτύσσονται 
στους ασθενείς που απαιτείται χειρουργική επέμ-
βαση για τη διόρθωση των διαφόρων παραμορ-
φώσεων της σπονδυλικής στήλης τους (Lenke et 
al., 2002; Libby et al., 1982). Επιπλέον, μικρότερης 
αλλά διόλου ευκαταφρόνητης σημασίας, είναι η 
παρουσία αναπνευστικών προβλημάτων ακόμη και 
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σε έφηβους που παρουσιάζουν καμπυλότητα στην 
σπονδυλική στήλη >45ο. 

Μια σοβαρή παραμόρφωση της σπονδυλικής 
στήλης που εκτός την προσθιοπλευρική γωνίωση 

(κύφωση) περιλαμβάνει και την πλευρική μετα-
τόπιση (σκολίωση), κοινώς κυφοσκολίωση (Conti 
et al., 1997) φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερη 
σοβαρότητα επειδή πολλές είναι οι μελέτες που 
ασχολήθηκαν με το να εξετάσουν τη σχέση της 
πνευμονικής λειτουργία στη γωνία της σκολίωσης, 
διαπιστώνοντας πως η πνευμονική βλάβη αυξά-
νεται με τη γωνία σκολίωσης (Kafer, 1975; Bjure 
et al., 1970), έτσι οι ασθενείς με γωνία Cobb του-
λάχιστον 100° μπορούν πιο συχνά να εμφανίσουν 
καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ οι ασθενείς 
με γωνία Cobb 70° κινδυνεύουν να προχωρήσουν 
στις 100°, και κατ’ επέκταση σε κίνδυνο ανάπτυ-
ξης σοβαρών καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών 
(Bergofsky, 1979). Επιπλέον, παράγοντες που 
επηρεάζουν σημαντικά την πνευμονική λειτουρ-
γία στην κυφοσκολίωση είναι η ηλικία εμφάνισης 
της πάθησης, η διάρκεια της παραμόρφωσης αλλά 
και οι αναπνευστικές διαταραχές που παρουσιάζο-
νται (Kearon et al., 1993; Caro & DuBois, 1961). 
Η κυφοσκολίωση φαίνεται να εμφανίζεται πιο 
συχνά στο γυναικείο πληθυσμό (Balakrishnan & 
Bhumika, 2007). 

Συγκεκριμένα, στην κύφωση αναφέρεται πως 
από τα πρώτα στάδια εμφάνισης της, φαίνεται 
πως υπάρχει ένας περιορισμός του εφεδρικού αε-
ρισμού, που μπορεί να εκδηλωθεί ως δύσπνοια 
και περιορισμό της ικανότητας πραγματοποίησης 
ασκήσεων. Με την εξέλιξη αυτής της κατάστασης 
μπορεί να συμβεί επιπλέον αύξηση των τιμών του 
CO2 αλλά και υποξαιμία. Παράλληλα, άλλου εί-
δους λειτουργικών διαταραχών που παρουσιάζο-
νται είναι ο ασθενής βήχας και ο περιορισμός της 
ικανότητας προστασίας των αναπνευστικών οδών 
από την εισρόφηση. Συχνή είναι και η βαθμιαία 
έναρξη της αναπνευστικής ανεπάρκειας η οποία 
τείνει να είναι και μη αναστρέψιμη (Stoelting et 
al., 1988; Αβραμίδης Γ, 2015) 

Η Φυσική Κατάσταση και η Υγεία της 
Σπονδυλικής Στήλης 

Για να βελτιωθεί όσον το δυνατό περισσότερο 
η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων με τέτοιου 

είδους παραμορφώσεις στην σπονδυλική στήλη, 
πολλές μελέτες στοχεύουν στην άσκηση, με τις 
συστάσεις των ειδικών να περιλαμβάνουν τη δια-
τήρηση της οστικής πυκνότητας της σπονδυλικής 
στήλης και της μυϊκής δύναμης (Eagan & Sedlock, 
2001). Γιατί μην ξεχνάμε, πως μια λάθος στάση 
σώματος δεν επιφέρει μόνο αρνητικά αποτελέ-
σματα στην εξωτερική εμφάνιση των ατόμων αλλά 
και συνδέεται αρνητικά με την αποτελεσματικότη-
τα των μυών, εκθέτοντας τα άτομα αυτά σε μυ-
οσκελετικές δυσπλασίες και νευρικές διαταραχές 
(Novak & Mackinnon, 1997; Arshadi et al., 2010; 
Cheshomi et al., 2011). Επίσης, η υπερβολική χρή-
ση μιας συγκεκριμένης μυϊκής ομάδας σε περιορι-
σμένο εύρος κίνησης μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή 
ανισορροπία και ανεπιθύμητες μεταβολές της στά-
σης (Dastmanesh et al., 2013). 

Σημαντική είναι η αναφορά των Eagan και 
Sedlock, πως το αυξημένο επίπεδο σωματικού λί-
πους πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, μπορεί να 
έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην σπονδυλική στήλη 
ή ακόμη να γίνει το αποτέλεσμα ενός αδρανούς 
τρόπου ζωής που μπορεί να έχει ως επακόλουθο 
την παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Έχει 
άλλωστε αποδειχθεί πως η μυϊκή δύναμη μειώνε-
ται με το πέρας της ηλικίας και τα άτομα που είχαν 
έναν ενεργό τρόπο ζωής, εντάσσοντας σε αυτόν τη 
φυσική δραστηριότητα, εμφανίζουν σημαντικά πο-
σοστά μυϊκής δύναμης (Eagan & Sedlock, 2001). 

Αρχικά για την βελτίωση της κύφωσης, εδώ 
και πολλές δεκαετίες, γίνεται η χρήση ενός τρισ-
διάστατου προγράμματος άσκησης, η μέθοδος θε-
ραπείας Schroth, που αναπτύχθηκε στη Γερμανία 
τη δεκαετία του 1920, από την Katharina Schroth 
(Lehnert-Schroth, 1992). Το πρόγραμμα αυτό 
βασίζεται σε αισθητικοκινητικές και κιναισθητικές 
αρχές και περιλαμβάνει διορθωτικές θεραπευτικές 
ασκήσεις, ειδικές τεχνικές αναπνοής με στόχο την 
αναδημιουργία του νευρομυϊκού συστήματος. Το 
πρόγραμμα θεραπείας προσαρμόζεται ανάλογα 
με το πρόβλημα κάθε ασθενή και περιλαμβάνει τη 
διόρθωση της κυφωτικής στάσης και μείωσης του 
κυφωτικού εξογκώματος με τη βοήθεια μιας ιδι-
οδεκτικής και εξωδεκτικής διέγερσης (Bezalel et 
al., 2019). Σημαντικές είναι οι αναφορές, για την 
σημασία του συγκεκριμένου θεραπευτικού προ-
γράμματος, καθώς φαίνεται πως υπάρχει βελτίωση 
της παραμόρφωσης στην σπονδυλική στήλη. Επί-
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σης, παρατηρείται μείωση του πόνου και βελτίωση 
της κινητικότητας στο θωρακικό τμήμα (Petkova, 
2019). 

Άσκηση στο Νερό και η βελτίωση της 
Υγείας της σπονδυλικής στήλη 

 Η σημασία της άσκησης στο νερό δεν μπορεί 
να υποτιμηθεί στη διαχείριση της κύφωσης καθώς 
μπορεί να βελτιώσει την αντοχή σε όλο το σώμα, 
για τον λόγο ότι περιλαμβάνει ασκήσεις τόσο για 
τα άνω όσο και για τα κάτω άκρα, μέσω ενός ευ-
ρέος φάσματος κίνησης, μειώνοντας παράλληλα 
το άγχος πρόκλησης τραυματισμού. Η προστα-
τευτική φύση της άσκησης στο νερό είναι που την 
καθιστά ιδιαίτερα διαδεδομένη στους ηλικιωμέ-
νους (Sedlock & Eagan, 2001). Έτσι, αρκετές με-
λέτες έχουν δείξει ότι η ενδυνάμωση των μυών 
μέσω της θεραπείας στο νερό είναι σημαντική 
(NolteHeuritsh,1979; Thein & Thein Brody, 1998). 

 Η άσκηση στο νερό είναι ιδιαίτερα ευεργετική 
για την βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής υγείας 
και της δύναμης γενικότερα (Konlian, 1999). Αλλά 
δεν είναι ουκ ολίγες οι θετικές επιδράσεις των δια-
φόρων τύπων άσκησης στο νερό που φαίνονται 
μέσα από τα αποτελέσματα σχετικών μελετών με 
την υδροθεραπεία και την κύφωση (Milenkovic et 
al., 2004; Auxter et al., 1985). Σε μια τέτοιου είδους 
μελέτη ο Barczyk και οι συνεργάτες του (2009) 
εξέτασαν την επιρροή των διορθωτικών ασκήσεων 
στο νερό, στο μήκος και τη γωνία της θωρακικής 
κύφωσης καθώς επίσης ανέφεραν πως υπήρξε 
σημαντική αύξηση της μυϊκής δύναμης στα κάτω 
άκρα και βελτίωση της κινητικότητας των ώμων 
(Azizi, 2011). Επιπροσθέτως, σε άλλη μια μελέτη, 
φαίνεται ότι η άσκηση που πραγματοποιείται στο 
νερό σε σχέση με μορφή άσκησης που εκτελείται 
στο έδαφος, μπορεί να δράσει σημαντικά σε διά-
φορες μορφές αναπηρίας αλλά και να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής ατόμων που εμφανίζουν χρόνιο 
πόνο στην πλάτη (Dundar et al., 2009). Επιπλέον, 
η κολύμβηση παρουσιάζεται να είναι ο πλέον ανα-
γνωρισμένος, ως ο καλύτερος, τρόπος διατήρησης 
ή ακόμη και βελτίωσης της κινητικότητας των ατό-
μων με σωματικές αναπηρίες, καθώς και των ατό-
μων με κύφωση, ειδικά στην περίπτωση των ατό-
μων με υψηλό βαθμό σπονδυλικής απόκλισης των 
οποίων το φυσικό εύρος κίνησης και ικανότητας 
είναι συχνά περιορισμένη (Dundar et al., 2009). 

Η θεραπεία στο νερό πιστεύεται ότι είναι ιδι-
αίτερα ευεργετική επειδή μειώνει τις δυνάμεις 
συμπίεσης των αρθρώσεων και την αίσθηση του 
πόνου κατά την εκτέλεση ασκήσεων στο νερό. Πα-
ράλληλα ευεργετική είναι η επίδραση της άσκησης 
στο νερό που μπορεί να φανεί στις καθημερινές 
λειτουργικές δραστηριότητες του ατόμου (Garrett, 
1997). 

Ο λόγος για τη μείωση της γωνίας κύφωσης 
μετά από μια περίοδο διορθωτικών ασκήσεων σε 
ένα υδάτινο περιβάλλον οφείλεται κυρίως στην 
ενίσχυση των ραβδωτών μυών της πλάτης, λόγω 
της αντίστασης στο νερό, καθώς και των ασκήσε-
ων ευελιξίας που εκτελούνται χωρίς βοήθεια, αλλά 
στήριξη του νερού. 

