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

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

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

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

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

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

Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 5. 
και στρογγυλών τραπεζών.

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

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

Η κατηγορία της εργασίας.1. 

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

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

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

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

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

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

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν οι λέξεις «και συν» ή “et al”. 

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: Vascular 
injuries associated with dislocation of the knee. J 
Bone Joint Surg 1977; 59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο¬μα 
του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και η 
χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα και αριθμούνται σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

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

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

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

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

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

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

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

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

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

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

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

PREPARATION OF MANUSCRIPT

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

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

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

The body, which consists of:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No other abbreviations or acronyms should d) 
be used. 

AUTHORSHIP

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

REVIEW OF MANUSCRIPTS

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

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

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

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





VII- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 2 - 2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το πνευματικό προϊόν της επιστημονικής δρα-
στηριότητας αποτελεί και πρόκριμα και εγγύηση 
όχι μόνο καλής άσκησης μια επιστημονικής/επαγ-
γελματικής δραστηριότητας αλλά και προετοιμασί-
ας για την υποδοχή νέων απόψεων και ιδεών για 
την εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου. Οι υλικοί 
περιορισμοί που μπορεί να τίθενται, πολλές φορές 
συγκυριακοί, δεν είναι σε θέση σε πολύ μεγάλο 
βαθμό να χαλιναγωγήσουν το πνεύμα που πολλές 
φορές πιεζόμενο δίνει λύσεις που κάτω από άλλες 
συνθήκες δεν θα ήταν δυνατό να τις προσεγγίσει. Η 
παραγωγή επιστημονικού έργου στα καθ’ ημάς έχει 
ταυτιστεί με χρήση νέων τεχνολογιών και ποικιλώ-

νυμων αναλώσεων που δυστυχώς και κοστοβόρες 
αποδείχθηκαν και η εισαγωγή και διαχείρισή τους 
δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Μένει, λοιπόν, η 
στροφή στις βάσεις παραγωγής γνωστικού υλικού 
και η εισαγωγή νέων πρακτικών που έχουν στόχο 
την ελαχιστοποίηση των διαδικασιών και τη μεγι-
στοποίηση των οφελών. Παρά την έλλειψη υλικών 
μέσων εκείνο που κυρίως λείπει οι γόνιμες ιδέες.

Ιωάννης Στ. Μπισχινιώτης

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής

Γράμμα από τον εκδότη
Θεσσαλονίκη 11 Ιουνίου 2013
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Περίληψη
Μία συστηματική ανασκόπηση των κηδεμόνων που συνήθως 

χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη απουσιάζει από την βιβλιογραφία. 
Για αυτό ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή των ευ-
ρέως χρησιμοποιούμενων Ευρωπαϊκών κηδεμόνων. Αναφέρονται 
η ιστορία τους, το σχέδιο, οι ενδείξεις χρήσης, η εμβιομηχανική, τα 
αποτελέσματα, ενώ γίνεται και σύγκριση μεταξύ τους. Ο κηδεμό-
νας Cheneau χρησιμοποιείται στην Γαλλία και σε άλλες Ευρωπα-
ϊκές χώρες. Υπάρχουν δύο παραλλαγές του κηδεμόνα Cheneau. 
Ο ένας είναι ο κηδεμόνας Rigo System Cheneau, που χρησιμο-
ποιείται στην Ισπανία και ο άλλος είναι ο ScoliOlogiC® «Cheneau 
light”, που χρησιμοποιείται στην Γερμανία. Ο κηδεμόνας Lyonnaise 
χρησιμοποιείται στην Γαλλία και στην Ιταλία. Ο δυναμικός αντι-
στροφικός κηδεμόνας (Dynamic Derotating Brace - DDB) χρησι-
μοποιείται στην Ελλάδα.

Ο κηδεμόνας TriaC χρησιμοποιείται στην Ολλανδία. Ο κηδε-
μόνας Sforzesco που βασίζεται στο μοντέλο SPoRT και ο βρα-
χύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (Progressive Action Short 
Brace - PASB) χρησιμοποιούνται στην Ιταλία. Νέος τύπος κηδε-
μόνα είναι ο θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης 
(Thoracolumbar Lordotic Intervention - TLI).

Η διόρθωση των σπονδυλικών παραμορφώσεων επιτυγχάνε-
ται με την χρήση της συντηρητικής θεραπείας με ενεργητικούς και 
παθητικούς μηχανισμούς ναρθηκοποίησης. Ο τρόπος λειτουργίας 
των σύγχρονων κηδεμόνων στηρίζεται σε διάφορες αρχές διόρ-
θωσης, δηλαδή στην ενεργή ή παθητική έκταση με την βοήθεια 
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ενός αυχενικού δακτυλιδιού, στην διόρθωση από πλάγια μαξιλά-
ρια, στην πλάγια πίεση σύμφωνα με την αρχή των τριών σημείων, 
στην συμπίεση, στην κάμψη του κορμού προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση, στην ενεργή ναρθηκοποίηση και διόρθωση από πιέσεις 
που ασκούνται από ζώνες κατά την διάρκεια της κίνησης και από 
μεταλλικά ελάσματα. Πρόσφατα γίνεται προσπάθεια να αυξηθεί η 
γνώση μας στην εμβιομηχανική, στις θεραπευτικές αρχές και στην 
περιγραφή των αποτελεσμάτων των προαναφερθέντων κηδεμό-
νων. Η δημοσίευση μελετών που γίνονται αποδεκτές από έγκυ-
ρους κριτές, επιβάλλουν την χρήση των κριτηρίων SOSORT και 
SRS όσο αφορά την συντηρητική θεραπεία στους σκολιωτικούς 
ασθενείς με κηδεμόνες.

κηδεμόνας TriaC, κηδεμόνας 
Sforzesco

βραχύς κηδεμόνας 
προοδευτικής δράσης 
(Progressive Action Short 
Brace - PASB)

 θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας 
λορδωτικής παρέμβασης 
(Thoracolumbar Lordotic 
Intervention - TLI)
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Εισαγωγή
Αρκετά δημοσιευμένα άρθρα προτείνουν ότι μία 

καμπύλη εξελισσόμενης ιδιοπαθούς σκολίωσης, η 
οποία δεν θεραπεύεται, μπορεί να έχει πτωχή πρό-
γνωση στην ενήλικη ζωή εμφανίζοντας ραχιαλγία, 
πνευμονικές επιπτώσεις, πνευμονική καρδιά, ψυ-
χολογικές επιδράσεις ακόμη και θάνατο [1-6]. Η 
χρήση του κηδεμόνα αν και δεν τυγχάνει πλήρους 
αποδοχής αποτελεί την βάση της συντηρητικής 
θεραπείας της ιδιοπαθούς σκολίωσης για σχεδόν 
εξήντα χρόνια.

Η πλειοψηφία των δημοσιεύσεων κατά την 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρεται σε κη-
δεμόνες, που χρησιμοποιούνται στην Βόρεια Αμε-
ρική [8], ενώ απουσιάζει η συστηματική αναφορά 
των κηδεμόνων που συνήθως χρησιμοποιούνται 
στην Ευρώπη. Ο στόχος αυτής της εργασίας, που 
βασίζεται σε έγκυρα άρθρα ανασκόπησης, είναι η 
περιγραφή των κηδεμόνων που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στην Ευρώπη. Αναφέρονται η ιστορία τους, 
ο σχεδιασμός τους, οι ενδείξεις χρήσης, η εμβιομη-
χανική, τα αποτελέσματα, ενώ γίνεται και σύγκριση 
μεταξύ τους. Οι κηδεμόνες που θα περιγραφούν 
είναι οι εξής: ο κηδεμόνας Cheneau, οι δύο κηδε-
μόνες - παραλλαγές του Chenau ονομαζόμενοι ως 
Rigo System Cheneau και ScoliOlogic® “Cheneau 
light”, ο κηδεμόνας Lyonnaise, ο δυναμικός αντι-
στροφικός κηδεμόνας (Dynamic Derotating 
Brace - DDB), ο κηδεμόνας Triac, ο κηδεμόνας 
Sforzesco, ο βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής 
δράσης (Progressive Action Short Brace - PASB) 
και ο θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας λορδωτικής πα-
ρέμβασης (Thoracolumbar Lordotic Intervention 
- TLI).

Κηδεμόνας Cheneau
Ο Dr Jacques Cheneau κατασκεύασε τον ομώ-

νυμο κηδεμόνα την δεκαετία του 1960. Τα απο-
τελέσματα της χρήσης αυτού στον πρώτο ασθενή 
του τεκμηριώθηκαν και παρουσιάστηκαν επίσημα 
το 1972 στην Bratislava. Αρχικά ο κηδεμόνας ονο-
μάστηκε επίσης ως Cheneau-Toulouse-Munster.

Στις μέρες μας αυτός ο κηδεμόνας είναι πλή-
ρως αποδεκτός και χρησιμοποιείται παγκοσμίως. 
Χρήσιμες πληροφορίες για τον κηδεμόνα Cheneau 
μπορεί να αναζητηθούν στην διαδικτυακή διεύ-
θυνση http://cheneau.info. Είναι ένας άκαμπτος 

κηδεμόνας, που επιφέρει τρισδιάστατη διόρθωση 
(Εικ 1). Οι μηχανισμοί διόρθωσης του κηδεμόνα 
Cheneau είναι παθητικοί και ενεργητικοί. Ειδικό-
τερα οι παθητικοί μηχανισμοί είναι οι εξής: 1) η 
“μεταφορά” των ιστών από το κυρτό προς το κοί-
λο, που επιτυγχάνεται από το πολλαπλό σύστημα 
τριών σημείων που δρα σε τρισδιάστατο επίπεδο 
με τελικό στόχο την υπερδιόρθωση του κυρτώμα-
τος, 2) η επιμήκυνση, 3) η αντιστροφή του θώρακα 
και 4) η κάμψη. Οι ενεργητικοί μηχανισμοί είναι οι 
εξής: 1) η ανάπτυξη των σπονδύλων δρα ως επιδι-
ορθωτικός παράγοντας, 2) οι ασύμμετρα καθοδη-
γούμενες αναπνευστικές κινήσεις του θωρακικού 
κλωβού, 3) η ανατομικότερη επανατοποθέτηση 
των μυών του κορμού εξασφαλίζει την φυσιολο-
γικότερή τους δράση και 4) η επίδραση έναντι της 
βαρύτητας [9,10]. Αυτός ο κηδεμόνας ανοίγει από 
μπροστά. Μετά από ορισμένες τροποποιήσεις που 
έγιναν από τον Dr Jacques Cheneau το 1996, αυ-
τός ο κηδεμόνας χωρίζεται σε 54 ζώνες και προ-
σφέρει μεγάλα ελεύθερα διαστήματα έναντι των 
πιέσεων που ασκούνται από την αντίθετη πλευρά. 
Ο ύβος πρέπει να πιέζεται στο 1/3 της επιφάνει-
ας της κορυφής. Η αντίστοιχη περιοχή εκτόνωσης 
περιλαμβάνει τα 4/5 της επιφάνειας της κοίλης 
πλευράς του κυρτώματος. Κάθε ένα από τα υπό-
λοιπα δύο τμήματα υπό πίεση του συστήματος 
τριών σημείων πιέζει το 1/5 της επιφάνειας της 
κοίλης πλευράς. Αυτές είναι οι κορυφές των γει-
τονικών κυρτωμάτων. Η εκτόνωση απέναντι από 
τις τελευταίες πλευρές επιτρέπει κινήσεις και δι-
όρθωση του κυρτώματος με έναν ενεργό τρόπο. 
Δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται οποιαδήποτε 
από τις τρεις εκτονούμενες περιοχές, δηλαδή το 
μεσαίο 4/5 της κοίλης πλευράς και το 1/3 άνω και 
κάτω της κορυφής. Όσο αφορά τα αποτελέσματα 
της εφαρμογής του κηδεμόνα Cheneau-Toulouse-
Munster έχει βρεθεί ότι μειώνει την μετωπιαία 
μετατόπιση προς τα εμπρός, την μετωπιαία κλίση, 
την αξονική περιστροφή, ενώ αυξάνει την οβελιαία 
μετατόπιση προς τα εμπρός και την οβελιαία κλί-
ση των σπονδύλων (τρισδιάστατη διόρθωση) [11], 
εξασφαλίζοντας μία μέση αρχική διόρθωση 41% 
(θωρακική, οσφυϊκή, διπλή) (n=52 ασθενείς) και 
μία μακροπρόθεσμη διόρθωση 14,2% θωρακική, 
9,2% στα οσφυϊκά διπλά κυρτώματα (5,5% στην 
θωρακική και 5,6% στην οσφυϊκή μοίρα τους) [12]. 
Σε πρόσφατο άρθρο αναφέρεται ότι στο τέλος της 
θεραπείας υπήρξε βελτίωση της διόρθωσης της 



4- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 2 - 2013

γωνίας Cobb περίπου 23% και μετά από πέντε 
χρόνια υπήρξε μία σταθεροποίηση περίπου 15% (p 
value<0,05). Επομένως μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
η συντηρητική θεραπεία με την κηδεμόνα Cheneau 
δεν σταματάει μόνο την εξέλιξη, αλλά επίσης ανα-
στρέφει το σκολιωτικό κύρτωμα [13].

Εικ. 1. Κηδεμόνας Cheneau

Παραλλαγές του κηδεμόνα Cheneau

Κηδεμόνας Rigo System Cheneau 
(RSCB)

Αυτός ο κηδεμόνας παρουσιάσθηκε από τον 
Dr Manuel Rigo στο ινστιτούτο Elena Salva στην 
Βαρκελώνη της Ισπανίας στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990. Η Γερμανο - Ισπανική συνεργασία για 
την παραγωγή αυτού του κηδεμόνα και κατασκευ-
αστικές πληροφορίες μπορεί να ανευρεθούν στην 
διαδικτυακή διεύθυνση http://www.ortholutions.
de/start english.php. Ο κηδεμόνας Rigo System 
Cheneau (RSCB) (Εικ. 2) βασίζεται στον κηδεμόνα 
Cheneau και μπορεί να δημιουργήσει τις απαιτού-
μενες συνδυαστικές δυνάμεις για να διορθωθεί η 
σκολίωση σε τρισδιάστατο επίπεδο. Το σχέδιο του 
κηδεμόνα βασίζεται στην ταξινόμηση των κυρτω-
μάτων της ιδιοπαθούς σκολίωσης, που θεραπεύ-
ονται με συντηρητική θεραπεία, όπως προτάθηκε 
από τον Dr Rigo [14]. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε 
ακτινολογικά και κλινικά κριτήρια. Τα ακτινολογικά 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται διακρίνουν πέντε 
βασικούς τύπους κυρτωμάτων: 1) μη ισορροπημένο 
θωρακικό (ή πρότυπο τριών κυρτωμάτων), 2) αλη-
θές διπλό (ή πρότυπο τεσσάρων κυρτωμάτων), 3) 
ισορροπημένο θωρακικό και ψευδές διπλό, 4) απλό 
οσφυϊκό και 5) απλό θωρακοσφυϊκό. Επιπρόσθετα 
με τα ακτινολογικά κριτήρια η ταξινόμηση κατά 
Rigo ενσωματώνει το πρότυπο των κυρτωμάτων 

σύμφωνα με την ορολογία του SRS, την ισορροπία/
ανισορροπία στο μεταβατικό σημείο και την Ο4-5 
αντίθετη κλίση. Οι αρχές της διόρθωσης των πέντε 
βασικών τύπων των κυρτωμάτων περιγράφονται 
επίσης και από τον Dr Rigo [14]. Εμβιομηχανικά ο 
RSCB προσφέρει τοπικά αντιστροφή. Ο θωρακικός 
κλωβός και η σπονδυλική στήλη αντιστρέφονται. Ο 
κηδεμόνας αντιστρέφει την θωρακική μοίρα έναντι 
της οσφυϊκής μοίρας με ένα μαξιλάρι αντιστροφικό 
στο άνω τμήμα της θωρακικής περιοχής [15]. Ο κη-
δεμόνας επίσης δημιουργεί φυσιολογική οβελιαία 
κατατομή. Αρχικές αναφορές στα αποτελέσματα 
χρησιμοποιώντας αυτόν τον κηδεμόνα αναδεικνύει 
μία αρχική διόρθωση της γωνίας Cobb 31,1% και 
διόρθωση της γωνίας στρέψης 22,2%. Σε επανε-
ξέταση μετά από 16,8 μήνες το 54% των κυρτω-
μάτων ήταν σταθερά, το 27% ήταν βελτιωμένα και 
το 19% χειροτέρεψαν [16]. Σε ασθενείς με μεγάλα 
θωρακικά κυρτώματα που θεραπεύτηκαν με ένα 
πρόσφατο μοντέλο RSCB (κηδεμόνας για σκολίω-
ση τριών κυρτωμάτων με ανοιχτή λεκάνη) υπήρξε 
διόρθωση της γωνίας Cobb 76,7% και διόρθωση 
της αξονικής στροφής 55,9% [17]. Το τελευταίο 
μοντέλο είναι εύκολο να διορθωθεί σύμφωνα με 
τις αρχές και δεν μπορεί να συγκριθεί με την ομάδα 
ασθενών που χρησιμοποιούν το “Cheneau light”, 
το οποίο επιπρόσθετα περιλαμβάνει πρότυπα δι-
πλών κυρτωμάτων που διορθώνουν λιγότερο.

Εικ.2. Κηδεμόνας Rigo System Cheneau

Κηδεμόνας ScoliOlogiC® «Cheneau 
light»

Ο κηδεμόνας (Εικ. 3) περιγράφηκε από τον Dr 
Hans - Rudolf Weiss. Η αίτηση για την ευρεσι-
τεχνία έγινε τον Απρίλιο του 2005 και οι πρώτοι 
κηδεμόνες κατασκευάστηκαν τον Μάιο του 2005. 
Χρήσιμες πληροφορίες για τον κηδεμόνα μπορεί 
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να βρεθούν στην διαδικτυακή διεύθυνση http://
www.koob-scolitech.com/scoliologic.php [181. Ο 
Dr Weiss και συνεργάτες το 2007 ανέφεραν 51% 
διόρθωση της γωνίας Cobb (η γωνία Cobb σε όλη 
την ομάδα των ασθενών μειώθηκε κατά μέσο όρο 
16,4 μοίρες), 62% διόρθωση για το οσφυϊκό και 
θωρακοσφυϊκό κύρτωμα, 36% διόρθωση για την 
θωρακική σκολίωση και 50% διόρθωση για την 
κύρια καμπύλη σε διπλό κύρτωμα. Το διορθωτικό 
αποτέλεσμα συσχετίστηκε αρνητικά με την ηλικία 
(r=-0,24, p=0,014), αρνητικά με το στάδιο Risser 
(-0,29, p=0,0096) και αρνητικά με την γωνία Cobb 
πριν την θεραπεία (r=-0,43, p<0,0001) [18].

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε από τον κη-
δεμόνα «Cheneau light»® ένας νέος CAD/CAM κη-
δεμόνας σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε για περισ-
σότερο από 100 φορές από τον Dr Weiss το 2009, 
ο οποίος ονομάστηκε ως κηδεμόνας Gensingen και 
περιγράφηκε στην 3η έκδοση του “Best Practice” 
στην συντηρητική θεραπεία της σκολίωσης [19]. 
Υπάρχουν προσχέδια για την κατασκευή ενός RSC® 
ή “Cheneau light”® κηδεμόνα σύμφωνα με την συ-
ντηρητική θεραπεία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκο-
λίωσης ταξινόμησης από τον Dr Μ Rigo και Dr HR 
Weiss [15,20],

Εικ. 3. Κηδεμόνας ScoliOlogiC® «Cheneau light»

Κηδεμόνας Lyonnaise
Ο κηδεμόνας Lyon δημιουργήθηκε από τον 

Pierre Stagnara το 1947. Οι Allegre και Lecante 
τον τροποποίησαν στην σημερινή του μορφή χρη-
σιμοποιώντας ράβδους αλουμινίου και plexidur 
(υλικό υψηλής ακαμψίας) το 1958.

Είναι ένας ρυθμιζόμενος άκαμπτος κηδεμόνας 
χωρίς περιλαίμιο (Εικ. 4). Οι ράβδοι του κηδεμό-
να κατασκευάστηκαν από ακτινοδιαπερατή ντου-

ραλουμίνη, το πρόσθιο τμήμα του και η άρθρωση 
από χάλυβα και το θερμό εύπλαστο πλαστικό από 
πολυμεθακρυλικό μεθύλιο. Η θεραπεία που προ-
σφέρει ο κηδεμόνας Lyonnaise βασίζεται σε δύο 
κύριες αρχές. Αρχικά τοποθετείται ένας γυψεπίδε-
σμος για να διατείνει τους συνδέσμους πριν την 
εφαρμογή του κηδεμόνα Lyon και στην συνέχεια 
γίνεται εφαρμογή του ρυθμιζόμενου κηδεμόνα. Το 
προσχέδιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με την κατάταξη 
τις ιδιοπαθούς σκολίωσης κατά Lenke και υπάρ-
χουν 14 σχεδιαστικοί τύποι. Οι ενδείξεις αυτού του 
κηδεμόνα είναι τα σκολιωτικά παιδιά 11-15 χρο-
νών. Δεν εφαρμόζεται νωρίτερα για την αποτροπή 
της σωληνοειδούς παραμόρφωσης του θώρακα. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν έναν δείκτη αποτελε-
σματικότητας (αποτελέσματα από 1338 σκολιωτι-
κά παιδιά που θεραπεύτηκαν στην Γαλλία και στην 
Ιταλία με βάση τα θεραπευτικά κριτήρια της SRS 
- SOSORT δύο χρόνια μετά την αφαίρεση του κη-
δεμόνα) 0,97 για το οσφυϊκό κύρτωμα, 0,88 για το 
θωρακοσφυϊκό κύρτωμα και 0,80 για το θωρακικό 
κύρτωμα. Η διόρθωση της γωνίας Cobb είναι για 
την θωρακική μοίρα (n=285 ασθενείς) 12%, για 
την διπλή (n=351 ασθενείς) 10% και 25% αντί-
στοιχα, για την θωρακοσφυϊκή (n=279 ασθενείς) 
24% και για την οσφυϊκή (n=450 ασθενείς) 36%. 
Δεδομένα υπάρχουν επίσης για το αισθητικό απο-
τέλεσμα (ύβος σε χιλιοστά). Ο ύβος των πλευρών 
διορθώνεται καλύτερα από την γωνία Cobb, η 
οποία μειώνεται κατά 1/3 στην θωρακική μοίρα και 
περισσότερο από 50% στην οσφυϊκή μοίρα. Το αι-
σθητικό αποτέλεσμα είναι πάντα καλύτερο από το 
αντίστοιχο ακτινολογικό. Σε 1338 θεραπευθέντες 
σκολιωτικούς ασθενείς το 67,19% αυτών βελτιώ-
θηκε, το 27,80% ήταν σταθερό και το 5% επιδει-
νώθηκε.

Εικ. 4. Κηδεμόνας Lyonnaise
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Δυναμικός αντιστροφικός 
κηδεμόνας (Dynamic Derotating 
Brace - DDB)

Αυτός ο κηδεμόνας προτάθηκε από τους ιατρούς 
του 5ου ορθοπαιδικού τμήματος του νοσοκομείου 
Κ.Α.Τ. στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Η πρώτη επίσημη 
ανακοίνωση του δυναμικού αντιστροφικού κηδεμόνα 
(Dynamic Derotating Brace - DDB) έγινε στην 21η 
κοινή συνάντηση των SRS και BBS το 1986. Είναι 
κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο επικαλυμ-
μένος με ένα μαλακό αφρώδες μαξιλάρι από πολυ-
αιθυλένιο (Εικ. 5). Αυτός ο κηδεμόνας ανοίγει από 
πίσω [23]. Αυτός είναι ένας κηδεμόνας τύπου TLSO 
με αντιστροφικά ελάσματα, που δρουν ως αντιστρο-
φικές συσκευές, διατηρώντας σταθερές τις διορθω-
τικές δυνάμεις στις περιοχές πιέσεως του κηδεμόνα, 
ενώ ταυτόχρονα παράγει κινήσεις σε αντίθετες κα-
τευθύνσεις στα δύο πλευρικά ήμισυ του κηδεμόνα. 
Τα αντιστροφικά μεταλλικά ελάσματα συνδέονται 
στην πίσω πλευρά του κηδεμόνα, που αντιστοιχεί στο 
προεξέχον τμήμα του θώρακα (ύβος) ή στην οσφυϊκή 
περιοχή του ασθενούς. Αυτοί γίνονται ενεργοί όταν 
τα ελεύθερα άκρα τους τοποθετούνται κάτω από 
την αντίθετη πλευρά του κηδεμόνα και ο κηδεμόνας 
σφίγγεται από τους ιμάντες του [24]. Οι δυνάμεις που 
εφαρμόζονται από τα αντιστροφικά ελάσματα προ-
στίθενται στις πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται από 
τον κηδεμόνα και αλλάζοντας την πίσω γωνία των 
ελασμάτων μπορεί να τις διαφοροποιήσει. Τα δημο-
σιευμένα αποτελέσματα υποστηρίζουν μία συνολική 
αρχική διόρθωση της γωνίας Cobb 49,54% και μετά 
από δύο χρόνια μία διόρθωση του 44,10% [24,25]. 
Αναφέρεται επίσης ότι το 35,70% των κυρτωμάτων 
βελτιώθηκαν, το 46,42% ήταν σταθερά και το 7,83% 
επιδεινώθηκαν [26]. Όσο αφορά το αισθητικό αποτέ-
λεσμα (γωνία κλίσης του κορμού - ΑΤΙ - ύβος), ο DDB 
βελτιώνει την αισθητική εμφάνιση της οπίσθιας επι-
φάνειας των παιδιών με ιδιοπαθή σκολίωση με δεξιά 
θωρακικά κυρτώματα [27]. Μελέτες σχετικά με την 
ποιότητα της ζωής μετά την συντηρητική θεραπεία 
της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης χρησιμοποιώ-
ντας τον DDB με το ειδικό ερωτηματολόγιο (BrQ), 
το οποίο είναι ειδικό για την συντηρητική θεραπεία, 
έδειξε μία επίδραση στην σχολική δραστηριότητα και 
στην κοινωνική λειτουργικότητα, αλλά όχι στην γε-
νική υγεία, στην σωματική και συναισθηματική λει-
τουργικότητα, στην ζωτικότητα, στον σωματικό πόνο, 
στην αυτοεκτίμηση και στην αισθητική [28 30].

