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Τ ο περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το 
επίσημο όργανο της Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης 
και δημοσιεύει εργασίες με αντικείμενο την Ορ-
θοπαιδική και Τραυματολογία ή μελέτες πάνω σε 
θέματα βασικών βιολογικών επιστημών, σχετι-
κές με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επί-
σης να δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην 
ιατρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορ-
θοπαιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρεί-
ας. Το περιοδικό εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα της Ορθοπαδικής  και Τραυμα-
τολογικής  Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης www.
orthotemath.gr. Τα Συμπληρωματικά  Τεύχη θα ε-
ξακολουθήσουν να εκδίδονται σε έντυπη μορφή. 
Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:

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

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενό τους 
είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστη-
ριακό. Έχουν συγκεκριμένη δομή και περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντομη ει-
σαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, 
περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευνας, 
έκθεση των αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα τε-
λικά συμπεράσματα, τίτλο της εργασίας, συγγρα-
φείς, key words και περίληψη στην αγγλική γλώσ-
σα και βιβλιογραφία. Η έκταση του κειμένου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημέ-
νες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case re ports): 
Παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες διαγνωστικές 
ή θεραπευτικές μέθοδοι ή αναπτύσσονται νεώτε-
ρες απόψεις σχετικά με την παθογένειά τους. Η 
έκταση του κειμένου περιορίζεται σε 2-4 δακτυ-

λογραφημένες σελίδες και σ’ αυτές περιλαμβάνο-
νται: μικρή περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των 
περιπτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλος, συγ-
γραφείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαιδικής 
και η έκτασή τους περιορίζεται σε 5-6 σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το πε-
ριοδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοι-
νωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαι-
δικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό συ-
νοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 2. Ότι 
δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκληρη σε ελ-
ληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. Ότι έλαβαν 
γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγγραφείς, οι οποί-
οι και συνυπογράφουν την επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο και κρί-
νονται από τρεις ανεξάρτητους κριτές ειδικούς 
επί του θέματος.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό 
“ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” αποτελούν πνευματική ιδι-
οκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού. Α-
ναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μόνον 
ύστερα από έγγραφη άδεια της συντακτικής επι-
τροπής.

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-
πλό διάστημα μόνο στη μία όψη του φύλλου και 
με περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελί-
δας αναγράφονται: 1) ο τίτλος του άρθρου, 2) τα 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ



7Ορθοπαιδική, 25,3,2012

ονόματα των συγγραφέων, 3) το όνομα της Κλι-
νικής και του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται 
η εργασία. Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει 
παραπομπή με το όνομα και τη διεύθυνση του 
πρώτου συγγραφέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο, κάτω από τον τίτλο.

Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ί-
δια έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον 
τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και την προ-
έλευση.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, 
με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα, περιλαμ-
βάνουν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος 
δημοσίευσης σε παρένθεση και όχι αριθμητικές 
αναφορές. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι 
δύο, αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ 
αν είναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και 
ακολουθούν 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 εργασί-
ας, το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις 
που αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονο-
λογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που κατα-
λαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen Bl: 
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. Heppe n stall R.B. 
Fracture treatment and healing W.B. Saunders 

Company, Philadelphia, 1980.
Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γυα-

λιστερό χαρτί, στο πίσω μέρος να σημειώνεται με 
μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός 
της εικόνας όπως είναι στο κείμενο.

Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτο-
γραφίας. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε 
χωριστή σελίδα 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 
ελληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από τό 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πά-
νω με ψηφία. Επἰσης ολογράφως γράφεται αριθ-
μός που βρίσκεται στην αρχή μιάς πρότασης. 

Η εργασία (κείμενα και πίνακες) πρέπει να απο-
στέλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή 
(σε αρχείο Word, QuarkXPress ή In Design)  μέ-
σω ηλετρονικού ταχυδρομείου στον Διευθυντή 
Σύνταξης κ. Ιωάννη Μπισχινιώτη στην ηλεκτρο-
νιή διεύθυνση bicojani@yahoo.gr ή σε CD στα 
γραφεία της Εταιρείας με την ένδειξη: Για το Πε-
ριοδικό Ορθοπαιδική Εγνατίας 10, Πυλαία, Τ.Κ 
555 35 Θεσσαλονίκη.

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

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευ-
ση, οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά 
δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση: και ελληνική βιβλιογραφία!
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Γράμμα από τον Εκδότη

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τελευταίο τεύχος του τρέχοντος έτους 2012 είναι ήδη πραγματικότητα. Η προσφορά εργασιών είναι 

γεγονός ότι παρουσιάζει προβλήματα, επειδή απέχει πολύ από το να μπορεί να καλύπτει τα περισσότερα από τα 

θέματα αιχμής της ειδικότητάς μας. Γίνεται μια προσπάθεια ανάμειξης κλινικών εργασιών, ανασκοπήσεων και 

ενδιαφερουσών περιπτώσεων ασθενών.

Ενόψει του 32ου Ετησίου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ θα ακολουθήσει ο τόμος των περιλήψεων. 

Στον τομέα αυτόν η επιτυχία μας ήταν εξασφαλισμένη δεδομένων των άνω των 150 συμμετοχών με 

κλινικοεργαστηριακές εργασίες και επιστημονικά εκθέματα. Η αθρόα αυτή συμμετοχή είναι λυπηρό  ότι δεν 

καταλήγει πάντοτε σε τελικές μορφές δημοσίευσης. Είναι αλήθεια ότι από την απλή περίληψη μέχρι τη τελική 

δημοσίευση ο δρόμος είναι μακρύς. Είναι πιθανό οι συνάδελφοι να επιφυλάσσουν τα πονήματά τους για άλλες 

διοργανώσεις αλλά πολύ φοβούμαι ότι απλώς η ρουτίνα της καθημερινότητας που είναι αμείλικτη απορροφά τις 

δυνάμεις τους με επιτρέποντας τη μορφοποίηση του έργου τους. 

Οι χειρουργοί, όμως οφείλουν να γράφουν, επειδή έτσι ολοκληρώνονται τα νοητικά σύνολα που 

οδηγούν στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας και στρέφει το κριτικό βλέμμα των ιδίων και των 

συναδέλφων του στη συσσώρευση της πείρας που στόχο έχει την πρόοδο της επιστήμης.

        Ι. Στ. Μπισχινιώτης    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας κλασσικής χειρουργι-
κής τεχνικής για την αντιμετώπιση του εκτινασσόμενου δακτύλου 
στους παιδιατρικούς ασθενείς. Η μελέτη περιλαμβάνει 58 ασθενείς 
με 62 εκτινασσόμενα δάκτυλα οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν μεταξύ 
των ετών 2000 – 2010. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών ήταν 2 
έτη (από 8 μηνών έως 5 ετών). Τα πάσχοντα δάκτυλα αφορούσαν: 
52 περιπτώσεις στον αντίχειρα, 4 στο δείκτη, 1 στο μέσο, 3 στον 
παράμεσο και 2 στο μικρό. Σε όλους τους ασθενείς η χειρουργι-
κή επέμβαση περιελάμβανε τυπική διάνοιξη του Α1 οστεοϊνώδους 
ελύτρου. Ο μέσος όρος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 5 
χρόνια (από 6 μήνες έως 9 χρόνια).  Σε κάποιες περιπτώσεις ανευ-
ρέθηκε συγκεκριμένη παθολογία, όπως ατρακτοειδής πάχυνση.  
Όλα τα δάκτυλα (62/62) δάκτυλα είχαν επιτυχή έκβαση, χωρίς 
υποτροπή μετά τη χειρουργική θεραπεία. Δεν υπήρξαν επιπλοκές. 
Συμπερασματικά, η τεχνική αυτή αποδεικνύεται ασφαλής και επι-
τυχής για την αντιμετώπιση του εκτινασσόμενου δακτύλου στους 
παιδιατρικούς ασθενείς.