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευ-
εργετικά αποτελέσματα της άσκησης στο νερό εί-
ναι πολλά και σύμφωνα με τη μελέτη του Barczyk 
και των συναδέλφων της (2009), παρουσίασαν ότι 
εκτός από τη γωνία κάμψης, η γωνία θωρακικής 
κύφωσης και η γωνία οσφυϊκής λόρδωσης μει-
ώθηκαν. Η ανάλυση των δεδομένων τους έδειξε 
αύξηση της γωνίας κάμψης της άνω σπονδυλικής 
στήλης. 

Επίσης, η κινητικότητα των ώμων αυξήθηκε ση-
μαντικά μετά το διορθωτικό πρόγραμμα άσκησης 
στο νερό (Barczyk et al., 2009). 

Σχόλια και Συζήτηση 
Όπως φαίνεται είναι πολλά τα προβλήματα που 

δημιουργούνται στην υγεία των ατόμων που πά-
σχουν από τέτοιου είδους δυσμορφίες της σπον-
δυλικής στήλης όπως είναι η κύφωση, με τα πε-
ρισσότερα να επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα 
ζωής των ατόμων αυτών και κατ’ επέκταση την 
καθημερινότητά τους. 

Έτσι, το ενδιαφέρον πολλών κλάδων υγείας 
εστιάζει στην εύρεση του καλύτερου πρωτοκόλλου 
αποκατάστασης των δυσμορφιών της σπονδυλικής 
στήλης όπως η κύφωση. Πρωτόκολλα που θα μπο-
ρούν να βελτιώσουν την υγεία της σπονδυλικής 
στήλης και τείνουν στην προστασία και ενίσχυση 
της υγείας των πασχόντων. 

Η ενίσχυση της φυσικής κατάστασης από νεα-
ρή ηλικία είναι ένας τρόπος πρόληψης σοβαρών 
δυσλειτουργιών της κύφωσης, παρόλα αυτά στό-
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χος είναι, στα πλαίσια βέβαια του εφικτού και η 
διόρθωση αυτού του προβλήματος στα μετέπειτα 
στάδια εξέλιξης του. Για αυτό, η αναζήτηση της 
καταλληλότερης μορφής άσκησης για τα άτομα με 
κύφωση είναι ένα από τα ζητήματα που απασχο-
λούν ερευνητές του κλάδου της φυσικής αγωγής, 
με το ενδιαφέρον να προσανατολίζεται στην άσκη-
ση στο νερό, καθώς όπως φαίνεται από την βιβλι-
ογραφία αναφέρεται σε όλες τις ηλικιακές βαθμί-
δες, σε όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης αλλά 
και σε όλα τα στάδια εξέλιξης της πάθησης. 

Αυτό συμβαίνει γιατί τα πλεονεκτήματα είναι 
πολλά και το μέγεθος του ασκησιολογίου ευρύ. 
Επιπλέον, οι ασκήσεις στο νερό παρουσιάζονται 
σαν μια πολύ ελκυστική μορφή κίνησης τόσο για τα 
παιδιά, τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους, 
κάτι που βοηθά σημαντικά στη διόρθωση της λαν-
θασμένης στάσης σώματος. Αξίζει να αναφερθεί 
πως η θεραπευτική δράση της άσκησης στο νερό 
είναι σημαντική με κάποια από τα πλεονεκτήματα 
της να είναι η ανακούφιση της σπονδυλική στήλη 
από τις πιέσεις που δέχεται, η χαλάρωση των μυών 
και η διευκόλυνση στη λήψη της σωστής στάσης 
σώματος (Barczyk et al, 2005). 

Πρακτικές εφαρμογές και προτάσεις 
Η άσκηση στο νερό είναι πλέον διαδεδομένη σε 

όλες τις ηλικιακές βαθμίδες, με την κολύμβηση στις 
μικρές ηλικίες και τις διάφορες μορφές άσκησης 
στο νερό για τις μεγαλύτερες, καθώς προσφέρουν 
υγεία, ευεξία και καλή διάθεση, παράλληλα βελτι-
ώνουν την υγεία και προστατεύουν τους συμμετέ-
χοντες από τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια 
της άσκησης. Επιπλέον, είναι μεγάλος ο πληθυσμός 
των ατόμων που πάσχουν από κάποια δυσμορφία 
της σπονδυλικής στήλης και αναζητούν τρόπους 
ανακούφισης από τους πόνους, βελτίωση της πά-
θησης τους αλλά γενικότερα έναν καλύτερο τρόπο 
ζωής. Για τους παραπάνω λόγους θα ήταν σημα-
ντικό να υπάρχει ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο 
άσκησης στο νερό που θα προσφέρει εξειδικευμέ-
νη παρέμβαση σε οποιοδήποτε στάδιο της πάθη-
σης τους. 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 
Μελλοντικά, σημαντικό θα ήταν να γίνουν εκτε-

ταμένες έρευνες σχετικά με τα οφέλη της άσκησης 
στο νερό και την βελτίωση της καρδιοναναπνευ-

στικής υγείας ατόμων με κύφωση, ερευνώντας 
ουσιαστικά την μορφή της άσκησης συμπεριλαμ-
βανομένων των χαρακτηριστικών της όπως, την 
διάρκεια, την συχνότητα και την ένταση της άσκη-
σης στο νερό για τα άτομα με δυσμορφίες στην 
σπονδυλική στήλη, όπως είναι η κύφωση. Για το 
λόγο ότι δεν είναι αρκετές οι μελέτες που έχουν 
πραγματοποιηθεί σχετικά με αυτό το θέμα, που 
να συμπεριλαμβάνουν οργανωμένο πρωτόκολλο 
μεγάλης διάρκειας αλλά και σύγκρισης με άλλου 
είδους άσκησης, όπως άσκηση στο έδαφος. Επι-
πλέον, να αναφέρονται σε διαφορετικά ηλικιακά 
επίπεδα. 

Επίλογος 
Η σημασία της σπονδυλικής στήλης στο σώμα 

είναι βαρύνουσα και οποιαδήποτε παραμόρφωση 
της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία 
του σώματος επειδή εκτός από τον υποστηρικτικό 
και τον κινητικό της ρόλο συμβάλλει εξίσου ση-
μαντικά στην προστασία του νωτιαίου μυελού και 
των νεύρων. Δυσμορφίες όπως είναι η κύφωση, 
που προκαλεί απόκλιση από την ανατομική θέση 
της σπονδυλικής στήλης, επιδρά αρνητικά στην 
καρδιοαναπνευστική ικανότητα και κατ’ επέκταση 
συμβάλει στην μειωμένη ποιότητα ζωής. Σπουδαί-
ος είναι ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη αυτής 
της κατάστασης αλλά και στην ενίσχυση της υγείας 
των πασχόντων σε προχωρημένα στάδια της πάθη-
σης, διότι η αναπνευστική λειτουργία είναι παρά-
γοντας μεγάλης σημασίας για έναν καλύτερο τρό-
πο ζωής. Έτσι, είναι απαραίτητο να αναζητηθούν 
τα καταλληλότερα προγράμματα άσκησης που να 
στοχεύουν στην βελτίωση της πάθησης, καθώς εί-
ναι μεγάλο το αντίκτυπο που έχει στην σωματική 
αλλά και ψυχική υγεία των πασχόντων, οι οποίοι 
όταν βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια της πά-
θησης έχουν το άγχος της ανισορροπίας, των πτώ-
σεων και της αναπνευστικής ανεπάρκειας. 

Σημασία για τη Φυσική Αγωγή 
 Η άσκηση για την βελτίωση της υγείας, της φυ-

σικής κατάστασης και γενικότερα της ποιότητας 
ζωής των ανθρώπων έχει ιδιαίτερη σημασία για τη 
φυσική αγωγή. Πόσο μάλιστα όταν αυτή συνδέεται 
με την άσκηση που αφορά πληθυσμό που πλήττε-
ται από διάφορες μορφές παθήσεων, όπως είναι 
οι δυσμορφίες της σπονδυλικής στήλης, οι οποί-
ες σχετίζονται σημαντικά με καρδιοαναπνευστικά 



33- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 1 - 2021

προβλήματα που κάνουν την καθημερινότητα των 
ατόμων πιο δύσκολη καθώς, ελλοχεύει ο φόβος και 
ο κίνδυνος της ανεπάρκειας. Είναι αξιοσημείωτη η 
συμβολή της φυσικής αγωγής στην βελτίωση της 
υγείας ατόμων με τέτοιου είδους προβλήματα της 
σπονδυλικής στήλης για το λόγο ότι με όσο το δυ-
νατόν λιγότερο επώδυνους και επικίνδυνους τρό-
πους όπως φαίνεται, μπορεί να συνεισφέρει στην 
βελτίωση και κατ’ επέκταση διατήρηση μια καλής 
καθημερινής λειτουργικής ικανότητας. Η φυσική 
αγωγή πρέπει να εστιάζει και σε πιο θεραπευτικά 
πρωτόκολλα άσκησης, γιατί δεν είναι λίγοι οι ει-
δικοί (ορθοπεδικοί, παθολόγοι) που παροτρύνουν 
τους ασθενείς τους να συμμετάσχουν σε διάφορες 
μορφές άσκησης -με την κολύμβηση να βρίσκεται 
στις πρώτες θέσεις προτίμησης- για την αποκατά-
σταση παθήσεων και τραυματισμών. 