Εικ. 5. Δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας (DDB)

Κηδεμόνας TriaC
Αυτός ο κηδεμόνας παρουσιάσθηκε από τον Dr 

Albert Gerrit Veldhuizen στην Ολλανδία. Η ονο-
μασία TriaC προέρχεται από τα τρία C των λέξεων 
Comfort-άνεση, Control-έλεγχος και Cosmesis-
αισθητική. Ο κηδεμόνας TriaC έχει ένα εύκαμπτο 
στοιχείο, που συνδέει το θωρακικό με το οσφυϊκό 
τμήμα (Εικ. 6). Ο κηδεμόνας TriaC ασκεί ένα εγκάρ-
σιο σύστημα δυνάμεων, το οποίο αποτελείται από μία 
πρόσθια προοδευτική δύναμη αντισταθμιζόμενη από 
μία οπίσθια δύναμη και ροπή και τελικά δρα στους 
σπονδύλους της σκολιωτικής σπονδυλικής στήλης. 
Στο μετωπιαίο επίπεδο το σύστημα δυνάμεων του 
κηδεμόνα TriaC είναι σε συμφωνία με το σύστημα 
δυνάμεων των κλασσικών κηδεμόνων. Όμως στο 
οβελιαίο επίπεδο το σύστημα δυνάμεων δρα μόνο 
στην θωρακική μοίρα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κα-
θόλου πυελική κλίση και παρέχει ευελιξία, χωρίς να 
επιδρά στις διορθωτικές δυνάμεις κατά την διάρκεια 
της κίνησης του σώματος [31,32]. Οι εισηγητές προ-
τείνουν ότι τα κριτήρια ένταξης των ασθενών σε αυ-
τήν την θεραπεία είναι: ιδιοπαθή σκολίωση με γωνία 
Cobb μεταξύ 20 και 40 μοιρών σε σκελετικά ανώρι-
μους σκολιωτικούς ασθενείς, με δείκτη Risser 0-1, 
πριν την εμμηναρχή, μετά την εμμηναρχή/1 χρόνο, 
σε κύρια θωρακική κορυφή μεταξύ του 7ου και του 
11ου θωρακικού σπονδύλου και κύρια οσφυϊκή κο-
ρυφή μεταξύ του 2ου και 5ου οσφυϊκού σπονδύλου, 
σε εύκαμπτες σπονδυλικές στήλες όπως αποδεικνύ-
εται από την κατά 40% τουλάχιστον διόρθωση σε 
ακτινογραφίες με πλάγια κάμψη [33]. Κάποιες άλλες 
μελέτες προτείνουν ότι ο κηδεμόνας TriacTM αντι-
προσωπεύει μία εναλλακτική λύση αποκλειστικά για 
την διόρθωση των οσφυϊκών κυρτωμάτων [34]. Μία 
αρχική διόρθωση του 22% αναφέρεται για τα αρχι-
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κά κυρτώματα εντός του κηδεμόνα και 35% για τα 
δευτερογενή κυρτώματα. Η βελτίωση διατηρήθηκε 
μετά την αφαίρεση του κηδεμόνα και με ένα μέσο 
χρόνο παρακολούθησης 1,6 χρόνια ήταν πάνω από 
το όριο του 20%. Στο 76% των ασθενών υπήρχε 
έλεγχος ή διόρθωση των κυρτωμάτων της ιδιοπα-
θούς σκολίωσης [33]. Θεωρείται ότι ο κηδεμόνας 
TriaC μεταβάλλει σημαντικά την προβλεπόμενη φυ-
σική ιστορία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης 
[33].

Εικ. 6. Κηδεμόνας TriaC

Κηδεμόνας Sforzesco
Ο κηδεμόνας Sforzesco αναπτύχθηκε από τον Dr 

Stefano Negrini μαζί με τον πιστοποιημένο ορθω-
τιστή (Certified Prosthetist and Orthotist - CPO) 
Gianfranco Marchini το 2004 στο Μιλάνο της Ιτα-
λίας, βασιζόμενο στο μοντέλο SPoRT (Symmetric 
- συμμετρικό, Patient - Oriented με γνώμονα τον 
ασθενή, Rigid - άκαμπτο, Three - Dimensional - 
τρισδιάστατο). Ο κηδεμόνας Sforzesco συνδυάζει 
χαρακτηριστικά του νάρθηκα Risser και των κηδε-
μόνων Lyon, Cheneau - Sibilla και Milwaukee (Εικ. 
7). Η κύρια δράση του είναι να ωθεί την σκολίωση 
από την λεκάνη πάνω ώστε να εκτείνει, να αντι-
στρέφει και να αποκαθιστά το οβελιαίο επίπεδο 
(τρισδιάστατη δράση). Περισσότερες πληροφορίες 
μπορεί να αναζητηθούν στην διαδικτυακή διεύθυν-
ση http://isico.it/approach/default.htm. Τα απο-
τελέσματα που έχουν δημοσιευθεί είναι καλύτερα 
από αυτά του κηδεμόνα Lyon [35] και παρόμοια 
με τον νάρθηκα Risser με λιγότερες παρενέργει-
ες [36], κάνοντας έτσι τον κηδεμόνα Sforzesco 
σύμφωνα με τους συγγραφείς ένα εργαλείο για 
τα βαρύτερα περιστατικά [36,37]. Βασίζεται στην 
αποτελεσματικότητα και στην αποδοχή διορθω-
τικών αρχών. 1. Αποτελεσματικότητα: α) ενεργός 
κηδεμόνας: ο ασθενής επιτρέπεται και ενθαρρύνε-
ται να κινείται ελεύθερα, β) μηχανική αποτελεσμα-

τικότητα που επιτυγχάνεται μέσω ωθήσεων, εκτο-
νώσεων, εμποδίων και οδηγών (το τελευταίο είναι 
ένα νέο πρότυπο που αναπτύχθηκε με αυτόν τον 
κηδεμόνα), γ) ευελιξία και αποτελεσματικότητα, δ) 
ομαδική δουλειά: MDs, CPOs, PTs, ασθενής και οι-
κογένεια και ε) συμμόρφωση. 2. Αποδοχή: α) σχεδί-
αση του σώματος και ελάχιστα φανερό, β) μέγιστη 
ελευθερία στις δραστηριότητες της καθημερινής 
ζωής, γ) ανάληψη ευθύνης και δ) γνωστική προ-
σέγγιση συμπεριφοράς. Οι συγγραφείς αναφέρουν 
αποτελέσματα σε διάφορες παραμέτρους (μοίρες 
της γωνίας Cobb και αισθητικό αποτέλεσμα) [38-
42].

Εικ. 7. Κηδεμόνας Sforzesco

Βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής 
δράσης (Progressive Action Short 
Brace - PASB)

Ο βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης 
(Progressive Action Short Brace - PASB) χρησι-
μοποιείται από το 1976 για την θεραπεία της θω-
ρακοσφυϊκής και οσφυϊκής ιδιοπαθούς σκολίωσης. 
Πρόκειται για έναν κατά παραγγελία τύπου θωρα-
κο-οσφυϊκο-ιερού κηδεμόνα πρωτότυπου σχεδια-
σμού, που επινοήθηκε από τον Dr Lorenzo Aulisa 
στην Ιταλία (Εικ. 8). Ο PASB ενδείκνυται μόνο για 
την θεραπεία των θωρακοσφυϊκών και οσφυϊκών 
κυρτωμάτων. Ο κηδεμόνας εξ αρχής έχει χαρακτη-
ριστεί από το ότι μία «συνδεδεμένη» δυναμική της 
σπονδυλικής στήλης μπορεί να επιτύχει διόρθωση 
του κυρτώματος, αναστρέφοντας την μη φυσιολο-
γική κατανομή φορτίσεων κατά την διάρκεια της 
ανάπτυξης. Η πρακτική εφαρμογή των εμβιομηχα-
νικών ιδιοτήτων του PASB επιτυγχάνεται μέσω δύο 
λειτουργικών φάσεων. Η φάση του γύψινου επι-
δέσμου προηγείται της εφαρμογής του κηδεμόνα. 
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Σε αυτό το στάδιο ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις 
για να διορθώσουν την παραμόρφωση, δηλαδή η 
επιμήκυνση, η πλάγια έκταση και η αντιστροφή. Το 
φινίρισμα του γύψινου κηδεμόνα σχηματίζει την 
πραγματική γεωμετρία του τελικού πλαστικού κη-
δεμόνα. Ανάλογα με το πόσο δύσκαμπτη είναι η 
καμπύλη εφαρμόζεται ένας ή κάποιες φορές δύο 
γύψινοι κηδεμόνες πριν από την παρασκευή του 
κατά παραγγελία κηδεμόνα από πολυπροπυλέ-
νιο της δεύτερης φάσης της θεραπείας [43,44]. O 
Aulisa και συνεργάτες το 2009 ανέφεραν τα θερα-
πευτικά αποτελέσματα στην γωνία Cobb και στην 
γωνία της στροφής Pedriole μετά από την αντιμε-
τώπιση θωρακοσφυϊκών και οσφυϊκών κυρτωμά-
των. Πριν την θεραπεία η μέση γωνία Cobb ήταν 
29,30 μοίρες ± 5,16 SD και η αρχική ακραία περι-
στροφή 12,70 μοίρες ± 6,14 SD. Η μέση διόρθωση 
της γωνίας Cobb ήταν 14,67 ± 7,65 SD και αυτής 
της κορυφαίας στροφής ήταν 8,95 ± 5,82. Συνολι-
κή διόρθωση της καμπύλης σημειώθηκε στο 94% 
των ασθενών, ενώ σταθεροποίηση των κυρτωμά-
των παρατηρήθηκε στο 6% των ασθενών [44].

Εικ 8. Βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (PASB)

Θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας 
λορδωτικής παρέμβασης 
(Thoracolumbar Lordotic 
Intervention - TLI)

Ο θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας λορδωτικής πα-
ρέμβασης (Thoracolumbar Lordotic Intervention - 
TLI) αναπτύχθηκε στην αρχική του μορφή το 2002 
από τον ορθοπαιδικό Dr Piet van Loon και τον ορ-
θωτιστή Jan Munneke (Εικ. 9). Ο TLI βασίζεται στην 
υπόθεση ότι τόσο οι θωρακοσφυϊκές κυφωτικές, 
όσο και οι σκολιωτικές σπονδυλικές παραμορφώ-
σεις προέρχονται από μετατόπιση της θωρακοσφυ-

ϊκής άρθρωσης από την φυσιολογική ιδανική θέση 
της στο κέντρο. Αυτή η μετατόπιση, η οποία περιγρά-
φηκε από τον M Jansen το 1913, μπορεί να συμβεί 
σταδιακά κατά τα έτη πριν την περίοδο της έντονης 
ανάπτυξης εξαιτίας των καμπτικών καθιστικών στά-
σεων του σώματος. Οι στρεπτικές δυνάμεις από τις 
συνεχείς και ασύμμετρες δυνάμεις του διαφράγμα-
τος μπορούν να προκαλέσουν σκολίωση.

Το σχέδιο του κηδεμόνα TLI είναι μία παρέμβαση 
τύπου Ponseti, που επανατοποθετεί την θωρακο-
σφυϊκή άρθρωση στην ιδανική της θέση, προκειμέ-
νου να μειώσει τις διατμητικές και παραμορφω-
τικές δυνάμεις. Ο TLI βασίζεται στο μοντέλο της 
ισχυρής επανατοποθέτησης της θωρακοσφυϊκής 
άρθρωσης στην ιδανική λορδωτική ευθυγραμμι-
σμένη θέση. Ο κηδεμόνας TLI είναι απολύτως συμ-
μετρικός. Ο TLI δεν πιέζει τα οστά της σπονδυλικής 
στήλης, του θώρακα ή της λεκάνης, αλλά έλκει την 
σπονδυλική στήλη προς τα εμπρός εφαρμόζοντας 
επιπλέον διάταση στους ραχιαίους μύες του κορ-
μού, όπως όταν βραχύνεται μία χορδή. Ταυτόχρο-
να το στερνικό τμήμα του μπροστινού μέρους του 
κηδεμόνα λειτουργεί ως «αμόνι» για την προς τα 
εμπρός λορδωτική δύναμη και εμποδίζει την κάμ-
ψη. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι των κηδεμό-
νων TLI με διαφορετικές ενδείξεις: ένας άκαμπτος 
(επενδυμένος από αφρώδες υλικό [PE]) και ένας 
«μαλακότερος» από ύφασμα με εύκαμπτα παρα-
σπονδυλικά λορδωτικά ελάσματα.

Οι ενδείξεις χρήσης αυτού του κηδεμόνα είναι 
οι παρακάτω: για σκολίωση 10-20 μοιρών με σο-
βαρή τάση (SLR-test) εφαρμόζεται ένας μαλακός 
κηδεμόνας, για σκολίωση μεγαλύτερη των 25 μοι-
ρών πριν από το προβλεπόμενο τελευταίο έτος 
ανάπτυξης εφαρμόζεται ένας άκαμπτος κηδεμό-
νας, για κύφωση μεγαλύτερη των 45 μοιρών ή την 
θωρακοσφυϊκή μοίρα Θ10-Ο2 μεγαλύτερη των 10 
μοιρών (Scheuermann II) και σφικτούς ιγνυακούς 
τένοντες εφαρμόζεται ένας άκαμπτος κηδεμόνας, 
για κύφωση της θωρακοσφυϊκής μοίρας Θ10-Ο2 
μικρότερη των 10 μοιρών με σοβαρά προβλήματα 
τάσης (θετικό Laseque) εφαρμόζεται ένας μαλακός 
κηδεμόνας. Το 2008 δημοσιεύτηκε ότι η αρχή της 
ισχυρής λόρδωσης από ένα υπομόχλιο στην θωρα-
κοσφυϊκή μοίρα δείχνει μία στατιστικά σημαντική 
στιγμιαία μείωση ακτινολογικά της διπλής σκολίω-
σης και στις δύο καμπύλες σε μετωπιαίο επίπεδο.

Όσο αφορά τα αποτελέσματα οι αρχικές ακτινο-
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γραφίες με τον κηδεμόνα δείχνουν μία σημαντική 
μείωση των γωνιών Cobb σε διαφορετικές καμπύ-
λες σε κυφωτικές και σκολιωτικές ομάδες ασθενών 
(οβελιαία p<0,001, κλίση της πυέλου p<0,001). 
Έναν χρόνο μετά την θεραπεία με αυτόν τον κηδε-
μόνα σε κυφωτικές και σκολιωτικές ομάδες ασθε-
νών οι μετρήσεις των ακτινογραφιών, που έγιναν 
χωρίς την χρήση του κηδεμόνα, έδειξαν βελτίωση 
στις μετρήσεις σε οβελιαίο και μετωπιαίο επίπεδο.

Η συμμόρφωση των ασθενών με τον κηδεμόνα 
TLI είναι πολύ καλή, επειδή είναι εύκολο να φορε-
θεί (ελευθερία κινήσεων με εξαίρεση την κάμψη), 
δεν είναι σχεδόν καθόλου εμφανής αφού στερείται 
υπερδομές κάτω από τον ώμο και η αυτόματη επερ-
χόμενη έκταση της σπονδυλικής στήλης δημιουργεί 
κενό στον κηδεμόνα. Οι ασθενείς παρατηρούν και 
βιώνουν ορατή πρόοδο και ανταμείβονται, επειδή 
ο κηδεμόνας μπορεί να γίνει πιο διορθωτικός και 
μικρότερος σε μέγεθος σε διαδοχικές ιατρικές επι-
σκέψεις. Τέλος η έγκαιρη ανίχνευση και έναρξη της 
θεραπείας μαζί με ειδικές ασκήσεις είναι απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την επιτυχή διόρθωση οποιασ-
δήποτε παραμόρφωσης.

Εικ. 9. Θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης 
(TLI)

Συμπεράσματα
Η θεραπεία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίω-

σης στοχεύει να σταματήσει την επιδείνωση της 
παραμόρφωσης και να βελτιώσει την αισθητική 
εμφάνιση, την ισορροπία του κορμού και την ποιό-
τητα της ζωής [45]. Πολλά ιατρικά κέντρα στην Ευ-
ρώπη προσφέρουν πλήρη θεραπεία, η οποία ξεκινά 
από την πρόληψη (school screening), την χρήση 
του κηδεμόνα με ή χωρίς την χρήση ασκήσεων και 
την χειρουργική αντιμετώπιση. Η μελέτη και η βελ-
τίωση των κηδεμόνων θα βελτιώσει αναπόφευκτα 
τα αποτελέσματα με την χρήση αυτών. Σχετικά με 
την ανησυχία για την αποτελεσματικότητα της συ-
ντηρητικής θεραπείας με τους κηδεμόνες υπάρ-
χει μεγάλη ποικιλία αποτελεσμάτων στην διεθνή 
βιβλιογραφία [46-50]. Τα φτωχά αποτελέσματα 
μπορούν να οφείλονται σε κακούς κηδεμόνες και 
αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μέσω των ακτι-
νογραφιών φορώντας τον κηδεμόνα, προκειμένου 
να εκτιμηθεί η διόρθωση. Τα φτωχά αποτελέσματα 
μπορούν επίσης να οφείλονται στην κακή διαχείρι-
ση του ασθενούς, παράγοντα που τελικά επηρεάζει 
την συμμόρφωση του ασθενούς. Η κακή διαχείριση 
δεν έχει ακόμη επαρκώς τονιστεί στην βιβλιογρα-
φία παρά τον κρίσιμο ρόλο της στην αποτελεσμα-
τικότητα της οποιασδήποτε θεραπείας [51,52]. Τε-
λικά η παρουσίαση όλων των σημαντικών σημείων 
(ιστορία, σχεδιασμός, ενδείξεις, εμβιομηχανική, 
αποτελέσματα και σύγκριση μεταξύ κηδεμόνων) 
των ευρέως χρησιμοποιούμενων Ευρωπαϊκών κη-
δεμόνων, θα δώσει την δυνατότητα να αναδείξει 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, με 
τελικό στόχο όχι μόνο να βελτιώσει τους κηδεμό-
νες, αλλά επίσης να προσφέρει μία καλύτερη συ-
ντηρητική θεραπεία στα σκολιωτικά παιδιά.
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Περίληψη
Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού είναι ένζυμα ή 

μόρια της θεμέλιας ουσίας που παράγονται κατά τη διαδικασία 
οστικής εναλλαγής. Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού 
που συνδέονται με την οστεοβλαστική δραστηριότητα ονομάζο-
νται Δείκτες Οστικής Παραγωγής, ενώ αυτοί που συνδέονται με 
την οστεοκλαστική δραστηριότητα ονομάζονται Δείκτες Οστικής 
Απορρόφησης.

Χρησιμεύουν στην πρόβλεψη της οστικής πυκνότητας, στην 
επιλογή των ασθενών για αντιοστεοκλαστική/οστεοπαραγωγική 
αγωγή, στην επαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας, της συμμόρφωσης του ασθενούς, στην πρόγνωση 
του ρυθμού της οστικής απώλειας και του συνολικού καταγματι-
κού κινδύνου.

Δεν είναι κατάλληλοι για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Μει-
ονεκτήματα της χρήσης των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού είναι: η έλλειψη ειδικότητας τους για τον οστίτη ιστό, η με-
ταβλητότητά τους και οι δυσκολίες χρήσης τους στην καθημερινή 
κλινική πράξη.

Οι πιο ειδικοί δείκτες οστικής εναλλαγής, είναι για τους δείκτες 
οστικής παραγωγής το οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης, 
η οστεοκαλσίνη και το αμινοτελικό πεπτίδιο του προκολλαγόνου 
τύπου Ι, για τους δείκτες οστικής απορρόφησης, το καρβοξυτελικό 
(CTx) και το αμινοτελικό (ΝΤχ) διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο του 
κολλαγόνου τύπου Ι καθώς και η ανθεκτική στο άλας του τρυγικού 
οξέως όξινη φωσφατάση.

Kλινική χρησιμότητα 
βιοχημικών δεικτών 

  οστικού μεταβολισμού
Χ. Ζήδρου1, Α. Κυριακίδης2

1Επιμελήτρια Α’, Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης 
2Συντονιστής Διευθυντής, Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
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Abstract

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis
2nd Orthopedic Department Papageorgiou Hospital, 

Thessaloniki, Greece

Currently, the measurement of bone remodeling biomarkers 
is an innovate proposal in clinical evaluation of patients with 
osteoporosis. Measuring bone markers of osteoblastic activity 
are referred to as formation markers and those derived from the 
activity of osteoclasts are called resorption markers.

The most sensitive markers of formation in postmenopausal 
osteoporosis are bone alkaline phosphatase, osteocalcin and N-
terminal propeptide of procollagen type I (PINP), whereas the 
best resorption markers are C-terminal telopeptide of collagen 
type I (CTx) and N-terminal telopeptide of collagen type I (NTx) in 
serum and tartrate- resistant acid phosphatase 5b (TRAP-5b).

The most important current clinical application of bone turno-
ver markers in osteoporosis is the assessment of therapeutic 
response. They have also been useful in predicting risk of frac-
ture and bone loss and their correlation with BMD. Regarding 
the prediction of bone mass, although biomarkers evaluate the 
balance between bone formation and resorption and are gener-
ally inversely related to BMD, these correlations are not strong 
enough to predict bone mass, therefore, should not be used for 
diagnosing osteoporosis.

Because they constitute a relatively inexpensive non-invasive 
measurement, its use should be widespread for serial and fre-
quent measurements of bone turnover. However, their analytical 
and biological variabilities limit their clinical applicability.

Key words:

biochemical bone markers in 
osteoporosis

clinical utility

variability

specifity
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού εί-

ναι ένζυμα ή μόρια της θεμέλιας ουσίας του οστού 
που παράγονται κατά τη διαδικασία οστικής εναλ-
λαγής. Ο προσδιορισμός τους επιτρέπει την αδρή 
ποσοτική εκτίμηση του ισοζυγίου μεταξύ οστικού 
σχηματισμού και οστικής αποδόμησης.

Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού 
που συνδέονται με την οστεοβλαστική δραστη-
ριότητα (οστική παραγωγή) ονομάζονται Δείκτες 
Οστικής Παραγωγής ενώ αυτοί που συνδέονται 
με την οστεοκλαστική δραστηριότητα ονομάζονται 
Δείκτες οστικής απορρόφησης. Η πλειοψηφία των 
δεικτών οστικής απορρόφησης εκτιμούν προϊόντα 
αποδόμησης του κολλαγόνου ενώ οι δείκτες οστι-
κής παραγωγής είναι συνήθως παράγωγα οστικού 
σχηματισμού ή ειδικά ένζυμα της λειτουργίας των 
οστεοβλαστών.

Μειονεκτήματα της χρήσης των βιοχημικών δει-
κτών οστικού μεταβολισμού είναι: η έλλειψη ειδι-
κότητας τους για τον οστίτη ιστό, η μεταβλητότητά 
τους και οι δυσκολίες χρήσης τους στην καθημερι-
νή κλινική πράξη.

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Το κύριο προϊόν των οστεοβλαστών είναι το 

κολλαγόνο τύπου Ι, που αποτελεί το 95% του ορ-
γανικού υποστρώματος του οστού. Οι οστεοβλά-
στες εκκρίνουν επίσης και άλλες πρωτεΐνες όπως 
οστεοποντίνη, οστεονεκτίνη, οστεοκαλσίνη, προ-
κειμένου να διαμορφώσουν το οστεοειδές ή ορ-
γανικό υπόστρωμα του οστού πάνω στο οποίο θα 
εναποτεθεί το ενυδατωμένο φωσφορούχο άλας 
του ασβεστίου, γνωστό ως υδροξυαπατίτης. Οι 
κυριότεροι δείκτες οστικής παραγωγής στο αίμα 
είναι η αλκαλική φωσφατάση, το οστικό κλάσμα 
της αλκαλικής φωσφατάσης, η οστεοκαλσίνη, η 
οστεοπροτεγερίνη, τα αμινοτελικά και καρβοξυτε-
λικά προπεπτίδια του ανθρώπινου προκολλαγόνου 
τύπου Ι (PINP και PICP).

Ωστικό κλάσμα της αλκαλικής 
φωσφατάσης

Υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα όσον αφορά 
τη μέτρηση του οστικού κλάσματος της αλκαλικής 
φωσφατάσης. Ο προσδιορισμός της με ανοσοεν-
ζυμική μέθοδο παρέχει στους θεράποντες ιατρούς 

ένα ειδικότερο μέσο προσδιορισμού των αυξήσε-
ων στο ρυθμό οστικού σχηματισμού από την απλή 
μέτρηση της ολικής αλκαλικής φωσφατάσης, παρά 
την ύπαρξη διασταυρούμενων αντιδράσεων με τις 
ηπατικές ισομορφές. Κύριο ρόλο του οστικού κλά-
σματος της αλκαλικής φωσφατάσης στη φυσιολο-
γία του οσοτύ αποτελεί η μετάλλωση των οστών.