 

Χειρουργική αντιμετώπιση του 
εκτινασσόμενου δακτύλου στα 
παιδιά

1. Γιώργος Καρυδάκης, 
Ορθοπαιδική Κλινική 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2. Αντώνης Παπαδόπουλος, 
Ορθοπαιδική Κλινική 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

3. Σωκράτης Βαρυτιμίδης, 
Ορθοπαιδική Κλινική 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

4. Ζωή Νταϊλιάνα, 
Ορθοπαιδική Κλινική 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

5. Νίκος Ρηγόπουλος, Επι-
στημονικός Συνεργάτης, 
Ορθοπαιδική Κλινική 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Τα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμε-
τώπισης των εκτινασσόμενων δακτύλων στους 
παιδιατρικούς ασθενείς είναι λιγότερο προβλέψι-
μα από αυτά στους ενήλικες, με τα ποσοστά υπο-
τροπής να κυμαίνονται στο 44%1. Οι πρώτες ανα-
φορές για την σπάνια αυτή κατάσταση, προήλθαν 
από περιγραφή μεμονωμένων περιστατικών ή σει-
ρές περιστατικών εκτινασσόμενων δακτύλων ή/
και αντίχειρα [1-11]. 

Η συχνότητα εμφάνισης στον αντίχειρα είναι 
9 φορές μεγαλύτερη απ’ ότι σε όλα τα υπόλοιπα 
δάκτυλα [1] . Επιδημιολογικά, ο εκτινασσόμενος 
δάκτυλος ανευρίσκεται σε συχνότητα 4,4 ανά 
10.000 γεννήσεις, αποτελώντας όμως το 19,7% 
των συγγενών ανωμαλιών του άνω άκρου [22]. 
Ως συγγενής μορφή περιγράφεται ως κατηγορία 
αποτυχίας διαφοροποίησης, όμως η συχνότητα 

διάγνωσης αυξάνεται στο πρώτο έτος ζωής (έως 
3,3 τοις χιλίοις για τον εκτινασσόμενο αντίχει-
ρα) [23] . Πρόσφατη μελέτη από ανοσοϊστοχημική 
ανάλυση των βληθέντων τενόντων και των Α1 
pulleys καταδεικνύει την παρουσία μυοϊνοβλα-
στών και την διαδοχική τους διαφοροποίηση σε 
ώριμους ινοβλάστες στα παθολογικά οζίδια. Η δι-
άκριση μεταξύ συγγενούς και επίκτητης μορφής 
ενδέχεται να είναι η χρονική στιγμή της διατα-
ραχής διαφοροποίησης (ενδομήτρια ή εξωμήτρια 
φάση) [32] . 

Αναφορές από τους Cardon et al και Tordai and 
Engkvist περιγράφουν πληθώρα χειρουργικών 
τεχνικών ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτέ-
λεσματα, που περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του 
χιασμού του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων, 
τη διάνοιξη των οστεοϊνωδών ελύτρων, πλήρη 
του Α1 και μερική του Α2 και την πλήρη ή μερική 
διατομή του τένοντα του επιπολής καμπτήρα [1,2]. 
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Εικόνα 1.   Ο αντίχειρας παραμένει σε κάμψη παρά την προσπάθεια έκτασής του.



Ως προς τα αίτια του εκτινασσόμενου δακτύλου 
στα παιδιά, συχνότερο φαίνεται να είναι η ανώ-
μαλη ανατομική σχέση μεταξύ των τενόντων του 
επιπολής και του εν τω βάθει καμπτήρα. Επίσης 
έχει σχετιστεί με διαταραχές του κεντρικού νευρι-
κού συστήματος και τη βλεννοπολυσακχαρίδωση 
[1,3,29]. Για το λόγο αυτό, πολλοί προτείνουν περισ-
σότερο εκτεταμένες χειρουργικές προσπελάσεις 
και διερεύνηση από την απλή διάνοιξη του Α1 
οστεοϊνώδους ελύτρου[1-3].

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εκτιμή-
σει την αποτελεσματικότητα της διάνοιξης του 
Α1 οστεοϊνώδους ελύτρου στη θεραπεία του συ-
μπτωματικού εκτινασσόμενου δακτύλου στα παι-
διά.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

 Από το 2000 έως το 2010 πενήντα-οκτώ 

παιδιά, υποβλήθηκαν σε χειρουργική αποκατά-
σταση συμπτωματικού εκτινασσόμενου δακτύ-
λου ή δακτύλων, με τη χρήση τυποποιημένης 
χειρουργικής τεχνικής, η οποία περιγράφεται στη 
συνέχεια. Υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώ-
πιση ήταν ασθενείς με εκτινασσόμενο δάκτυλο 
ή δάκτυλα, που επέμενε παρά τη συντηρητική 
αγωγή ή που προκαλούσε μόνιμη σύγκαμψη με 
λειτουργικές διαταραχές στο προσβεβλημένο δά-
κτυλο (εικόνα 1). Όλοι οι ασθενείς παρακολου-
θούνταν για ένα διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών 
για να διαπιστωθεί αν θα υπάρξει αυτόματη υπο-
στροφή, με την εξαίρεση αυτών που παρουσιάζο-
νταν με σύγκαμψη συνδυαζόμενη με λειτουργικές 
διαταραχές. Κανένας ασθενής δεν είχε υποβληθεί 
σε χειρουργική επέμβαση για το λόγο αυτό, ούτε 
είχε προδιαθεσικούς παράγοντες για εκτινασσό-
μενο δάκτυλο.

  32 αγόρια και 26 κορίτσια, με 62 εκτινασ-
σόμενους δακτύλους υποβλήθηκαν σε χειρουρ-
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Εικόνα 2.  Η τομή γίνεται πάνω στο Α1 οστεοϊνώδες έλυτρο.



γική επέμβαση . Ο μέσος όρος ηλικίας κατά την 
επέμβαση ήταν 2 έτη (από 8 μήνες έως 5 έτη). Τα 
πάσχοντα δάκτυλα αφορούσαν:  52 περιπτώσεις 
στον αντίχειρα, 4 στο δείκτη, 1 στο μέσο, 3 στον 
παράμεσο και 2 στο μικρό δάκτυλο.

 Σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις χρη-
σιμοποιήθηκε συγκεκριμένη τεχνική. Υπό γενική 
αναισθησία και ίσχαιμη περίδεση, γινόταν μία 
εγκάρσια τομή άνωθεν του Α1 οστεοϊνώδους 
ελύτρου (εικόνα 2).  Στη συνέχεια με παρασκευή 
των ιστών κατά τον επιμήκη άξονα, αναγνωρίζο-
νταν και προστατεύονταν τα γειτονικά νευραγ-
γειακά δεμάτια. Υπό άμεση όραση πραγματοποι-
ούνταν διατομή του Α1 οστεοϊνώδους ελύτρου 
(εικόνα 3).  Έλξη των τενόντων (του μακρού 
καμπτήρα του αντίχειρα ή του επιπολής και εν 
τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων) με παθητική 
κάμψη - έκταση των δακτύλων γινόταν μετά τη 

διατομή του ελύτρου με επιμήκη τομή ώστε να 
επιβεβαιωθεί η απελευθέρωσή τους και να ελεγ-
χθεί η ύπαρξη τυχόν παθολογίας κεντρικότερα 
και περιφερικότερα της προσπέλασης (εικόνα 4Α 
και 4Β). Τέλος γινόταν σύγκλειση του τραύματος 
και επίδεση σε λειτουργική θέση (εικόνα 5). Η κι-
νητοποίηση ξεκινούσε άμεσα μετεγχειρητικά, με 
ενθάρρυνση των ασθενών και των γονέων τους 
για παθητική, αρχικά και στη συνέχεια, όταν το 
επέτρεπε ο πόνος, ενεργητική κίνηση.

 Ελέγχθηκαν λεπτομερώς οι ιατρικοί φά-
κελοι όλων των ασθενών, ιδίως η κλινική εικόνα, 
συνυπάρχοντα νοσήματα, διεγχειρητικά ευρήμα-
τα και μετεγχειρητική πορεία. Έγινε προσπάθεια 
να εξετασθούν όλοι οι ασθενείς (παιδιά) ή να γίνει 
τηλεφωνική επαφή με τους γονείς τους και ελέγ-
χθηκε ή ρωτήθηκε αν παρουσιάσθηκε υποτροπή, 
ποιο ήταν το εύρος κίνησης του δακτύλου, αν 
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Εικόνα 3.  Το Α1 οστεοϊνώδες έλυτρο διατέμνεται υπό άμεση όραση.
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Εικόνα 4Α και 4Β. Ο μακρός καμπτήρας του αντίχειρα έλκεται σε κάμψη και ακολούθως σε έκταση για 
να διαπιστωθεί η απελευθέρωσή του.
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χρειάσθηκε άλλη χειρουργική επέμβαση στο υπό 
έλεγχο δάκτυλο, η αισθητικότητα του δακτύλου 
και αν το παιδί απέφευγε τη χρήση του δακτύ-
λου. Για όσους ασθενείς δεν έγινε κατορθωτό να 
υπάρξει επαφή, οι πληροφορίες αυτές συλλέχθη-
καν από τους ιατρικούς τους φακέλους και από 
τις καρτέλες επανεξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Ο μέσος όρος μετεγχειρητικής παρακο-
λούθησης ήταν 5 χρόνια (από 6 μήνες έως 9 χρό-
νια).  Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις 62/62 των 
εκτινασσόμενων δακτύλων που αντιμετωπίσθη-
καν, είχαν επιτυχή έκβαση με επάνοδο σε πλήρη 
λειτουργικότητα και δεν υπήρξε καμία υποτροπή.