Σημασία για την Ποιότητα Ζωής 
Παραμορφώσεις όπως είναι η κύφωση που 

συνδυάζονται με προβλήματα στην καρδιοανα-

πνευστική ικανότητα μπορούν να επιδράσουν αρ-
νητικά στην καθημερινή λειτουργία των ατόμων 
επιφέροντας μειωμένη ποιότητα ζωής, καθώς 
επηρεάζουν αρνητικά το κέντρο βάρους του σώ-
ματος, τη γραμμή βαρύτητας και τη βάση στήριξης, 
προκαλώντας έτσι απόκλιση από την ανατομική 
θέση της σπονδυλικής στήλης και κατ’ επέκταση 
προκαλώντας άμεσα αρνητικές επιπτώσεις σε όλο 
το σώμα. Έρευνες έδειξαν πως είναι σημαντική η 
συμβολή της άσκησης και ειδικότερα της άσκησης 
στο νερό στην βελτίωση τέτοιου είδους παραμορ-
φώσεων όπως η κύφωση επειδή μειώνονται οι δυ-
νάμεις συμπίεσης των αρθρώσεων και η αίσθηση 
του πόνου κατά την εκτέλεση ασκήσεων στο νερό. 
Έτσι, οι πάσχοντες μπορούν να αφιερώσουν περισ-
σότερο χρόνο στην αποκατάσταση τους, καλυτε-
ρεύοντας την σωματική τους κατάσταση αλλά και 
ψυχική τους υγεία, παράγοντες που συντελούν σε 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
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Περίληψη
Πτερυγοειδής ωμοπλάτη αποτελεί μία επώδυνη αναπηρική κατά-
σταση (Overpeck DO και Ghormley RK 1940, Kuhn FE και συν 
1995). Οι σύνθετες κινήσεις της ωμοπλάτης, σε στροφή, σε απα-
γωγή και σε κατάσπαση είναι ουσιώδεις για τη φυσιολογική λει-
τουργικότητα και αν αυτή η ελεγχόμενη ολίσθηση στο θωρακικό 
τοίχωμα της ωμοπλάτης έναντι του οπίσθιου θωρακικού τοιχώμα-
τος χαθεί, τότε η απαγωγή του ώμου μπορεί να περιοριστεί μέχρι 
90ο ή ακόμη λιγότερο και η ικανότητα χειρισμού βαρέων αντικει-
μένων να είναι σημαντικά περιορισμένη (Hamada J και συν 2008). 
Οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, περιλαμβανομένων του 
χτενίσματος και του καθαρισμού των δοντιών είναι δύσκολη και 
η προβολή της ωμοπλάτης είναι κοσμητικά αντιαισθητική (Fery A 
και Sommelet J 1987, Ruland LJ και συν 1995, Kauppila LI και 
Vastamaki M 1996, Martin RM και Fish DE 2008). Η πτερυγο-
ειδής ωμοπλάτη χαρακτηρίζεται από αστοχία των σχηματισμών 
δυναμικής σταθεροποίησης που διατηρούν καθηλωμένη την ωμο-
πλάτη πάνω στο θωρακικό τοίχωμα, με αποτέλεσμα την οπίσθια 
προβολή της (εικόνα 1). Αυτοί οι σταθεροποιητές αποτελούνται 
από τρεις κύριες μυϊκές ομάδες: τον πρόσθιο οδοντωτό, και τους 
δύο ρομβοειδείς μείζονα και ελάσσονα. Το πιο συνηθισμένο αίτιο 
πτερυγοειδούς ωμοπλάτης είναι η παράλυση του πρόσθιου οδο-
ντωτού αλλά από τότε που ο Velpeau το 1837 περιέγραψε για 
πρώτη φορά τη μεμονωμένη παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού, 
η πραγματική αιτιολογία παραμένει αινιγματική (Velpeau A 1837). 
Η βλάβη στη νεύρωση, από μόνη της ή και στις προσφύσεις των 
μυών μπορεί να προκαλέσουν το φαινόμενο, ο πρόσθιος οδοντω-
τός όμως και οι βλάβες του μακρού θωρακικού νεύρου έχουν συ-
γκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος προς τούτο 
στη σχετική βιβλιογραφία. Περαιτέρω, η γενικευμένη παράλυση 
των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης από περιτονιο-ωμοπλατο-
βραχιόνια δυστροφία ή από κάκωση του βραχιονίου πλέγματος και 
οι οστικές διαταραχές της ωμοπλάτης, περιλαμβανομένων οστεο-
χονδρώματος (εξόστωση) ή ενός κατάγματος μπορεί να προκαλέ-
σουν πτερυγοειδή ωμοπλάτη ή ακόμη παραμονή ωμοσπονδυλικού 
οστού, υπόλειμμα του δερματικού σκελετού στην περιοχή. Υπάρ-
χουν πολυάριθμα άλλα δευτερογενή αίτια πρόκλησης του φαινο-
μένου που έχουν περιγραφεί περιλαμβανομένων της εθελουσίας 
ή και της καθ’ έξιν αιτιολογίας (Kuhn FE και συν 1995, Fiddian NJ 
και King RJ 1984). 

Πτερυγοειδής ωμοπλάτη
Μπισχινιώτης Ι. Στ., Κυριακίδης Αν.
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Αυτή η ανασκόπηση διερευνά τα αίτια πρόκλησης της πτερυ-
γοειδούς ωμοπλάτης με μία επισκόπηση της σχετικής ανατομικής, 
την προτεινόμενη αιτιολογία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ιδι-
αίτερη προσοχή δίνεται στις αλλοιώσεις του μακρού θωρακικού 
νεύρου, οι οποίες αναφέρονται ως ο συχνότερος αιτιολογικός πα-
ράγοντας πρόκλησης αυτής της κατάστασης. Παρατίθενται τέλος 
οι δικές μας περιπτώσεις με βραχεία αναφορά στην αιτιολογία και 
την αντιμετώπιση.

Winging of Scapula

Bischiniotis I. St., Kyriakidis An. 

Abstract
Scapular winging is painful and incapacitating [Overpeck DO και 
Ghormley RK 1940, Kuhn FE και συν 1995]. The composite move-
ments of the scapula in rotation, abduction and tilting are es-
sential for normal shoulder function and, if this anchored gliding 
of the scapula (against the posterior chest wall) is lost, then 
shoulder abduction can be limited to 90o or less and the ability 
to manipulate heavy objects is severely limited [Hamada J και συν 
2008]. Daily tasks, including brushing hair and cleaning teeth, 
are difficult and the scapula prominence can be cosmetically dis-
tressing [Fery A και Sommelet J 1987, Ruland LJ και συν 1995, 
Kauppila LI και Vastamaki M 1996, Martin RM και Fish DE 2008].

Scapula winging is characterized by a failure of the dynamic sta-
bilizing structures that keep the scapula anchored to the chest 
wall, leading to a prominence of the scapula (Fig. 1). These sta-
bilizers are comprised of three main muscle groups: serratus an-
terior, trapezius and rhomboids major and minor. The most com-
mon cause of scapular winging is serratus anterior palsy but, 
ever since Velpeau first described winging from isolated serratus 
anterior palsy in 1837, the true aetiology has remained an enig-
ma [Velpeau A 1837]. Damage to the nerve supply, the muscles 
themselves or their attachments can cause winging, although 
serratus anterior palsy and lesions of the long thoracic nerve 
have received most attention in the literature. Furthermore, dif-
fuse paralysis of scapula stabilizers from fascioscapulohumeral 
dystrophy or brachial plexus injury and scapula bony abnormali-
ties, including osteochondroma or fracture, can produce wing-
ing. Numerous other secondary causes of winging have been de-
scribed, including voluntary or habitual winging [Kuhn FE και συν 
1995, Fiddian NJ και King RJ 1984].

This review explores the causes of scapula winging, with an 
overview of the relevant anatomy, proposed aetiology and treat-
ment. Particular focus is given to lesions of the long thoracic 
nerve, which is reported to be the most common aetiological 
factor. At the end, our experience on the topic is presented along 
with etiology and management.
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Αίτια

Παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού 

Το συνηθέστερο αίτιο πτερυγοειδούς ωμοπλά-
της είναι η μεμονωμένη παράλυση του πρόσθιου 
οδοντωτού μυός με αποτέλεσμα μία μορφή έσω 
πτερυγοειδούς προβολής της ωμοπλάτης (εικόνα 
1) (Galano GJ και συν 2008). 

Εικόνα 1. Πτερυγοειδής ωμοπλάτη σε νέα γυναίκα, μη τραυ-
ματική αποδοθείσα αρχικά σε κήλη αυχενικού δίσκου. 

Το 1940, οι Overpeck DO και Ghormley RK 
(Overpeck DO και Ghormley RK 1940) ανέφεραν 
μία συχνότητα 0,0026% (28 περιπτώσεις) στην 
Mayo Clinic, σε αντίθεση προς τους Gregg και συν 
(Gregg JR και συν 1995), οι οποίοι διατείνονται ότι 
αποτελεί μία πιο συνηθισμένη οντότητα, με 10 πε-
ριπτώσεις σε μία περίοδο τριών ετών από 20 χει-
ρουργούς στο Ίδρυμά τους.

Ανατομική 

Ο πρόσθιος οδοντωτός μυς αποτελείται από 
τρεις μοίρες από 7 - 10 οδοντώσεις (πιο συχνά 8 
οδοντώσεις στο 48% του γενικού πληθυσμού) και 
αιματώνεται από την μακρά θωρακική αρτηρία εκ 
των άνω και κλάδους της θωρακορραχιαίας αρτη-
ρίας εκ των κάτω (Cuadros CL και συν 1995). Λαμ-
βάνει νεύρωση από πολλαπλές αυχενικές νευρικές 
ρίζες διαμέσου του μακρού θωρακικού νεύρου. 

Η ανώτερη μοίρα είναι μία κυλινδρική μάζα, η 
οποία συνέχεται με την άνω γωνία της ωμοπλάτης 
και τις δύο πρώτες πλευρές και αυτό παρέχει ένα 
βαθμό σταθερότητας στην άνω γωνία της ωμοπλά-
της, επιτρέποντας στη στροφή του οστού. Η μέση 
μοίρα συνέχεται με το σπονδυλικό - έσω χείλος 

της ωμοπλάτης και την δεύτερη, τρίτη και τέταρτη 
πλευρά και συμβάλλει στην απαγωγή της ωμοπλά-
της. Η κατώτερη μοίρα του πρόσθιου οδοντωτού 
συντίθεται από παχιές οδοντώσεις και συνδέει την 
κάτω γωνία της ωμοπλάτης με την πέμπτη έως και 
τη δέκατη πλευρά. Ο πρόσθιος οδοντωτός δεικνύ-
ει τη μέγιστη δραστηριότητά του στο τόξο κίνησης 
της απαγωγής του βραχίονα, συνδυαζόμενη με την 
ανώτερη μοίρα προς συμβολή στην απαγωγή της 
ωμοπλάτης και την προς τα άνω στροφή (Hamada 
J και συν 2008, Cuadros CL και συν 1995, Kauppila 
LI 1993, Bagg SD και Forrest WJ 1988).

Η αποκλειστική εννεύρωση του πρόσθιου οδο-
ντωτού είναι το μακρό θωρακικό νεύρο, πράγμα 
που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Bell το 
1827, ως επικουρικό αναπνευστικό νεύρο (Bell J 
και Bell C 1827). Αυτό το κινητικό νεύρο έχει την 
ιδιαιτερότητα ότι εξορμάται απευθείας από τις 
προς τους κλάδους της Α5, A6 και Α7 ρίζας. Υπάρ-
χουν ανατομικές παραλλαγές που περιλαμβάνουν 
τη συμβολή της Α4 ρίζας που αφορά στο 13% των 
ατόμων και απουσία της Α7 ρίζας από τα συστατικά 
της εννεύρωσης στο 8% του γενικού πληθυσμού 
(Hamada J και συν 2008, Johnson JF και Kendall 
HO 1955, Foo CL και Swann M 1983). Έχει μήκος 
27cm M και διάμετρο 8mm. Η πορεία του εμφα-
νίζει σημαντικές παραλλαγές μεταξύ των ατόμων 
με απευθείας διάτρηση από την Α5 ρίζα προς την 
ανώτερη μοίρα του πρόσθιου οδοντωτού σε πάνω 
από το 65% των ατόμων, αν και ενιαία διατρέχει 
πίσω από τα μασχαλιαία αγγεία και τα πρωτεύοντα 
στελέχη του βραχιονίου πλέγματος και έχει βρεθεί 
ότι βρίσκεται κατά μέσο όρο 2,8cm πίσω από την 
κλείδα (Hamada J και συν 2008, Kuhn JE και συν 
1995, Tubbs RS και συν 2006). Σε πάνω από το 
50% των ατόμων, η συμβολή της Α5 και της Α6 ρί-
ζες κείται μεταξύ του μέσου και οπίσθιο σκαληνού 
μυός, με το υπόλοιπο ποσοστό να διατρέχουν είτε 
διαμέσου του σκαληνού ή έμπροσθεν του μέσου 
σκαληνού (Tubbs RS και συν 2006). Η συμβολή 
της Α7 ρίζας γίνεται πάντοτε έμπροσθεν του μέσου 
σκαληνού και στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
συμβάλει με την Α5 και την Α6 ρίζα στο επίπεδο 
της δεύτερης πλευράς προς συμπλήρωση του σχη-
ματισμού του στελέχους του μακρού θωρακικού 
νεύρου. Το νεύρο στη συνέχεια διατρέχει επιφα-
νειακά στον πρόσθιο οδοντωτό μυ για το σύνολο 
της διαδρομής του, δίνοντας κλάδους για καθεμία 
από τις οδοντώσεις (εικόνα 2) (Ruland LJ και συν 
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1995). Το νεύρο διασταυρώνεται με το κατώτε-
ρο και πιο κυρίαρχο κλάδο της θωρακορραχιαίας 
αρτηρίας στο σημείο, το οποίο φέρεται υπό τον 
τίτλο «πόδι κόρακα», σχηματίζοντας ένα σταθερό 

και αξιόπιστο οδηγό σημείο (Cuadros CL και συν 
1995). Η σημασία αυτής της λεπτομερούς ανατο-
μίας θα καταστεί εμφανής, όσον αφορά στις δυνη-
τικές θέσεις βλάβης του νεύρου.