Τα μειονεκτήματα της μέτρησης του οστικού 
κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης ως δείκτη 
οστικής εναλλαγής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα. 
Στις περισσότερες παθήσεις των οστών υπερισχύ-
ει μια διαδικασία απομετάλλωσης. Κατά συνέπεια, 
οι περισσότερες θεραπείες κατευθύνονται στην 
αναστολή της οστικής απορρόφησης. Η μέτρηση, 
λοιπόν ενός δείκτη οστικής απορρόφησης είναι 
περισσότερο χρήσιμη στην αξιολόγηση της αυξη-
μένης οστικής απώλειας. Επιπλέον, οι πρωιμότε-
ρες αλλαγές στους βιοχημικούς οστικούς δείκτες 
μετά από αντιοστεοκλαστική θεραπεία φαίνονται 
σε δείκτες οστικής απορρόφησης. Αλλαγές στο 
οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης γίνο-
νται εμφανείς αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη 
της θεραπείας. Τέλος, οι ανοσοενζυμικές μέθοδοι 
που είναι σήμερα διαθέσιμες για τη μέτρηση του 
οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης 
παρουσιάζουν σχετικά μειωμένη ευαισθησία και ει-
δικότητα σε ασθενείς με ηπατοπάθεια.

Ωστεοκαλσίνη

Η οστεοκαλσίνη είναι μια μικρή πρωτεΐνη 49 αμι-
νοξέων που συντίθεται από ώριμους οστεοβλάστες, 
οδοντοβλάστες και υπερτροφικά χονδροκύτταρα. 
Η λειτουργία της δεν έχει επαρκώς διευκρινισθεί. 
Ωστόσο, μελέτες σε πειραματόζωα προτείνουν ότι 
η οστεοκαλσίνη μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στη 
ρύθμιση της οστικής εναλλαγής.

Τα επίπεδα της οστεοκαλσίνης ακολουθούν ένα 
κιρκάδιο ρυθμό που χαρακτηρίζεται από μία πτώση 
κατά τη διάρκεια του πρωινού που φθάνει τη χαμη-
λότερη τιμή γύρω στο μεσημέρι και η οποία ακο-
λουθείται από βαθμιαία άνοδο με αιχμή τα μεσά-
νυχτα. Η διαφορά μεταξύ αιχμής και ναδίρ σε μια 
περίοδο 24 ωρών μπορεί να κυμανθεί από 10% 
έως 20%, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθο-
δο. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα της οστεοκαλσίνης 
του ορού ποικίλλουν σημαντικά κατά τη διάρκεια 
του εμμηνορροϊκού κύκλου, με τα πιο υψηλά επί-
πεδα να παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της ωχρι-
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νικής φάσης (Gundberg CM et al, 1985, Nielsen 
HK et al, 1991).

Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης ή νεφρικού 
καταβολισμού της οστεοκαλσίνης επηρεάζει τα κυ-
κλοφορούντα επίπεδά της, καθώς η κύρια καταβο-
λική οδός της κυκλοφορούσας οστεοκαλσίνης είναι 
η νεφρική σπειραματική διήθηση και αποδόμηση. Ο 
χρόνος ημίσειας ζωής της στο πλάσμα είναι περί-
που 20 λεπτά στους ανθρώπους. Όταν υπάρχει νε-
φρική ανεπάρκεια , η κυκλοφορούσα οστεοκαλσίνη 
αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει όταν η κρεατινίνη του 
ορού είναι>160μmol/l (Delmas PD et al, 1983)

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα χρήσης της 
οστεοκαλσίνης ως δείκτη οστικής εναλλαγής είναι 
η ειδικότητά της, η ευρεία διαθεσιμότητά της και 
η σχετικά χαμηλή ενδοατομική μεταβλητότητά της 
(12%-22%) (Hannon R et al, 1998). Γενικά, τα επί-
πεδα της οστεοκαλσίνης στον ορό παρουσιάζουν 
αύξηση σε ασθενείς με παθήσεις που χαρακτηρί-
ζονται από υψηλό ρυθμό οστικής εναλλαγής και 
απεικονίζουν τια αναμενόμενες αλλαγές στον οστι-
κό σχηματισμό μετά από χειρουργική ή θεραπευτι-
κή παρέμβαση. Εξαίρεση αποτελεί η νόσος Paget 
στην οποία η αλκαλική φωσφατάση του ορού (είτε 
η ολική είτε το οστικό κλάσμα της) είναι καλύτερος 
προγνωστικός δείκτης βαρύτητας της νόσου από 
την οστεοκαλσίνη (Delmas PD et al, 1986).

Τα μειονεκτήματα της χρήσης της οστεοκαλ-
σίνης είναι ότι υπάρχουν πολλαπλές ισομορφές 
οστεοκαλσίνης στην κυκλοφορία με ποικίλη ευαι-
σθησία και ειδικότητα των αντισωμάτων που χρη-
σιμοποιούνται για την ανίχνευσή της και μεγάλη 
διακύμανση των αποτελεσμάτων.

- Αμινοτελικά και καρβοξυτελικά (Ν-, 
C-terminal) προπεπτίδια του ανθρώπινου 
προκολλαγόνου τύπου Ι (PINP και PICP)

To κολλαγόνο τύπου Ι βρίσκεται στο μαλακό 
συνδετικό ιστό και στα οστά, όπου και αποτελεί 
περισσότερο από το 90% της οργανικής ουσί-
ας. Προέρχεται από το προκολλαγόνο τύπου Ι, το 
οποίο εκκρίνεται από τους ινοβλάστες και τους 
οστεοβλάστες. Το προκολλαγόνο τύπου Ι περιέ-
χει αμινοτελικές (Ν-terminal) και καρβοξυτελικές 
(C-terminal) προεκτάσεις οι οποίες απομακρύνο-
νται από ειδικές πρωτεάσες κατά τη μετατροπή 
του προκολλαγόνου σε κολλαγόνο (Goldberg B et 

al,1975). Αυτές οι προεκτάσεις αναφέρονται σαν 
αμινοτελικά και καρβοξυτελικά προπεπτίδια του 
προκολλαγόνου τύπου Ι (PINP και PICP) και προ-
έρχονται από το μεταβολισμό του προκολλαγόνου. 
Το PINP είναι πιο ευαίσθητος βιολογικός δείκτης 
σε σχέση με το PICP όσον αφορά την αύξηση και 
τον οστικό μεταβολισμό κατά τη διαφοροποίηση 
των φύλων.

3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Οι πιο αξιόπιστοι δείκτες Οστικής Απορρόφησης 
είναι το ισοένζυμο 5b της ανθεκτικής στο άλας του 
τρυγικού οξέως όξινης φωσφατάσης, το καρβοξυ-
τελικό (CTx) και το αμινοτελικό (ΝΤx) διασταυρού-
μενο τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι στον 
ορό και στα ούρα , ουσία που συνδέεται με τον υπο-
δοχέα που ενεργοποιεί τον παράγοντα kB(RANKL) 
και τα παράγωγα του πυριδινίου (πυριδινολίνη και 
δεοξυπυριδινολίνη) στα ούρα.

Ανθεκτική στο άλας του τρυγικού οξέως 
όξινη φωσφατάση

Ο προσδιορισμός της στο ορό του αίματος αντα-
νακλά πιστά το ρυθμό της οστικής αποδόμησης τη 
στιγμή της αιμοληψίας από την απευθείας δράση 
των οστεοκλαστών, σε αντίθεση με τους άλλους 
δείκτες οστικής απορρόφησης που αποτελούν προ-
ϊόντα αποδόμησης, μετά την απορροφητική δράση 
των οστεοκλαστών στο κολλαγόνο, γεγονός που 
την καθιστά τον πιο εξειδικευμένο δείκτη οστικής 
απορρόφησης (Janckila AJ et al, 2001).

Παρουσιάζει μικρή ημερήσια διακύμανση με 
μέσο όρο 4,8%, παρουσιάζει σημαντική σταθερό-
τητα του μορίου της (διατηρεί τη σταθερότητά της 
για 6 μήνες στους -80ο C (Alatalo SL et al, 2003), 
και για 3 ημέρες στους 4ο C (ενώ καταστρέφεται 
στους -20ο C). Στη μέτρησή της δεν παρουσιάζει 
αθροιστικά φαινόμενα και δε δίνει ψευδή θετικά 
αποτελέσματα σε νεφρική και ηπατική ανεπάρ-
κεια.

Συνιστάται ως αξιόπιστος δείκτης για την παρα-
κολούθηση αντιοστεοκλαστικής αγωγής ενώ φαί-
νεται ότι μπορεί να βρεί εφαρμογή στην πρώιμη 
διάγνωση μεταστάσεων στα οστά σε ασθενείς με 
καρκίνο του μαστού.
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Καρβοξυτελικό και αμινοτελικό 
διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο του 
κολλαγόνου τύπου Ι (CTx- NTx)

Τα τελοπεπτίδια (CTx, NTx), προϊόντα μεταβο-
λισμού του κολλαγόνου τύπου Ι θεωρούνται οι πιο 
αξιόπιστοι δείκτες οστεοκλαστικής δραστηριότητας 
(Miller P et al, 1999, Rosenquist C et al, 1998).

Ποσοτικός προσδιορισμός του CTx μπορεί να 
γίνει τόσο στον ορό όσο και στα ούρα. Επειδή το 
CTx ούρων παρουσιάζει μεγάλη ημερήσια διακύ-
μανση, θα πρέπει να προσδιορίζεται παράλληλα 
και η κρεατινίνη των ούρων για να είναι δυνατή 
η σωστή αξιολόγησή του (Hannon R et al, 1998). 
Ο προσδιορισμός του CTx στα ούρα και στον ορό 
προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην παρακολούθη-
ση της αντιοστεοκλαστικής αγωγής, έχει προγνω-
στική αξία για τον καταγματικό κίνδυνο και καλή 
στατιστική συσχέτιση με την οστική πυκνότητα σε 
διάφορες πληθυσμιακές μελέτες.

Ο προσδιορισμός του CTx στον ορό παρουσι-
άζει τη μεγαλύτερη του συγκέντρωση τις πρώτες 
πρωινές ώρες (2-6π.μ.) και τη χαμηλότερη νωρίς 
το απόγευμα (περίπου στις 3 μ.μ.). Οι τιμές αυτές 
μπορεί να διαφέρουν έως και 60% της μέσης τι-
μής του 24ωρου και επηρεάζονται από τη νηστεία 
(Christgau S et al, 1999). Από την άλλη η συγκέ-
ντρωση του CTx στα ούρα παρουσιάζει τη μεγαλύ-
τερη τιμή της περί τις 4-8 π.μ. και τη χαμηλότερη 
τιμή περί τις 3-6 μμ. Λαμβάνοντας υπόψη τα πα-
ραπάνω, η ορθότερη τακτική θα ήταν ο προσδιο-
ρισμός του CTx ούρων σε 24ωρη συλλογή και αι-
μοληψία στις 2μ.μ. για προσδιορισμό του CTx στον 
ορό, όμως αυτός ο συνδυασμός δεν γίνεται εύκολα 
αποδεκτός από τον ασθενή με αποτέλεσμα πτωχή 
συμμόρφωση. Ετσι προτείνεται η λήψη δείγματος 
ούρων 2ης πρωινής ούρησης μαζί με προσδιορισμό 
κρεατινίνης ούρων και πρωινή αιμοληψία μετά από 
ολονύκτια νηστεία.

Παράγωγα πυριδινίου: πυριδινολίνη και 
δεοξυπυριδινολίνη

Σε αντίθεση με την υδροξυπρολίνη ούρων που 
επηρεάζεται σημαντικά από διάφορους μεταβολι-
κούς παράγοντες και τη δίαιτα, τα παράγωγα του 
πυριδινίου και ιδιαίτερα η δεοξυπυριδινολίνη (DPD) 
δε φαίνεται να επηρεάζονται από αυτούς, κυρίως 
επειδή σχηματίζονται στα τελικά στάδια δημιουρ-

γίας του ινιδίου του κολλαγόνου (Colwell A et al, 
1993). Ετσι η ανίχνευσή τους αντανακλά κύρια τον 
καταβολισμό του ώριμου και λειτουργικού ιστού 
και όχι του πρόσφατα συντιθεμένου κολλαγόνου. 
Επιπλέον, σε σχέση με την υδροξυπρολίνη, ο προσ-
διορισμός των παραγώγων του πυριδινίου υπερ-
τερεί λόγω του μεγάλου βαθμού ιστικής ειδικότη-
τας.

Τα παράγωγα του πυριδινίου απουσιάζουν επί-
σης από το δέρμα. Φαίνεται ότι η δεοξυπυριδινολί-
νη (DPD) βρίσκεται κύρια στους επιμεταλλωμένους 
ιστούς, αλλά και στο καρδιαγγειακό σύστημα , στο 
ενδομυϊκό κολλαγόνο και σε ορισμένους συνδέ-
σμους. Επειδή όμως η DPD των μη επιμεταλλω-
μένων ιστών έχει ένα σταθερά χαμηλό ρυθμό με-
ταβολισμού, γι’αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν βιοχημικός οστικός δείκτης. Ετσι η ολική δεο-
ξυπυριδινολίνη αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για την 
εκτίμηση του πραγματικού ρυθμού οστικής εναλ-
λαγής.

4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 
ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Οι βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολισμού 
δεν παρουσιάζουν απόλυτη ειδικότητα για τον 
οστίτη ιστό καθώς στην πλειοψηφία τους προέρ-
χονται από μη σκελετικές πηγές όπως ο χόνδρος, 
η οδοντίνη, το ήπαρ, οι νεφροί κ.α. (Καπετάνος Γ., 
2012).

Οι πιο ειδικοί δείκτες οστικής εναλλαγής, για 
τους οποίους έχουν εφαρμοστεί αξιόπιστες σύγ-
χρονες αναλυτικές μέθοδοι είναι για τους δείκτες 
οστικής παραγωγής το οστικό κλάσμα της αλκαλι-
κής φωσφατάσης, η οστεοκαλσίνη και το αμινοτε-
λικό πεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου Ι, για τους 
δείκτες οστικής απορρόφησης, το καρβοξυτελικό 
(CTx) και το αμινοτελικό (ΝΤχ) διασταυρούμενο 
τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι καθώς και 
η ανθεκτική στο άλας του τρυγικού οξέως όξινη 
φωσφατάση.

5. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Μια από τις κυριότερες αιτίες δυσκολίας χρή-
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σης τω βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού 
(ΒΔΟΜ) στην καθημερινή κλινική πράξη είναι η με-
ταβλητότητά τους.

Πολλές παράμετροι επηρεάζουν όχι μόνο το 
αποτέλεσμα της μέτρησης αλλά και τη μετάφραση 
του αποτελέσματος. Η μεταβλητότητα διακρίνεται 
σε προαναλυτική και αναλυτική.

5α. Η προαναλυτική μεταβλητότητα

Περιλαμβάνει την ενδοατομική μεταβλητότητα, 
τη διατομική μεταβλητότητα καθώς και παράγο-
ντες που σχετίζονται με το δείγμα, τη συλλογή και 
το χειρισμό του.

1/ Ενδοατομική βιολογική μεταβλητότητα

Οι περισσότεροι ΒΔΟΜ παρουσιάζουν κιρκά-
διο καθημερινό ρυθμό εναλλαγής με τα επίπεδά 
τους να είναι αυξημένα τις πρώτες πρωινές ώρες 
(2-8π.μ.) ενώ στη συνέχεια ελαττώνονται, παρου-
σιάζοντας χαμηλότερες τιμές τις απογευματινές 
ώρες (1-11 μμ).

Αναφέρεται ότι ο κιρκάδιος ρυθμός δεν επηρεά-
ζεται από οιστρογόνα και άλλες ορμονικές μεταβο-
λές κατά την αναπαραγωγική ηλικία (Schlemmer 
A et al, 1994). Τα παιδιά παρουσιάζουν ημερήσια 
διακύμανση στους βιοχημικούς οστικούς δείκτες 
παρόμοια με αυτή των ενηλίκων (Fujimoto S et 
al, 1995).

Σε άλλη μελέτη διαπιστώθηκαν κατά την παρα-
κολούθηση των επιπέδων του NTx για μικρό χρο-
νικό διάστημα (3ημερο) και μεγαλύτερο (δίμηνο), 
διακύμανση που έφθανε για το ΝΤx στα ούρα το 
13,1%-15,6% και στον ορό 6,3%-7,5% (Eastell R 
et al, 2000).

Σειρά μελετών έχουν δείξει ότι η ενδοατομική 
μεταβλητότητα των ΒΔΟΜ ορού (10%) είναι μι-
κρότερη σε σχέση σε σχέση με τη μεταβλητότητα 
των δεικτών ούρων (15 20%) με μοναδική εξαίρε-
ση ίσως τα επίπεδα των καρβοξυτελικών διασταυ-
ρούμενων τελοπεπτιδίων του κολλαγόνου τύπου Ι 
ορού (CTx) ορού (Καπετάνος Γ.,2012).

2/Διατομική βιολογική μεταβλητότητα

Είναι η συνισταμένη της επίδρασης διαφόρων 
παραγόντων όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, δια-
τροφικοί παράγοντες όπως η πρόσληψη ασβεστί-

ου (Blumsohn et al, 1994-φάνηκε σημαντική μεί-
ωση του κιρκάδιου ρυθμού των δεικτών μετά από 
απογευματινή λήψη ασβεστίου), έξεις και τρόπος 
ζωής όπως το κάπνισμα (Eastell R et al, 2000) , 
η άθληση (Woitge HW et al, 1998, Fujimura R et 
al, 1997), η διάρκεια του ύπνου (Zerwekh JE et al, 
1998) καθώς και η λήψη φαρμάκων όπως η θερα-
πεία ορμονικής υποκατάστασης και τα διφωσφονι-
κά (James IT et al, 1996).

Οι δείκτες οστικής εναλλαγής είναι υψηλότεροι 
κατά τη γέννηση και κατά τη διάρκεια της νεογνι-
κής ηλικίας σε σχέση με την παιδική ηλικία. Η νεο-
γνική ηλικία είναι η περίοδος με την ταχύτερη οστι-
κή ανάπτυξη. Ετσι οι αυξημένοι βιοχημικοί δείκτες 
οστικής εναλλαγής κατά τη σκελετική ανάπτυξη 
αντανακλούν τη συνεχή αποδόμηση και αναδόμη-
ση του οστού, φαίνεται ότι λαμβάνουν τη μέγιστη 
τιμή κατά τον πρώτο μήνα της ζωής (Tsukahara 
H et al, 1996). Μετά τον τρίτο μήνα αρχίζουν να 
ελαττώνονται ταχέως μέχρι τον δεύτερο χρόνο της 
ζωής για να σταθεροποιηθούν κατά την πρώτη 
παιδική ηλικία (Lieuw-A-Fa M et al, 1995). Στην 
παιδική και εφηβική ηλικία παρατηρείται μεγάλη 
αύξηση των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού που είναι σημαντικά αυξημένοι στα παιδιά 
σε σχέση με τους ενήλικες. Στα παιδιά οι αλλαγές 
που σημειώνονται στους οστικούς δείκτες εμφανί-
ζονται νωρίτερα στα κορίτσια. Ο Blumsohn και οι 
συν. (1994) απέδειξαν ότι σε εφήβους η αύξηση 
του οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατά-
σης ήταν δεκαπλάσια ενώ για το καρβοξυτελικό 
προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπο Ι ( PICP) 
ήταν μόνο τριπλάσια σε σχέση με τους ενήλικες.

Οι δείκτες οστικής παραγωγής και απορρό-
φησης ελαττώνονται με την πάροδο της ηλικίας 
φθάνοντας στο ελάχιστο της τιμής τους μεταξύ 
30-50 ετών, ενώ στη συνέχεια αρχίζουν πάλι να 
αυξάνουν (Khosla S et al, 1998). Αρχικώς η μείω-
ση στους δείκτες αντανακλά την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης με τη σύγκλειση των σπονδυλικών επι-
φύσεων. Μετά την ηλικία των 50 ετών η αύξηση 
των οστικών δεικτών οφείλεται στην επίδραση της 
εμμηνόπαυσης στην οστική εναλλαγή. Οι Garnero 
P και οι συν. (1996) παρατήρησαν αύξηση κατά 
50-100% στους δείκτες απορρόφησης σε σχέση 
με τους δείκτες παραγωγής στις μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες. Στους άνδρες η επίδραση της ηλι-
κίας στους δείκτες οστικής εναλλαγής παραμένει 
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υπό συζήτηση. Οι δείκτες εμφανίζουν ελάττωση με 
την πάροδο της ηλικίας μέχρι την 5η δεκαετία οπό-
τε αρχίζει να παρατηρείται αύξηση (Wishart JM et 
al, 1995) σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη 
που παρατηρείται στις γυναίκες.

Σε αγόρια και κορίτσια κατά τα δύο πρώτα χρό-
νια της ζωής τους ,στα παιδιά κατά την προεφηβι-
κή ηλικία, οι τιμές των οστικών δεικτών φαίνεται 
να διατηρούνται ίδιες και στα δύο φύλα. Κατά την 
εφηβεία η αύξηση των βιοχημικών δεικτών εμφα-
νίζεται περίπου δύο χρόνια νωρίτερα στα κορίτσια 
(Johansen JS et al, 1998).

H επίπτωση της οστεοπόρωσης είναι χαμηλότε-
ρη σε πληθυσμούς από την Αφρική, σε σχέση με 
τους Καυκάσιους. Παιδιά ηλικίας 6-15 ετών που 
ανήκουν στη μαύρη φυλή έχουν χαμηλότερα επί-
πεδα δεικτών οστικής απορρόφησης και οστικής 
παραγωγής σε σχέση με παιδιά της λευκής φυλής 
(Pratt JK et al, 1996).

Στη μελέτη των Eastell R και των συνεργατών 
του (2000) έγινε παρακολούθηση των επιπέδων 
ΝΤκ στα ούρα σε 277 υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες από τέσσερις διαφορετικές γεωγραφικές 
ζώνες. Σκοπός της μελέτης ήταν η παρακολούθηση 
της ανίχνευσης του ΝΤκ για μικρό χρονικό διάστη-
μα (3ήμερο) και μεγαλύτερο (δίμηνο), καθώς και 
η επίδραση που ασκούν στον συγκεκριμένο δείκτη 
παράγοντες όπως η ηλικία, η θεραπεία ορμονικής 
υποκατάστασης, η οστική πυκνότητα, η δίαιτα, η 
άθληση και το κάπνισμα. Παρατηρήθηκε ότι οι δι-
ακυμάνσεις που παρουσιάστηκαν στον προσδιορι-
σμό του ΝΤκ στα ούρα στο τριήμερο ήταν 13,1% 
και στο δίμηνο 15,6%, ενώ στον ορό 6,3% και 
7,5% αντίστοιχα. Μικρή επίδραση στο ΝΤκ των 
ούρων φαίνεται να έχει το κάπνισμα. Κατά τη μα-
κροχρόνια παρακολούθηση του ΝΤκ στα ούρα φαί-
νεται ότι επηρεάζεται από τη θεραπεία ορμονικής 
υποκατάστασης και από τη λήψη ασβεστίου από το 
στόμα. Η ανίχνευση του ΝΤ x στον ορό κατά την 
τριήμερη παρακολούθηση φάνηκε να επηρεάζεται 
από το κάπνισμα και τη γεωγραφική κατανομή.

3/Συλλογή και διατήρηση των δειγμάτων.

Οι βιοχημικοί δείκτες οστικής παραγωγής με-
τρούνται στον ορό και στο πλάσμα. Οι βιοχημικοί 
δείκτες οστικής απορρόφησης μπορούν να μετρη-
θούν τόσο στον ορό όσο και στα ούρα. Τα ούρα 
έχουν το πλεονέκτημα της δεκαπλάσιας συγκέ-

ντρωσης σε σχέση με τον ορό. Γενικά οι ποσοτικές 
μετρήσεις σε τυχαία δείγματα ούρων διορθώνο-
νται όσον αφορά τη διακύμανση του όγκου με την 
απέκκριση της κρεατινίνης (Bollen AM et al, 1995). 
Πάντως η διόρθωση της κρεατινίνης θεωρείται ότι 
βελτιώνει την προγνωστική αξία (Panteghini M et 
al , 1996). Τα ούρα της 2ης πρωινής ούρησης πιθα-
νόν να έχουν κάποια πλεονεκτήματα στην κλινική 
πράξη, ειδικά σε άτομα που ουρούν συχνά κατά τη 
διάρκεια της νύχτας ή σε άτομα που προγραμματι-
σμένα προσέρχονται στο ιατρείο το πρωί (Leino A 
et al, 1996).

Συνήθως δεν συνιστάται μια μέτρηση ενός 
ΒΔΟΜ αλλά διαδοχικές μετρήσεις με σκοπό να 
εκτιμήσουμε τις αλλαγές του οστικού μεταβολι-
σμού στη θεραπεία. Στην καθημερινή πράξη έχει 
προταθεί η χρήση της έννοιας της Ελάχιστης Σημα-
ντικής Αλλαγής (Least Significant Change-LSC). Η 
LSC παρέχει ένα εύρος τιμών που ένα συγκεκριμέ-
νο τεστ πρέπει να υπερβεί ώστε να έχει επιτευχθεί 
ένα αληθινό βιολογικό φαινόμενο. Φαίνεται ότι η 
βιολογική διακύμανση για τους ΒΔΟΜ στον ορό 
είναι 25 - 30% ενώ για τους δείκτες των ούρων εί-
ναι της τάξεως του 40-70% (Καπετάνος Γ., 2012). 
Επιπλέον οι τιμές στον ορό δεν απαιτούν διόρθω-
ση. Ωστόσο, η λήψη αίματος θεωρείται επεμβατική 
πράξη και υπόκειται σε ημερήσια και μη διακύμαν-
ση (Smith SM et al, 2004).