 Δεν παρατηρήθηκαν διεγχειρητικές ή με-
τεγχειρητικές επιπλοκές. Όλοι οι ασθενείς (παι-
διά) επανήλθαν σε πλήρη δραστηριότητα χωρίς 
λειτουργικούς περιορισμούς και δεν ανέφεραν 
πόνο στην πιο πρόσφατη επανεξέταση, ενώ τα 
ίδια ή οι γονείς τους, δήλωσαν ευχαριστημένοι 
από την επέμβαση. Δεν παρατηρήθηκε καμιά επι-
πλοκή και δεν απαιτήθηκαν πρόσθετες χειρουρ-
γικές επεμβάσεις στα προσβεβλημένα δάκτυλα.  
Για κανένα από τα παιδιά δεν αναφέρθηκε απο-
φυγή χρήσης του χειρουργημένου δακτύλου.  Η 
διακριτική ικανότητα δύο σημείων (two-point 
discrimination) για όσα παιδιά ήταν εφικτό 
(42/62) να γίνει κυμάνθηκε μεταξύ 2 και 4 χιλιο-
στών.

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Η αιτιολογία των εκτινασσόμενων δα-
κτύλων στα παιδιά παραμένει ασαφής. Αρκετοί 
συγγραφείς περιγράφουν ανωμαλίες των καμπτή-
ρων τενόντων, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν 
το αίτιο στις δικές τους περιπτώσεις [9,10,12-14]. 
Στους παιδιατρικούς ασθενείς, συνήθως παρατη-
ρείται πάχυνση του τένοντα με τη μορφή οζιδίου 
ή ατρακτοειδούς διεύρυνσης σε αντίθεση με τους 
ενήλικες όπου παρατηρείται περίσφιξη στην περι-
οχή του Α1 ελύτρου [6,7,9,13,15,18-21]. Λιγότερο συχνά 

περιγράφονται επασβεστώσεις ή κοκκιωματώδης 
ιστός εντός του τένοντα [16,17]. Επιπλέον, ανατο-
μικές ανωμαλίες στην περιοχή του χιάσματος των 
τενόντων, μπορούν να προκαλέσουν ανάλογες 
καταστάσεις [1,2]. Λόγω των πολλαπλών αιτιο-
λογικών παραγόντων, έχει προταθεί μια μεγάλη 
ποικιλία χειρουργικών επεμβάσεων για την αντι-
μετώπιση του εκτινασσόμενου δακτύλου στα παι-
διά.

 Οι Tordai και Engkvist προτείνουν τη δι-
εύρυνση του χιασμού του τένοντα του επιπολής 
καμπτήρα και μερική διατομή του Α2 οστεοϊνώ-
δους ελύτρου, εάν η διατομή του Α1 οστεοϊνώ-
δους ελύτρου δεν είναι επαρκής [2]. Στο άρθρο 
τους, από τα πέντε δάκτυλα, που αντιμετωπί-
στηκαν με διατομή μόνο του Α1 οστεοϊνώδους 
ελύτρου, δύο υποτροπίασαν και ένα παρουσίαζε 
κλινική εικόνα εκτινασσόμενου δακτύλου για 6 
μήνες μετά το χειρουργείο. Στα υπόλοιπα πέντε 
δάκτυλα εκτός από τη διατομή του Α1 ελύτρου, 
πραγματοποιήθηκε διεύρυνση του χιασμού του 
τένοντα του επιπολής καμπτήρα και μερική δια-
τομή του Α2 ελύτρου. Σε δύο από αυτές τις περι-
πτώσεις υπήρξε υπολειπόμενη νόσος.

 Οι Cardon και συν, επίσης προτείνουν ότι 
η χειρουργική επέμβαση πρέπει να  καθορίζεται 
από τα διεγχειρητικά ευρήματα [1]. Σε έξι από τους 
16 ασθενείς, η διατομή του Α1 ελύτρου συνδυά-
στηκε με διατομή μιας ή και των δύο δεσμίδων 
του τένοντα του επιπολής καμπτήρα. Δεν υπήρξε 
καμία υποτροπή. Αυτή η τεχνική έχει επίσης χρη-
σιμοποιηθεί με αρκετή επιτυχία στην αντιμετώπι-
ση ανάλογων περιπτώσεων σε παιδιά με βλεννο-
πολυσακχαρίδωση [3]. Επίσης περιγράφονται τε-
χνικές υποδόριας απελευθέρωσης με πολύ καλά 
αποτελέσματα [24,25,26].

 Στην παρούσα μελέτη εφαρμόσθηκε μια 
τυποποιημένη χειρουργική τεχνική με τη διατο-
μή μόνο του Α1 οστεοϊνώδους ελύτρου, που είχε 
πλήρη επιτυχία και ικανοποίηση των γονέων – 
ασθενών, αποτελέσματα συγκρίσιμα με παρόμοι-
ες μελέτες [2,29,30,31]. Βέβαια διεγχειρητικά πάντο-
τε πραγματοποιούνταν έλεγχος της κίνησης των 
τενόντων προ και μετά τη διατομή του Α1 ελύ-
τρου με έλξη κεντρικότερα, ώστε να επιβεβαιωθεί 
η απελευθέρωσή του αλλά και τυχόν παθολογία 
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των τενόντων κάτι που θεωρείται αναπόσπαστο 
κομμάτι του θεραπευτικού αλγόριθμου, αλλά και 
απαραίτητο βήμα για την αναγνώριση των σπανι-
ότερων αιτιών εκτινασσόμενου παιδιατρικού δα-
κτύλου [27,28].

 Συμπερασματικά, η χειρουργική αντι-
μετώπιση του εκτινασσόμενου δακτύλου στους 
παιδιατρικούς ασθενείς με διατομή μόνο του Α1 
οστεοϊνώδους ελύτρου, είχε ως αποτέλεσμα επι-
τυχή έκβαση στο 100% των περιπτώσεων. Αυτή η 
απλή και ασφαλής επέμβαση, επιτρέπει στα παι-
διά να επιστρέψουν σε πλήρως λειτουργική κατά-
σταση, μηδενίζοντας τον κίνδυνο για υποτροπή 
και την ανάγκη για επανεπέμβαση [29].
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Περίληψη

Οι Οστικές Μορφογενετικές Πρωτεΐνες είναι μια μεγάλη 
ομάδα πρωτεϊνών πολύ –λειτουργικών αυξητικών παραγόντων, 
που ανήκουν στους Μετατρεπτικούς Αυξητικούς Παράγοντες 
(TGF-β,TGF-a ) υπερ-οικογένειας και παίζουν πολυσύνθετο ρόλο 
κατά την εμβρυογένεση,αλλά κυρίως στο σχηματισμό στον οστών 
και σκελετογένεση.

Η μελέτη των ΒMP ξεκίνησε στα μέσα του 1960, με την πα-
ρατήρηση ότι απομεταλλωμένη θεμέλια ουσία οστού είχε δυνατό-
τητα να επάγει ενδοχονδρικό σχηματισμό οστού σε υποδόρια και 
ενδομυϊκή χορήγηση σε τρωκτικά. Αυτή η ερευνητική ομάδα στη 
συνέχεια απομόνωσε χαμηλού μοριακού βάρους γλυκοπρωτείνη 
οστού και απέδειξε ότι αυτό προώθησε τον σχηματισμό οστού σε 
έκτοπες θέσεις.1,2

Στο τέλος του 19 αιώνα αποδείχθηκε ότι απασβεστωμένηBMP 
βόειου οστού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία 
τηςοστεομυελίτιδας.