Εικόνα 2. Αποσπαστικού τύπου κάκωση με αποκάλυψη του προσθίου οδοντωτού. Πολυπαραγοντική πτερυγοειδής ωμοπλάτη. 

Κλινικές εκδηλώσεις

Τα πιο πρώιμα συμπτώματα της παράλυσης του 
πρόσθιου οδοντωτού είναι συνήθως ασαφή, με 
έκλυση άλγους κατά μήκος της βάσης του αυχέ-
να και ύπερθεν της ωμοπλάτης και του δελτοει-
δούς μυός, τα οποία στη συνέχεια αντικαθίστανται 
από αδυναμία και πτερυγοειδή θέση της ωμο-
πλάτης μετά από χρονικό διάστημα έως και δύο 
εβδομάδων (Overpeck DO και Ghormley RK 1940, 
Fiddian NJ και King RJ 1984, Foo CL και Swann 
M 1983, Goodman CE και συν 1975, White SM 
και Witten CM 1983, Packer GJ και συν 1993). Σε 
σπάνιες περιπτώσεις με συγκεκριμένη οξεία κάκω-
ση, η πτερυγοειδής θέση μπορεί να εγκατασταθεί 
αμέσως (Gozna ER και Harris WR 1979). Τα κυρί-
αρχα κλινικά χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση 
το συνδρόμου είναι η απώλεια της ισχύος κατά τον 

ώμο και ο περιορισμός της απαγωγής στα 2/3 των 
περιπτώσεων. Σημαντικός αριθμός επίσης εμφα-
νίζεται με φαινομενική αστάθεια του ώμου, όπως 
στο 17% των περιπτώσεων σε μία σειρά των Fery 
και Sommelet (Fery A και Sommelet J 1987). Οι 
Warner και Navarro ανέφεραν 5 ασθενείς με δυ-
σλειτουργία του πρόσθιου οδοντωτού, οι οποίοι 
είχαν υποβληθεί σε 17 χειρουργικές επεμβάσεις 
μετά από λανθασμένη διάγνωση, περιλαμβανομέ-
νων της αστάθειας του ώμου, της πρόσκρουσης 
του στροφικού πετάλου του ώμου, της αρθρο-
πάθειας της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και της 
τενοντίτιδας του δικεφάλου βραχιονίου (Warner 
JJ και Navarro RA 1998). Η πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων στη βιβλιογραφία αφορά στη δεξιά 
πλευρά αν και η αιτία αυτής της προτίμησης πα-
ραμένει αδιευκρίνιστη (Overpeck DO και Ghormley 
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RK 1940, Fery A και Sommelet J 1987, Johnson 
JT, Kendall HO 1950, Foo CL και Swann M 1983, 
Petrera JE και Trojaborg W 1984).

Κατά την κλινική εξέταση, υπάρχει πτερύγωση 
της ωμοπλάτης εκ των έσω, η οποία καθίσταται πιο 
εμφανής κατά την προς τα πρόσω ανύψωση του 
βραχίονα με την απαγωγή να περιορίζεται σε 90ο 
ή λιγότερο. Η σταθεροποίηση με το χέρι του εξε-
ταστή της ωμοπλάτης κατά την εξέταση μπορεί να 
βελτιώσει την ανύψωση και την απαγωγή και να 
ελαττώσει την έκλυση άλγους (εικόνα 3) (Warner 
JJ και Navarro RA 1998). Το ΗΜΓ αποτελεί πολύ-
τιμο βοήθημα για την κλινική προσέγγιση για τον 
καθορισμό της προσβολής του μακρού θωρακικού 
νεύρου (Galano GJ και συν 2008, Warner JJ και 
Navarro RA 1998).

Εικόνα 3. Πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω μαζικής ατελούς 
βλάβης του βραχιονίου πλέγματος με σημαντική έκπτωση της 

ισχύος.

Αιτιολογία 

Η μεγαλύτερη σειρά μεμονωμένης παράλυση 
του πρόσθιου οδοντωτού που αναφέρεται σε 197 
περιπτώσεις κατά μία χρονική περίοδο 11 ετών, 
δείχνει πολλούς αιτιολογικούς παράγοντες: κου-
ραστική εργασία, συμμετοχή σε αθλήματα (35%), 
παρεμβατικές επιθετικές διαγνωστικές μέθοδοι 
(11%), λοίμωξη (7%), αναισθησία (5%) και διάφο-
ρα άλλα αίτια όπως θέση κατά τον ύπνο ή κρυολό-
γημα (1%) (Vastamaki M και Kauppila LI 1993). Η 
επόμενη σε πλήθος σειρά με 111 περιπτώσεις κατά 
τη διάρκεια χρονικής περιόδου 30 ετών προσθέτει 
5% εμφάνιση μετά τοκετό και 7% μετά από διά-
φορες εγχύσεις (Johnson JT και Kendall HO 1955).

Η υποκείμενη παθολογική κατάσταση που οδη-
γεί σε παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων όπως τεκμαίρεται 
αποτελεί κάκωση του μακρού θωρακικού νεύρου, 
πράγμα που αποτελεί την πιο συνηθισμένη μεμο-
νωμένη νευρική βλάβη στην περιοχή του ώμου 
(Johnson JT και Kendall HO 1955). Τρεις κυρίως 
θεωρίες υπάρχουν προς εξήγηση της κάκωσης του 
μακρού θωρακικού νεύρου σε περιπτώσεις μεμο-
νωμένης παράλυσης. Αυτές είναι: οι κακώσεις από 
εξελκυσμό, οι κακώσεις από πίεση και η νευρική 
αμυοτροφική σκλήρυνση - πλάγια νωτιαία μυϊκή 
ατροφία (Foo CL και Swann M 1983, Parsonage 
MJ και Turner JW 1948). Εκτός από τη βλάβη του 
μακρού θωρακικού, υπάρχουν σπάνιες περιπτώ-
σεις πτερυγοειδούς ωμοπλάτης λόγω απόσπασης 
του πρόσθιου οδοντωτού μυός ή παρεκτόπισης 
του κάτω πόλου της ωμοπλάτης από κατάγματά 
της (Mansha M και συν 2010, Hayes JM και Zehr 
DJ 1981). Η διενέργεια ΗΜΓ είναι πολύτιμη, όσον 
αφορά στην κατάληξη της μεμονωμένης βλάβης 
του μακρού θωρακικού νεύρου ως αιτίου μάλλον 
παρά ως τη μνημονευθείσα τραυματική απόστα-
ση ή δευτεροπαθή από άλλα αίτια (Galano GJ και 
συν 2008, Warner JJ και Navarro RA 1998, Hayes 
JM και Zehr DJ1981, Aksoy IA και συν 2009, 
Friedenberg SM και συν 2002).

Ιστορικά, οι κακώσεις έχουν θεωρηθεί ότι ευ-
θύνονται για τις βλάβες του μακρού θωρακικού 
νεύρου σε άνω του 50% των περιπτώσεων στη 
βιβλιογραφία (Gregg JR και συν 1979, Johnson 
JT και Kendall HO 1955, Gozna ER και Harris WR 
1979, Vastamaki M και Kauppila LI 1993, Mah 
JY και Otsuka NY 1992). Αυτές οι κακώσεις κυ-
μαίνονται από μία συγκεκριμένη οξεία κάκωση με 
ταχεία εισβολή της συμπτωματολογίας και στο πιο 
συνηθισμένο σενάριο της τεκμηριωμένης επανα-
λαμβανόμενες κακώσεις από δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν κινήσεις και αθλήματα.

Οι διαφορετικές εντοπίσεις της προβαλλόμενης 
ως αιτίου πιεστικής νευροπάθειας περιλαμβάνει 
τους σκαληνούς μύες, μεταξύ της κορακοειδούς 
απόφυσης και της πρώτης ή δεύτερης πλευράς, 
πάνω από τη δεύτερη πλευρά από φλεγμονώδη 
διήθηση ορογόνου θυλάκου και κατά το πρόσθιο 
κατώτερο όριο της ωμοπλάτης (Kauppila LI 1993, 
Johnson JT και Kendall HO 1955, Hester P και συν 
2000, Horwitz MT και Tocantins LM 1938, Iceton 
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J και Harris WR 1987, Nath RK και συν 2007, 
Disa JJ και συν 2001, Steinmann SP και Wood MB 
2003).

Η συμπίεση του μακρού θωρακικού νεύρου στο 
επίπεδο των σκαληνών είναι μία αμφιλεγόμενη θε-
ωρία λόγω του ότι η συμβολή της Α7 ρίζες δεν 
συνενώνεται με το νεύρο μέχρι και μετά τη δίο-
δο διαμέσου ή πλησίον προς το μέσο σκαληνό μυ 
και το ραχιαίο θωρακικό νεύρο επίσης παραμένει 
απρόσβλητο παρά το ότι διατρέχει κατά παρόμοιο 
τρόπο διαμέσου του σκαληνού (Foo CL και Swann 
M 1983, Gozna ER και Harris WR 1979, Horwitz 
MT και Tocantins LM 1938). Αυτή η θεωρία βρί-
σκει, ωστόσο, υποστήριξη από δύο σειρές περι-
πτώσεων, όπου διενεργήθηκε μικρονευρόλυση το 
μακρού θωρακικού νεύρου στο επίπεδο του μέσου 
σκαληνού, με ορατή βελτίωση σε άνω του 98% για 
εκείνα τα συμπτώματα που είχαν διάρκεια μικρότε-
ρη από δέκα έτη (Nath RK και Melcher SE 2007, 
Disa JJ και συν 2001, Wiater JM και Flatow EL 
1999).