Όσον αφορά το χειρισμό και την αποθήκευση 
των δειγμάτων αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρωτεΐ-
νες είναι ιδιαίτερα ασταθείς και η πυριδινολίνη και 
η δεοξυπυριδινολίνη είναι ευαίσθητες σε υπεριώ-
δη ακτινοβολία, γι’αυτό και τα δείγματα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε αδιαφανή δοχεία και να ψύχο-
νται ή να καταψύχονται άμεσα.

5β.Η αναλυτική μεταβλητότητα

Με τη βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων, τη 
χρήση της χημειοφωταύγειας και των ανοσοενζυμι-
κών μεθόδων (ELISA) έχει επιλυθεί το μείζων κατά 
το παρελθόν ζήτημα της αναλυτικής μεταβλητότη-
τας . Ο συντελεστής μεταβλητότητας κυμαίνεται 
πλέον στα επίπεδα του 5% (Καπετάνος Γ., 2012). 
Ελαττώνοντας τη μεταβλητότητα ενός δείκτη μπο-
ρούμε να βελτιώσουμε την προγνωστική του αξία.
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6. ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Οι βιοχημικοί δείκτες οστικής εναλλαγής δεν 
αντικαθιστούν τα μηχανήματα διπλής ενεργειακής 
δέσμης ακτίνων Χ (DXA) στη διάγνωση της οστεο-
πόρωσης. Εντούτοις χρησιμεύουν:

στην πρόβλεψη της οστικής πυκνότητας –

στην επιλογή των ασθενών για αντιοστεο- –
κλαστική/ οστεοπαραγωγική αγωγή

στην επαρκή παρακολούθηση της αποτελε- –
σματικότητας της θεραπευτικής αγωγής

στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης  –
του ασθενούς στη θεραπεία

στην πρόγνωση του ρυθμού οστικής απώ- –
λειας

στην πρόγνωση του συνολικού καταγματι- –
κού κινδύνου (Εργαστηριακή προσέγγιση 
της οστεοπόρωσης και ποιοτική διασφάλιση 
των μετρήσεων, 2005, Romero Barco CM et 
al, 2012)

6.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Οι μέσες τιμές των βιοχημικών δεικτών οστικής 
εναλλαγής είναι υψηλότερες στους ασθενείς με 
οστεοπόρωση, σε σχέση με τις αντίστοιχες φυσιο-
λογικών ατόμων της αυτής ηλικίας και φύλου. Σε 
πρόσφατες μελέτες, η μέση απέκκριση δεοξυπυ-
ριδινολίνης (DPD) στα ούρα ήταν κατά 20-100% 
υψηλότερη στους ασθενείς με οστεοπόρωση από 
την αντίστοιχη φυσιολογικών ατόμων (Seibel MJ 
et al, 1994, Bettica P et al, 1996). Παρόμοια απο-
τελέσματα έχουν βρεθεί και από τις μετρήσεις άλ-
λων δεικτών (Ebeling PR et al, 1992). Αναφέρεται 
επίσης αντίστροφη συσχέτιση της οστικής πυκνότη-
τας και των επιπέδων βιοχημικών δεικτών οστικού 
μεταβολισμού κυρίως όσον αφορά δείκτες οστικής 
απορρόφησης σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας (Καπε-
τάνος Γ., 2012).

Οι βιοχημικοί δείκτες δε θεωρούνται χρήσιμοι 
στο να θέσουν τη διάγνωση της οστεοπόρωσης 
λόγω της επικάλυψης που διαπιστώνεται ανάμεσα 
σε τιμές φυσιολογικών ατόμων και τιμές ασθενών 

με οστεοπόρωση. Επιπλέον, η διαγνωστική χρησι-
μότητα μιας μόνο μέτρησης είναι πολύ περιορισμέ-
νη λόγω της υψηλής βιολογικής μεταβλητότητας 
των οστικών δεικτών. Γι’αυτό και δεν συνιστάται να 
εκτελούνται προκειμένου να τεθεί διάγνωση οστε-
οπόρωσης (Marcus R et al, 1999).

6.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η εμφάνιση καταγμάτων σε φυσιολογικούς με 
βάση τη μέτρηση DEXA ασθενείς οδήγησε στην 
αναζήτηση άλλων παραμέτρων συνεκτίμησης του 
καταγματικού κινδύνου. Η μέτρηση των βιοχημικών 
δεικτών οστικού μεταβολισμού προσφέρει στην 
εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου ανεξάρτητα 
ή επικουρικά με την οστική πυκνότητα (Καπετάνος 
Γ., 2012).

Η συσχέτιση υψηλών επιπέδων βιοχημικών δει-
κτών οστικού μεταβολισμού με αυξημένη πιθανότητα 
εμφάνισης σπονδυλικού ή μη σπονδυλικού κατάγμα-
τος είναι τεκμηριωμένη από μεγάλες επιδημιολογικές 
μελέτες (Beetling PR et al, 1996, Melton LJ III et al, 
1997, Delmas E et al, 2004). Η συσχέτιση αυτή είναι 
ισχυρότερη για τους δείκτες οστικής απορρόφησης 
και αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σε γυναίκες με οστεοπόρωση ισχίου και αυξη-
μένα επίπεδα CTx ορού ο σχετικός καταγματικός 
κίνδυνος ήταν 55% στην πενταετία. Αυτή η πιθα-
νότητα ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τον κίνδυ-
νο ασθενών που είχαν μόνο οστεοπόρωση ισχίου 
(39%) ή μόνο αυξημένους δείκτες (25%)(Chapurlat 
et al, 2000).

Σε ασθενείς υπό θεραπεία με ζολεδρονικό οξύ 
η μείωση των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού κατά 40-60% τον πρώτο χρόνο θεραπείας 
συσχετίζεται με μείωση του καταγματικού κινδύ-
νου στη σπονδυλική στήλη κατά 77% και στο ισχίο 
κατά 41% στην τριετία (Saag K et al, 2007,Black 
DM et al, 2007).

Η συνεκτίμηση των επιπέδων βιοχημικών δει-
κτών οστικού μεταβολισμού και του αποτελέσμα-
τος της DXA οδηγούσε σε αύξηση της ειδικότητας 
στη διάγνωση των ασθενών με αυξημένο καταγ-
ματικό κίνδυνο χωρίς να επηρεάζεται η ευαισθη-
σία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ατόμων που θα 
πρέπει να λάβουν θεραπεία για να προληφθεί ένα 
κάταγμα να μειώνεται (Garnero P et al, 1998).
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6.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ 
ΑΤΙ ΚΟΤΗ Τ ΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Ένα από τα μειονεκτήματα της χρήσης της μεθό-
δου οστικής πυκνομετρίας DXA είναι η βραδύτητα 
στην εκτίμηση του αποτελέσματος καθώς μπορεί 
να χρειαστούν 1-2 χρόνια για τον καθορισμό της 
αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Ο προσδιο-
ρισμός των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού φαίνεται να προσφέρει ταχύτερα συμπε-
ράσματα. Συγκεκριμένα όσον αφορά τους δείκτες 
οστικής απορρόφησης (τελοπεπτίδια, ανθεκτική 
στο άλας του τρυγικού οξέως όξινη φωσφατάση-
TRAP 5b) η ανταπόκριση αρχίζει 3-6 μήνες μετά 
την έναρξη της θεραπείας και όσον αφορά τους 
δείκτες οστικής παραγωγής (οστεοκαλσίνη, οστικό 
κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης κλπ) 6-12 μήνες 
μετά (Seibel MJ, 2003).

Από τους βιοχημικούς δείκτες αυτοί που παρου-
σιάζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα 
είναι τα τελοπεπτίδια NTx και CTx σε ορό και ούρα 
καθώς και η ανθεκτική στο άλας του τρυγικού οξέ-
ως όξινη φωσφατάση. Η μείωση τους όταν υπάρ-
χει καλή ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία, 
φθάνει σε μερικές περιπτώσεις και το 80%. Οι δεί-
κτες αυτοί φαίνεται να υπερτερούν της μέτρησης 
πυριδινολίνης/δεοξυπυριδινολίνης στα ούρα δει-
κτών που χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρό-
νια ως «gold standard». (Εργαστηριακή προσέγ-
γιση της οστεοπόρωσης και ποιοτική διασφάλιση 
των μετρήσεων, 2005).

Η προσέγγιση που έχει επικρατήσει σήμερα στον 
έλεγχο της αντιοστεοκλαστικής /οστεοπαραγωγι-
κής θεραπείας είναι μέτρηση της οστικής πυκνότη-
τας και ενός δείκτη οστικής απορρόφησης και ενός 
δείκτη οστικής παραγωγής πριν τη θεραπεία. Συ-
στήνεται επανάληψη των δεικτών οστικής εναλλα-
γής στους 3-6 μήνες και της οστικής πυκνομετρίας 
μετά από ένα χρόνο. Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται 
στην παρατήρηση ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πτώ-
ση των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού 
τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος στην οστική πυ-
κνότητα (Garnero P et al, 1994).

Η έναρξη και ο βαθμός μείωσης των βιοχημι-
κών δεικτών οστικού μεταβολισμού εξαρτάται από 
το είδος της θεραπείας, το μετρούμενο δείκτη, την 

οδό χορήγησης (πιο γρήγορη ανταπόκριση στην 
ενδοφλέβια οδό χορήγησης) κ.α. Κλινικές μελέτες 
αναφέρουν έως 60% μείωση των δεικτών οστικής 
απορρόφησης, ενώ η μείωση των δεικτών οστι-
κής παραγωγής ανέρχεται έως και 30% μετά από 
αντιοστεοκλαστικές θεραπείες. Στις αναβολικές 
θεραπείες υπάρχει αρχική αποσύζευξη απορρόφη-
σης και παραγωγής (1-3 μήνες) που ακολουθείται 
από καθυστερημένη αύξηση των δεικτών οστικής 
απορρόφησης (Καπετάνος Γ., 2012).

Σε μια μελέτη μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
που ελάμβαναν αλενδρονάτη παρουσίασαν μείω-
ση 40% των επιπέδων ΝΤχ ούρων και 20% της 
οστεοκαλσίνης στους 6 μήνες, είχαν 92% πιθανό-
τητα για θετική ανταπόκριση στη σπονδυλική στή-
λη μετά δύο χρόνια. Ωστόσο αλλαγές των δεικτών 
πάνω από τα προαναφερθέντα όρια ήταν φτωχής 
περαιτέρω προγνωστικής αξίας της οστικής απώ-
λειας με τη θεραπεία με αλενδρονάτη (Garnero P 
et al, 1994).

Σε μια μετα-ανάλυση 18 κλινικών μελετών, 
βρέθηκε ότι κατά τη διάρκεια αντιοστεοπορωτι-
κής αγωγής, μια μείωση 70% των δεικτών οστικής 
απορρόφησης, μείωσε τον κίνδυνο σπονδυλικών 
καταγμάτων κατά 40%, ενώ μία μείωση κατά 50% 
των δεικτών οστικού σχηματισμού μείωσε τον κα-
ταγματικό κίνδυνο κατά 44% (Hochberg MC et al, 
2002). Σε μια άλλη μελέτη, αύξηση των δεικτών 
οστικού σχηματισμού (οστικό κλάσμα της αλκα-
λικής φωσφατάσης και PINP) ένα μήνα μετά την 
έναρξη της θεραπείας με τεριπαρατίδη συσχετίστη-
κε με βελτίωση στην οστική ανακατασκευή (Dobnig 
H et al, 2005).

Εκτός από την παρακολούθηση της αποτελε-
σματικότητας της θεραπείας, οι βιοχημικοί δείκτες 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη του ρυθ-
μού οστικής απώλειας. Μελέτες σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες χωρίς θεραπεία, έχουν αποδείξει 
ότι αυτές που είχαν αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΤχ 
εμφάνισαν μεγαλύτερη οστική απώλεια τον πρώτο 
χρόνο, ενώ αντίθετα γυναίκες με χαμηλή ΝΤχ πα-
ρουσίασαν μικρότερη απώλεια οστικής μάζας. Με 
τους βιοχημικούς δείκτες μπορούμε να εκτιμήσου-
με το ρυθμό οστικής απώλειας με μετρήσεις ανά 
2-3 μήνες (Ross PD et al, 1998).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
O προσδιορισμός των βιοχημικών δεικτών οστι-

κής εναλλαγής δεν είναι χρήσιμος για τη διάγνωση 
της οστεοπόρωσης.

Ο προσδιορισμός των βιοχημικών δεικτών οστι-
κού μεταβολισμού είναι χρήσιμος για την αναγνώ-
ριση γυναικών υψηλού κινδύνου για κάταγμα. Δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για άνδρες και άτομα 
μη λευκής φυλής.

Ο συνδυασμός αυξημένων βιοχημικών δει-
κτών οστικού μεταβολισμού με μειωμένη οστική 
πυκνότητα (BMD) έχει μεγαλύτερη προγνωστική 
αξία αναφορικά με τον κίνδυνο κατάγματος απ’ότι 
η κάθε παράμετρος μεμονωμένα (Κατευθυντήρι-
ες γραμμές για τη διάγνωση και τη θεραπεία της 
οστεοπόρωσης στην Ελλάδα, 2009)

Η πρώιμη μείωση των βιοχημικών δεικτών οστι-
κού μεταβολισμού κατά τη θεραπεία με αντιοστε-
οκλαστική αγωγή έχει προγνωστική σημασία για 
τη μελλοντική αύξηση της BMD και τη μείωση του 
καταγματικού κινδύνου.

Συνιστάται η μέτρηση ενός δείκτη οστικής απορ-
ρόφησης και ενός δείκτη οστικού σχηματισμού πριν 
τη θεραπεία και 3-6 μήνες μετά την έναρξη της θε-
ραπείας (Καπετάνος Γ., 2012)

Η μέτρηση των δεικτών πρέπει να γίνεται σε 
πρωινό δείγμα ορού νήστεως του ατόμου και απο-
χής από έντονη σωματική άσκηση τις τελευταίες 
δύο ημέρες.
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Περίληψη
Οι λοιμώξεις της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνουν ομάδα 

κλινικών καταστάσεων. Εκτείνονται από την παιδική ή νεογνική δι-
σκίτιδα μέχρι τις βαριές λοιμώξεις μετά από επεμβάσεις στη ΣΣ. 
Συνηθέστερες είναι οι μικροβιακές και μυκητιασικές λοιμώξεις, η 
παιδική δισκίτιδα, τα επισκληρίδια αποστήματα και οι μετεγχειρη-
τικές λοιμώξεις. Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος της θεραπείας και απαιτεί υψηλό δείκτη υπόνοιας 
ιδίως επί ασθενών υψηλού κινδύνου. Η ταυτοποίηση και η αξιολό-
γηση του λοιμογόνου παράγοντα προσδιορίζει και την έκταση της 
λοίμωξης. Η σταθερότητα της ΣΣ και η εμφάνιση νευρολογικών 
ελλειμμάτων αξιολογούνται καθορίζουν και το αποτέλεσμα της 
θεραπείας. Οι στόχοι της θεραπείας περιλαμβάνουν την εκρίζωση 
της λοίμωξης, την απάλειψη του άλγους, την αποτροπή ή την ανά-
ταξη των νευρολογικών ελλειμμάτων, τη βελτίωση της θρέψης και 
τη διατήρηση της σταθερότητας της ΣΣ.

Spinal infections

Bischiniotis I. St. - Giannarakis A. P.

Abstract
Spinal infections can occur in a variety of clinical situations. 

Their presentation ranges from the infant with diskitis who is 
unwilling to crawl or walk to the adult who develops an infec-
tion after a spinal procedure. The most common types of spi-
nal infections are hematogenous bacterial or fungal infections, 
pediatric diskitis, epidural abscess, and postoperative infections. 
Prompt and accurate diagnosis of spinal infections, the corner-
stone of treatment, requires a high index of suspicion in at-risk 
patients and the appropriate evaluation to identify the organism 
and determine the extent of infection. Neurologic function and 
spinal stability also should be carefully evaluated. The goals of 
therapy should include eradicating the infection, relieving pain, 
preserving or restoring neurologic function, improving nutrition, 
and maintaining spinal stability.
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Εισαγωγή
Πριν από την εισαγωγή των αντιβιοτικών η θνη-

τότητα των ασθενών με λοιμώξεις της ΣΣ έφθανε 
το 25% (Guri 1946). Η θεραπεία με τα αντιβιοτικά 
σε συνδυασμό με το χειρουργικό καθαρισμό και τη 
σταθεροποίηση ελάττωσε τη θνητότητα στο 5% 
έως 15% (Carragee 1997, Garcia και Grantham 
1960, Eismont και συν 1983, Batson 1967). Η 
πρώιμη διάγνωση επίσης έχει βελτιώσεις τα απο-
τελέσματα εφόσον επιτρέπει την έγκαιρη έναρξη 
της θεραπείας με αντιβιοτικά και αποτρέπει το σχη-
ματισμό αποστημάτων, επιτρέπει τη διατήρηση της 
σταθερότητας και την αποτροπή εμφάνισης νευρο-
λογικών ελλειμμάτων.

Η λοιμώξεις της Σ. Σ. αξιολογούνται με βάση 
την εντόπισή τους, τους παθογόνους μικροοργα-
νισμούς που εμπλέκονται, την οδό της λοίμωξης 
και την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς. 
Η εντόπιση της λοίμωξης περιλαμβάνει τα οστά 
της Σ. Σ., το μεσοσπονδύλιο δίσκο, τον επισκλη-
ρίδιο χώρο αλλά και τους άλλους περιβάλλο-
ντες ιστούς. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εί-
ναι συνήθως μικρόβια ή μύκητες. Παρόλα αυτά 
η ευρεία χρήση των αντιβιοτικών και η αύξηση 
του αριθμού των ανοσοκατεσταλμένων ασθε-
νών έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση λοιμώξεων 
που οφείλονται σε ασυνήθιστους μικροοργανι-
σμούς.

Η συστηματική προσέγγιση περιλαμβάνει την 
ξεχωριστή εξέταση των επιμέρους λοιμώξεων 
της ΣΣ. Η παρουσίαση και η επάρκεια των ποικί-
λων στοιχείων της αρχικής αξιολόγησης διαφέρει 
σημαντικά για την οξεία αιματογενή λοίμωξη, την 
κοκκιωματώδη σπονδυλική λοίμωξη, την αιματο-
γενή δισκίτιδα επί των παιδιών και νεογνών, τα 
επισκληρίδια αποστήματα και τη μετεγχειρητική 
λοίμωξης της Σ. Σ..

Παθολογική φυσιολογία των 
λοιμώξεων της σπονδυλικής στήλης

Η οστεομυελίτιδα των σπονδύλων είναι μια 
βακτηριδιακή λοίμωξη που μπορεί να προέρχεται 
από μια ποικιλία αρχικών εντοπίσεων. Αυτές είναι ο 
άμεσος ενοφθαλμισμός, η επέκταση κατά συνέχεια 
ιστών από γειτονικά όργανα και ιστούς ή αιματογε-
νή διασπορά. Ο άμεσος ενοφθαλμισμός μπορεί να 
είναι το αποτέλεσμα διατιτραινουσών κακώσεων 

από διαδερμικές ή ανοικτές επεμβάσεις επί της Σ. 
Σ. (χημειονουκλεόλυση, δισκογράφημα, δισκεκτο-
μή) που γίνονται επί των μεσοσπονδυλίων δίσκων. 
Η τοπική διασπορά των μικροβίων ή των παθο-
γόνων μυκήτων μπορεί να γίνει στη πορεία της 
επέκτασης ενδοκοιλιακών ή οπισθοπεριτοναϊκών 
αποστημάτων. Παρόλα αυτά ο άμεσος ενοφθαλ-
μισμός στο νωτιαίο σωλήνα είναι πιθανότερος ως 
αποτέλεσμα των ολοένα συχνότερων επεμβάσεων 
επί της Σ. Σ. αν και η αιματογενής διασπορά είναι 
ο συνηθέστερος μηχανισμός λοίμωξης της ΣΣ. Η 
δυνητική προέλευση των παθογόνων μικροοργανι-
σμών περιλαμβάνει το δέρμα, και τα μαλακά μόρια, 
των ενδοθήλιο των αγγείων και την ουροαποχε-
τευτική οδό.

Δύο είναι οι κυριότερες θεωρίες της προέλευ-
σης της αιματογενούς διασποράς: είναι η φλεβική 
θεωρία και αρτηριακή θεωρία. Ο Batson (1967) 
είναι ο θεμελιωτής της φλεβικής θεωρίας αξιοποι-
ώντας της παρατηρήσεις τόσο επί ζώντων ζώων 
όσο και μετά από πειραματικές παρατηρήσεις επί 
πτωμάτων. Κατέδειξε ότι υπάρχει παλίνδρομη ροή 
από τα φλεβικά πλέγματα της ελάσσονος πυέλου 
μέσω των στερούμενων βαλβίδων μηνιγγοραχιαί-
ων φλεβών. Κατά την αρτηριακή θεωρία του Wiley 
και Trueta (1959) ο ενοφθαλμισμός γίνεται στο 
επίπεδο του δικτύου των τελικών αρτηριολίων στο 
επίπεδο των επιφύσεων των σπονδυλικών σωμά-
των. Και οι δύο μηχανισμοί είναι πιθανό να συνυ-
πάρχουν στο σχηματισμό μιας λοιμώδους εστίας 
στη ΣΣ. Στην αυχενική μοίρα της ΣΣ είναι δυνατή 
η επινέμηση της λοίμωξης από το μεγάλο οπισθο-
φαρυγγικό προσπονδυλικό φλεβικό δίκτυο (Parke 
και συν 1984).

Η τοπική επέκταση της λοίμωξης μπορεί να 
γίνει με πολλούς τρόπους. Από τη στιγμή της 
εγκατάστασης της λοίμωξης στην επίφυση ενός 
σπονδυλικού σώματος αυτή μπορεί να υποστεί 
ρήξη και να επινεμηθεί στο γειτονικό μεσοσπον-
δύλιο δίσκο και στο επόμενο σπονδυλικό σώμα. 
Το δισκικό υλικό είναι σχετικώς ανάγγειο και κα-
ταστρέφεται εύκολα από τα βακτηριδιακά ένζυμα 
(εικ. 1).
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Εικόνα 1. - Αριστερά στην ακολουθία Τ1 παρατηρείται οίδη-
μα του μεσοσπονδυλίου διαστήματος και επινέμησή του στα 

γύρω μαλακά μόρια. Δεξιά η Τ2 ακολουθία δεικνύει πυκνότη-
τα του σήματος από το Ο3 -Ο4 λόγω πυογόνου δισκίτιδας και 

οστεομυελίτιδας.

Κατά την αυχενική μοίρα της Σ.Σ. εάν η λοίμωξη 
διαπερνά την προσπονδυλική περιτονία, μπορεί να 
γίνει επέκταση σο μεσοθωράκιο, ή στον υπερκλεί-
διο βόθρο αυξάνοντας έτσι τη βαρύτητα της προ-
σβολής. Όσον αφορά στην ΟΜΣΣ ο σχηματισμός 
των αποστημάτων μπορεί να ακολουθήσει τη δι-
αδρομή του μείζονα ψοΐτη μυ και από εκεί στο 
γλουτό (βόθρο του απιοειδούς), την περιπρωκτι-
κή περιοχή, τη βουβωνική χώρα ακόμη και μέχρι 
τον ιγνυακό βόθρο. Η επέκταση της λοίμωξης από 
το σπονδυλικό σώμα ή τον μεσοσπονδύλιο δίσκο 
εντός του νωτιαίου σωλήνα μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα το σχηματισμό επισκληριδίου απο-
στήματος ή ακόμη και σε σηπτική μηνιγγίτιδα. Η 
καταστροφή των σπονδυλικών σωμάτων και του 
μεσοσπονδύλιου δίσκου μπορεί να οδηγήσει σε 
καθίζηση και μηχανική αστάθεια. Επιπροσθέτως, 
μετά την καθίζηση του σπονδυλικού σώματος το 
μολυσμένο οστούν ή ο κοκκιώδης ιστός μπορεί 
να παλινδρομήσει στο νωτιαίο σωλήνα με αποτέ-
λεσμα την πίεση επί των νευρικών σχηματισμών 
ή ακόμη και αγγειακή απόφραξη τροφοφόρων 
αγγείων της περιοχής. Επί οστεομυελίτιδας από 
κοινά μικρόβια η ΟΜΣΣ προσβάλλεται συχνότε-
ρα από όσο προσβάλλονται η ΑΜΣΣ και η ΘΜΣΣ 
(Sapico και Montgomerie 1990).

Η αιτιοπαθογένεια των σπονδυλικών λοιμώξε-
ων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ενηλίκων και 
των παιδιών επειδή υπάρχουν ανατομικές διαφο-

ρές στην αγγειακή ανατομή των σπονδύλων. Στα 
παιδιά, οι αγγειακές συνδέσεις διαπερνούν το δι-
άστημα μεταξύ του χόνδρινου αυξητικού χόνδρου 
της σπονδυλικής επίφυσης και καταλήγουν στον 
πηκτοειδή πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου. 
Αυτές οι συνδέσεις παρέχουν δίοδο για τον άμε-
σο ενοφθαλμισμό των μικροοργανισμών εντός του 
πηκτοειδούς πυρήνος. Από τη στιγμή που οι αγγει-
ακές αυτές συνδέσεις παύουν να υπάρχουν στους 
ενήλικες η άμεση διασπορά στο μεσοσπονδύλιο 
δίσκο δεν είναι δυνατή αλλά η επέκταση γίνεται 
με άμεση ρήξη της λοιμώδους εστίας διαμέσου της 
επίφυσης προς αυτόν.