Στα μέσα του 20 αιώνα ο Lacroix έθεσε την υπόθεση του επα-
γωγικού ρόλου του οστού ονομάζοντας αυτό οστεογoνίνη.20

Μερικά χρόνια αργότερα το 1965 οι BMPs ανακαλύφτηκαν 
από τον Marshal R. Urist με τη μελέτη Sciencel ως συστατικά της 
θεμέλιας ουσίας του οστού τα οποία θα μπορούσαν να επάγουν το 
σχηματισμό οστού και χόνδρου.

BMP καί οστεοπόρωση
(Οστική μορφογενετική 
πρωτεΐνη και Οστεοπόρωση)

Δακής Κωνσταντίνος

Λέξεις κλειδιά: οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες, οστεοπόρωση.  

Ιατρική Σχολή
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών



 Η κλινική της εφαρμογή περατώθηκε από τον 
Johnson στην δεκαετία του 80’, με τυχαία διαπί-
στωση ότι η απομεταλλωμένη λυοφιλοποιημένη 
θεμέλια ουσία οστού του κουνελιού,ήταν ικανή να 
παράγει σχηματισμό νέου οστού όταν εμφυτευτεί 
στο μυοσκελετικό σύστημα .

 Η δραστικότητα των BMP αναγνωρίστηκε το 
1960 αλλά η απομόνωση και κλωνοποίηση της αν-
θρώπινης κεκαθαρμένης BMP στην δεκαετία του 
1980.

 

Eισαγωγή

Oι BMP φαίνεται ότι εμπλέκονται στην ρύθ-
μιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, την 
ενεργοποίηση, διαφοροποίηση, απόπτωση και 
χαρακτηριστική τους ικανότητα είναι η επαγωγή 
οστού, χόνδρου, συνδέσμου και τενοντίου σχημα-
τισμού και στις δύο έκτοπες και ορθότοπες θέσεις.

Περισσότερα από 40 μέλη BMP έχουν απομο-
νωθεί. Εκφράζονται ως πρόδρομες πολυπεπτιδι-
κές αλυσίδες οι οποίες με την μορφή των πρω-
τεασών παίρνουν την τελική τους μορφή. Είναι 
διμερή μόρια με δύο αλυσίδες πολυπεπτιδίων οι 

οποίες ενώνονται με ένα δισουλφιδικό δεσμό (δη-
μιουργία 6 ενδομοριακών δισουλφιδικών δεσμών 
και ενός δεσμού με ένα άλλο μόριο). 

Η λειτουργία τους είναι αυτοκρινής και παρα-
κρινής.

Oι BMPs μεταμορφώνονται μέσω δύο τύπων 
υποδοχέων BMPRI και ΒMPRIΙ, δια μέσου σε-
ρίνης/θρεονίνης κινάσες υποδοχέων,οι οποίοι 
ενεργοποιούν ενδοκυτταρικές αγγελιοφόρους 
πρωτεΐνες Smads, όπου ενάγουν την ενδοκυττά-
ρια μεταφορά σήματος μέσω ειδικών οδών Runx2 
και Osterix ,μετακινούνται προς τον πυρήνα των 
κυττάρου ρυθμίζοντας την γονιδιακή έκφραση 
για την δημιουργία οστού και χόνδρου.

Οι BMP είναι ενεργά τόσο ως ομοδιμερές(δύο 
ταυτόσημες αλυσίδες)όσο και ετεροδιμερές (δύο 
διαφορετικές αλυσίδες)μόρια. Αυτές οι πρωτεΐνες 
προσδένονται ως μεγάλα πρόδρομα μόρια .

Ποιο συγκεκριμένα μια BMP είναι ένα διμερής 
μόριο με δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες που συ-
γκρατούνται από ένα ενιαίο δισουλφιδικό δεσμό, 
μία δομή παρόμοια με εκείνη του TGF-β. Μετά 
τον διμερισμό οι πρωτεΐνες διασπώνται πρωτεο-
λυτικά σε μία συναίνεση Arg-X-X-Arg για να πα-
ραχθούν ώριμα διμερή. 
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Figure 2. BMP-mediated gene transcription. The transmembrane serine/threonine kinase
BMP receptors activated complex, triggers receptor-regulated Smad phosphorylation and
binding to common-mediator Smads. After heteromeric complex formation, Smads move

into the nucleus and regulate transcriptional activity. BMP = bone morphogenetic protein;
Smads = signaling mediators of BMP receptors homologous to Mas (Drosophila) and Sma

 (C. elegans) genes. Adapted from Ref. 11, with permission.



Τρείς τύποι υποδοχέων Ι έχει αποδειχθεί ότι 
δεσμεύουν τους συνδέτες των BMP και συγκεκρι-
μένα τύπος ΙΑ, ΙΒ υποδοχείς και τύπος ΙΑ ακτιβί-
νη υποδοχέας.

Ωστόσο ο TGF-β βρίσκεται στην θεμέλια ου-
σία οστού σε μεγαλύτερες ποσότητες από ότι οι 
BMPs, χαρακτηριζόμενες περισσότερο ως κυττο-
κίνες παρά μάλλον ως μορφογενετικές.

Οι BMPs με την σύνδεση στους επιφανειακούς 
υποδοχείς των μεσεγχυματικών κυττάρων, ενερ-
γοποιούν ένα καταρράκτη σημάτων προς τον πυ-
ρήνα αυτών των κυττάρων.

Η δραστηριότητα των γονιδίων εκφράζεται με 
την παραγωγή μακρομορίων που ενέχονται στην 
αποκατάσταση βλαβών οστού και χόνδρου. 

Τα πρόγονα μεσεγχυματικά κύτταρα διαφο-
ροποιούνται σε οστεοβλάστες και χονδροκύττα-
ρα μέσω των οδών Runx2, Osterix ρυθμίζοντας 
την γονιδιακή έκφραση.

Με τον ίδιο τρόπο η απελευθέρωση BMP γί-
νεται σε μικρές ποσότητες από την θεμέλια ουσία 
του κατεαγότος οστού κατά τα αρχικά στάδια της 
πώρωσης που ενεργοποιούν τη διαφοροποίηση 
των μεσεγχυματικών κυττάρων σε οστεοβλάστες 
και χονδροκύτταρα.

Στη φάση της παραγωγής της θεμέλιας ουσίας 
η παραγωγή τους αυξάνεται κατακόρυφα.

Στη πράξη οι ΒΜPs βρίσκουν κλινική εφαρμογή 
τα τελευταία χρόνια:

·	 Σε θεραπεία ψευδαρθρώσεως της κνήμης, 
αποδεικνύοντας το ίδιο αποτέλεσμα ικανότητας με 
το αυτόλογο οστικό μόσχευμα.3

·	 Στη επαγωγή οστικού σχηματισμού σε πε-
ρίπτωση μεγάλου ελλείμματος.4

·	 Στη επιτάχυνση της πώρωσης των καταγ-
μάτων.5

·	 Στην θεραπεία χόνδρινων ελλειμμάτων.6

·	 Στην αποκατάσταση μεσοσπονδυλίου δί-
σκου και σπονδυλοδεσίας.7,8

·	 Στην ενίσχυση ενσωμάτωσης προθέσεων 
.9.10

·	 Στην επιτάχυνση οστεοποιητικής διαδικασί-
ας των οστικών επιμηκύνσεων.11

·	 Στην ενίσχυση ενσωμάτωσης τενοντίων μο-
σχευμάτων για την αποκατάσταση συνδεσμικών 
βλαβών.12.
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·	 Σε μη ευνοϊκό βιολογικό περιβάλλον (κά-
πνισμα, λοίμωξη, όγκοι),όπου η οστική επαγωγή 
θα βοηθήσει την διαδικασία πωρώσεως.

·	 Στην πρόληψη οστεοπόρωσης και οστεοπο-
ρωτικών καταγμάτων.13,14

Πειραματικές μελέτες οδήγησαν στη δυνατό-
τητα χρήσης των BMPs ως λύση εναλλακτικά των 
αυτομοσχευμάτων για την θεραπεία ορισμένων 
καταγμάτων και επιπλοκών τους. Παρόλο που 
τα αυτομοσχεύματα θεωρούνται τα golf standard 
στην ενίσχυση της πώρωσης των καταγμάτων, 
εμφανίζουν όμως μειονεκτήματα όπως: 

·	 επιπλοκές από την επέμβαση λήψης τους,
·	 την μειωμένη διαθεσιμότητα αντιστρόφως 

ανάλογη με την αύξηση της ηλικίας,
·	 τον κίνδυνο λοίμωξης. 