Οι Horwitz MT και Tocantins LM (1938) σε 
μία μεγάλη σειρά νεκροτομικού υλικού από 100 
νεκροτομές βρήκαν ότι το μακρό θωρακικό νεύρο 
εμφανίζει γωνίωση καθώς διασταυρώνεται με τη 
δεύτερη πλευρά και συμπέραναν ότι αυτό είναι το 
πιο πιθανό σημείο κακώσεις, μεταξύ της κορακο-
ειδούς απόφυσης και της πρώτης ή της δεύτερης 
πλευράς (Horwitz MT και Tocantins LM 1938). Οι 
τέσσερις ορογόνοι θύλακοι δηλαδή ο υποκορακο-
ειδής, ο υποπλάτιος, ο παραπληρωματικός και ο 
υπερκορακοειδής έχουν επίσης ταυτοποιηθεί ως 
αιτία πίεσης, εφόσον αποτελέσουν εστία φλεγ-
μονής. Όλες αυτές οι καταστάσεις αποτελούν ση-
μεία πίεσης, η οποία αυξάνει κατά την ύπτια θέση, 
πράγμα το οποίο μπορεί να εξηγεί τις που εμφα-
νίζονται μετά μαιευτικές ή αναισθητικές θέσεις 
(Horwitz MT και Tocantins LM 1938 a & b). Μία 
περαιτέρω αναφορά σε τέσσερις νεκροτομές από 
τους Gozna και Harris κατέδειξε ότι είναι δυνατόν 
το μακρό θωρακικό νεύρο να πιέζεται μεταξύ της 
κάτω επιφάνειας της ωμοπλάτης και της δεύτερης 
πλευράς, αν και το σημείο αυτό δεν είναι προσπε-
λάσιμο (Gozna ER και Harris WR 1979). Καθώς το 
νεύρο διέρχεται άνωθεν της δεύτερης πλευράς, 
υπάρχει μία δυνατότητα για διάταση ως χορδή τό-
ξου και κάκωση από ελκυσμό λόγω του ότι σε δύο 
διαφορετικές μελέτες σε νεκροτομικό υλικό κατα-

δείχθηκε διπλασιασμός του μήκους του θωρακικού 
νεύρου στο διάστημα μεταξύ των σκαληνών και 
της ανώτερης μοίρας του πρόσθιου οδοντωτού, 
όταν ο βραχίονας ανασηκώνεται πάνω από το επί-
πεδο της κεφαλής (Gregg JR και συν 1979) αλλά 
και σε εξελκυσμό τόσο εμπρός κατά την κατώτε-
ρη μοίρα της ωμοπλάτης όσο και στο επίπεδο της 
ογδόης και ένατης πλευράς, όπου βρίσκεται σχε-
τικά προστατευμένα από εξωτερικές δυνάμεις πί-
εσης π.χ. από βακτηρίες μασχάλης (Gregg JR και 
συν 1979, Bagg SD και Forrest WJ 1988). Η πίε-
ση στην κατώτερη πρόσθια μοίρα της ωμοπλάτης 
αντιστοιχεί στο οδηγό σημείο που χαρακτηρίστηκε 
ως «πόδι κόρακα», όπου το μακρό θωρακικό νεύρο 
και ο κύριος κλάδος της θωρακορραχιαίας αρτηρί-
ας εφάπτονται και το νεύρο δυνητικά καθηλώνεται 
από την περιτονιακή του ανάρτηση (Cuadros CL 
και συν 1995, Kauppila LI 1993). 

Το ποικίλο εύρος εντόπισης του σημείου πίεσης 
επί του νεύρου και τα πολλαπλά πιθανά αίτια κά-
κωσης αυτού είναι τυπικά για πολλούς τύπους πα-
ρέσεων, νευριτίδων και φαίνεται ότι η υποκείμενη 
παθολογική κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις εί-
ναι αινιγματική (Johnson JT και Kendall HO 1955). 
Είναι εύκολη μία εκλογίκευση της βλάβης που 
προκαλείται στο νεύρο από ένα οξύ τραυματικό 
γεγονός, όπως είναι μία απευθείας πλήξη κατά τη 
σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα με οξεία εισβολή 
της παραμόρφωσης ή μια ιατρογενής κάκωση από 
βελόνη παρακέντησης του θώρακα (Gregg JR και 
συν Farouqi S και συν 1979 2008). Ο μηχανισμός 
της κάκωσης του νεύρου από επαναλαμβανόμενες 
ελάσσονες κακώσεις όπου κανένα ιδιαίτερο γεγο-
νός δεν μπορεί να απομονωθεί είναι πιο δύσκολο 
να εκτιμηθεί και επιπλέον η υποτιθέμενη αιτιολο-
γία είναι πιο κοινή στη βιβλιογραφία (Overpeck DO 
και Ghormley RK 1940, Packer GJ και συν 1993, 
Aksoy JA και συν 2009, Wiater JM και Bigliani 
1999, Marmor I και Bechtol CO 1963, Ilfeld FW 
και Holder HG 1943, Schultz JS και Leonard JA 
1992). Σε αυτό το σενάριο με σαφές οξύ τραυμα-
τικό γεγονός, η κλασική κλινική εικόνα είναι της 
αρχικής εισβολής με σοβαρό άλγος, το οποίο υφί-
εται μετά από μία περίοδο περίπου δύο εβδομά-
δων από την πρώτη εμφάνισης της αδυναμίας και 
της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης εμφανούς κατά την 
κλινική εξέταση που παρατηρείται σε περιπτώσεις 
νευραλγικής αμυοτροφικής σκλήρυνσης - πλάγια 
νωτιαία μυϊκή ατροφία, η οποία περιγράφηκε από 
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τους Parsonnage και Turner το 1948 ως νευρίτιδα 
του βραχιονίου πλέγματος, που εντοπίζεται ετερό-
πλευρα προς το μακρό θωρακικό νεύρο και ήταν το 
πιο συνηθισμένο εύρημα που προσέβαλε τους 30 
από τους 36 ασθενείς (Parsonnage MJ και Turner 
JW 1948). Η πλάγια νωτιαία μυϊκή ατροφία μπορεί, 
έτσι, να ευθύνεται για έναν αριθμό περιπτώσεων 
που υποτίθεται ότι έχει ένα ύπουλο τραυματικό αί-
τιο και επίσης εκείνων των ασθενών που αναπτύσ-
σουν πτερυγοειδή ωμοπλάτη μετά ένα επεισόδιο 
που μπορεί να παραγάγει μία ανοσολογική ή φλεγ-
μονώδης αντίδραση όπως μετά από εμβολιασμό ή 
μετά από εγχείρηση (Friedenberg SM 2002). 

Θεραπεία 

Προκειμένου να σχεδιαστεί μία αποτελεσματι-
κή θεραπευτική αντιμετώπιση, είναι απαραίτητη η 
κατανόηση της φυσικής εξέλιξης της πτερυγοει-
δούς ωμοπλάτης από την μεμονωμένη παράλυση 
του μακρού θωρακικού νεύρου λόγω του ότι αυτή 
εμφανίζει αυτόματη ίαση στην πλειονότητα των 
ασθενών μετά δύο έτη (Kauppila LI και Vastamaki 
M 1996, Johnson JT και Kendall HO 1955, Packer 
GJ και συν 1993, Gozna ER και Harris WR 1979, 
Petrera JE και Trojaborg W 1984, Mah JY και 
Otsuka NY 1992, Horwitz MT και Tocantins LM 
1930, Schultz JS, και Leonard JA 1992, Wood VE 
και Frykman GK 1980). Η ίαση περιλαμβάνει την 
επανάκτηση της λειτουργικότητας του ώμου και 
την αποκατάσταση της παραμόρφωσης, αν και σε 
πολλούς καταλείπεται κάποιος βαθμός παραμόρ-
φωσης αλλά και επίμονος περιορισμός της κινη-
τικότητας για μακρό χρονικό διάστημα (Kauppila 
LI 1993, Friedenberg SM 2002, Horwitz MT και 
Tocantins LM 1938). Υπάρχει σαφής αντίληψη ότι 
η μεμονωμένη παράλυση του μακρού θωρακικού 
νεύρου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αναμονή 
για 18 - 24 μήνες στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων, με αποφυγή βαριών δραστηριοτήτων κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρά την πρώιμη 
φαινομενική επιτυχία, η υποστήριξη της ωμικής ζώ-
νης με κηδεμόνα προς συμπλήρωση της συντηρη-
τικής αντιμετώπισης έχει εκπέσει από την εκτίμηση 
λόγω του μικρού βαθμού συμμόρφωσης και του 
μικρού αποδεδειγμένου οφέλους ( Overpeck DO 
και Ghormley RK 1940, Gregg JR και συν 1979). 
Για τη μειονότητα αυτών που ανακάμπτουν καλώς 
κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, υπάρχει η τάση 
να θεωρείται ότι έχουν ένα οξύ τραυματικό επεισό-

διο (Goodman CE και συν 1975, Friedenberg SM 
2002).

Για αυτούς τους ασθενείς που δεν προσφέρο-
νται ή σε εκείνους, στους οποίους αποτυγχάνει η 
συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση υπάρχουν 
χειρουργικές επιλογές για την κατάσταση αυτή που 
περιλαμβάνουν μεταφορές μυών, νευρόλυση του 
μακρού θωρακικού νεύρου, αρθρόδεση της ωμο-
θωρακικής άρθρωσης και νευρομεταφορές. 

Η πρώτη χειρουργική επέμβαση που αναφέρ-
θηκε για την αντιμετώπιση της πτερυγοειδούς 
ωμοπλάτης ήταν το 1904, όταν ο Tubby διενέρ-
γησε μεταφορά του πρόσθιου θωρακικού μυός σε 
ένα 7χρονο κορίτσι, αποκαθιστώντας την ικανό-
τητα πρόσθιας ανύψωσης του ώμου, όπως γίνε-
ται στην ξιφασκία (Tubby AH 1904). Η επέμβαση 
αυτή πραγματοποιήθηκε από τους Marmor L και 
Bechtol CO (Marmor L και Bechtol CO 1963) προ-
κειμένου να περιλάβει τη μεταφορά της στερνικής 
μοίρας και μόνο ενώ άλλοι επιχείρησαν ενίσχυση 
της συρραφής με περιέλιξη πλατείας περιτονίας ή 
μοσχεύματα προσαγωγών με πολύ καλά αποτελέ-
σματα (Warner JJ και Navarro RA 1998, Marmor 
L και Bechtol CO 1963, Iceton J και Harris WR 
1987, Post M 1995, Connor PM και συν 1997, 
Perimutter GS και Leffert RD 1999, Duncan DC 
1948). Πιο πρόσφατα, ανατομικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι η απόσπαση μέρους του τένοντα του 
πρόσθιου θωρακικού είναι αρκετά επιμήκης προς 
απευθείας μεταφορά χωρίς επιπρόσθετη ενίσχυ-
ση του μοσχεύματος (Goodman GT και συν 1979, 
Povacz P και Resch H 2000). Οι πρώτες αναφορές 
σε πετυχημένες μεταφορές μυών, ωστόσο, ήταν για 
ασθενείς που είχαν διάρκεια συμπτωμάτων μικρό-
τερη από 18 μήνες και θα πρέπει να συζητηθούν τα 
καλά αποτελέσματα απλώς παραβάλλοντας αυτά 
προς τη φυσική εξέλιξη αυτής της κατάστασης 
(Gregg JR και συν 1979, Marmor L και Bechtol CO 
1963, Tubby AH 1904, Duncan DC 1948). Συνακό-
λουθα, πιο αυστηρές αναφορές με προεγχειρητική 
διενέργεια ΗΜΓ που πιστοποιείται η μακροχρόνια 
αποστέρηση της νεύρωσης του πρόσθιου οδοντω-
τού μυός μετά μία περίοδο συντηρητικής αντιμε-
τώπισης αναφέρουν επιτυχημένη έκβαση με καλά 
ή εξαιρετικά αποτελέσματα στο 60% έως 100% 
των περιπτώσεων, που υποβλήθηκαν σε μακρά 
παρακολούθηση ακόμη και δεκατριών ετών μετά 
τη διενέργεια της επέμβασης (Fery A, Sommelet 
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J 1987, Iceton J και Harris WR 1987, Steinmann 
SP και Wood MB 2003, Connor PM και συν 1997, 
Perimutter GS και Leffert RD 1999, Tauber M και 
συν 2008). Πολλοί από τους ασθενείς που παρου-
σίασαν επιτυχή αποτελέσματα εμφάνισαν κάποιου 
βαθμού αδυναμία κατά την απαγωγή του ώμου, αν 
και η μέση δυνατότητα απαγωγής είχε βελτιωθεί 
σε 75ο (Iceton J και Harris WR 1987, Steinmann 
SP και Wood MB 2003, Tauber M και συν 2008), 
στις αναφερόμενες επιπλοκές υπάρχουν η αποτυ-
χία επιτυχούς μεταφοράς του πρόσθιου θωρακικού 
στην ωμοπλάτη, λοιμώξεις, κακό κοσμητικό απο-
τέλεσμα - ιδιαίτερα ασυμμετρία του θρακικού κύ-
τους σε γυναίκες, συμφυτική θυλακίτιδα της γλη-
νοβραχιονίου άρθρωσης, ύγρωμα κατά την δότρια 
περιοχή (Warner JJ και Navarro RA 1998, Iceton J 
και Harris WR 1987, Steinmann SP και Wood MB 
2003, Post M 1995, Tauber M και συν 2008), Άλ-
λες μεταφορές μυών περιλαμβάνουν εκείνες του 
ελάσσονος θωρακικού και των ρομβοειδών, αν και 
καμία από αυτές δεν είναι τόσο αποτελεσματική 
όσο εκείνη του μείζονος θωρακικού (Herzmark MH 
1951, Chaves JP 1951). Ένας πιθανός προγνωστι-
κός παράγοντας για την επιτυχημένη χειρουργική 
επέμβαση είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα 
και η βελτίωση της λειτουργικότητας με την ανύ-
ψωση του άνω άκρου και τη σταθεροποίηση της 
ωμοπλάτης προεγχειρητικά (εικόνα 3) (Warner JJ 
και Navarro RA 1998).