Η νευρολογική συμπτωματολογία μπορεί να εί-
ναι μια καταστροφική αλληλουχία στη διαδρομή 
της σπονδυλικής λοίμωξης. Υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν 
νευρολογική βλάβη. Η άμεση επινέμηση σηπτικού 
υλικού μέσα στον νωτιαίο σωλήνα μπορεί να κα-
ταλήξει σε σχηματισμό επισκληριδίου αποστήμα-
τος που προκαλεί πίεση επί νευρικών στοιχείων 
ή μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση ή έμφραγμα 
που αφορά στην αγγειακή υποδομή της περιοχής 
και αγγειακή βλάβη του νωτιαίου μυελού. Η άμε-
ση αιματογενής διασπορά σπανίως καταλήγει σε 
σχηματισμό επισκληριδίου αποστήματος χωρίς την 
παρουσία δισκίτιδας ή οστεομυελίτιδας. Μπορεί 
επίσης να υπάρξουν παθολογικά κατάγματα συνο-
δευόμενα από εκπυρήνιση είτε σηπτικού υλικού είτε 
οστικών στοιχείων μέσα στο νωτιαίο σωλήνα. Ως 
αποτέλεσμα των ανωτέρω μπορεί να παρατηρηθεί 
κύφωση ή/και αστάθεια από την καταστροφή του 
μεσοσπονδύλιου δίσκου, του σώματος του σπον-
δύλου και οπίσθιων σταθεροποιητικών στοιχείων 
που μπορεί να προκαλέσουν πίεση επί νευρικών 
στοιχείων. Οι Eismont και συν (1983) αναφέρουν 
πολλούς επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου που 
προδιαθέτουν σε εμφάνιση νευρολογικών επιπλο-
κών όπως: σακχαρώδη διαβήτη, ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα, χρήση στεροειδών, προχωρημένη ηλικία, 
πιο κεφαλική εντόπιση της λοίμωξης (δηλαδή θω-
ρακική ή αυχενική) και λοίμωξη από στελέχη του 
σταφυλόκοκκου.

Η παθοφυσιολογία της κοκκιωματώδους 
σπονδυλικής λοίμωξης διαφέρει από εκείνη της 
πυώδους. Η πιο συχνή μορφή κοκκιωματώδους 
νόσου είναι αυτή που οφείλεται στο Μυκοβακτη-
ρίδιο της φυματίωσης (ν. του Pott). Αν και εί-
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ναι ενδημική σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 
η φυματίωση είχε περίπου εξαλειφθεί από τις 
ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια πρόσφατη ανα-
ζωπύρωση με ανθεκτικά στελέχη και επί ασθε-
νών με επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (HIV). 
Αν και αυτή συμποσούται στο 10% των ασθενών 
που εμφανίζουν μυοσκελετική φυματίωση το 
50% αυτής περιλαμβάνει ασθενείς με σπονδυλι-
κή εντόπιση. Ανάλογα με τις σειρές αναφέρονται 
ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 10% έως 61% 
παρουσιάζουν σε κάποια φάση της διαδρομής 
της νόσου νευρολογικές επιπλοκές (Boachie-
Adjei και Squillante 1996).

Όταν πρόκειται για φυματιώδη λοίμωξη η 
πρωτοπαθής οδός διασποράς της νόσου προς 
τη ΣΣ είναι αιματογενής από την αναπνευστική ή 
την ουροαποχετευτική οδό αν και έχει αναφερ-
θεί απευθείας επινέμηση από τους παρακείμενους 
ιστούς. Έχουν αναφερθεί τρία βασικά πρότυπα 
προσβολής των σπονδυλικών σωμάτων: περιδι-
σκική, κεντρική και πρόσθια (Doub και Badgley 
1993). Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι η περι-
δισκική και συμβαίνει πλησίον της επίφυσης του 
σπονδύλου και διασπείρεται γύρω από αυτόν. Η 
επέκταση γύρω από τον σπόνδυλο επισυμβαίνει 
όταν το κοκκιωματώδες αποστηματικό υλικό δια-
σπείρεται κάτω από τον πρόσθιο επιμήκη σύνδε-
σμο. Αντιθέτως προς την εντόπιση των πυογόνων 
λοιμώξεων, ο μεσοσπονδύλιος δίσκος καθαυτός 
παραμένει συνήθως ανέπαφος. Κεντρική προ-
σβολή επισυμβαίνει στο μέσο του σπονδυλικού 
σώματος και μπορεί να εκλειφθεί εσφαλμένα ως 

όγκος. Η καταστροφή του σπονδυλικού σώματος 
θα καταλήξει τότε σε παραμόρφωση. Η πρόσθια 
προσβολή αρχίζει κάτω από τον πρόσθιο επιμήκη 
σύνδεσμο προκαλώντας αναδίπλωση του σπον-
δυλικού σώματος (εικ. 2).

Σε αντίθεση με τη περιδισκική προσβολή που 
επηρεάζει μία σπονδυλική μονάδα η πρόσθια προ-
σβολή μπορεί να προκαλέσει σπονδυλικό απόστη-
μα που επεκτείνεται σε περισσότερα επίπεδα. Η 
πρωτοπαθής προσβολή των οπισθίων στοιχείων 
δεν είναι συνηθισμένη. Σε τοπικό επίπεδο η θω-
ρακική μοίρα της ΣΣ προσβάλλεται περισσότερο, 
ακολουθεί η ΟΜΣΣ και η ΑΜΣΣ. Η παρασπονδυ-
λική επέκταση με σχηματισμό αποστημάτων είναι 
συνηθισμένη και μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε 
επίπεδο.

Οι λοιμώξεις της ΣΣ ταξινομούνται σε οξείες, 
υποξείες και χρόνιες τούτου εξαρτωμένου από τη 
διάρκεια των συμπτωμάτων. Αν τα συμπτώματα 
διαρκέσουν λιγότερα από 3 εβδομάδες η λοίμω-
ξη θεωρείται οξεία, από 3 εβδομάδες έως 3 μήνες 
θεωρείται υποξεία. Οι χρόνιες λοιμώξεις διαρκούν 
για περισσότερο από 3 μήνες και προκαλούνται 
είτε από δυνητικά αθώους μικροοργανισμούς και 
είναι κοκκιωματώδεις κατά τη φύση τους ή εφόσον 
τυχαίνουν ανεπαρκούς θεραπείας (δηλαδή λοιμώ-
ξεις από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή από την 
παρουσία ξένων σωμάτων στην εστία της λοίμω-
ξης).

Εικ. 2 - Καθίζηση σπονδυλικού σώματος και παρασπονδυλική σκίαση των μαλακών μορίων. Η μαγνητική τομογραφία δεικνύει 
μεγάλα πρόσθια αποστήματα κατά την Τ1 ακολουθία. Παροχέτευση του αποστήματος διά βελόνης υποβοηθούμενη από αξονική 

τομογραφία.
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Κλινική αξιολόγηση

Πυογόνος σπονδυλική οστεομυελίτιδα

Η πυογόνος σπονδυλική οστεομυελίτιδα είναι 
πιο συχνή στους άρρενες και πιο συχνή στους ηλι-
κιωμένους (Carragee 1997, Krogsgaard και συν 
1998). Παρόλα αυτά, η επίπτωση της λοίμωξης 
αυξάνει στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες λόγω 
της αύξησης των εξαρτημένων ατόμων ή των 
ανοσοκατεσταλμένων ή μετά χημειοθεραπεία. Συ-
νακόλουθα οι σπονδυλικές λοιμώξεις πρέπει να 
περιλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση της ρα-
χιαλγίας με ταχεία επέλευση σε ασθενείς μεγαλύτε-
ρους από 50 χρόνων ή πάσχοντες από σακχαρώδη 
διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ανοσοκαταστολή 
(περιλαμβανομένων των νοσημάτων που την προ-
καλούν ή φαρμακολογική) ή ιστορικό εξάρτησης 
από ουσίες.

Η κλινική εικόνα της σπονδυλική οστεομυελίτι-
δας εξαρτάται από την εντόπιση της λοίμωξης, τη 
λοιμικότητα του παθογόνου μικροοργανισμού και 
την ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή. Η χαμηλή 
ραχιαλγία ή η αυχεναλγία είναι τα πιο συγκεκριμένα 
συμπτώματα της πυογόνου λοίμωξης. Σε πάνω από 
το 90% των ασθενών η εισβολή του άλγους είναι 
σχεδόν οξεία και συνδυάζεται με σπασμό των πα-
ρασπονδυλικών μυών. Το άλγος εμφανίζεται κατά 
τις νυκτερινές ώρες και συνήθως είναι ανεξάρτητο 
του βαθμού της δραστηριότητας. Λιγότερο συνηθι-
σμένα είναι τα ριζιτικά άλγη κατά το άνω ή το κάτω 
άκρο αλλά μπορεί να συνυπάρχουν με νευρολογι-
κή προσβολή που υπάρχει σε λιγότερο από το 10% 
των ασθενών. Στο 50% των ασθενών παρατηρείται 
πυρετός που μπορεί να εισβάλλει προοδευτικά επί 
μια αρχική περίοδο αρκετών εβδομάδων ή μηνών 
μέχρι τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου.

Η παρουσία άλλων σημείων ή συμπτωμάτων 
εξαρτάται από την έκταση της λοιμώδους προσβο-
λής. Οι ασθενείς με ψοϊτικά αποστήματα μπορεί νε 
εμφανίζουν άλγος κατά την έκταση του ισχίου. Ο 
σχηματισμός αυχενικών αποστημάτων μπορεί να 
οδηγήσει στην εμφάνιση ραιβοκράνου ή δυσφα-
γίας. Αποτέλεσμα του σχηματισμού αποστημάτων 
μπορεί να είναι πολυριζοπάθεια, μυελοπάθεια, ή 
τέλεια παράλυση, αστάθεια ή σπονδυλική παρα-
μόρφωση. Η άμεση διασπορά σηπτικού υλικού από 
το απόστημα στον επισκληρίδιο χώρο μπορεί να 
καταλήξει σε πυώδη μηνιγγίτιδα.

Για την πλειονότητα των λοιμώξεων της ΣΣ 
είναι υπεύθυνοι Gram θετικοί κόκκοι τόσο στους 
ενήλικες όσο και στα παιδιά με τον Χρυσίζοντα 
Σταφυλόκοκκο να ευθύνεται για περισσότερο από 
50% των περιπτώσεων. Οι λοιμώξεις που οφείλο-
νται σε Gram αρνητικά βακτηρίδια όπως είναι η 
Escherichia Coli, η Ψευδομονάδα και στελέχη του 
γένους Πρωτεύς μπορεί να επιπλέξουν λοιμώξεις 
της ουροαποχετευτικής οδού ή επεμβάσεις στην 
περιοχή αυτή. Οι αναερόβιες λοιμώξεις αναζητού-
νται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή μετά 
από διατιτραίνουσες κακώσεις. Μικροοργανισμοί 
μικρής λοιμικότητας όπως είναι οι σταφυλόκοκκοι 
αρνητικοί στην πηκτάση και οι πρασινίζοντες έχουν 
ως αποτέλεσμα αφανείς λοιμώξεις. Αυτοί οι μικρο-
οργανισμοί μπορεί να μην καταστούν ανιχνεύσιμοι 
εκτός αν μετά από αιμοκαλλιέργειες λαμβανόμενες 
ακόμη και μετά από 10 ημέρες και δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται επιμολυσμένες εφόσον υπάρχει 
κλινική εικόνα λοίμωξης. Λοιμώξεις οφειλόμενες 
στο γένος Salmonella πιθανότατα εντερικής προέ-
λευσης μπορεί να προκαλέσει οστεομυελίτιδα της 
ΣΣ σε παιδιά που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική 
αναιμία.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να αποδει-
χθούν χρήσιμες αλλά δεν είναι ειδικές. Ο αριθμός 
των λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να αυξάνει στις 
οξείες λοιμώξεις αλλά είναι τυπικά φυσιολογικός 
στις υποξείες λοιμώξεις και στις χρόνιες. Η ταχύ-
τητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ) 
είναι πιο ευαίσθητος δείκτης και αυξάνει σε πάνω 
από το 90% των ασθενών. Η C- αντιδρώσα πρωτε-
ΐνη (CRP) που είναι δείκτης που αυξάνει στην οξεία 
φάση με ταχύτερη τάση επανόδου στο φυσιολο-
γικό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για την παρα-
κολούθηση της θεραπείας παρά για τη θεμελίωση 
της διάγνωσης παρά η ΤΚΕ. Μια ταχεία ελάττωση 
της CRP καταδεικνύει της επάρκεια της θεραπείας 
και μπορεί να χρησιμεύσει για τον προσδιορισμό 
του χρόνου που η ενδοφλέβια αγωγή μπορεί να 
μεταπέσει στην αντίστοιχη χορηγούμενη από του 
στόματος. Οι αιμοκαλλιέργειες μπορεί να αποδει-
χθούν αρνητικές σε πάνω από το 75% των ασθε-
νών, ιδιαιτέρως αν πρόκειται για λοίμωξη από 
μικρής λοιμικότητας μικροοργανισμούς. Είναι με-
γάλης σημασίας η καθυστέρηση της εφαρμογής 
θεραπείας με αντιβιοτικά μέχρι να καταστούν θε-
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τικές οι αιμοκαλλιέργειες εκτός αν πρόκειται για 
σηπτικό ασθενή και είναι απαραίτητα η εμπειρική 
εφαρμογή θεραπείας. Ακόμη και τότε η λήψη υλι-
κού προς καλλιέργεια πρέπει να γίνεται πριν από 
την εφαρμογή της θεραπείας.

Η αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων 
που ελέγχουν την κατάσταση της υποθρεψίας του 
ασθενούς είναι επίσης μεγάλης σημασίας για τη δι-
άγνωση της λοίμωξης. Απώλεια βάρους πάνω από 
30% του ιδεώδους κατά τη διάρκεια της νόσου 
δεικνύει βαριά υποθρεψία. Άλλες εργαστηριακές 
εξετάσεις που σχετίζονται με κατάσταση υποθρε-
ψίας περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της λευ-
κωματίνης του ορού (<3μg/DL), η τρανσφερρίνη 
(< 150 μ§/Ό^ και ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυτ-
τάρων (<800ml. Αν και αυτός είναι ένας προσδιο-
ρισμός που γίνεται ελάχιστα στην Ορθοπαιδική η 
μέτρηση της 24ώρου αποβολής κρεατινίνης στα 
ούρα με όρια (<10,5 mg για τους άνδρες και <5,8 
mg για τις γυναίκες και σημαίνει αρνητικό ισοζύγιο 
αζώτου που σχετίζεται με την υποθρεψία.

Βιοψία

Η οριστική διάγνωση της πυογόνου οστεομυελί-
τιδας της ΣΣ απαιτεί ταυτοποίηση του παθογόνου 
μικροοργανισμού με μια θετική αιμοκαλλιέργεια ή 
ακόμη καλύτερα θετική βιοψία και καλλιέργεια του 
υλικού που λαμβάνεται από αυτήν. Οι καλλιέργει-
ες μπορεί να έχουν διαγνωστική αξία σε ποσοστό 
που κυμαίνεται από 25-33% των περιπτώσεων 
(Carragee 1997). Οι καλλιέργειες που λαμβάνο-
νται κατά τη διάρκεια των μεγίστων των πυρετικών 
κυμάτων μπορεί να έχουν καλύτερα διαγνωστικά 
αποτελέσματα. Η βιοψία από την προσβεβλημένη 
περιοχή είναι πολλές φορές απαραίτητη για την δι-
άγνωση. Άλλες αιτίες προφανούς λοίμωξης όπως 
είναι τα ούρα πρέπει επίσης να εξετάζονται. Οι 
οστικές βιοψίες από τη ΣΣ μπορεί να γίνουν δια-
δερμικώς με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας ή 
ακτινοσκοπικό μηχάνημα με ενισχυτή εικόνας για 
να επικεντρωθεί στην εστία. Η ακρίβεια της κλει-
στής βιοψίας ποικίλλει αναλόγως και είναι περίπου 
70% (Torda και συν 1995). Κρίσιμοι παράγοντες 
για τη διαγνωστική αξία είναι η επάρκεια του δείγ-
ματος και η προηγηθείσα θεραπεία δι’ αντιβιοτικών. 
Ένα εστιακό δείγμα που ελήφθη από βιοψία διά 
βελόνης κατά Craig όταν πρόκειται για οστούν ή 
μια βελόνη tru-cut αν πρόκειται για μαλακά μόρια 
είναι προτιμότερες από τη βιοψία με λεπτή βελόνη 

εκτός αν έχει προηγηθεί σχηματισμός αποστήμα-
τος. Η θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να καθυστε-
ρήσει μέχρι να γίνει η βιοψία με επαρκές υλικό, η 
χρώση κατά Gram και η ιστοπαθολογική εξέταση. 
Εάν δεν επιβεβαιωθεί η διάγνωση κατά την πρώτη 
προσπάθεια μια δεύτερη κλειστή βιοψία μπορεί να 
επιχειρηθεί (Kornblum και συν 1998).

Η ανοικτή βιοψία ενδείκνυται όταν η κλειστή 
βιοψία αποτύχει στην ταυτοποίηση του μικροορ-
γανισμού, όταν η λοίμωξη είναι αδύνατο να προ-
σπελασθεί με κλειστές τεχνικές και όταν υπάρχει 
σημαντική καταστροφή και νευρολογικά φαινόμε-
να. Οι ανοικτές βιοψίες είναι πάνω να θέσουν τη 
διάγνωση σε πάνω από το 80% των περιπτώσεων 
(Sapico και Montgomerie 1979). Οι τεχνικές ελά-
χιστης παρέμβασης όπως είναι η λαπαροσκοπική 
ή θωρακοσκοπική προσπέλαση μπορεί επίσης να 
εφαρμοστούν όταν αυτή μπορεί να ελαττώσει τη 
νοσηρότητα της μεθόδου.

Τα υλικά από τις βιοψίες αποστέλλονται για 
χρώση κατά Gram και για καλλιέργειες για αερό-
βια και για αναερόβια μικρόβια, για μύκητες και για 
μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Οι καλλιέργειες 
πρέπει να αναμένονται για πάνω από 10 ημέρες για 
να αποκλειστεί η λοίμωξη από χαμηλής λοιμικότη-
τας μικρόβια. Οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις επί-
σης πρέπει να διενεργούνται για να αποκλειστούν 
μεταβολικές και νεοπλασματικές εξεργασίες στην 
περιοχή και για τη διαφορική διάγνωση ανάμεσα 
σε οξεία και χρόνια λοίμωξη και για ανιχνευθεί η 
λοίμωξη από οξεάντοχα μικρόβια και μύκητες. Η 
θετικότητα της αντίδρασης πολυμεράσης ως δια-
γνωστικό εργαλείο ιδιαίτερα για τις υποκρυπτόμε-
νες και χαμηλής εντάσεως λοιμώξεις (Berk και συν 
1996, Meier και συν 1993). Παρόλα αυτά υπάρχει 
πάντοτε το πρόβλημα των επιμολύνσεων και των 
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Φυματιώδης σπονδυλίτιδα

Η κλινική εικόνα του ασθενούς με φυματιώδη 
σπονδυλίτιδα ποικίλει ευρέως. Όπως και με την 
σπονδυλίτιδα από πυογόνους κόκκους το πιο συ-
χνό εύρημα είναι ο πόνος στη ράχη. Παρόλα αυτά ο 
πόνος αυτός είναι λιγότερο οξύς από ότι είναι στην 
πυογόνο λοίμωξη. Οι ασθενείς με χρόνια σπονδυ-
λίτιδα είναι συνήθως καταβεβλημένοι, εμφανίζουν 
απώλεια βάρους, πυρετούς και νυκτερινές εφιδρώ-
σεις. Εμφάνιση κυφωτικών παραμορφώσεων, νευ-
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ρολογικά ελλείμματα ή δερματικά συρίγγια μπο-
ρούν να υπάρχουν επί παρατεταμένων και βαριών 
λοιμώξεων. Τα νευρολογικά ελλείμματα μπορούν 
να οφείλονται σε επισκληρίδια επέκταση της φυ-
ματιώδους λοίμωξης από οστική καταστροφή με 
παλινδρόμηση του σηπτικού υλικού εντός του νω-
τιαίου σωλήνα ή από προοδευτική κυφωτική πα-
ραμόρφωση. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς εμφανίζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης νευρολογικών φαι-
νομένων. Η διαφορική διάγνωση των σπονδυλικών 
λοιμώξεων περιλαμβάνουν τους πρωτοπαθείς και 
μεταστατικούς όγκους, λοιμώξεις με άτυπα μυκο-
βακτηρίδια, καντιντίαση και ασπεργύλωση. Οι ανο-
σοκατεσταλμένοι ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο λοιμώξεων με άτυπα μυκοβακτηρίδια. Οι 
μυκητιασικές λοιμώξεις έχουν καταστεί κατά πολύ 
συχνότερες λόγω της αύξησης της συχνότητας της 
ΧΡήσης αντιβιοτικών ευρέος φάσματος ιδιαιτέρως 
όταν αυτά χορηγούνται με κεντρικούς φλεβικούς 
καθετήρες παρεντερικής διατροφής (εικ. 3).

Εικ. 3 - Καταστροφή των τελικών πλακών και 
των σπονδυλικών σωμάτων στην πλάγια ακτινογρα-
φία. Η Τ1 ακολουθία δεικνύει δισκίτιδα και σπονδυ-
λική οστεομυελίτιδα.

Όταν υπάρχει υπόνοια μυκοβακτηριδιακής λοί-
μωξης είναι το πρώτο βήμα για να τεθεί η διάγνωση. 
Ασθενείς από τη Νοτιοανατολική Ασία ή τη Νότια 
Αμερική, ασθενείς που προέρχονται από στρατό-
πεδα συγκέντρωσης και άστεγοι είναι σε υψηλό 
κίνδυνο φυματιώδους λοίμωξης. Οι ασθενείς με 
οικογενειακό ιστορικό υψηλής έκθεσης στη φυμα-
τιώδη λοίμωξη είναι σε υψηλό κίνδυνο επίσης. Τα 
εργαστηριακά ευρήματα είναι μη ειδικά. Μπορεί να 

υπάρχει ή να μην υπάρχει λευκοκυττάρωση. Η ΤΚΕ 
μπορεί να είναι φυσιολογική ή αυξημένη στο 25% 
των περιπτώσεων. Αν και η δερματική αντίδραση 
της κεκαθαρμένης πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει 
στην ανίχνευση της ενεργού λοίμωξης ή μια προ-
ηγούμενη έκθεση στα μυκοβακτηρίδιο λόγω των 
πολλών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που 
υπάρχουν στους υποθρεψικούς και τους ανοσοκα-
τεσταλμένους. Η αντίδραση της πολυμεράσης για 
την ανίχνευση της φυματιώδους λοίμωξης είναι 
ελπιδοφόρα για το μέλλον της διαγνωστικής για 
την ταχύτητα της διάγνωσης.

Παιδική δισκίτιδα

Η μεγάλη ποικιλότητα στην κλινική εικόνα που 
εμφανίζουν τα παιδιά που πάσχουν από δισκίτιδα 
μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις σχετικές με 
την αναγνώριση της κλινικής εικόνας και της τε-
λικής διάγνωσης. Στα πολύ ζωηρά παιδιά μπορεί 
να γίνει συσχετισμός της κλινικής εικόνας προς 
την υπερβολική δραστηριότητα ή ακόμη και με μια 
ελάσσονα κάκωση. Όταν υπάρχει απουσία συστη-
ματικών συμπτωμάτων λοίμωξης απαιτείται πα-
ραπέρα διερεύνηση εφόσον το άλγος δεν υφίεται 
μετά 1-2 εβδομάδες. Παρόλα αυτά η σπονδυλική 
στήλη πρέπει να είναι στο στόχαστρο όταν το παιδί 
εμφανίζει πυρετό, και άλγος, δε φορτίζει και εμφα-
νίζει κύρτωση της σπονδυλικής στήλης. Ο ασθενής 
μπορεί επίσης να παραπονείται για κοιλιακό άλγος. 
Αυτά τα μη ειδικά ευρήματα είναι πιο συχνά σε παι-
διά ηλικίας από 5 ετών και άνω (Crawford και συν 
1993, Scoles και Quinn 1982, Wenger 1978). Σε 
αντίθεση με αυτά τα νήπια έχουν τη τάση να εμ-
φανίζουν συστηματικά φαινόμενα. Τα μεγαλύτερα 
παιδιά είναι περισσότερο ικανά να υποδείξουν τη 
Σ. Σ. ως αίτιο των συμπτωμάτων τους. Αν και εί-
ναι σπάνια τα φαινόμενα αυτά είναι συνήθη και επί 
όγκων της Σ. Σ. όπως είναι το σάρκωμα Ewing.

Τα λευκά μπορεί να είναι αυξημένα ή να μην εί-
ναι, αλλά η ΤΚΕ είναι συνήθως ήπια αυξημένη όπως 
και τα επίπεδα της CRP που είναι αρκετά αυξημένα. 
Τα νήπια μπορεί να εμφανίζουν μεγάλη λευκοκυττά-
ρωση και αυξημένη ΤΚΕ (Eismont και συν 1982). Οι 
αιμοκαλλιέργειες μπορεί να είναι θετικές σε πάνω 
από 50% των ασθενών (Scoles και Quinn 1982).