Σαν αποτέλεσμα, οι εταιρείες προχώρησαν 
στην παραγωγή ανασυνδυασμένων ανθρώπινων 
πρωτεϊνών (rhBMP) και ανέδειξαν την ευνοϊκή 
επίδρασή τους στην οστεοεπαγωγή. 

·	 Οστεοεπαγωγή (osteoindaction) είναι η 
διαδικασία διέγερσης πρόγονων μεσεγχυματικών 
κυττάρων σε προ-οστεοβλαστικά κύτταρα και 
τελικά στο σχηματισμό νέου οστού. Οι BMPs και 
TGF-β ενεργοποιούν τοπικούς παράγοντες για 
την επαγωγή νέου οστού.

·	 Οστεοκαθοδήγηση (osteoconduction)
είναι η ιδιότητα της θεμέλιας ουσίας στην προ-
σέλκυση και σύνδεση οστεοπαραγωγικών κυττά-
ρων με σκοπό την παραγωγή νέου οστίτη ιστού.Η 
θεμέλια ουσία δρα ως ικρίωμα(αρχικός πώρος) 
πάνω στο οποίο αναπτύσσεται νέο οστούν.
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·	 Οστεογένεση είναι η ικανότητα παρα-
γωγής νέου οστίτη ιστού από οστεογενετικά 
κύτταρα που έχουν αυτή την δυνατότητα εντός 
συνδετικού ιστού ή χόνδρου. Περιλαμβάνει μια 
διαδοχή καταρράκτη με τρείς κρίσιμες φάσεις : τη 
μετανάστευση και μίτωση των πρόγονων μεσεγ-
χυματικών κυττάρων, την διαφοροποίηση αυτών 
σε χονδροβλάστες, σχηματισμό χόνδρου, και τε-
λικά αποκατάσταση χόνδρου από οστό.15

·	 Χονδρογένεση παρατηρείται μετά από 5 
μέρες, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της μετά 7,8 
ημέρες. Υπερτροφία χόνδρου και ανόργανες ουσί-
ες παρατηρούνται μετά από 9 μέρες. 

Το άμορφο οστό (bone woven) μετασχηματί-
ζεται σε φλοιώδες και σπογγώδες με τελικό απο-
τέλεσμα την δημιουργία μυελού των οστών.

Η έκφραση της δράσης των BMP είναι ενδο-
εξωκυττάρια διαδικασία ανταλλαγής βιολογικών 
σημάτων, διαφορετική για κάθε στάδιο καταρρά-
κτη μορφογένεσης των οστών.

Οι BMP-2,4,6,7,9 ενισχύουν την έκφραση 
της αλκαλικής φωσφατάσης και οστεοκαλσίνης( 
οστεοβλαστική διαφοροποίηση),μετατρέποντας 
πρόγονα μεσεγχυματικά κύτταρα σε προ-
οστεοβλάστες.

 Ο TGF-β, αναστέλλει την έκφραση οστεο-
καλσίνης και την δραστικότητα της αλκαλικής 
φωσφατάσης. 

 Η τρισδιάστατη δομή της BMP-7 ή osteogenic 
protein-1 

(ΟP-1),εκδηλώνει την δράση της με παραγω-
γή οστεογενετικών κυττάρων την έβδομη ημέρα 
της εμβρυικής ζωής με κορύφωση την 2-4 εβδο-
μάδα. Κλωνοποιήθηκε το 1990.

 H BMP-3, έχει ένα θεμελιώδη ρόλο ως ρυθ-
μιστής της οστεοεπαγωγικής δράσης. Μελέτες 
απέδειξαν ότι η BMP-3 έχει και ανασταλτική δρά-
ση στην οστεογένεση με την παρουσία των ΒΜP-
216.

·	  Ανασυνδυασμένες rhBMP έχουν οστεο-
επαγωγικές ιδιότητες.

Το υψηλό κόστος αυτών αποτελεί ένα περιο-

ριστικό παράγοντα συνδυασμένων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων.

Στην κλινική εφαρμογή οι συγκεντρώσεις των 
BMP είναι υψηλότερες από τις φυσιολογικά εμ-
φανιζόμενες στο σώμα.

·	  Οι ανασυνδυασμένες (`rhBMP-2 και 
rhBMP-7, ή Οsteogenic protein-1,OP-1) έχουν 
κλινική χρήση στη θεραπεία ψευδαρθρώσεως κα-
ταγμάτων κνήμης τουλάχιστον 9 μηνών.

Η θεραπευτική δόση για την rhBMP-7 είναι 
0,88 mg/ml στείρου φυσιολογικού ορού, ενώ για 
την rhBMP-2 είναι 1,50 mg/ml.3

·	 Η BMP-7 είναι αποτελεσματική με αυτό-
λογο οστικό μόσχευμα στην θεραπεία ψευδαρ-
θρώσεως της κνήμης.

·	  Η BMP-2 βελτιώνει την πώρωση των 
ανοικτών καταγμάτων κνήμης.

·	  Η ΒΜP -2 είναι αποτελεσματική στην 
πρόσθια σπονδυλοδεσία ενισχύοντας την με 
αυτόλογο οστικό μόσχευμα στη θεραπεία εκφυ-
λιστικής δισκικής νόσου και πλήρωση οστικών 
κενών.8

 Πιθανές παρενέργειες των BMPs

·	 Η εφαρμογή υπερβολικής δόσης μπορεί 
να οδηγήσει σε παραγωγή έκτοπου οστίτη οστού 
ή υπερβολική παραγωγή οστού τοπικά. Χρησιμο-
ποιώντας όμως θεραπευτικές δόσεις ο κίνδυνος 
εκσεσημασμένης οστεοποίησης είναι μικρός. 17

 
·	 Οι κολλαγονικοί φορείς των `BMPs φαί-

νεται να επάγουν παραγωγή αντισωμάτων σε πο-
σοστό 5-20% των ασθενών. 18

 
·	 Ενώ αναπτύσσονται αντισώματα των 

BMPs σε ποσοστό 6-10%. 3
 
·	 Υψηλές δόσεις BMPs ενεργοποιούν την 

οστεοκλαστική δραστηριότητα.
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·	 Η συστηματική κάθαρση των ανασυνδυ-
ασμένων BMPs είναι ταχεία και δεν έχει εμφανι-
στεί συστηματική τοξική δράση.

·	 H χρήση των BMPs περισσότερο της μίας 
φοράς στον ίδιο ασθενή πρέπει να αποφεύγετε.

·	 Γενετικά προβλήματα στον άνθρωπο δεν 
είναι γνωστά. 

·	 Σε περιπτώσεις ήδη εγκαταστημένης νε-
οπλασματικής νόσου δεν είναι γνωστό το αποτέ-
λεσμα δράσης τους.

·	 Σε περίπτωση εγκυμοσύνης αντενδεί-
κνυται.

Ο κεντρικός ρόλος των BMPs στην οστική 
ανακατασκευή του ανθρώπινου σκελετού έχει 
ταυτοποιηθεί σε πολυάριθμες πειραματικές και 
κλινικές μελέτες. Φαίνεται να είναι παράγοντες 
κλειδιά στην οστεοβλαστική διαφοροποίηση των 
μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων και πρό-
σφατα στοιχεία εμπλέκουν τα κύτταρα αυτά με 
κύτταρα της οστεοκλαστικής καταγωγής.

Τα πλεονεκτήματα τοπικής και συστηματικής 
θεραπείας των οστεοπορωτικών καταγμάτων με 
BMPs, περιλαμβάνουν μία ταχεία αύξηση της 
οστικής αντοχής στην περιοχή του κατάγματος 

και συστηματικά σε ολόκληρο τον σκελετό, κα-
θώς και την επιτάχυνση της περιόδου οστικής 
επούλωσης. 

Οι BMP-2,4,6,7 έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο 
της οστεοπόρωσης και έχουν συσχετιστεί με τις 
παθοφυσιολογικές οδούς της. 