Η νευρόλυση του μακρού θωρακικού νεύρου 
στο επίπεδο των σκαληνών έχει αποφέρει εξαιρε-
τικά αποτελέσματα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. 
Οι Nath και συν ανέφεραν 50 επεμβάσεις, στις 
οποίες επιχειρήθηκε αποσυμπίεση του νεύρου κατά 
τη δίοδό του από το μέσο σκαληνό με 98% βελτί-
ωση, σε εκείνους στους οποίους τα συμπτώματα 
είχαν διάρκεια μικρότερη από δέκα έτη (Nath RK 
και συν 2007). Μία δεύτερη σειρά 13 επεμβάσε-
ων από τους Nath και Melcher κατέδειξε μία μέση 
βελτίωση στην απαγωγή του ώμου της τάξης των 
59ο μετά από 24 ώρες από την επέμβαση (Nath 
RK και Melcher SE 2007). Ακόμη 4 ασθενείς υπο-
βλήθηκαν σε υποκλείδια νευρόλυση του μακρού 
θωρακικού νεύρου μέσα στους σκαληνούς μύες σε 
μια σειρά που ανέφεραν οι Disa και συν με απάλει-
ψη των συμπτωμάτων και στους τέσσερις (Disa JJ 
και συν 2001). Τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να 
ερμηνευθούν υπό το φως πολλών απόψεων, όσον 
αφορά στην αποσυμπίεση, όπως προτάθηκε, αν και 

εκπροσωπούν ανεξάρτητο επιπλέον όφελος πέραν 
της φυσικής εξέλιξης της κατάστασης με τους 10 
ασθενείς του Nath να εμφανίζουν προεγχειρητική 
διάρκεια των συμπτωμάτων για πάνω από 6 έτη 
(Nath RK και συν 2007). 

Η αρθροδεσία της ωμοθωρακικής άρθρωσης 
γενικά πρέπει να επιφυλάσσεται, στις περιπτώσεις 
που υπάρχει αποτυχία μεταφοράς του μείζονος 
θωρακικού μυός, πτερυγοειδής ωμοπλάτης μετά 
διάχυτες νευρομυϊκές διαταραχές ή όταν αντενδεί-
κνυται η συμβατική μεταφορά μυών (Steinmann 
SP και Wood MB 2003, Bizot P και συν 2003, Jeon 
IH και συν 2005, Bunch WH και Siegel IM 1993, 
Rhee YG και Ha JH 2006, Diab M και συν 2005). 
Οι Bizot P και συν ανέφεραν αποτελέσματα μετά 
διενέργεια αρθροδεσίας της ωμοθωρακικής άρ-
θρωσης σε 10 ασθενείς ως πρωτογενή εναλλακτι-
κή λύση μετά παράλυση του μείζονος θωρακικού 
μυός (Bizot P και συν 2003). Η κινητικότητα του 
ώμου περιορίστηκε στο 1/3 της φυσιολογικής και 
υπήρχε κέρδος, όσον αφορά στην απαγωγή μόνον 
κατά 20ο από εκείνη προ της επέμβασης με 3 ψευ-
δαρθρώσεις ως επιπλοκές, δύο υπεζωκοτικές δι-
ηθήσεις και μια συμφυτική θυλακίτιδα του ώμου. 
Ετέθη το συμπέρασμα ότι οι δυσκολίες αναφορικά 
με την ωμοθωρακική αρθροδεσία σε μια επαρκή 
θέση, η περιορισμένη μετεγχειρητική κινητικότητα 
και οι μεγάλες συχνότητες εμφάνισης επιπλοκών 
καταδεικνύουν ότι αυτή η επέμβαση δεν θα πρέπει 
να αποτελεί πρωτογενή επέμβαση σε μεμονωμένη 
παράλυση του μακρού θωρακικού νεύρου (Bizot 
P και συν 2003). Πιο πρόσφατα, ωστόσο, έχουν 
αναφερθεί καλά αποτελέσματα αρθροδεσίας της 
ωμοθωρακικής άρθρωσης ως πρωτοπαθούς επέμ-
βασης, για εκείνους τους ασθενείς στους οποίους 
απέτυχε η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπι-
ση, με υψηλά επίπεδα ικανοποίησης στο 82% των 
ασθενών σε μέσο χρόνο παρακολούθησης 5 έτη. 
Η σειρά των 42 ασθενών περιλάμβανε πάσχοντες 
από πτερυγοειδή ωμοπλάτη από δυστροφικά και 
από μη δυστροφικά αίτια, περιλαμβανομένων και 9 
με μεμονωμένη παράλυση του πρόσθιου οδοντω-
τού μυός (Sewell MD και συν 2012). 

Οι νευρομεταφορές με μικροχειρουργικές τε-
χνικές είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή με ανα-
φορές ίασης της κατάστασης με νευρομεταφορά 
του θωρακορραχιαίου νεύρου στο μακρό θωρακι-
κό (Uerpairojkit C και συν 2009). Ο έξω κλάδος 
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του θωρακορραχιαίου νεύρου έχει τόσο το ανά-
λογο μήκος όσο και τον αριθμό των νευραξόνων 
που συμβάλλουν στην επιτυχία της μεταφοράς στο 
μακρό θωρακικό νεύρο (Raksakulkiat R και συν 
2009). Αυτό το έργο προέρχεται από την αντιμε-
τώπιση βλαβών του βραχιονίου πλέγματος, με 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας του μακρού 
θωρακικού νεύρου θεωρουμένη ως απαραίτητη 
για την αποκατάσταση της καλής λειτουργικότητας 
του ώμου (Suzuki K και συν 2007). Το προβαλλό-
μενο πλεονέκτημα της νευρομεταφοράς έναντι της 
μεταφοράς μυών είναι η διατήρηση της εμβιομη-
χανικής των μυών (Uerpairojkit C και συν 2009).

Προκειμένης της αντιμετώπισης των σπάνιων 
περιπτώσεων, στις οποίες η πτερυγοειδής ωμοπλά-
τη προέρχεται από την απόσπαση του πρόσθιου 
οδοντωτού από το ωμοπλατιαίο χείλος ή παρεκτό-
πιση καταγμάτων του κάτω πόλου της ωμοπλάτης, 
η πρώιμη χειρουργική αποκατάσταση προτείνεται 
ως λύση με εξαιρετικά αποτελέσματα (Mansha M 
και συν 2010, Hayes JM και Zehr DJ 1981). Αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκα-
λία της συντηρητικής θεραπευτικής αντιμετώπισης 
αυτών των καταγμάτων της ωμοπλάτης λόγω των 
ινών του πρόσθιου οδοντωτού που προσφύονται 
στο κάτω χείλος της ωμοπλάτης ασκώντας πάνω 
σε αυτήν τη μεγαλύτερη έλξη (Mansha M και συν 
2010). Η πρώιμη διενέργεια ΗΜΓ είναι χρήσιμη, 
όταν υπάρχει αυτό το σενάριο προκειμένου να δι-
ακρίνουμε αυτές τις κακώσεις από την κάκωση του 
μακρού θωρακικού νεύρου (Hayes JM και Zehr DJ 
1981).

Παράλυση του τραπεζοειδούς 

Ανατομική 

Η παράλυση του τραπεζοειδούς είναι πολύ λι-
γότερο συχνή από ότι αυτή του πρόσθιου οδοντω-
τού αλλά μπορεί να είναι εξίσου αναπηρική. Ο τρα-
πεζοειδής έχει διάχυτη πρόσφυση από το κρανίο 
μέχρι τον 12ο θωρακικό σπόνδυλο και διανέμεται 
έπειτα εκπτώσεις στη σπονδυλική στήλη και στην 
ωμοπλάτη, στο εξωτερικό τριτημόριο της κλείδας 
και στο ακρώμιο (Uerpairojkit C και συν 2009). 
Αυτή η ανώτερη μοίρα ανυψώνει την ωμοπλάτη, η 
μέση μοίρα προσάγει και ανέλκει και η κάτω μοίρα 
καθέλκει την ωμοπλάτη και στρέφει η κάτω μοίρα 
επί τα εκτός (Kauppila LI και Vastamaki M 1996, 
Bagg SD και Forrest WJ 1988). 

Η νωτιαία μοίρα του παραπληρωματικού νεύ-
ρου (η 11η εγκεφαλική συζυγία) νευρώνει τόσο 
τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ όσο και τον τρα-
πεζοειδή. Η σπονδυλική και οι εγκεφαλική μοίρα 
συνενώνονται μεταξύ τους προκειμένου να σχημα-
τίσουν το στέλεχος του παραπληρωματικού νεύ-
ρου, το οποίο διέρχεται δια μέσω του σφαγιτιδικού 
τρήματος προκειμένου να εξέλθει ως εξωτερικός 
κλάδος. Το νεύρο τότε διατρέχει κατά μήκος της 
έσω σφαγίτιδα φλέβα σας και διασταυρώνεται με 
αυτήν προκειμένου να διάτρηση και να νευρώσει 
τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Στη συνέχεια ει-
σέρχεται στο οπίσθιο τρίγωνο του αυχένα, το οποίο 
καλύπτεται μόνο από δέρμα και από την υποδόρια 
περιτονία, προκειμένου να νευρώσει τον τραπεζο-
ειδή (Ruland LJ και συν 1995, Aksoy IA και συν 
2009, Osterman AL και Babhulkar 1996, Chaves 
JP 1951). 