Οι οξείες λοιμώξεις είναι περισσότερο πιθα-
νό να αποδείξουν θετικές τις αιμοκαλλιέργειες 
(Eismont και συν 1962, Scoles και Quinn 1982). 
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Τα παιδιά που είναι ασθενή και πυρέσσοντα πρέπει 
να υποβάλλονται σε καλλιέργειες σε όλες τις πιθα-
νές αιτίες λοίμωξης. Εάν απαιτηθεί βιοψία μπορεί 
να γίνει με τη βοήθεια CT που μπορεί να αποδώσει 
60 - 70% λοιμωδών βλαβών (Omarini και Garcia 
1993). Εάν έχει γίνει εμπειρική εφαρμογή αντιβιο-
τικών προ της βιοψίας χωρίς θετική απάντηση τα 
αντιβιοτικά πρέπει να διακόπτονται για 3-4 ημέρες 
προ της επεμβάσεως για να διασφαλιστεί η καλύ-
τερη ακρίβεια των καλλιεργειών.

Επισκληρίδια αποστήματα

Η παρουσία ενός επισκληριδίου αποστήματος 
στη Σ. Σ. συνήθως συσχετίζεται με δισκίτιδα ή σπον-
δυλική οστεομυελίτιδα. Σπανίως η προέλευση των 
επισκληριδίου αποστήματος μπορεί να οφείλεται 
σε αιματογενή διασπορά χωρίς άμεση προσβολή 
της ΣΣ. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αποτελέσει 
το επακόλουθο του άμεσου ενοφθαλμισμού των 
βακτηριδίων στο επισκληρίδιο φλεβικό πλέγμα, σε 
αντίθεση με την πιο συνηθισμένη οδό της άμεσης 
επινέμησης από τον προσκείμενο δίσκο ή σπόνδυ-
λο. Επί απουσίας δισκίτιδας ή οστεομυελίτιδας το 
επισκληρίδιο απόστημα μπορεί να είναι δύσκολο 
να διαγνωσθεί και μπορεί να προχωρήσει γρήγορα 
με καταστροφικά αποτελέσματα. Η έγκαιρη διά-
γνωση και η άμεση θεραπεία είναι αποφασιστικής 
σημασίας στις σπάνιες αυτές περιπτώσεις. Στους 
παράγοντες κινδύνου για το σχηματισμό επισκλη-
ριδίου αποστήματος περιλαμβάνονται το ιστορικό 
ενδοφλέβιας αγωγής, ο σακχαρώδης διαβήτης, 
κακώσεις στην περιοχή, παχυσαρκία, διαδερμικές ή 
ανοικτές επεμβάσεις (π.χ. χειρουργική επί της Σ. Σ, 
στελεχιαία ή επισκληρίδια αναισθησία, HIV, και νε-
φρική ανεπάρκεια (Junila και συν 1993, Kindler και 
συν 1998, Knight και συν 1997, Prendergast και 
συν 1997, Sampath και συν Rigamonti 1999). Οι 
ασθενείς παραπονούνται για ραχιαλγία και προο-
δευτικώς επιδεινούμενη νευρολογική σημειολογία 
ή και πυρετό. Αν και η λευκοκυττάρωση μπορεί να 
μην υπάρχει η ΤΚΕ είναι πάντοτε αυξημένη.

Ακτινολογική αξιολόγηση

Οι απεικονιστικές μελέτες είναι αποφασιστι-
κής σημασίας για τον εντοπισμό της λοίμωξης, 
τη σπουδή της έκτασης της προσβολής, και τον 
προσδιορισμό της αντίδρασης στη θεραπεία. Οι 
απλές ακτινογραφίες μπορεί να καταδεικνύουν την 
προοδευτική οστεόλυση και την καταστροφή της 

σπονδυλικής επίφυσης που φαίνεται καλύτερα στα 
προσθιοπίσθια ακτινογραφήματα (εικ. 2Α). Καθώς 
η νοσηρή κατάσταση προχωρεί το μεσοσπονδύλιο 
διάστημα στενεύει και ταυτόχρονη παρατηρείται 
καθίζηση (εικ. 3). Οι απλές ακτινογραφίες μπορεί 
να μη δεικνύουν παθολογικά ευρήματα για αρκε-
τές εβδομάδες από την έναρξη των εξεργασιών. Η 
επέκταση στα μαλακά μόρια πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη με τη μορφή σκίασης από ένα ψοϊτικό 
απόστημα που διευρύνει το μεσοθωράκιο (εικ. 2Α) 
ή διεύρυνση του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Η πα-
ρουσία αερίου στα μαλακά μόρια υποδηλώνει ανα-
ερόβια λοίμωξη.

Σε αντίθεση με τις πυογόνες λοιμώξεις η φυ-
ματιώδης σπονδυλίτιδα συνήθως παρουσιάζει 
σπονδυλική καταστροφή με σχετική διατήρηση του 
μεσοσπονδυλίου διαστήματος. Με την πρόοδο της 
λοίμωξης ο μεσοσπονδύλιος δίσκος καταστρέφεται 
επίσης και μπορεί να παρουσιασθεί κυφωτική πα-
ραμόρφωση ιδιαίτερα στη ΘΜΣΣ. Είναι επομένως 
απαραίτητη η ακτινογραφία θώρακα προκειμένου 
να καταδειχθεί ενεργός πνευμονική νόσος.

Στη δισκίτιδα που εμφανίζεται στα παιδιά οι 
ακτινογραφίες θα πρέπει να ελέγχονται για στένω-
ση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος, διάβρωση 
των σπονδυλικών επιφύσεων και εξοίδηση των 
μαλακών μορίων. Αυτές οι αλλοιώσεις μπορεί να 
μη γίνουν για αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδο-
μάδες από την εισβολή της νόσου. Τα φαινόμενα 
συνήθως επιμένουν και καταλήγουν στη στένωση 
των μεσοσπονδυλίων διαστημάτων και αυτόματη 
συνοστέωση (Scoles και Quinn 1982, Song και 
συν 1997). Αν και οι απώτερη κύφωση είναι σπά-
νια στη σπονδυλίτιδα στα παιδιά με αξιοσημείωτη 
εξαίρεση τη νηπιακή οστεομυελίτιδα που συχνά 
συσχετίζεται με περισσότερη οστική καταστροφή 
και προσομοιάζει στη συγγενή κύφωση στα αρχικά 
στάδια (Eismont και συν 1982).

Τα σπινθηρογραφήματα μπορεί να αποδειχθούν 
πιο ευαίσθητα από ότι είναι οι απλές ακτινογραφίες 
για την πρώιμη διάγνωση των λοιμώξεων. Τα σπιν-
θηρογραφήματα που βασίζονται στο Tc99m είναι 
ευαίσθητο αλλά όχι ειδικά ιδιαίτερα σε ενήλικες με 
εκφυλιστική νόσο της Σ. Σ. (Modic και συν 1985). 
Εκ του λόγου ότι η εξέταση αυτή εξαρτάται από 
την τοπική αιματική ροή, τα ψευδώς αρνητικά απο-
τελέσματα έχουν υπάρξει από περιοχές σχετικής 
ισχαιμίας σε πολύ μεγάλους και μικρούς ασθενείς. 
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Στη παιδική σπονδυλική οστεομυελίτιδα το σπιν-
θηρογράφημα με Tc99m είναι θετικό στο 74% έως 
100% των περιπτώσεων (Crawford και συν 1991, 
Wenger και συν 1978), με αποτέλεσμα τη διευκό-
λυνση της διάγνωσης της δισκίτιδας στα παιδιά. Οι 
Wenger και συν 19 κατέδειξαν ότι τα σπινθηρογρα-
φήματα των οστών οδήγησαν σε κατά 8,3 ημέρες 
πιο έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης της Σ. Σ.

Τα σπινθηρογραφήματα με Tc99m σε συσχετισμό 
με εκείνα με Ga 67 οδηγούν σε μεγάλη ευαισθησία 
και ειδικότητα στην ανίχνευση εστιών της λοίμω-
ξης. Ο ιχνηθέτης που είναι μόριο ανάλογο της φερ-
ριτίνης εκκρίνεται από λεμφοκύτταρα στα σημεία 
εντόπισης της λοίμωξης. Τα σπινθηρογραφήματα 
με Ga67 καθίστανται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια 
της φάση της επούλωσης και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την αξιολόγηση της θεραπευτικής αγω-
γής. Η δοκιμασία αυτή μπορεί να μην είναι τόσο 
αποτελεσματική σε λευκοπενικούς ασθενείς και 
έτσι να αποδειχθεί λιγότερο χρήσιμη για την ανί-
χνευση μικροβίων μικρής λοιμικότητας. Τα σπινθη-
ρογραφήματα με In111 δεικνύουν μικρή ευαισθησία 
στην σπονδυλική οστεομυελίτιδα (17%) και έτσι 
δεν συνιστώνται (Whalen και συν 1991).

Τα σπινθηρογραφήματα είναι χρήσιμα για τον 
καθορισμό της έκτασης της οστικής καταστροφής 
και της επέκτασης της νόσου στα μαλακά μόρια και 
συνακόλουθα για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. 
Παρόλα αυτά, η κατάσταση των νευρικών στοι-
χείων δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια χωρίς 
μυελογραφική απεικόνιση με σκιαστικό, η οποία 
όμως δεν επιτρέπεται για τον φόβο επέκτασης της 
λοίμωξης με τη μορφή μηνιγγίτιδας ή αραχνοειδί-
τιδας. Αν και η αξονική τομογραφία μετά χορήγηση 
ενδοφλέβιου σκιαστικού επίσης μπορεί να καταδεί-
ξει την επέκταση της νόσου στα μαλακά μόρια η δι-
άκριση μεταξύ αποστήματος και κοκκιωματώδους 

ιστού μπορεί να αποδειχθεί δυσχερής.

Η μαγνητική τομογραφία είναι διαγνωστική μέ-
θοδος εκλογής τόσο στη διάγνωση όσο και στην 
αξιολόγηση των λοιμώξεων της Σ. Σ. επειδή πα-
ρέχει εξαιρετική απεικόνιση των μαλακών μορίων, 
των νευρικών στοιχείων και των φλεγμονωδών 
αλλοιώσεων στα οστά. Η μαγνητική τομογραφία 
έχει πολύ μεγάλη ειδικότητα (96%) και ευαισθησία 
(93%) στην ανίχνευση λοιμώξεων της ΣΣ (Modic 
και συν 1985). Η ακολουθία Τ1 δεικνύει ελάττωση 
του σήματος τόσο στο σπονδυλικό σώμα όσο και 
στο μεσοσπονδύλιο δίσκο συνεπεία του οιδήματος. 
Η ακολουθία Τ2 δεικνύει αυξημένη πυκνότητα στο 
σπονδυλικό σώμα και το δίσκο με απώλεια του δι-
σκικού ορίου (εικ. 1).

Η εισαγωγή γαδολινίου σε συνδυασμό με τη μα-
γνητική τομογραφία βελτιώνει τη διακριτική ικανό-
τητα και επιτρέπει τη διάκριση της φλεγμονώδους 
διεργασίας από τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις της 
σπονδυλικής επίφυσης και του μεσοσπονδυλίου 
δίσκου (εικ. 4).

Η ενίσχυση της εικόνας που βασίζεται στην αγ-
γείωση επίσης επιτρέπει τη διαφορική διάγνωση 
μιας επισκληρίδιας κοκκιωματώδους εξεργασίας 
από ένα επισκληρίδιο απόστημα. Μια επισκληρίδια 
μάζα μπορεί να είναι ισοπυκνωτική στην ακολου-
θία Τ1 και υποπυκνωτική στην ακολουθία Τ2 και 
μπορεί να καταδείξει περιφερική μεγέθυνση ορατή 
με το γαδολίνιο (Lang και συν 1995). Η βραχεία 
αναστροφή της ακολουθίας Τ1 μπορεί να βοηθήσει 
στη διάκριση φλεγμονής και της λοίμωξης από άλ-
λες παθολογικές καταστάσεις. Ακόμη και στο MRI 
παρόλα αυτά οι κοκκιωματώδεις λοιμώξεις μπορεί 
να είναι δύσκολο να διακριθούν από όγκους της 
Σ. Σ. Η βιοψία, λοιπόν απομένει ως ασφαλέστερη 
μέθοδος διάγνωσης.

Εικόνα 4. - Η Τ1 ακολουθία δεικνύει οίδημα κατά το επίπεδο Ο5 - Ι1. Η Τ1 ακολουθία με σκιαστικό γαδολίνιο δεικνύει 
πρόσληψη από το επίπεδο Ο5 Ι1 και επισκληρίδια συλλογή. Η Τ2 ακολουθία δεν δεικνύει σημαντική πίεση επί του νωτιαίου 

σωλήνα.
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Θεραπεία

Λοιμώξεις από πυογόνους κόκκους

Οι στόχοι της θεραπείας των σπονδυλικών 
λοιμώξεων πρέπει να θέτει τη διάγνωση και να 
προσδιορίζει τον παθογόνο μικροοργανισμό, να 
εκριζώσει την λοίμωξη να αποτρέψει ή να ελαχι-
στοποιήσει τη νευρολογική σημειολογία, να δια-
τηρήσει τη σταθερότητα της Σ. Σ. και να αποκα-
ταστήσει την κατάσταση θρέψης του ασθενούς 
ούτως ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση. Η θεμελί-
ωση της διάγνωσης και η ταυτοποίηση του παθο-
γόνου μικροοργανισμού είναι κεφαλαιώδους ση-
μασίας. Από τη στιγμή της ταυτοποίησης αρχίζει 
η ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και την ευ-
αισθησία στα αντιβιοτικά. Ακολουθείται μια σειρά 
2 - 6 εβδομάδων παρεντερικής χορήγησης αντι-
βιοτικών. Η περίοδος αυτή συνεχίζει με από του 
στόματος χορήγηση αντιβιοτικών ανάλογα με τη 
λοιμικότητα του παθογόνου μικροοργανισμού, η 
ευαισθησία του ξενιστή και άλλους παράγοντες 
όπως είναι τα εναπομείναντα ξένα σώματα. Η με-
τάπτωση σε από του στόματος θεραπεία γίνεται 
μετά κλινική βελτίωση, επάνοδο στο φυσιολογικό 
της ΤΚΕ και των επιπέδων της CRP ή υποχώρηση 
των φλεγμονωδών αλλοιώσεων στις απεικονι-
στικές εξετάσεις.

Εκτός από την θεραπεία με αντιβιοτικά, η ακι-
νητοποίηση, ο κλινοστατισμός και καλή θρέψη 
επιβάλλονται. Συνιστάται καλή εφαρμογή προ-
σαρμοσμένων κηδεμόνων ενώ στην αυχενική 
μοίρα συνιστάται εφαρμογή εξωτερική συγκρά-
τησης τύπου halo ή άκαμπτοι αυχενοθωρακικοί 
κηδεμόνες για λοιμώξεις της ΑΜΣΣ. Η ακινητο-
ποίηση της προσβεβλημένης περιοχής ελαττώνει 
το άλγος και αποτρέπει την παραμόρφωση.

Χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται σε 5 περι-
πτώσεις: για λήψη βιοψίας μετά ανεπαρκή βιοψία 
διά βελόνης ή από περιοχή που δεν είναι εύκολη 
η λήψη βιοψίας, για παροχέτευση αποστημάτων 
που προκαλούν σηπτική κατάσταση ή νευρολογι-
κή σημειολογία, για την αντιμετώπιση της δευτε-
ροπαθούς νευρολογικής σημειολογίας από πίεση 
επί των νευρικών στοιχείων ή από λοίμωξη (από 
απόστημα ή ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού) ή 
οργανική καταστροφή σταθεροποιητικών στοι-
χείων, προς αποκατάσταση δομικής σταθερότη-

τας ή παραμόρφωσης, επί αποτυχίας της συντη-
ρητικής θεραπείας για να ελαττωθούν τα επίμονα 
συμπτώματα ή τα παθολογικά εργαστηριακά δε-
δομένα.

Η εντόπιση της λοίμωξης και η σκοπιμότητες 
της αντιμετώπισης επιβάλλουν τη χειρουργική 
θεραπεία. Λόγω του ότι η πλειονότητα αυτών των 
λοιμώξεων εντοπίζεται στο σπονδυλικό σώμα 
και στο μεσοσπονδύλιο δίσκο μια πρόσθια προ-
σπέλαση είναι προτιμότερη προκειμένου να δι-
ευκολυνθεί η προσέγγιση των προσβεβλημένων 
στοιχείων. Η οπισθοπλάγια προσπέλαση στη θω-
ρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή 
ακόμη μια πλευρεγκαρσιεκτομή εάν είναι απαραί-
τητη εάν πρόκειται να διενεργηθεί λήψη υλικού 
προς καλλιέργεια, βιοψία η ακόμη και παροχέτευ-
ση αποστήματος. Επειδή αυτές οι προσπελάσεις 
μαζί με τις ενδοσκοπικές μεθόδους καθιστούν τη 
θωρακοτομή μη αναγκαία και συνακόλουθα συ-
νοδεύονται από μικρότερη νοσηρότητα ιδιαίτερα 
στον εξασθενημένο ασθενή.

Εάν η πρόσθια προσπέλαση θεωρηθεί ανα-
γκαία για το χειρουργικό καθαρισμό και την 
αποσυμπίεση του νωτιαίου σωλήνα, η αποκατά-
σταση της σταθερότητας γίνεται με δομικά αυ-
τόλογα μοσχεύματα, όπως είναι τα περιέχονται 
τρεις φλοιούς λαγόνια μοσχεύματα ή μόσχευμα 
μέσου τριτημορίου διάφυσης περόνης. Τα λαγό-
νια μοσχεύματα προτιμώνται λόγω της αφθονίας 
του σπογγώδους οστού σε αυτά Τα κατεψυγμένα 
αλλομοσχεύματα σε συνδυασμό με αυτόλογα μο-
σχεύματα είναι δυνατό να θεωρηθούν ως ιδεώ-
δης επιλογή ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα 
ελλείμματα, αλλά τα φλοιοσπογγώδη αυτόλογα 
μοσχεύματα είναι καλύτερα. Τελευταία και μά-
λιστα από την παρελθούσα δεκαετία κατακτούν 
αύξουσα δημοφιλία τα αγγειούμενα μοσχεύματα 
λόγω του ότι διαθέτουν ενδογενή αιμάτωση και 
δεικνύουν μεγαλύτερη ταχύτητα ενσωμάτωσης. 
Κατά τη θωρακοοσφυϊκή συμβολή μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί αγγειούμενο μόσχευμα πλευράς, ενώ 
κατά την οσφυϊκή μοίρα αγγειούμενο λαγόνιο 
μόσχευμα (Ikeda και συν 1998, Hayashi και συν 
1994, Mosheiff 1993, Lascombes 1991). Τελευ-
ταία γίνεται χρήση πλεγμάτων τιτανίου, τα οποία 
πληρούνται από αυτόλογα οστικά μοσχεύματα ως 
εναλλακτική λύση στα φλοιοσπογγώδη μοσχεύ-
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ματα. Ανάλογα με το βαθμό της προεγχειρητικής 
κύφωσης και το μήκος της αποκατάστασης, μπο-
ρεί να απαιτηθεί οπίσθια σπονδυλοδεσία με χρή-
ση υλικών οστεοσύνθεσης προκειμένου να στα-
θεροποιηθεί η σπονδυλική στήλη. Αυτό συνήθως 
αναλαμβάνεται μετά 1 -2 3βδομάδες μετά τον 
αρχικό χειρουργικό καθαρισμό. Η σταδιοποίηση 
των επεμβάσεων επιτρέπει την ενδιάμεση χορή-
γηση αντιβιοτικών αλλά και την βελτιστοποίηση 
των φυσιολογικών και διατροφικών παραμέτρων 
προ της εισαγωγής των υλικών οστεοσύνθεσης. 
Ο υπερσιτισμός είναι ένας αποτελεσματικός τρό-
πος για την μεγιστοποίηση της διατροφικής κατά-
στασης του ασθενούς πριν και μετά την επέμβαση 
αλλά και μεταξύ σταδίων. Η λοίμωξη εμβάλλει τον 
ασθενή σε μια καταβολική κατάσταση λόγω μετα-
βολικών διαταραχών που έλαβαν χώρα πριν από 
τη διάγνωση της λοίμωξης. Ο στόχος της συμπλη-
ρωματικής διατροφής είναι να αποκατασταθεί ο 
ασθενής να της στο επίπεδο της προνοσηράς δια-
τροφικής κατάστασης. Η διατροφική καθοδήγηση 
και η παρακολούθηση εργαστηριακών παραμέ-
τρων είναι χρήσιμη για την επίτευξη ενός θετικού 
ισοζυγίου αζώτου. Αυτές περιλαμβάνουν επίπεδα 
αλβουμίνης ορού > 3 g/dL, απόλυτο αριθμό λεμ-
φοκυττάρων >800/mL και απέκκριση κρεατινίνης 
από τα ούρα 24ώρου >10.5 mg στους άνδρες και 
>5.8 mg στις γυναίκες.

Φυματίωση

Μόλις τεθεί η διάγνωση της φυματιώδεις μό-
λυνσης, η επιθετική θεραπεία είναι απαραίτητη για 
την εξάλειψη της λοίμωξης. Ένα σχήμα τεσσάρων 
αντιβιοτικών ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, εθαμβουτό-
λη και πυραζιναμίδη χρησιμοποιείται ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής για 6 μήνες. Η ανταπόκριση στη 
θεραπεία αξιολογείται από κλινικές εξετάσεις και 
ακτινογραφίες ρουτίνας. Η εμφάνιση των πολυαν-
θεκτικών μυκοβακτηριδίων θα παράσχει περαιτέρω 
προκλήσεις στη θεραπεία των λοιμώξεων αυτών 
στο μέλλον. Οι ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση 
σε φυματιώδεις λοιμώξεις είναι οι ίδιες όπως πυο-
γόνων λοιμώξεων. Η πιο κοινή χειρουργική τεχνική 
περιλαμβάνει, τη τεχνική του Χονγκ Κονγκ, δηλα-
δή χειρουργικό καθαρισμού των προσβεβλημένων 
οστών, αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα και 
διόρθωση της κυφωτικής παραμόρφωσης χρησι-
μοποιώντας δομικών μοσχευμάτων (Hong Kong 
trial 1974) (εικ. 5).

Εικόνα 5 - Διάβρωση και μερική καθίζηση του σώματος 
του Θ12. Η Τ1 ακολουθία δεικνύει πρόσθια οπίσθια μαζική 
προσβολή. Κατά τη μετεγχειρητική ακτινογραφία διακρίνε-

ται η καθίζηση και η αποκατάσταση του ύψους με αυτόλογο 
μόσχευμα πλευράς.

Επιπρόσθετη οπίσθια σπονδυλοδεσία με υλι-
κά οστεοσύνθεσης μπορεί επίσης να απαιτηθεί. Η 
δεύτερη επέμβαση μπορεί να είναι είτε σταδιακή ή 
στον ίδιο χρόνο, ανάλογα με την ανοχή του ασθε-
νούς. Αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα από την λαγό-
νια ακρολοφία ή διάφυση περόνης είναι ιδανικά ως 
δομικά μοσχεύματα. Τα μοσχεύματα πλευρών μόνο 
έχει αποδειχθεί να είναι ανεπαρκή, εκτός εάν είναι 
αγγειούμενα για να επιταχυνθεί το ποσοστό ενσω-
μάτωσής τους. Η προσπέλαση του Χονγκ Κονγκ 
προτιμάται από την πρόσθια προσπέλαση, επειδή 
πέρα από τον χειρουργικό καθαρισμό επιτρέπει την 
προσθήκη μια πρόσθιου δομικού μοσχεύματος και 
διορθώνει και αποτρέπει την προοδευτική κυφωτι-
κή παραμόρφωση. Πεταλεκτομή χωρίς συμπληρω-
ματική σταθεροποίηση αντενδείκνυται, διότι βλάβες 
στα οπίσθια σταθεροποιητικά στοιχεία παρουσία 
του αποδυναμωμένων πρόσθιων στοιχείων θα 
οδηγήσει σε προοδευτική κύφωση και νευρολογική 
βλάβη. Αποτυχία της φαρμακευτικής αντιμετώπισης 
ή ανάπτυξη νευρολογικού ελλείμματος αποτελεί 
σαφή ένδειξη για χειρουργικής αφαίρεσης ιστού, 
αποσυμπίεσης και σταθεροποίησης. Η έγκαιρη απο-
συμπίεση θα μεγιστοποιήσει τη λειτουργική αποκα-
τάσταση του ασθενούς. Ένα πιο χρόνιο νευρολογι-
κό έλλειμμα λόγω συμπίεσης του νωτιαίου μυελού 
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στο επίπεδο μιας οργανικής παραμόρφωσης μπορεί 
επίσης να αντιμετωπιστεί με αποσυμπίεση και στα-
θεροποίηση. Ωστόσο, η πρόγνωση της νευρολογι-
κής αποκατάστασης σε χρόνια νευρολογικά ελλείμ-
ματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξη.