Η οστεοπόρωση είναι η ποιο συχνή πάθηση 
των οστών,η οποία προκαλεί σκελετική ευθραυ-
στότητα και χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική 
μάζα >2,5 SD κάτω του μέσου όρου για ένα νεαρό 
ενήλικα ή αρχιτεκτονικές αλλαγές στην δομή των 
οστών, με αποτέλεσμα την μείωση της αντοχής 
των οστών και τον αυξημένο κίνδυνο κατάγματος 
χαμηλής ενέργειας.21

Είναι μια ασθένεια που αυξάνεται με την ηλι-
κία του ασθενούς.

Οφείλεται σε απώλεια αλάτων ασβεστίου από 
τα οστά. 

Αναφέρεται ως «σιωπηλή νόσος», επειδή η 
απώλεια οστού συμβαίνει χωρίς κανένα εμφανές 
σύμπτωμα. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την 
κατάσταση τους μέχρι να βιώσουν κάποιο κάταγ-
μα 19

Πάνω από το 40% των γυναικών και 14% των 
ανδρών ηλικίας άνω των 50 ετών θα εμφανίσουν 
κατάγματα που σχετίζονται με την οστεοπόρω-
ση.22

Παγκοσμίως περίπου 200 εκατομμύρια άν-
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θρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο πρόκλησης για 
οστεοπορωτικό κάταγμα κάθε χρόνο.33

Mέχρι το 2012 το 25% του Ευρωπαικού πληθυ-
σμού θα είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και μέχρι 
το 2020, 52 εκατομμύρια άνθρωποι θα είναι πάνω 
από αυτή την ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες.23 

Η οστεοπόρωση οφείλεται στην αυξημένη 
οστική απορρόφηση και μειωμένη παραγωγή 
οστού.

Καθ΄ όλη την διάρκεια της ενήλικης ζωής, ο 
σκελετός 

αναδιαμορφώνει την απομάκρυνση παλαιού 
οστίτη οστού και μετατρέπει νέο οστίτη ιστό.

 Η οστική ανακατασκευή (bone remodeling)εί-
ναι μία συνεχής διαδικασία οστικής απορρόφησης 
στην οποία μια περιοχή του οστού υφίσταται οστε-
οκλαστική οστική απορρόφηση (bone resorption) 
και στην συνέχεια η τοποθεσία της απορρόφηση 
του οστού συμπληρώνεται από οστεοβλάστες με 
οστικό σχηματισμό(bone formation).

 Η οστεοπόρωση διακρίνεται σε:
·	 Πρωτοπαθή 
Τύπου l ή Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση,
Τύπου ll ή Γεροντική οστεοπόρωση
·	 Δευτεροπαθή 
Πολλές είναι οι αιτίες όπως υπερθυρεοειδι-

σμός, σακχαρώδης διαβήτης, υπογοναδισμός,υ-
περκορτιζοναιμία, ρευματοειδής αρθρίτις, πολ-
λαπλό μυέλωμα, αλκολισμός, κάπνισμα, ακινητο-
ποίηση.

Ο τύπος Ι προσβάλλει κυρίως σπογγώδη οστά 
(σπονδυλικά σώματα ,κερκίδα), ενώ 

Ο τύπος ΙΙ κυρίως τα φλοιώδη οστά (μηριαίο, 
βραχιόνιο).

Οι πιο συχνές εντοπίσεις οστεοπορωτικών κα-
ταγμάτων: 

Α. Σε άνδρες 
·	 Σπονδυλική στήλη
·	 Καρπό
·	 Πλευρά
·	 Μηριαίο 

Β. Σε γυναίκες
·	 Καρπό
·	 Σπονδυλική στήλη

·	 Πλευρά
·	 Βραχιόνιο 
·	 Μηριαίο

Εκτιμάται μέχρι το 2025 θα υπάρχει μια αύξη-
ση της τάξεως 89% στους άνδρες, με αποτέλεσμα 
800 χιλιάδες κατάγματα Ισχίου ανά έτος, ενώ σε 
γυναίκες θα αυξηθούν κατά 69% σε 1,8 εκατομ-
μύρια.24

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από λεπτό-
τερη διασύνδεση επαφής εντός δοκιδωτού ιστού 
κυρίως οριζοντίων οστεοδοκίδων .

Οι αλλαγές στην διάμετρο του εσωτερικού και 
εξωτερικού φλοιού ,επηρεάζουν την κάμψη και 
στροφή και προδιαθέτουν σε κατάγματα χαμη-
λής ενέργειας τα οποία συχνά έχουν μία σύνθετη 
μορφή.

Οι συχνότερες εντοπίσεις οστεοπορωτικών 
καταγμάτων σε ενήλικες είναι η σπονδυλική στή-
λη,ο καρπός και το μηριαίο.

Τα οστεοπορωτικά κατάγματα σπονδυλικής 
στήλης στις πρόσφατες μελέτες αντιμετωπίζο-
νται με σπονδυλοπλαστική και κυφοπλαστική 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο .Στόχος της έγχυσης 
οστικού τσιμέντου μέσω pedicle ,είναι να απο-
τραπεί η περαιτέρω κατάρρευση των οστικών 
δοκίδων-κολονών και η ανακούφιση του πόνου. 
31,32

Οι παραμορφώσεις που εμφανίζονται στην 
σπονδυλική στήλη από την οστεοπόρωση είναι:

·	 Απώλεια αναστήματος.
·	  Κύφωση.
·	  Προβολή κοιλιάς.
·	 Συγκάμψεις των άκρων.
·	 Πόνος στην πλάτη και στη μέση.
·	 Ψυχολογικά προβλήματα.
·	 Κακή ποιότητα ζωής.
 Τα κατάγματα ισχίου έχουν υψηλή νοσηρότη-

τα και θνησιμότητα στους ηλικιωμένους με 10% 
των ασθενών να πεθαίνουν εντός 30 ημέρου, ενώ 
30% πεθαίνουν εντός του έτους.Το κοινωνικοοι-
κονομικό κόστος είναι μεγάλο ( και στην Ελλά-
δα).25,33

Μελέτες αναφέρουν μια σειρά για την αντι-



29Ορθοπαιδική, 25, 4, 2012



30 Ορθοπαιδική, 25, 4, 2012

μετώπιση καταγμάτων περιφερικού άκρου κερκί-
δας σε ηλικιωμένους οστεοπορωτικούς ασθενείς 
, με τεχνικές όπως κλειστή ανάταξη και σταθε-
ροποίηση με Kirchner-wire, εσωτερική οστεο-
σύνθεση χρησιμοποιώντας ραχιαία ή παλαμιαία 
πλάκα , εξωτερική οστεοσύνθεση ,τεχνική Sauve-
Kapandji. 26,27,28

Οστικά μοσχεύματα ή τσιμέντο φωσφορικού 
ασβεστίου έχουν χρησιμοποιηθεί βελτιώνοντας 
της τεχνικές οστεοσύνθεσης.

Συνοψίζοντας:
 
·	 Οι BMPs υπόσχονται πολλά στην θερα-

πεία των μυοσκελετικών ανωμαλιών και οστεο-
πόρωσης.

·	 Αποτελούν ένα τύπο αυξητικού παράγο-
ντα, σε ένα πολύπλοκο καταρράκτη διαδικασίας 
επούλωσης.

·	 Η μέχρι τώρα ανάλυση αποτελεσμάτων 
φανερώνει ρυθμούς πώρωσης ισοδύναμους της 
τοπικής εφαρμογής αυτόλογων οστικών μοσχευ-
μάτων.

·	 Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν την χο-
ρήγηση BMP με ελάχιστη τοξικότητα ή παρενέρ-

γειες.
·	 Απαιτούνται όμως έρευνες για περαιτέρω 

θεραπευτικές ενδείξεις.
·	 Στη θεραπευτική χορήγηση των BMP 

πρέπει να διευκρινιστούν οι μέθοδοι και οι φορείς 
για την μεταφορά και την εφαρμογή τους τοπικά, 
ο χρόνος αποδέσμευσης στην περιοχή δράσης.

·	 Συνδυασμοί BMP μπορεί να είναι αποτε-
λεσματικοί με άλλους αυξητικούς παράγοντες και 
τη γονιδιακή θεραπεία με υψηλό κόστος.