Κλινικές εκδηλώσεις 

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη μετά παράλυση του 
τραπεζοειδούς είναι εξωτερική λόγω του ότι η 
άνω γωνία της ωμοπλάτης παρεκτοπίζεται και ο 
ώμος εμφανίζει πτώση. Μπορεί να είναι ελάχιστη 
κατά την ανάπαυση αλλά αυξάνει όταν το άνω 
άκρο τίθεται σε απαγωγή και επίσης όταν τελεί-
ται εξωτερική στροφή του ώμου υπό αντίσταση. Ο 
φυσιολογικός ωμοπλατο - βραχιόνιος ρυθμός δι-
ακόπτεται και η πρόσθια ανύψωση και απαγωγή 
είναι εξασθενημένες με περιορισμό των δραστη-
ριοτήτων που απαιτούν την ανύψωση του άκρου 
πάνω από το επίπεδο της κεφαλής (Martin RM και 
Fish DE 2008). Ή λανθασμένη διάγνωση είναι συ-
νηθισμένη, ενώ 14 από τους 22 ασθενείς επί των 
οποίων έγινε λανθασμένη διάγνωση σε μία σειρά 
των Bigliani και συν (Bigliani LU και συν 1996). 
Οι λανθασμένες διαγνώσεις ποικίλλουν σε μεγά-
λο βαθμό και περιλαμβάνουν κήλη του πηκτοειδή 
πυρήνα αυχενικού μεσοσπονδυλίου διαστήματος, 
πρόσκρουση του στροφικού πετάλου του ώμου 
ή αστάθεια, παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού 
και τον ρομβοειδών μυών, σκολίωση, νευρομυϊκά 
νοσήματα, ψευδάρθρωση κατάγματος, οστεοχόν-
δρωμα της ωμοπλάτης, εγκεφαλικό αγγειακό επει-
σόδιο και λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα (Wiater 
JM και Bigliani LU 1999).

Αιτιολογία 

Η αιτιολογία της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης 
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μετά παράλυση του τραπεζοειδούς μυός είναι πιο 
συχνά ιατρογενής βλάβη της νωτιαίας μοίρας του 
παραπληρωματικού νεύρου ως συνέπεια βιοψίας 
λεμφαδένων η ριζικής κάθαρσης του τραχήλου 
(Bigliani LU και συν 1985, Donner TR και Kline DG 
1993). Το παραπληρωματικό νεύρο είναι ευάλω-
το στο οπίσθιο τρίγωνο του αυχένα τόσο σε αυτές 
τις ιατρογενείς τραυματικές βλάβες, περιλαμβα-
νομένων τροχαίων ατυχημάτων, επιθέσεων, εν τω 
βάθει μάλαξη των μαλακών μορίων, τραυματικές 
κακώσεις από αμβλέα όργανα και διατιτραίνοντα 
τραύματα (Ruland LJ και συν 1995, Diab M και συν 
2005, Bodack MP και συν 1998).

Παράλυση του τραπεζοειδούς 

Θεραπεία 

Υπάρχει κάποιος βαθμός αντιγνωμίας, όσον 
αφορά στο ρόλο της συντηρητικής θεραπευτικής 
αντιμετώπισης της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης 
από παράλυση του τραπεζοειδούς μυός, εξαιτίας 
του ότι μία σημαντική αναλογία αποτελούν προ-
ϊόν ιατρογενούς κάκωσης. Ο ακρογωνιαίος λίθος 
της θεραπευτικής στην περίπτωση αυτή οφείλει να 
είναι η συντηρητική αγωγή, 

Παράλυση των ρομβοειδών 

Ανατομική 

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης 
των ρομβοειδών μυών είναι πολύ σπάνια. Η πτε-
ρυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης των ρομ-
βοειδών μυών είναι πολύ σπάνια. Οι ρομβοειδείς 
έχουν ρομβοειδές σχήμα όπως υποδηλώνεται από 
το όνομά τους και κείνται εν τω βάθει του τρα-
πεζοειδούς. Ο ελάσσων ρομβοειδής αποτελεί έναν 
παχύ μυ που κινείται προς τα άνω του μείζονος 
ρομβοειδούς, ο οποίος είναι λεπτός και από πε-
πλατυσμένος. Οι ρομβοειδείς διατρέχουν προς 
τα κάτω και προς τα έξω από τους πόλους μέχρι 
τη μεσότητα του έσω χείλους της ωμοπλάτης και 
δρουν ως ανελκτήρες και στροφείς της ωμοπλάτης 
(Moore KL και Dalley AF 1999).

Το ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης εξορμάται από 
τους πρόσθιους κλάδους του Α5 και ενίοτε του 
Α4 νευροτομίου και νευρώνουν τους ρομβοειδείς 
μύες. Κατά την διαδρομή του διατιτραίνει τον μέσο 
σκαληνό, πλησίον του μακρού θωρακικού νεύρου 
και στη συνέχεια διατρέχει εν τω βάθει του ανελ-

κτήρα της ωμοπλάτης προκειμένου να παράσχει 
εννεύρωση στους ρομβοειδείς (Kuhn JE και συν 
1995, Martin RM και Fish DE 2008, Osterman AL 
και Rabhulkar S 1996).

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης 
των ρoμβοειδών μπορεί να εκδηλωθεί με άλγος 
κατά το έσω χείλος της ωμοπλάτης αν και η λει-
τουργική ανεπάρκεια είναι αμελητέα ((Kuhn JE και 
συν 1995, Martin RM και Fish DE 2008). Η κάτω 
γωνία της ωμοπλάτης προβάλλει αλλά αυτή μπο-
ρεί να καλυφθεί με την ανύψωση του άνω άκρου 
(Osterman AL και Rabhulkar S 1996). Η κλινική 
δοκιμασία των ρoμβοειδών διεξάγεται με τα χέ-
ρια επί των ισχίων και τον ασθενή να ωθεί με τους 
αγκώνες του προς τα πίσω υπό αντίσταση (Moore 
KL και Dalley AF 1999). Λόγω των ήπιων κλινικών 
χαρακτηριστικών η κατάσταση αυτή είναι δυνατόν 
να υποδιαγιγνώσκεται.

Αιτιολογία 

Όπως συμβαίνει και με την παράλυση του πρό-
σθιου οδοντωτού και του τραπεζοειδούς, η κυρι-
ότερη αιτία δυσλειτουργίας των ρομβοειδών ει-
κάζεται ότι είναι νευρολογική, λόγω βλάβης του 
ραχιαίο νεύρου της ωμοπλάτης. Στα αίτια που ανα-
φέρονται περιλαμβάνονται: το υποτροπιάζον εξάρ-
θρημα της γληνοβραχιονίου, η ριζοπάθεια Α5 επί 
παικτών βόλεϊ αν και αυτές οι βλάβες ανευρίσκο-
νται σε συνδυασμό με άλλες βλάβες νεύρων πε-
ριλαμβανομένου του υπερπλατίου και του μακρού 
θωρακικού (Jerosch J και συν 1990, Ravindram 
M 2003). Μία κάκωση από παγίδευση του νεύρου 
εντός του μέσου σκαληνού μυός προτείνεται ως το 
συνηθέστερο σημείο της κάκωσης (Martin RM και 
Fish DE 2008).

Θεραπευτική αντιμετώπιση 

Εξαιτίας του ότι πτερυγοειδής ωμοπλάτη που 
προκαλείται από την κάκωση του ραχιαίου νεύρου 
της ωμοπλάτης είναι ανεπαίσθητη με ελάχιστες 
λειτουργικές επιπτώσεις, η συντηρητική θεραπευ-
τική αντιμετώπιση θεωρείται τυπική για τη θερα-
πεία της (Kuhn JE και συν 1995, Martin RM και 
Fish DE 2008). 

Σπάνια αίτια 

Συνολικά η ωμοπλατοθωρακική αρθροδεσία 
εμφανίζεται ως επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπι-
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ση της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης από νευρολο-
γικές βλάβες μεγάλης διασποράς, οι οποίες αφο-
ρούν σε μία αναστρέψιμη προσβολή των μυών που 
σταθεροποιούν την ωμοπλάτη. Έχουν παρατηρηθεί 
εξαιρετικές συχνότητες πώρωσης, όταν διενεργεί-
ται ασφαλής συγκράτηση με εφαρμογή οστικών 
μοσχευμάτων σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτή η συ-
γκράτηση επιτυγχάνεται με συρμάτινες αγκύλες, 
οι οποίες διεκβάλλονται από την ωμοπλάτη γύρω 
από πολλαπλά οστέινα πλευρικά τόξα, ενισχυόμε-
νες από πλάκα οστεοσύνθεσης ή ακόμη από ήλο 
Rush προκειμένου να αποτραπεί η διάσχιση των 
πλευρών από το σύρμα ή γίνεται απευθείας συ-
γκράτηση με πλάκες και βίδες σε πολλαπλά επί-
πεδα (Jeon IH και συν 2005, Rhee YG και Ha H 
2006).

Παράλυση των ρομβοειδών 

Ανατομική 

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης 
των ρομβοειδών μυών είναι πολύ σπάνια. Η πτε-
ρυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης των ρομ-
βοειδών μυών είναι πολύ σπάνια. Οι ρομβοειδείς 
έχουν ρομβοειδές σχήμα, όπως υποδηλώνεται 
από το όνομά τους και κείνται εν τω βάθει του 
τραπεζοειδούς. Ο ελάσσων ρομβοειδής αποτελεί 
έναν παχύ μυ που κινείται προς τα άνω του μεί-
ζονος ρομβοειδούς, ο οποίος είναι λεπτός και από 
πεπλατυσμένος. Οι ρομβοειδείς διατρέχουν προς 
τα κάτω και προς τα έξω από τον άνω πόλο μέχρι 
τη μεσότητα του έσω χείλους της ωμοπλάτης και 
δρουν ως ανελκτήρες και στροφείς της ωμοπλάτης 
(Moore KL και Dalley AF 1999).

Το ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης εξορμάται από 
τους πρόσθιους κλάδους του Α5 και ενίοτε του 
Α4 νευροτομίου και νευρώνουν τους ρομβοειδείς 
μύες. Κατά την διαδρομή του διατιτραίνει τον μέσο 
σκαληνό, πλησίον του μακρού θωρακικού νεύρου 
και στη συνέχεια διατρέχει εν τω βάθει του ανελ-
κτήρα της ωμοπλάτης προκειμένου να παράσχει 
εννεύρωση στους ρομβοειδείς (Kuhn JE και συν 
1995, Martin RM και Fish DE 2008, Osterman AL 
και Rabhulkar S 1996).

Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη λόγω παράλυσης 
των ρoμβοειδών μπορεί να εκδηλωθεί με άλγος 
κατά το έσω χείλος της ωμοπλάτης αν και η λει-
τουργική ανεπάρκεια που προκύπτει είναι αμελη-

τέα (Kuhn JE και συν 1995, Martin RM και Fish DE 
2008). Η κάτω γωνία της ωμοπλάτης προβάλλει 
πάλι αλλά αυτή μπορεί να καλυφθεί με την ανύ-
ψωση του άνω άκρου (Osterman AL και Rabhulkar 
S 1996). Η κλινική δοκιμασία των ρoμβοειδών διε-
ξάγεται με τα χέρια επί των ισχίων και τον ασθενή 
να ωθεί με τους αγκώνες του προς τα πίσω υπό 
αντίσταση (Moore KL και Dalley AF 1999). Λόγω 
των ήπιων κλινικών χαρακτηριστικών η κατάσταση 
αυτή είναι δυνατόν να υποδιαγιγνώσκεται.