Παιδική δισκίτιδα

Το κατά πόσον η δισκίτιδα της παιδικής ηλικί-
ας αποτελεί λοιμώδη ή φλεγμονώδη κατάσταση 
παραμένει ακόμη αμφιλεγόμενο σημείο. Αν και οι 
συνιστώμενες μορφές θεραπείας θα ποικίλλουν 
ανάλογα με την ύποπτη προέλευση, ακινητοποίη-
ση με γύψο ή κηδεμόνες συνιστώνται από όλους . 
Η χρήση των αντιβιοτικών έχει αμφιλεγόμενη αξία, 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν 
σε διάφορες μελέτες, ανεξάρτητα αν ένας ασθενής 
είχε λάβει αντιβιοτικά ή όχι. Οι Scoles και Quinn 
(1982), ανέφεραν ότι όλοι οι ασθενείς ήταν ασυ-
μπτωματικοί κατά τη στιγμή της εξόδου από το 
νοσοκομείο, έστω και χορηγήθηκαν αντιβιοτικά. 
Επιπλέον, κανένας από τους ασθενείς αυτούς δεν 
εμφάνισε υποτροπή. Αντίθετα, οι Ring και Wenger 
(Ring kai Wenger 1996) παρατήρησαν ότι οι ασθε-
νείς που έλαβαν ενδοφλέβια θεραπεία με αντιβιο-
τικά για τουλάχιστον 6 ημέρες είχαν πιο γρήγορη 
υποχώρηση των συμπτωμάτων και χαμηλότερη πι-
θανότητα επανάληψης των συμπτωμάτων. Η από 
του στόματος θεραπεία με αντιβιοτικά ή καμία απο-
λύτως θεραπεία ήταν πιο πιθανό να οδηγήσει σε 
παρατεταμένα ή υποτροπιάζοντα συμπτώματα. Με 
βάση την εμπειρία τους, θεώρησαν ότι μια σύντομη 
χορήγηση των αντιβιοτικών παρεντερικά ήταν πιο 
πιθανό να οδηγήσει σε ταχεία ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων και μικρότερη συχνότητα υποτροπιαζό-
ντων συμπτωμάτων. Οι Crawford και συν (1991) 
επιφυλάσσουν αποκλειστικά τα αντιβιοτικά για τους 
ασθενείς που απέτυχαν να αποκριθούν σε ακινητο-
ποίηση, κλινοστατισμό, έλξης ή εφαρμογή γύψου.

Επισκληρίδια αποστήματα

Η χειρουργική παροχέτευση συνιστάται καθολι-
κώς για τη θεραπεία των επισκληριδίων αποστη-
μάτων (εικ. 4). Η συντηρητική θεραπεία των επι-
σκληριδίων αποστημάτων, ωστόσο, μπορεί να είναι 
ωφέλιμη, αν ο ασθενής είναι χωρίς νευρολογικά 
ελλείμματα, εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη, εάν 
ο ασθενής δεν αναμένεται να επιβιώσει μιας χει-
ρουργικής επέμβασης, ή εάν παράλυση έχει εγκα-
τασταθεί για > 48 ώρες, έτσι που να είναι απίθανη 
η νευρολογική βελτίωση 26, 30. Για παράδειγμα, σε 

ασθενείς με οσφυϊκή προσβολή, χωρίς νευρολογι-
κά ελλείμματα και αρνητικές διαγνωστικές καλλι-
έργειες μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
με ενδοφλέβια αντιβιοτικά. Όπως γίνεται με την 
οστεομυελίτιδα, συνήθως συνιστώνται ενδοφλέβια 
αντιβιοτικά από 2 έως 6 εβδομάδες. Η επί μεγά-
λο χρονικό διάστημα χορήγηση από του στόματος 
αντιβιοτικών μπορεί να είναι αναγκαία ανάλογα με 
την ανοσοαντιδραστικότητα του ασθενούς και την 
ευαισθησία του μικροοργανισμού.

Ασθενείς με νευρολογική επιδείνωση καλύτερα 
να αντιμετωπίζονται με χειρουργική αποσυμπίεση και 
χειρουργικό καθαρισμό εκτός από τη χορήγηση αντι-
βιοτικής θεραπείας. Τα πρόσθια αποστήματα, ιδιαίτε-
ρα με προσβολή του σπονδυλικού σώματος, πρέπει 
να τύχουν πρόσθιου χειρουργικού καθαρισμού. Αυτό 
μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια ανοικτή ή ενδο-
σκοπική μέθοδο. Οπισθίως εντοπιζόμενες λοιμώξεις 
μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς με πεταλε-
κτομή. Ασθενείς με εκτεταμένη προσβολή μπορούν 
να αντιμετωπιστούν μέσω μιας πολυεπίπεδης πετα-
λεκτομής. Ωστόσο, προσοχή απαιτείται για να μην 
αφαιρεθούν περισσότερα οστά από ό, τι ενδείκνυ-
ται για αποσυμπίεση, λόγω του κινδύνου παραμόρ-
φωσης μετά πεταλεκτομή. Η έγκαιρη και επιθετική 
θεραπεία της νευρολογικής συμπίεσης φαίνεται να 
επηρεάζει ευνοϊκά την νευρολογική αποκατάσταση 
(Sampath και Rigamonti 1999).

Συμπερασματικά
Ο συνηθέστερος τύπος των σπονδυλικής οστε-

ομυελίτιδας προκύπτει ως συνέπεια αιματογενούς 
βακτηριακής ή μυκητιασικής λοίμωξης (πυογόνες 
ή κοκκιωματώδεις), η δισκίτιδα της παιδικής ηλικί-
ας, το επισκληρίδιο απόστημα και οι μετεγχειρητι-
κές λοιμώξεις. Η επιτυχής διάγνωση και η θεραπεία 
εξαρτάται από υψηλό δείκτη υπόνοιας. Η βέλτιστη 
αντιμετώπιση των ασθενών με λοίμωξη της σπονδυ-
λικής στήλης απαιτεί κατανόηση των συνθηκών που 
προκάλεσαν τη λοίμωξη, τον μικροοργανισμό που 
εμπλέκεται, και το βαθμός οστέινης και νευρολογι-
κής βλάβης. Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί 
να εξαλείψει την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση. 
Όταν ενδείκνυται χειρουργικός καθαρισμός, η άμεση 
διενέργειά του φαίνεται ότι οδηγεί σε καλά κλινικά 
αποτελέσματα. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση της δια-
τροφικής κατάστασης του ασθενούς με υπερσιτισμό 
βελτιώνει τα αποτελέσματα της θεραπείας τόσο της 
συντηρητικής όσο και της χειρουργικής.
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Περίληψη
Το σύνδρομο Prader-Willi είναι μία σπάνια γενετική διαταραχή 

η οποία σχετίζεται με δομικές ανωμαλίες στο χρωμόσωμα 15. Στις 
κύριες εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα περιλαμβάνο-
νται η σκολίωση, η κύφωση, η οστεοπόρωση, η δυσπλασία του 
ισχίου, η κακή ευθυγράμμιση των κάτω άκρων και οι ανωμαλίες 
του άκρου πόδα.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της εν-
διαφέρουσας περίπτωσης ενός άνδρα ασθενούς που έπασχε από 
σύνδρομο Prader-Willi, με συνοδό βαριά αρθροπάθεια Charcot και 
άτονα διαβητικά έλκη στους άκρους πόδες άμφω, και η σύντομη 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Motor problems in a Prader-Willi syndrome 
patient. A case report

Petrakis J., Tsitouras D., Alafropatis I., 
Adam S., Sarris J., Kyrkos JM.

3rd University Orthopaedic Department, Aristotle University of 
Thessaloniki, "Papageorgiou" General Hospital , Thessaloniki

Abstract
Prader-Willi syndrome is a rare genetic disorder which is char-

acterized as an abnormality of chromosome 15. Major muscu-

Κινητικά προβλήματα σε 
ασθενή με σύνδρομο 
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loskeletal abnormalities include scoliosis, kyphosis, osteoporosis, 
hip dysplasia, lower limb malalignments and foot abnormalities.

A case of a bed-ridden male patient with Charcot foot ar-
thropathy and feet ulcers suffering from Prader-Willi syndrome 
is hereby presented. The choice of treatment was conservative, 
based on the consensual opinion of his family. The current litera-
ture is reviewed and all major clinical concerns for the orthopae-
dic surgeon are discussed.

Key words:

Prader-Willi syndrome

Obesity

Growth hormone

Hypotonia

Developmental delay

Genetics

Clinical manifestations
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Εισαγωγή

Το σύνδρομο Prader-Willi (PWS) είναι μία νευ-
ρογενετική ανωμαλία, με κύριες εκφάνσεις τη νε-
ογνική και βρεφική υποτονία, την κινητική και νοη-
τική υστέρηση, τον υπογοναδισμό, την υπερφαγία, 
την παθολογική παχυσαρκία και τα ιδιαίτερα μορ-
φολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου, κυρίως 
στην παιδική ηλικία αλλά και στην εφηβεία και στην 
ενήλικη ζωή. Η υπερφαγία θεωρείται υποθαλαμι-
κής αιτιολογίας (Ozcelik και συν., 1992), οφείλεται 
σε έλλειψη της αίσθησης κορεσμού και οδηγεί σε 
παθολογική παχυσαρκία (Clarke και συν., 1995). 
Αποτέλεσμα της παχυσαρκίας είναι η καρδιοπνευ-
μονική επιβάρυνση, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 
ΙΙ, η υπέρταση, η θρομβοφλεβίτιδα και το χρόνιο 
οίδημα των κάτω άκρων (Schrander-Stumpel και 
συν., 2004 / Stevenson και συν., 2004).

Τα κινητικά προβλήματα στους ασθενείς με PWS 
σχετίζονται με την μη ομαλή κατανομή της μάζας 
στο σώμα τους και με τις νευρομυϊκές διαταραχές 
που εμφανίζουν (Reus και συν., 2011). Η ολοκλη-
ρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών απαιτεί 
τη συνεργασία του ορθοπαιδικού χειρουργού με 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Η εφαρμογή στοχευ-
μένων πρωτοκόλλων αποκατάστασης και κινησιο-
θεραπείας είναι ιδιαίτερα σημαντική (Cimolin και 
συν., 2011).

Περιγραφή περίπτωσης

Άνδρας ασθενής 34 ετών, με γνωστό ιστορι-
κό συνδρόμου Prader-Willi εισήχθη στην κλινική 
μας για την αντιμετώπιση κινητικών προβλημάτων 
που ανέπτυξε εξαιτίας της πάθησής του. Ο ασθε-
νής παρέμεινε κατακεκλιμένος κατά την τελευταία 
τριετία, και εμφάνιζε χρόνια άτονα διαβητικά έλκη 
στο έξω χείλος των άκρων ποδών άμφω. Ο ασθε-
νής έπασχε από παθολογική κεντρική παχυσαρκία, 
με σωματικό βάρος που ξεπερνούσε τα 150 kgr 
(εικ. 1), ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου ΙΙ και σύνδρομο υπνικών απνοιών για την 
οποία ήταν απαραίτητη η υποστήριξή του με συ-
σκευή εφαρμογής Συνεχούς Θετικής Πιέσεως στον 
Αεραγωγό (c-pap μάσκα).

Εικ. 1. Ο ασθενής (κεντρική παχυσαρκία - κοντά άνω και 
κάτω άκρα)

Ο ασθενής είχε όλα τα τυπικά μορφολογικά χα-
ρακτηριστικά στο πρόσωπό του (εικ. 2) που εκδη-
λώνονται σε ασθενείς με PWS, όπως αμυγδαλωτά 
μάτια με ήπια πλευρική παρέκκλιση και στραβισμό, 
στενή απόσταση των ματιών από τη ρινική γέφυρα, 
στενό μέτωπο, λεπτό άνω χείλος και πτώση του 
στόματος, χαρακτηριστικό που συνήθως συνδυά-
ζεται με την βρεφική υποτονία.

Εικ. 2. Ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου

Το χαμηλό ανάστημα του ασθενούς ήταν εμφα-
νές, με έκδηλη κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Τα 
άνω και τα κάτω άκρα ήταν ανομοιόμορφα κοντύ-
τερα και λεπτότερα του υπολοίπου σώματος (εικ. 
1), και τα εξωτερικά γεννητικά όργανα υποπλαστι-
κά. Βάσει του ιστορικού, η σεξουαλική δραστηρι-
ότητα του ατόμου ήταν ελάχιστη έως ανύπαρκτη, 
ενώ ουδέποτε ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή 
αντιμετώπισης του υπογοναδισμού με αυξητική 
ορμόνη. Το νοητικό του επίπεδο παρέμεινε χαμηλό, 
ενώ την εικόνα της ατελούς ανάπτυξης των χαρα-
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κτηριστικών του φύλλου ολοκλήρωνε ο ιδιαίτερα 
λεπτός τόνος της φωνής του. Κατά τη διάρκεια πα-
ραμονής στην κλινική μας, ο ασθενής υπήρξε φιλι-
κός, κοινωνικός, με αίσθηση του χιούμορ προς το 
προσωπικό. Ωστόσο, προβλήματα συμπεριφοράς 
όπως εμμονές, εκρήξεις θυμού, έντονο πείσμα και 
κτητικότητα ήταν έκδηλα ανά τακτά διαστήματα.

Κύριες επιπλοκές της παχυσαρκίας του ασθε-
νούς ήταν η καρδιοαναπνευστική επιβάρυνση, η 
άπνοια ύπνου, η θρομβοφλεβίτιδα και τα χρόνια 
οιδήματα των κάτω άκρων (εικ. 3). Ο απεικονιστι-
κός έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκε δεν ανέδειξε 
την εικόνα σκολίωσης, κύφωσης ή οστεοπόρωσης, 
παθήσεις οι οποίες συνοδεύουν αρκετά συχνά άτο-
μα με σύνδρομο Prader-Willi.

Eικ. 3. Χρόνια οιδήματα - φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων

Ο ασθενής αναζήτησε βοήθεια στην κλινική μας 
εξαιτίας των κινητικών προβλημάτων που σχετίζο-
νταν άμεσα με την παθολογία των άκρων ποδών. 
Η βαριά αρθροπάθεια του μέσου και του οπισθίου 
ποδός, η κοιλοποδία και το πυορροούντα άτονα 
δερματικά έλκη συνέθεταν την εικόνα διαβητικού 
ποδιού άμφω, σε έναν ασθενή με αρρύθμιστο σακ-
χαρώδη διαβήτη και έκδηλες νευρομυϊκές διατα-
ραχές (εικ.4-5, εικ.6-7, εικ.7-8, εικ.8-9).

Eικ. 4-5. Άτονες εξελκώσεις

Eικ. 6-7: Παραμορφώσεις στον άκρο πόδα
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Εικ. 8-9. Αρθροπάθεια άκρου ποδός άμφω.

Λόγω των σοβαρών συνυπαρχουσών παθήσε-
ων και σε συνεννόηση με τους οικείους του ασθε-
νούς, προκρίθηκε η συντηρητική αντιμετώπιση του 
ασθενούς, με τη χρήση ειδικών επιθεμάτων και την 
προσπάθεια ρύθμισης του σακχαρώδους διαβήτη. 
Σε δεύτερο χρόνο, και εφόσον το επιτρέψει η κλινι-
κή εικόνα του ασθενούς, συνεστήθη η χειρουργική 
αντιμετώπιση των παθήσεων του άκρου ποδός, με 
οστεοτομίες και τη σταδιακή διόρθωση και αρθρό-
δεση πολλαπλών αρθρώσεων με τη χρήση κυκλι-
κού τύπου συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης. Τελικός σκοπός είναι ο ασθενής να μπορέσει 
να πελματοβατήσει.

Συζήτηση
Οι Prader, Labhart και Willi ήταν οι πρώτοι, οι 

οποίοι περιέγραψαν το σύνδρομο Prader-Willi το 
1956 (Prader et al., 1956). Το PWS είναι μία νευ-
ρογενετική διαταραχή. Αποτελεί τυπικό παράδειγμα 
ενός φαινομένου που καλείται γενετική αποτύπω-
ση (Genetic Imprinting) και αφορά έναν επιγενετι-
κό μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο τα αλλήλια 
(alleles) ενός ατόμου αποκτούν ένα διαφορετικό 
πρότυπο μεθυλίωσης και ενεργότητας ανάλογα 
με τη γονεϊκή τους προέλευση. Στο 70% των πε-
ριπτώσεων οφείλεται σε ελλείμματα της περιοχής 
15q11-13 στο πατρικής προέλευσης χρωμόσωμα 
(Butler και συν., 1986 / Ledbetter και συν., 1981), 
στο 25% των ασθενών παρατηρείται παρουσία 
δύο χρωμοσωμάτων μητρικής προέλευσης (μητρι-
κή μονογονεϊκή δισωμία) (Holm και συν., 1993 / 
Mascari και συν., 1992 / Nicholls και συν., 1989), 
και σε ένα μικρό ποσοστό 1-5% η βλάβη αφορά 
σε διαταραχές στο πρότυπο μεθυλίωσης (Cassidy, 
1997 / Saitoh και συν., 1997). Το PWS είναι ένα 
πολυγονιδιακό νόσημα, με κίνδυνο επανεμφάνισης 
που κυμαίνεται από 1-2% για τα ελλείμματα, 2-4% 
για τη μητρική μονογονεϊκή δισωμία και έως 50%, 
εάν αφορά σε σημειακές μεταλλάξεις αλλοίωσης 
της γενετικής αποτύπωσης. Η επίπτωση του συν-

δρόμου υπολογίζεται σε 1 ασθενή ανά 10.000- 
30.000 γεννήσεις (Whittington και συν., 2001).

Η κινητική λειτουργία ατόμων με PWS επηρεά-
ζεται ιδιαίτερα κατά την νηπιακή περίοδο της ζωής. 
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα νεογέννητα 
βρέφη είναι υποτονικά και νωθρά, δίχως να εκτε-
λούν ενεργητικές κινήσεις του σώματος. Συνήθως 
ύστερα από την πάροδο εβδομάδων ή και μηνών 
αρχίζουν να ανταποκρίνονται καλύτερα και να εμ-
φανίζουν εκούσιες κινήσεις. Ωστόσο, εξακολου-
θούν να υποφέρουν από υποτονία και μυϊκή αδυ-
ναμία, που έχει ως επακόλουθο την καθυστέρηση 
στην κινητική τους ανάπτυξη (Afifi και Zellweger, 
1969 / Cassidy, 1984 / Eiholzer και συν., 2001 - 
2008, / Festen και συν., 2008). Τα κινητικά προ-
βλήματα εξακολουθούν να είναι έκδηλα κατά την 
παιδική και την εφηβική ηλικία, και υπάρχει πλήθος 
αναφορών πως οι ασθενείς αυτοί έχουν ελάχιστες 
δραστηριότητες (Butler και συν., 2007 / Davies και 
Joughin, 1993 / Hill και συν., 1990 / Schoeller και 
συν., 1988 / Van Mil και συν., 2000). Η συνολική 
λειτουργική αξιολόγηση ατόμων με PWS που υπο-
βάλλονται σε κλινικές κινητικές δοκιμασίες είναι 
πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου (Carrel και συν., 
2002 / Mullins και Vogl-Maier, 1987), και εμφανί-
ζουν ένα μη φυσιολογικό τρόπο βάδισης (Vismara 
και συν., 2007). Η αιτιοπαθογένεια της υποτονίας, 
της μυϊκής αδυναμίας και των κινητικών προβλη-
μάτων παραμένει ασαφής. Εικάζεται πως διάφο-
ροι παράγοντες ενοχοποιούνται, με κυρίαρχους 
την ανώμαλη κατανομή μυϊκού και λιπώδους ιστού 
στη μάζα του σώματος, καθώς και τις νευρομυϊκές 
διαταραχές. (Lewis, 2000 / Sone, 1994).

Αναφορικά με τη νευρομυϊκή λειτουργία στο 
PWS, οι περισσότερες εργασίες εστιάζουν στις δο-
μικές και τις λειτουργικές δυσλειτουργίες του μυϊ-
κού ιστού σχετικά με τη συσταλτικότητα των ινών, 
τα μιτοχόνδρια (Afifi και Zellweger, 1969), την 
τύπου 2 μυϊκή ατροφία με ανεπάρκεια των τύπου 
2B μυϊκών ινών και την υπεροχή των τύπου 2C μη 
ώριμων μυϊκών ινών (Sone, 1994), τη μείωση του 
μεγέθους των τύπου 1 μυϊκών ινών (Sone, 1994.), 
τη μείωση των επιπέδων του συνενζύμου CoQ10 
στον μυϊκό ιστό που προδιαθέτει σε μιτοχονδριακή 
δυσλειτουργία (Butler και συν., 2003), την εξασθε-
νημένη δράση των θωρακικών και των καμπτήρων 
μυών του γόνατος (Capodaglio και συν., 2009 / 
Hakonarson και συν. 1995), και την μειωμένη δι-
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εγερσιμότητα των κινητικών περιοχών του εγκε-
φαλικού φλοιού (Civardi και συν., 2004). Επομέ-
νως, μέρος των κλινικών κινητικών συμπτωμάτων 
απορρέουν από την παθολογία τόσο του εγκεφά-
λου όσο και του μυϊκού συστήματος και δεν αποδί-
δονται δευτερογενώς σε φαινόμενα δυσχρηστίας.

Η μυϊκή μάζα σε ασθενείς με PWS είναι μειω-
μένη κατά 25-37% και σχετίζεται με την ανεπάρ-
κεια της αυξητικής ορμόνης που αυτοί εμφανίζουν 
(Burman και συν., 2001 / Eiholzer και Whitman, 
2004 / Swaab, 1997). Επιπλέον, η αδράνεια των 
κινήσεων του σώματος συμβάλλει στη ελάττωση 
της μυϊκής μάζας και της μυϊκής ισχύος, καθώς η 
υποτονία στα βρέφη με PWS ξεκινά στην περίοδο 
της εγκυμοσύνης πριν τη γέννηση (Whittington και 
συν., 2008). Η κινητική αυτή αδράνεια συμβάλλει 
αρνητικά στη διάπλαση των κινητικών περιοχών 
του εγκεφαλικού φλοιού και του νευρομυϊκού συ-
στήματος (Changeux, 1997 / Hadders- Algra, 2001 
/ Hadders- Algra, 2004 / Purves και Lichtman, 
1980). Μία ακόμη άποψη που συντείνει στα προ-
βλήματα κίνησης υποστηρίζει πως ενώ οι ασθενείς 
αυτοί χρειάζονται μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες εξαιτίας του 
ολοένα και αυξανόμενου σωματικού τους, η ανα-
λογία μεταξύ μυϊκού και λιπώδους ιστού διαρκώς 
μειώνεται. Επιπρόσθετα, δομικές αρχιτεκτονικές 
ανωμαλίες του εγκεφαλικού φλοιού έχουν πε-
ριγραφεί στη βιβλιογραφία σε ασθενείς με PWS 
(Gabreels και συν., 1998 / Lughetti και συν., 2008 
/ Kim και συν., 2006 / Miller και συν., 1996, 2008 
/ Swaab και συν., 1995 / Yamada και συν., 2006), 
ωστόσο μία μόνο εργασία υποστηρίζει πως υπάρ-
χει συσχέτιση μεταξύ εγκεφαλικών ανωμαλιών και 
υποτονίας. (Yamada και συν., 2006).

Στις βασικές διαταραχές του μυοσκελετικού συ-
στήματος σε ασθενείς με PWS θα πρέπει να ανα-
φερθούν η σκολίωση, η κύφωση, η δυσπλασία 
ισχίων και η οστεοπόρωση. Η σκολίωση μπορεί να 
εμφανιστεί σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρ-
κεια της παιδικής ηλικίας, ενώ η κύφωση μπορεί να 
αναπτυχθεί στην εφηβεία και την πρώιμη ενήλικη 
ζωή. Και τα δύο είναι πιθανά να σχετίζονται με τη 
μυϊκή υποτονία. Η δυσπλασία των ισχίων εμφα-
νίζεται περίπου στο 10% των ατόμων (West και 
Ballock, 2004), ενώ η οστεοπόρωση εμφανίζεται 
επίσης συχνά, με τις πρόσφατες μελέτες να δεί-
χνουν σημαντική μείωση της συνολικής πυκνότη-

τας των οστών της σπονδυλικής στήλης καθώς και 
της συνολικής οστικής πυκνότητας (Butler, Haber 
και συν., 2001 / Hoybey, Hilding και συν., 2003). 
Αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν στην παθοφυσι-
ολογία της οστεοπόρωσης σε PWS, η οποία προ-
καλείται από τον υπογοναδισμό, την ανεπάρκεια 
αυξητικής ορμόνης, την υποτονία, την αδράνεια 
και, λόγω του περιορισμένου διαιτολογίου, το μει-
ωμένο ασβέστιο (Chen, Visootsak και συν., 2007).