Bone morphogenetic proteins And 
Osteoporosis

Abstract

Dakis Konstantinos

Bone Morphogenetic Proteins are a great group of 
proteins multi-functional growth factors belonging 
to the transforming growth factor (TGF-b, TGF-a) 
superfamily and they are play a complex role during 
embryogenesis, but mainly in bone formation and 
osteogenesis.The study of BMPs began in the 1960s, 
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by  Marshal R. Urist which is published in Science, 
with observation that demineralized bone matrix 
had the capacity to induce endochondral bone 
formation in animals models (rodents). The activity 
of BMP was recognized in 1960, but the isolation 
and cloning of human recombinant rhBMP in the 
1980s.

To date, about 40 BMP family members have 
been identified and characterized. Express as a 
precursor polypeptide chains which in the form of 
proteases take their final form. BMPs are bilateral 
molecules with two polypeptide chains joined by a 
disulfide bond (creation 6 intermolecular disulfide 
bonds and a bond to another molecule).BMPs are 
transformed through two receptor types BMPRI 
and BMPRII, through serine / threonine kinase 
receptors, that activate intracellular messengers 
proteins Smads, where sue the intracellular  
transduction signal through specific ways Runx2 
and Osterix. BMPs in connection with the surface 
receptors of mesenchymal cells, activate a cascade 
signal to the nucleus of these cells. The BMP appear 
to be involved in the regulation of cell proliferation, 
activation, differentiation,apoptosis and their 
characteristic ability is to induce bone, cartilage in 
ectopic and orthotopic locations.

In practice BMPs find clinical application in 
recent years:

·	 The acceleration of bone healing.
·	 In treatment nonunion of tibia 

demonstrating the same result with the capacity 
autologous bone graft.

·	 In induction of bone formation in case of a 
large deficit.

·	 In the treatment of cartilage defects.
·	 In restoration intervertebral disc and 

spinal fusion. 
·	 The acceleration osteogenetic process of 

bone elongation.
·	 In unfavorable environment  (smoking, 

infection, tumors), where the process of bone 
induction will help bone healing. 

·	 In prevention of osteoporosis and 
osteoporotic fractures.

Recombinants- rhBMP have osteoinductive 
properties.

Today for clinical use, human recombinants 
BMP-2 and BMP-7,(rh BMP-2 and rhBMP-7 
or osteogenic protein-1,OP-1)seems to be used. 
The advantages of local and systemic treatment 
of osteoporotic fractures with BMPs, include a 
rapid increase bone strength in the region of the 
fracture and systematically the whole of skeleton, 
and the acceleration of bone healing period. The 
high cost of these is a limiting factor. In future 
BMP combinations may be more effective. Other 
growth factors such as fibroblast growth factor 
(FGF) and growth hormone, give good evidence in 
experimental animals, especially in combination 
with BMP.
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Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι να καταδείξει την πολυμορφία και 
τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε ασταθείς κακώσεις της ποδο-
κνημικής με τέλεια ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης 
και τους τρόπους αντιμετώπισή της. Αναλύονται τα άμεσα και 
απώτερα επακόλουθα της θεραπείας.

Ασθενείς και μέθοδοι. Κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων 
ετών αντιμετωπίσαμε 24 ασθενείς με 25 κακώσεις ποδοκνημικής 
με τέλεια ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης. Ήταν 11 
άνδρες και 13 γυναίκες. Οι άνδρες έφεραν 12 συνολικώς κακώσεις 
και οι γυναίκες από μία. Επί 6 ασθενών οι κακώσεις ήταν πολυ-
συστηματικές (συμμετοχή 3/4 ιστών - οργάνων) σε 2 από υπήρχε 
κρίσιμη αγγειακή βλάβη. Εξαιρέθηκαν κακώσεις που κατέληξαν 
σε πρώιμους ακρωτηριασμούς. Τρεις από τους ασθενείς ένας άν-
δρας και δύο γυναίκες έφεραν κάκωση Maisonneuve. Ελήφθη 
μέριμνα για τη συγκράτηση της συνδέσμωσης με την εισαγωγή 
κοχλιών συνδέσμωσης τριών ή τεσσάρων φλοιών και στους ασθε-
νείς με πολυσυστηματικές κακώσεις έγινε χρήση συσκευών εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης και προκυρτωμένων ήλων Rush. Η ρήξη του 
δελτοειδούς και του προσθίου θυλάκου αντιμετωπίστηκε είτε με 
διοστικά ράμματα είτε με τη βοήθεια οστικών αγκυρών. Χρειάστη-
κε: σε μία ασθενή με ανοικτό εξάρθρημα ποδοκνημικής μεταφορά 
τοπικών κρημνών για κάλυψη απογυμνωμένων οστικών και αρ-

Κακώσεις της 
ποδοκνημικής με τέλεια 
ρήξη της κνημοπερονιαίας 
συνδέσμωσης. Μια 
παραγνωρισμένη κατάσταση

Ι. Στ. Μπισχινιώτης

Λέξεις κλειδιά:  Ασταθείς κακώσεις ποδοκνημικής, Ρήξη κάτω 
κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης, Κάκωση 
Maisonneuve, Βίδα συνδέσμωσης, 



θρικών στοιχείων και σε τρεις ασθενείς μεταφορά 
ελευθέρων δερματικών μοσχευμάτων μερικού πά-
χους.

Αποτελέσματα. Οι ασθενείς παρακολουθή-
θηκαν για χρόνο που κυμάνθηκε από 2 – 30 έτη. 
Διενεργήθηκε ένας απώτερος ακρωτηριασμός για 
επίμονες νευροτροφικές αλλοιώσεις, λόγω απο-
νεύρωσης του σκέλους. Η επάρκεια της λειτουρ-
γικότητας της συνδέσμωσης μελετήθηκε με την 
κλινική δοκιμασία συρταροειδούς σημείου και τη 
δυνατότητα ανώδυνης μονοποδικής στήριξης. Στη 
συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών πλην ενός 
τα ανωτέρω σημεία έλειπαν εντελώς. Επί ασθενών 
με πολύ μακρό χρόνο παρακολούθησης παρατη-
ρήθηκαν εκφυλιστικές αλλοιώσεις με ήπια κλινικά 
φαινόμενα και περιορισμό της κινητικότητας της 
ποδοκνημικής.

Συμπέρασμα. Ο μεγάλος βαθμός υπόνοιας για 
την παρουσία της ρήξης της κάτω κνημοπερονιαί-

ας συνδέσμωσης και η λήψη επαρκών μέτρων για 
αντιμετώπισή της είναι απαραίτητα για την πλη-
ρότητα της θεραπείας.

Εισαγωγή

Οι κακώσεις της ποδοκνημικής με ρήξη της 
κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης περιλαμ-
βάνουν μια μεγάλη ποικιλία νοσηρών καταστά-
σεων που κυμαίνονται από την απλή διάταση 
της κάκωσης ή υψηλό διάστρεμμα (high ankle 
sprain) μέχρι την τέλεια ρήξη της συνδέσμωσης 
(Renstrőm και Konradsen 1997, Lynch 2002). Η 
κάκωση προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά μιας 
ύπουλης κάκωσης, όπως στις κακώσεις τύπου 
Maisonneuve (Savoie και συν 1992, Thangarajah 
και συν 2011, Stufkens και συν 2012), σε πολυ-
συστηματικές κακώσεις καθώς και σε ασταθή 
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Εικόνα 1. – Πολυσυστηματική κάκωση άμφω με τέλεια ρήξη των κνημοπερονιαίων συνδεσμώσεων. 
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κατάγματα και κατάγματα εξαρθρήματα της πο-
δοκνημικής (Hughes 1977, Kosuge και συν 2010, 
van den Bekerom και συν 2010). Κοινός παρο-
νομαστής όλων αυτών των τύπων κακώσεων εί-
ναι η πιθανότητα να καταλειφθεί μετά το πέρας 
της θεραπείας, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, 
ανεπάρκεια του δικράνου της ποδοκνημικής και 
επομένως να υποθηκευτεί η σταθερότητα της 
άρθρωσης αλλά και η λειτουργικότητα του σκέ-
λους (Gougoulias και συν 2010, van den Bekerom 
2011). Σκοπός της παρακάτω αναδρομικής με-
λέτης είναι να καταδείξει τις ιδιαιτερότητες που 
μπορεί να υπάρχουν κατά την αντιμετώπιση τέ-
τοιου τύπου κακώσεων.