Αιτιολογία 

Όπως συμβαίνει και με την παράλυση του πρό-
σθιου οδοντωτού και του τραπεζοειδούς, η κυριό-
τερη αιτία δυσλειτουργίας των ρομβοειδών εικάζε-
ται ότι είναι νευρολογική λόγω βλάβης του ραχιαίο 
νεύρο της ωμοπλάτης. Στα αίτια που αναφέρονται 
περιλαμβάνονται: το υποτροπιάζον εξάρθρημα της 
γληνοβραχιονίου, η ριζοπάθεια Α5 επί παικτών βό-
λεϊ αν και αυτές οι βλάβες ανευρίσκονται σε συν-
δυασμό με άλλες βλάβες νεύρων περιλαμβανομέ-
νου του υπερπλατίου και του μακρού θωρακικού 
(Jerosch J και συν 1990, Ravindram M 2003). Μία 
κάκωση από παγίδευση του νεύρου εντός του μέ-
σου σκαληνού μυός προτείνεται ως το συνηθέστε-
ρο σημείο της κάκωσης (Martin RM και Fish DE 
2008). Εξαιτίας του ότι η πτερυγοειδής ωμοπλά-
τη που προκαλείται από την κάκωση του ραχιαίου 
νεύρου της ωμοπλάτης είναι ανεπαίσθητη και με 
ελάχιστες λειτουργικές επιπτώσεις, η συντηρητική 
θεραπευτική αντιμετώπιση θεωρείται τυπική για τη 
θεραπεία της (Kuhn JE και συν 1995, Martin RM 
και Fish DE 2008). 

Σπάνια αίτια πτερυγοειδούς ωμοπλάτης

Μία ασυνήθης αιτία φαινομενικής πτερυγοει-
δούς ωμοπλάτης αποτελεί ένα μεγάλο οστεοχόν-
δρωμα της ωμοπλάτης. Αυτές οι οστικές προβολές 
μπορούν να ωθήσουν την ωμοπλάτη μακριά από 
το θωρακικό τοίχωμα και να παρεμποδίσουν τη μυ-
ϊκή λειτουργία των σταθεροποιητικών μυών (Kuhn 
JE και συν 1995, Fiddian NJ και King RJ 1984). 
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Εικόνα 4. - Πτερυγοειδής ωμοπλάτη επί νόσου πολλαπλών εξοστώσεων.

Η αυχενική μυελοπάθεια κάμψης έχει επίσης 
αναφερθεί ότι προκαλεί πτερυγοειδή ωμοπλάτη, 
όπως παρατηρήθηκε σε έναν ασθενή με συμμετοχή 
του τρικέφαλου βραχιονίου και του πρόσθιου οδο-
ντωτού, οι οποίοι εμφάνιζαν μυϊκή αδυναμία αλλά 
χωρίς διαταραχές της αισθητικότητας (Yaguchi και 
συν 2007). Μία πιο ασαφής απώλεια της σταθε-
ρότητας της ωμοπλάτης παρατηρείται κατά την 
προσωπο-ωμοπλατο-βραχιόνια δυστροφία και 
ενίοτε παρατηρείται κατά τη μαζική κάκωση των 
στοιχείων του βραχιονίου πλέγματος. Και οι δύο 
αυτές καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε επώ-
δυνο σύνδρομο πτερυγοειδούς ωμοπλάτης, για 
το οποίο η ωμοπλατοθωρακική αρθροδεσία έχει 
αποδειχθεί ότι αποτελεί την λύση πρώτης επιλο-
γής. Έχουν επιχειρηθεί επίσης μεταφορές νευρικών 
μοσχευμάτων με μικροχειρουργική τεχνική για την 
αντιμετώπιση του συνδρόμου της πτερυγοειδούς 
ωμοπλάτης για την αντιμετώπιση παρεπομένων 

κακώσεων του βραχιονίου πλέγματος (Uerpairojkit 
C και συν 2009, Raksakulkiat R 2009, Suzuki K και 
συν 2007). 

Το σύνδρομο της επώδυνης πτερυγοειδούς 
ωμοπλάτης από διάχυτες τραυματικές βλάβες 
στους σταθεροποιητές μύες της ωμοπλάτης από 
θεραπευτική άποψη αντιμετωπίζεται με διενέρ-
γεια ωμοπλατοθωρακικής αρθροδεσίας. Μετά από 
αυτή την επέμβαση, η απαγωγή του ώμου μπορεί 
να φτάσει και πάνω από 70ο με καλή ανακούφιση 
από το άλγος και βελτίωση της σταθερότητας του 
ώμου (Bunch H και Siegel M 1993, Rhee YG και 
Ha H 2006, Diab M και συν 2005). Η παραμόρφω-
ση Sprengel συνήθως αναφέρεται ως πρωτοπα-
θής πτερυγοειδής ωμοπλάτη που δεν έχει κατέλθει 
πλήρως. Εάν η κατάσταση είναι επώδυνη ανταπο-
κρίνεται καλά στην ωμοπλατοθωρακική αρθροδε-
σία (Fiddian NJ και King RJ 1984). 
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Εικόνα 5. - Παραμόρφωση Sprengel - ατελής κάθοδος, 
μικρή ωμοπλάτη, συνοδές αλλοιώσεις της περιοχής σε άτομο 
94 ετών. Παρατηρήσατε τη υψηλή θέση της μικρής ωμοπλά-

της έξω από τη σκιά του θωρακικού κλωβού.

Συνολικά η ωμοπλατοθωρακική αρθροδεσία 
εμφανίζεται ως επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπι-
ση της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης από νευρολο-
γικές βλάβες μεγάλης διασποράς, οι οποίες αφο-
ρούν σε μία αναστρέψιμη προσβολή των μυών που 
σταθεροποιούν την ωμοπλάτη. Έχουν παρατηρηθεί 
εξαιρετικές συχνότητες πώρωσης, όταν διενεργεί-
ται ασφαλής συγκράτηση με εφαρμογή οστικών 
μοσχευμάτων σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτή η συ-
γκράτηση επιτυγχάνεται με συρμάτινες αγκύλες, 
οι οποίες διεκβάλλονται από την ωμοπλάτη γύρω 
από πολλαπλά οστέινα πλευρικά τόξα, ενισχυόμε-
νες από πλάκα οστεοσύνθεσης ή ακόμη από ήλο 
Rush προκειμένου να αποτραπεί η διάσχιση των 
πλευρών από το σύρμα ή απευθείας συγκράτηση 
με πλάκες και βίδες σε πολλαπλά επίπεδα (Jeon IH 
και συν 2005, Rhee YG και Ha H 2006).

Σύνοψη
Η πτερυγοειδής ωμοπλάτη πιο συχνά εμφανί-

ζεται σε συνδυασμό προς μεμονωμένη κάκωση 
του μακρού θωρακικού νεύρου με συνακόλουθη 
παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού. Η πραγματι-

κή αιτιολογία της κάκωσης του μικρού θωρακικού 
νεύρου παραμένει αίνιγμα σε πολλές περιπτώσεις. 
Για τις περιπτώσεις εκείνες που συνδέονται με 
οξεία παιχνίδια εγκατάσταση των συμπτωμάτων, 
η τραυματική προέλευση είναι προφανής. Για τις 
περιπτώσεις εκείνες χωρίς ιστορικό οξείας κάκω-
σης, υπάρχουν πολλαπλές αποκλίνουσες θεωρίες 
που ξεκινούν από τη συμπίεση μέχρι τον εξελκυσμό 
των νεύρων. Η κλινική εικόνα πολλών από αυτούς 
τους ασθενείς προσομοιάζει προς εκείνη της νευ-
ραλγικής αμυοτροφίας και αυτή μπορεί να είναι η 
πιο πιθανή εξήγηση. Η φυσική εξέλιξη γιατί αποκα-
τάσταση εντός δύο ετών για την πλειονότητα των 
περιπτώσεων και ο ακρογωνιαίος λίθος της θερα-
πευτικής αντιμετώπισης ως εκ τούτου είναι η συ-
ντηρητική αγωγή. Οι μελέτες που διενεργήθηκαν 
με τη βοήθεια ηλεκτρομυογραφήματος αποτελούν 
συμπλήρωμα για τη διαφοροποίηση της παράλυ-
σης του μακρού θωρακικού νεύρου από άλλα αίτια 
πτερυγοειδούς ωμοπλάτης και με τον τρόπο αυτό 
να καθοδηγήσουν την αντιμετώπιση των ασθενών 
κατά τα αναμενόμενα.

Η παράλυση του τραπεζοειδούς μυός είναι πιο 
σαφώς καθορισμένη αιτιολογία λόγω ιατρογενούς 
κάκωσης της νωτιαίας μοίρας του παραπληρωμα-
τικού νεύρου στις περιπτώσεις και ως τέτοια είναι 
πιο πιθανό να ανταποκριθεί σε πρώιμη χειρουργική 
παρέμβαση. Επιχειρείται νευρόλυση ή αποκατάστα-
ση της συνέχειας των νεύρων και η θεραπεία αυτή 
έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, εάν διενεργηθεί 
εντός 20 μηνών. Διαφορετικά μετά από αυτό το 
όριο η λύση είναι η εγχείρηση κατά Eden - Lange.

Κατά τις λίγες εκείνες περιπτώσεις με κάκωση 
του ραχιαίου νεύρων της ωμοπλάτης που οδηγεί 
σε παράλυση των ρομβοειδών και πτερυγοειδή 
ωμοπλάτη, η συνηθέστερη αιτία είναι ο εξελκυ-
σμός συνεπεία της κάκωσης. Η πτερυγοειδής ωμο-
πλάτη είναι ήπια και η προτεινόμενη θεραπευτική 
αντιμετώπιση είναι συντηρητική.

Η παράλυση του πρόσθιου οδοντωτού ή των 
ρομβοειδών συνιστούν τη μεγάλη πλειοψηφία των 
περιπτώσεων της πτερυγοειδούς ωμοπλάτης. Οι 
σπάνιες περιπτώσεις διάχυτης μορφής παράλυσης 
ή κάκωση πολλών σταθεροποιητικών στοιχείων, 
ωστόσο, μπορεί να καταλήξει σε αναπηρικό άλγος 
και απώλεια λειτουργικότητας. Αυτές οι περιπτώ-
σεις μπορούν να αντιμετωπίζονται με ωμοπλα-
τοθωρακική αρθροδεσία με καλά αποτελέσματα 
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όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Για εκείνες τις 
περιπτώσεις με κάκωση του βραχιονίου πλέγμα-
τος, η μικροχειρουργική μεταφορά θωρακορραχι-
αίου νεύρου έχει δώσει καλά αποτελέσματα.

Κατά την τελευτά τεσσαρακονταετία αντιμετω-
πίσαμε 50 περιπτώσεις πτερυγοειδούς ωμοπλάτης 
σε άτομα ηλικίας από 16 έως 94 ετών. Οι περισ-
σότερες περιπτώσεις (45) οφείλονταν σε διάχυτες 

βλάβες του βραχιονίου πλέγματος μετά από βαρείς 
τραυματισμούς της περιοχής του ώμου και του συ-
στοίχου ημιθωρακίου. Μία περίπτωσης οφειλόταν 
σε όγκο (οστεοχόνδρωμα). Μία περίπτωση ανήκε 
στην κατηγορία της παραμόρφωσης Sprengel.Οι 
άλλες τρεις χαρακτηρίστηκαν ιδιοπαθείς με αδυ-
ναμία απομόνωση του παραγματικού αιτία της πα-
ράλυσης των εμπλεκόμενων νεύρων. 
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