Η ανάπτυξη σκολίωσης αποτελεί την κύρια ανη-
συχία στους ασθενείς με σύνδρομο Prader-Willi και 
η κλινική εξέταση ανά τακτά διαστήματα θεωρείται 
επιβεβλημένη (Odent και συν., 2008). Δύο τύποι 
σκολίωσης έχουν περιγραφεί: 1) μεγάλης καμπύ-
λης τύπου C και 2) ιδιοπαθής σκολίωση (de Lind 
van Wijngaarden και συν., 2008). Η επίπτωση της 
σκολίωσης ανέρχεται στο 37.5% των ασθενών, πο-
σοστό το οποίο αυξάνεται με την αύξηση της ηλι-
κίας . Σε βρέφη και παιδιά ανέρχεται στο 30%, σε 
εφήβους στο 80%, ενώ στο 44% του συνόλου των 
αρρώστων η γωνία Cobb είναι μεγαλύτερη των 20 
μοιρών. Τα παιδιά με σκολίωση είναι ηλικιακά με-
γαλύτερα από αυτά που δεν εμφανίζουν σκολίωση, 
ενώ αυτά με τύπου Ι είναι νεότερα και περισσότερο 
υποτονικά από αυτά με τύπου ΙΙ. Λόγω του υψηλού 
επιπολασμού της σκολίωσης σε άτομα με PWS, το 
13% αυτών αντιμετωπίζεται είτε χειρουργικά, είτε 
συντηρητικά για αυτή τη συνοσηρότητα (de Lind 
van Wijngaarden και συν., 2008). Ωστόσο, εξαιτί-
ας του υψηλού ποσοστού επιπλοκών σε ασθενείς 
με PWS που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο σπον-
δυλικής στήλης για την αντιμετώπιση σκολίωσης 
(Accadbled και συν., 2008 / Weiss και συν., 2008 
- 2008 / Hawes και συν., 2006 - 2008) και των 
αμφιλεγόμενων ωφελειών των χειρουργείων αυ-
τών για την υγεία αυτής της κατηγορίας του πλη-
θυσμού (Weiss και συν., 2007 - 2008), η ένδειξη 
για συντηρητική αντιμετώπιση έναντι της σπονδυ-
λοδεσίας κρίνεται ως περισσότερο ασφαλής.

Μελέτες έχουν αναδείξει την υψηλή επίπτωση 
των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης, 
της κακής ευθυγράμμισης των κάτω άκρων καθώς 
και διαφόρων ανωμαλιών στον άκρο πόδα (Shim 
και συν., 2010). Η ίδια ομάδα ερευνητών απέδει-
ξε τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων μυοσκελετικών 
διαταραχών, ανεξάρτητα από την παχυσαρκία και 
τόνισε το γεγονός ότι η παχυσαρκία μπορεί να 
αποκρύψει την εκδήλωσή τους κυρίως στα αρχικά 
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στάδια. Για τον λόγο αυτό η ετήσια παρακολού-
θηση και εκτίμηση της κατάστασης του μυοσκελε-
τικού για ανεύρεση σκολιωτικής παραμόρφωσης, 
δυσπλασίας των ισχίων, ανωμαλιών αρχιτεκτο-
νικής του ποδιού και κακής ευθυγράμμισης των 
κάτω άκρων κρίνεται ως απαραίτητη (Vismara και 
συν., 2007). Η επιφυσιολίσθηση της άνω μηριαί-
ας επίφυσης συναντάται συχνά σε παχύσαρκα υγιή 
παιδιά στο γενικό πληθυσμό, δίχως να παρουσιάζει 
ιδιαίτερη αύξηση της επίπτωσης σε παιδιά με PWS. 
Σε πρόσφατες εργασίες (Cimolin και συν., 2010), 
έγινε ανάλυση και σύγκριση του τρόπου βάδισης 
μεταξύ ασθενών με PWS και υγιών παχύσαρκων 
και -μη ατόμων. Από τη μελέτη βρέθηκε πως τα 
άτομα με PWS βαδίζουν με πιο αργό ρυθμό, έχουν 
μικρότερο διασκελισμό και μεγαλύτερη στατική 
φάση βάδισης συγκρινόμενα με τα άτομα της ομά-
δας ελέγχου. Το εύρος των κινήσεων στο επίπεδο 
του γόνατος και της ποδοκνημικής επίσης ήταν ση-
μαντικά μειωμένο.

Τα παιδιά με PWS εμφανίζουν μία ευρεία βάση 
ορθοστάτησης, βλαισότητα στα ισχία και στα γό-
νατα, καθώς και μεγαλύτερο εύρος εξωτερικής 
στροφής των άκρων (Pearson και συν., 1971). 
Υποστηρίζεται πως η παχυσαρκία και η γενικευμέ-
νη υποτονία συμβάλλουν σε αυτές τις δομικές πα-
ραμορφώσεις του κάτω άκρου (Pearson και συν., 
1971). Λοιπές εκδηλώσεις από τα κάτω άκρα που 
έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία περιλαμβά-
νουν το βραχύ μήκος της περόνης, το έξω υπεξάρ-
θρημα του αστραγάλου, κοντά και λεπτά χέρια και 
πόδια (Franklin και Summerbell, 2005), την κλινο-
δακτυλία, την συνδακτυλία καθώς άλλες συγγενείς 
διαταραχές όπως την κοιλοποδία.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη 
θεραπεία για το σύνδρομο Prader-Willi. Ωστόσο, η 

ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών έχει βελτιωθεί 
σημαντικά καθώς ο προγεννητικός έλεγχος καθο-
δηγεί την πρώιμη διάγνωση και την ιατρική παρέμ-
βαση. Στα αρχικά στάδια της νόσου, η συστηματική 
χορήγηση αυξητικής ορμόνης βελτιώνει το ύψος, 
εξισορροπεί τη σύνθεση του σώματος σε λιπώδη 
και μυϊκό ιστό και ενισχύει τη μυϊκή δύναμη. Η πα-
χυσαρκία και οι συνέπειες αυτής παραμένουν οι 
κύριοι παράγοντες θνησιμότητας ατόμων με PWS, 
ακόμη και ύστερα από συστηματική παρέμβαση 
στην ψυχική και νοητική σφαίρα με σκοπό την κα-
ταστολή του αισθήματος της πολυφαγίας (Einfeld 
και συν., 2006).

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός οφείλει να παρακο-
λουθεί στενά τους ασθενείς με σύνδρομο Prader-
Willi, από τη βρεφική έως και την ενήλικη ζωή. Ο 
κλινικοεργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος 
θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με 
σκοπό την εκτίμηση της σκολίωσης, την ανεύρε-
ση τυχόν δυσπλασίας των ισχίων, ανωμαλιών του 
άκρου ποδός και κακής ευθυγράμμισης των κάτω 
άκρων. Χρειάζεται διαίτερη προσοχή καθώς τα 
μυοσκελετικά αυτά προβλήματα συχνά επικαλύ-
πτονται από την εικόνα της έντονης παχυσαρκίας 
(Shim και συν., 2010).

Η οστεοπενία, η νοητική υστέρηση -σε συνδυα-
σμό με τις συχνές εκρήξεις θυμού- και η εξαιρετικά 
μειωμένη αντίληψη της αίσθησης του πόνου, απο-
τελούν μείζονος σημασίας πτυχές του συνδρόμου 
Prader-Willi, που θα καθορίσουν την απόφαση για 
χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία (Kroonen και 
συν., 2006). Ο θεράπων ορθοπαιδικός οφείλει να 
σχεδιάσει προσεκτικά και με επιφύλαξη το πλάνο 
θεραπείας κάθε φορά που καλείται να αντιμετωπί-
σει παιδιά αλλά και ενήλικες με σύνδρομο Prader-
Willi.
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οστεοαρθρίτιδα ή εκφυλιστική αρθροπάθεια 

αποτελεί στατιστικά τη πιο συχνή πάθηση των αρ-
θρώσεων, με την ίδια συχνότητα σε όλες τις χώρες 
του κόσμου (Davis 1988).

Η οστεοαρθρίτιδα ταξινομείται σε πρωτοπαθή, 
όπου τα αίτια που την προκαλούν είναι άγνωστα, 
και σε δευτεροπαθή που προκαλείται από αίτια 
φλεγμονώδους, μετατραυματικής, μεταβολικής, 
γενετικής ή μεταβολικής αιτιολογίας.

Το κύριο αίτιο δημιουργίας της οστεοαρθρίτιδας 
είναι οι συνεχείς μικροτραυματισμοί των χόνδρων, 
οι οποίοι υφίστανται μία χρόνια τραυματική εκφύ-
λιση με ελάττωση του μεσαρθρίου διαστήματος και 
στη συνέχεια μηχανικό τραυματισμό των αρθρικών 
επιφανειών των οστών.

Τα κύρια κλινικά συμπτώματα της νόσου είναι ο 
πόνος, η δυσκαμψία και η παραμόρφωση της άρ-
θρωσης.

Οι αλλοιώσεις είναι πιο έντονες στις μεγάλες 
αρθρώσεις, οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη 
φόρτιση.

Λόγω του τρόπου φόρτισης των αρθρώσεων, 
στην άρθρωση του γόνατος οι εκφυλιστικές αλλοι-
ώσεις είναι περισσότερο έντονες στο έσω τμήμα 
της άρθρωσης και στους έσω κονδύλους.

Στην άρθρωση του ισχίου οι αλλοιώσεις είναι 
πιο έντονες στο άνω και έξω τμήμα της άρθρωσης 
του ισχίου που φέρει κυρίως το βάρος του σώματος 
(Poole 1999, van den Berg 2000, Felson et al 2000, 
Swedberg και Steinbauer 1992, Brandt 1988).

Η βάση της απεικόνισης της οστεοαρθρίτιδας 
παραμένει η απλή ακτινογραφία οι οποία και στη 
συντριπτική πλειοψηφία και σε συνδυασμό με την 

κλινική εικόνα θέτει τη διάγνωση (Boegard και 
Jonsson 1999, 7-8).

Άλλες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για την απεικόνιση της οστεοαρθρίτιδας είναι 
η αξονική τομογραφία , η μαγνητική τομογραφία, 
το υπερηχογράφημα, η CT και MR αρθρογραφία, 
το σπινθηρογράφημα και το PET.

Οι σύγχρονες αυτές τεχνικές απεικόνισης μας 
προσφέρουν πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετι-
κά με την απώλεια του χόνδρου ακόμα και στα αρ-
χικά στάδια της νόσου ανοίγοντας ένα καινούργιο 
πεδίο στην αντιμετώπισή της.

Β. ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
Τα κύρια απεικονιστικά ευρήματα της οστεοαρ-

θρίτιδας είναι:

Ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος, 1. 
λόγω της λέπτυνσης και της καταστροφής 
του αρθρικού χόνδρου.

Οστεοσκληρυντικές αλλοιώσεις.2. 

Δημιουργία οστεοφύτων.3. 

Κυστικά μορφώματα - Υποχόνδριες κύστεις 4. 
(geodes)

Ενδαρθρικά ελεύθερα σωμάτια.5. 

Η ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος γί-
νεται πιο εύκολα αντιληπτή όταν η ακτινογραφική 
εξέταση γίνει με τον άρρωστο σε όρθια θέση, με 
συνέπεια το τμήμα της άρθρωσης που δέχεται τη 
μεγαλύτερη φόρτιση να εμφανίζει και τη μεγαλύ-
τερη ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος. To 
μειονέκτημα της απλής ακτινογραφίας είναι ότι 
δεν μας δίνει τη δυνατότητα της άμεσης απεικόνι-
σης του χόνδρου αλλά μόνο με έμμεσο τρόπο της 
ελάττωσης του όγκου του, με συνέπεια να μειο-

Σύγχρονη απεικόνιση 
οστεοαρθρίτιδας

Ευάγγελος Γ. Πετσατώδης
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νεκτεί στην απεικόνιση των αρχικών σταδίων της 
νόσου, στάδια κατά τα οποία συμβαίνουν δομικές 
αλλαγές στον αρθρικό χόνδρο (7-8).

Εικ 1. Οστεοαρθρίτιδα σε αρχικό στάδιο, χωρίς σημαντική 
ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος. Το μόνο εύρημα είναι 

η μικρή κύστη στην κοτύλη

Εικ 2. Οστεοαρθρίτιδα γόνατος με στένωση του μεσάρθριου 
διαστήματος, οστεόφυτα, οστική σκλήρυνση λόγω καταστρο-

φής του χόνδρου και υποχόνδριες κυστικές βλάβες

 
Εικ 3,4. Προχωρημένης μορφή οστεοαρθρίτιδα ισχίου με 
πλήρη καταστροφή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής της 

άρθρωσης

Γ. ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Δεδομένου ότι η λειτουργία του αξονικού το-

μογράφου στηρίζεται στις ίδιες φυσικές αρχές με 
αυτήν του απλού ακτινογραφήματος (ακτίνες X), η 
οστεοαρθρίτιδα εμφανίζει παρόμοια απεικονιστικά 
ευρήματα στις δύο μεθόδους.

Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο αξονι-
κός τομογράφος λόγω της καλύτερης διακριτικής 
του ικανότητας, καθώς και τη δυνατότητας του για 
ανασύνθεση των εικόνων σε τρία επίπεδα προσφέ-
ρει περισσότερες λεπτομέρειες στην απεικόνιση 
της οστεοαρθρίτιδας.

Εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητος στην ανάδει-
ξη των οστεοφύτων, της οστικής σκλήρυνσης κα-
θώς και των υποχόνδριων κύστεων.

Αντίθετα εμφανίζει μικρότερη ευαισθησία ακό-
μα και από την απλή ακτινογραφία στην ανάδειξη 
της ελάττωσης του μεσάρθριου διαστήματος. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η εξέταση στον αξονι-
κό τομογράφο πραγματοποιείται με τον ασθενή σε 
ύπτια θέση με συνέπεια να μην μπορεί να εφαρμο-
στεί φόρτιση στις αρθρώσεις του.

Άλλο μεγάλο μειονέκτημα της αξονικής τομο-
γραφίας είναι οι υψηλές δόσεις ακτινοβολίας που 
δέχεται ο ασθενής (9).

Εικ 5 CT- Ανασύνθεση σε στεφανιαίο επίπεδο όπου αναδει-
κνύεται η στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και μία μικρή 

υποχόνδρια κύστη που περιβάλλεται από σκληραία άλω

Εικ 6. CT- εγκάρσιο επίπεδο. Οστεόφυτα μηριαίων κονδύλων 
και σκλήρυνση αρθρικών επιφανειών
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Εικ 7. CT- εγκάρσιο επίπεδο. Μικρή υποχόνδρια κύστη.

Δ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Συγκριτικά με τις προηγούμενες μεθόδους η 

εξέταση με το μαγνητικό τομογράφο εμφανίζει το 
πλεονέκτημα της απεικόνισης του αρθρικού χόν-
δρου, των μαλακών μορίων και των συνδέσμων.

Ειδικά οι σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται 
στον μαγνητικό τομογράφο μπορούν να εντοπί-
σουν αλλαγές στον αρθρικό χόνδρο ακόμα και στα 
πιο πρώιμα στάδια της νόσου, όταν η απεικόνιση 
με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο δεν εμφανίζει παθο-
λογικά ευρήματα (10-15).

Η απώλεια του αρθρικού, όπως και αρθροσκοπι-
κά, και στο μαγνητικό τομογράφο κατατάσσεται σε 
τέσσερα στάδια, που πλέον στο τελευταίο στάδιο ο 
αρθρικός χόνδρος έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου 
και έχει αποκαλυφτεί το υποκείμενο οστό.

Οι τεχνικές της μαγνητικής τομογραφίας μας 
επιτρέπουν να εκτιμήσουμε το πάχος του χόνδρου, 
της μορφολογικές του αλλαγές, την αλλαγή του 
σήματος του χόνδρου και τις αλλαγές του υποκεί-
μενου οστού.

Οι νεώτερες τεχνικές που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν 
δομικές αλλαγές του αρθρικού χόνδρου, όπως 
οποιαδήποτε διαταραχή στην ισορροπία του νε-
ρού, των χονδροκυττάρων, των πρωτεϊνικών μορί-
ων και των κολλαγόνων ινών που σχηματίζουν τον 
αρθρικό χόνδρο., οι οποίες ξέρουμε ότι μπορούν 
να οδηγήσουν σε οστεοαρθρίτιδα. Δυστυχώς αυτό 
όμως δεν μπορεί να γίνει με τις συμβατικές ακο-
λουθίες που ακολουθούνται στα πρωτόκολλα της 
εξέτασης (16).

Ο κατεστραμμένος χόνδρος έχει αποδειχτεί ότι 

παρουσιάζει αλλαγές στη συγκέντρωση των μορί-
ων νερού και κολλαγόνου, τη δομή του κολλαγό-
νου και τη συγκέντρωση ειδικών πρωτεϊνών όπως 
είναι οι γλυκοζοαμινογλυκάνες.

Οι τεχνικές αυτές , μερικές από τις οποίες ακόμα 
σε πειραματικό στάδιο, που στηρίζονται στη φυσι-
ολογία του χόνδρου δείχνουν το μέλλον της απει-
κόνισης της οστεοαρθρίτιδας ακόμα και στα αρχικά 
της στάδια (17 25).

Εικ 8. Οβελιαία 3D spoiled GRE ακολουθία με καταστολή 
λίπους. Απεικόνιση φυσιολογικού χόνδρου

Εικ 9. Οβελιαία 3D spoiled GRE ακολουθία. Με το συνεχόμε-
νο βέλος παρατηρούμε τη βλάβη του χόνδρου

Εικ 10. Οβελιαία FSE ακολουθία με καταστολή λίπους. Τραυ-
ματική χόνδρινη βλάβη (συνεχόμενο βέλος) με συνοδό οστικό 

οίδημα (διακεκομμένο βέλος)
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Εικ 11. Οβελιαία FSE ακολουθία με καταστολή λίπους. Πλή-
ρης απώλεια χόνδρου

Εικ 12. Τ2 χαρτογράφηση του χόνδρου. Η πιο διαδεδομένη 
μέθοδος μέτρησης φυσιολογικών παραμέτρων του χόνδρου. 

Στηρίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων του νερού 
και των κολλαγόνων ινών του χόνδρου

Στην οστεοαρθρίτιδα όπου έχουμε απώλεια 
κολλαγόνων ινών τα μόρια του νερού κινούνται 
με μεγαλύτερη ευκολία δίνοντας υψηλότερες τιμές 
Τ2. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η Τ2 χαρτογρά-
φηση 52 χρονου άντρα με οστεοαρθρίτιδα όπου 
απεικονίζονται υψηλές τιμές Τ2 (κίτρινο χρώμα) 
λόγω εκφύλισης του χόνδρου στο έσω και έξω δι-
αμέρισμα της κατά γόνυ άρθρωσης.

Εικ 13. Sodium MR απεικόνιση. 

Η απεικόνιση στηρίζεται στο γεγονός ότι ο φυ-
σιολογικός χόνδρος (πλούσιος σε γλυκοζοαμινο-
γλυκάνες) έχει υψηλές συγκεντρώσεις νατρίου 

(sodium) , το οποίο έχει παραμαγνητικές ιδιότητες 
με συνέπεια να μπορεί να μετρηθεί η ποσότητά 
του. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα απεικονίζεται 
φυσιολογικός χόνδρος με πολύ υψηλό σήμα. Η 
μέθοδος αυτή αν και δεν χρησιμοποιείται ακόμα 
κλινικά εμφανίζεται ιδιαίτερη ευαίσθητη ακόμα και 
στις ελάχιστε αλλαγές στη δομή του αρθρικού χόν-
δρου.

Εικ 14. Ακολουθίες διάχυσης- χάρτης ADC

Η καταστροφή του χόνδρου επιφέρει ελεύθερη 
κίνηση των μορίων νερού με συνέπεια τις υψηλές 
τιμές ADC (υψηλό σήμα πρόσθια επιφάνεια έσω 
μηριαίου κονδύλου).

Εικ 15. Τεχνική d GEMRIC. 

H εξέταση πραγματοποιείται μετά από ενδοφλέ-
βια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (Gd-DTPA) 
και λήψη των ακολουθιών με 90 min καθυστέ-
ρηση. Στηρίζεται στο γεγονός ότι η ουσία συγκε-
ντρώνεται περισσότερο σε εκείνες τις περιοχές του 
χόνδρου όπου έχουμε ελάττωση της φυσιολογικής 
ποσότητας των γλυκοζοαμινογλυκανών. Πάσχου-
σες περιοχές εκφύλισης του χόνδρου δίνουν χα-
μηλές τιμές (κόκκινο χρώμα). Στην πρώτη εικόνα 
έχουμε την απεικόνιση ενός φυσιολογικού χόν-
δρου ενώ στη δεύτερη αναδεικνύεται η εκφύλιση 
του χόνδρου στο κνημιαίο plateau σε ασθενή με 
οστεοαρθρίτιδα.
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Εικ 16. Τ1p χαρτογράφηση. 

Παρόμοιας λογική με την Τ2 χαρτογράφηση 
στηρίζεται στην αύξηση της ελεύθερης κίνησης 
των μορίων του νερού στον κατεστραμμένο χόν-
δρο. Στο παραπάνω παράδειγμα απεικονίζεται μία 
φυσιολογική κατά γόνυ άρθρωση( αριστερά) συ-
γκριτικά με αυτή ενός ασθενούς με βαριά οστεο-
αρθρίτιδα (υψηλότερες τιμές-κόκκινο χρώμα) ακο-
λουθία. Προσφέρει εικόνες της μορφολογίας των 
διαμερισμάτων του χόνδρου, όπου σε περιπτώσεις 
οστεοαρθρίτιδας μπορούμε να μετρήσουμε τη λέ-
πτυνση και την απώλεια του χόνδρου.

Εικ. 17. 3D DESS

Ε. CT- MR ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Η CT και MR αρθρογραφία παρουσιάζουν ιδιαί-

τερη ευαισθησία στην ανίχνευση των βλαβών του 
χόνδρου ιδιαίτερα στις μεγάλες αρθρώσεις που 
δέχονται και τη μεγαλύτερη φόρτιση (26-28,30).

Σε φυσιολογικές αρθρικές επιφάνειες η σκια-
γραφική ουσία απαλείφει ομαλά τον αρθρικό χόν-
δρο.

Αντίθετα σε παθολογικές καταστάσεις παρα-
τηρείται είσοδος του σκιαγραφικού σε βαθύτερα 
στρώματα του αρθρικού χόνδρου.

Πρέπει να δίνεται προσοχή στη έγχυση της 
σωστής ποσότητας σκιαγραφικής ουσίας στην 
άρθρωση έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 
υπερχείλισης της άρθρωσης που μπορούν να δημι-

ουργήσουν διαγνωστικά προβλήματα.

Ειδικά για την κατ’ ισχίων άρθρωση νέες μελέ-
τες υποστηρίζουν ότι η έγχυση θα πρέπει να γί-
νεται με το ισχίο σε έλξη με σκοπό την καλύτερη 
απεικόνιση της άρθρωσης.

Η μαγνητική αρθρογραφία εμφανίζεται ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητη στις ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου 
της κατ ισχίων άρθρωσης οι οποίες μελλοντικά 
οδηγούν και στην εκφύλιση του χόνδρου.

Εικ. 18. CT αρθρογραφία. Αναδεικνύεται η μηνισκική ρήξη 
και η λέπτυνση του αρθρικού χόνδρου

Εικ. 19. CT αρθρογραφία. Αναδεικνύεται η βλάβη στον αρ-
θρικό χόνδρο

Εικ. 20. MR αρθρογραφία. Υποχόνδριες κύστεις στην κοτύλη 
και βλάβη στον αρθρικό χόνδρο
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Εικ. 21. MR αρθρογραφία. Ρήξη επιχειλίου χόνδρου.

ΣΤ. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
Η χρήση των υπερήχων στη διερεύνηση των 

παθήσεων του μυοσκελετικού κερδίζει συνεχώς 
έδαφος κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους της 
εξέτασης.

Το υπερηχοτομογράφημα έχει κερδίσει τη θέση 
του στην απεικόνιση παθήσεων του αρθρικού υμέ-
να και στις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες. Παρόλα αυτά 
ο ρόλος του στην απεικόνιση της οστεοαρθρίτιδας 
είναι περιορισμένος και υπό διερεύνηση.

Εικ 22. Yπερηχογράφημα σε εγκάρσιο επίπεδο ανάμεσα 
στους μηριαίους κονδύλους. Με τα διακεκομμένα βέλη 

απεικονίζεται ο αρθρικός χόνδρος ο οποίος στις άκρες του 
εμφανίζεται λεπτυσμένος λόγω αρχόμενη οστεοαρθρίτιδας

Ζ. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Στην οστεοαρθρίτιδα παρατηρείται αυξημένη 

καθήλωση ραδιοϊσοτόπου στην υποχόνδρια περι-
οχή του οστού ακόμα και στα αρχικά στάδια της 
νόσου. Το εύρημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί νω-
ρίτερα από οποιοδήποτε άλλο απεικονιστικό εύ-
ρημα και οφείλεται στην αυξημένη οστεοβλαστική 
δραστηριότητα.

Εικ 23. Σπινθηρογράφημα συγκριτικά με τη μαγνητική 
τομογραφία του ίδιου ασθενούς. Οι περιοχές πρόσληψης του 

ραδιοϊσοτόπου αντιστοιχούν στις περιοχές εκφύλισης του 
μηνίσκου και του αρθρικού χόνδρου που απεικονίζονται στη 

μαγνητική τομογραφία

Ο ρόλος του PET στην απεικόνιση της οστεοαρ-
θρίτιδας παραμένει ακόμα υπό διερεύνηση.

Η λειτουργία του ΡΕΤ στηρίζεται στον μετα-
βολισμό της γλυκόζης σε διάφορους ιστούς , έτσι 
μπορεί να ανιχνεύσει μεταβολικές αλλαγές στους 
ιστούς (φλεγμονή, νεοπλασία).

Μία πιλοτική μελέτη σε ασθενείς με οστεοαρ-
θρίτιδα έδειξε αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρ-
μάκου στις περιαρθρικές περιοχές, στη μεσοκονδύ-
λια εντομή και στο υποχόνδριο οστό.

Εικ 24. (Α). FDG-PET. Φλεγμονώδης οστεοαρθρίτιδα απο-
φυσιακών αρθρώσεων Α.Μ.Σ.Σ. (Β). Αξονική τομογραφία του 
ίδιου ασθενούς. (γ). PET-CT. (Δ). FDG-PET. Αρθρίτιδα αποφυ-

σιακών αρθρώσεων Ο.Μ.Σ.Σ.
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