Ασθενείς και μέθοδοι
 
Κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ετών και 

από την υπηρεσία μας σε δευτεροβάθμια και σε 

τριτοβάθμιο νοσοκομείο της πατρίδας μας αντι-
μετωπίσαμε 23 ασθενείς με συνολικώς 24 κακώ-
σεις της ποδοκνημικής με τέλεια ρήξη της κάτω 
κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης. Επρόκειτο για 
11 άνδρες και 13 γυναίκες. Οι άνδρες τις σειράς 
έφεραν 12 συνολικώς τέτοιες κακώσεις και οι 
γυναίκες από μία έκαστη. Οι κακώσεις ήταν επί 
6 ασθενών πολυσυστηματικές αφορούσαν δηλα-
δή στους 3 από τους τέσσερις ιστούς όργανα του 
σκέλους ενώ σε 2 από αυτές υπήρχε αγγειακή βλά-
βη κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του σκέλους που 
αντιμετωπίστηκε επιτυχώς (εικ. 1). Από τη σειρά 
εξαιρέθηκαν κακώσεις με τα παραπάνω χαρακτη-
ριστικά που κατέληξαν σε πρώιμους ακρωτηρια-
σμούς, ανεξαρτήτως αρχικού αποτελέσματος της 
επέμβασης επαναιμάτωσης και των κριτηρίων βι-
ωσιμότητας του άκρου. Τρεις από τους ασθενείς 
ένας άνδρας και δύο γυναίκες έφεραν κάκωση 
τύπου Maisonneuve (εικ. 2), όλες μη πολυστη-
ματικές. Επί των ασθενών με μονοσυστηματικές 

Εικόνα 2. – Κάκωση Maisonneuve σε ασθενή με φαινομενικά αθώο περιφερικό κάταγμα περόνης 
και η αντιμετώπισή του. 



κακώσεις ελήφθη μέριμνα για τη συγκράτηση της 
συνδέσμωσης, δηλαδή εισαγωγή κοχλιών συν-
δέσμωσης τριών (εικ. 3) ή τεσσάρων φλοιών (εικ 
4), ενώ στους ασθενείς με πολυσυστηματικές κα-
κώσεις η συγκράτηση αφέθηκε σε πιο εύκαμπτα 
μέσα, όπως ήταν η εισαγωγή προκυρτωμένων 
ήλων Rush (εικ. 5). Η συνοδός ρήξη του δελτοει-

δούς αντιμετωπίστηκε είτε με διοστικά ράμματα 
είτε με τη βοήθεια οστικών αγκυρών. Κατά την 
αντιμετώπιση των κακώσεων με πολυστηματικές 
κακώσεις η συγκράτηση της άρθρωσης έγινε με 
διαρθρικές και περιαρθρικές συσκευές εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης συμπληρωμένες με ελαχίστη 
εστιακή συγκράτηση των οστικών στοιχείων των 
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Εικόνα 3. – Συγκράτηση της τέλειας ρήξης της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης με βίδα τριών φλοιών. 



εμπλεκόμενων στην κάκωση. Επί των ασθενών 
αυτής της σειράς χρειάστηκε: σε μία ασθενή με 
ανοικτό εξάρθρημα ποδοκνημικής μεταφορά το-
πικών κρημνών για την κάλυψη των οστικών και 
αρθρικών στοιχείων που είχαν απογυμνωθεί ενώ 
στην ίδια και σε άλλους δύο μεταφορά ελευθέ-
ρων δερματικών μοσχευμάτων μερικού πάχους 
(εικ. 6).

Αποτελέσματα

 Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν μέχρι 
την αποθεραπεία τους για χρόνο που κυμάνθηκε 
από 2 – 30 έτη και πολλοί από αυτούς εξακολου-
θούν να παρακολουθούνται. Επί μιας ασθενούς 
η μία βίδα συνδέσμωσης που τέθηκε πρωτογε-
νώς δεν άρκεσε και χρειάστηκε κατά την άμεση 
μετεγχειρητική περίοδο εισαγωγή και δεύτερης. 

Το ίδιο επαναλήφθηκε στους ασθενείς με κάκωση 
τύπου Maisonneuve. Ο ένας από τους ασθενείς 
που έφερε πολυσυστηματική κάκωση και στις δύο 
ποδοκνημικές χρειάστηκε να αποδεχθεί ως μέθο-
δο οριστικής θεραπείας το δευτεροπαθή ακρωτη-
ριασμό λόγω ασταθών ουλών και νευροτροφικών 
αλλοιώσεων και ελκών που είχαν σχέση με την 
κατάσταση της νεύρωσης του σκέλους και επο-
μένως για λόγους άσχετους με την υπό εξέταση 
κλινική οντότητα (εικ. 7). Επί των υπολοίπων η 
επάρκεια της λειτουργικότητας της συνδέσμωσης 
μελετήθηκε με κλινικά κριτήρια, δηλαδή με την 
κλινική δοκιμασία πρόσθιου και οπίσθιου συρτα-
ροειδούς σημείου και τη δυνατότητα ανώδυνης 
μονοποδικής στήριξης. Στη συντριπτική πλειο-
ψηφία των ασθενών περιλαμβανομένων στην πα-
ραπάνω μελέτη τα ανωτέρω σημεία έλειπαν εντε-
λώς. Σε έναν μόνον ασθενή, με συνολικό χρόνο 
παρακολούθησης πάνω από δύο έτη και παρά 
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Εικόνα 4. - Συγκράτηση της τέλειας ρήξης της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης
 με βίδα τεσσάρων φλοιών.    
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την απουσία συρταροειδών σημείων, παρέμεινε 
ήπιο άλγος κατά τη μονοποδική στήριξη παρά 
την αφαίρεση τις βίδας συνδέσμωσης, στην οποία 
αποδόθηκαν αρχικώς τα ενοχλήματα. Εκ των 
πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε 
ότι τα ενοχλήματα οφείλονταν σε μεγάλο βαθ-
μό στην ανεπάρκεια της θεραπείας, όσον αφορά 
στην συγκράτηση της κάτω κνημοπερονιαίας 
συνδέσμωσης. Επί ασθενών με πολύ μακρό χρόνο 
παρακολούθησης παρατηρήθηκαν εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις (εικ. 8), ο οποίες όμως δεν συνοδεύ-
ονταν και από τα αντίστοιχα κλινικά φαινόμενα 
παρά το συνολικό περιορισμό της κινητικότητας 
της άρθρωσης.

Συζήτηση

 Η σημασία της αποκατάστασης της 
σταθερότητας της κάτω κνημοπερονιαίας συν-

δέσμωσης για τη επιτυχή αντιμετώπιση των 
ασταθών κακώσεων της ποδοκνημικής έγινε 
κατανοητή και εξηγήθηκε από παλιά (Carothers 
1942, Lauge-Hansen 1948, 1950). Ήταν άλλωστε 
αυτή που μαζί με τη σημασία της αντιμετώπισης 
του κατάγματος του κάτω πέρατος της περόνης 
οδήγησε στη σύγχρονη θεραπεία των κακώσε-
ων της ποδοκνημικής (Yablon και συν 1977). Το 
δικό μας υλικό είναι εκ πρώτης όψεως ετερόκλη-
το δεδομένου του ότι περιλαμβάνει κακώσεις που 
διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους, όσον αφορά 
στα επιμέρους συστατικά τους. Οι κακώσεις που 
εξετάζουμε κυμαίνονται από τις βαριές πολυσυ-
στηματικές που θέτουν άμεσα ερωτήματα σχετι-
κώς προς τη βιωσιμότητα του άκρου (Gregory και 
συν 1985) έως τις μονοσυστηματικές κακώσεις 
του τύπου και της φαινομενικής απλότητας του 
μεμονωμένου κατάγματος της περόνης (Israeli 
και συν 1981, McLennan και συν 1992, Bhat Και 
Garmel 2010, Lynch 2002 Thangarajah και συν 

Εικόνα 5. - Συγκράτηση της τέλειας ρήξης της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης με εύκαμπτο ήλο Rush, 
μετά την αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
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2011). Κοινό χαρακτηριστικό έχουν την τέλεια 
ή εν πάση περιπτώσει την πολύ μεγάλη ρήξη της 
κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και του 
προσθίου θυλάκου της ποδοκνημικής και επομέ-
νως συνθήκες προσθίου υπεξαρθρήματος ή/και 
εξαρθρήματος της ποδοκνημικής. Από αυτές τις 
συνθήκες προκύπτει και η ανάγκη πρόβλεψης της 
πιθανής ανεπάρκειας της θεραπείας της κάκωσης 
(Miyamoto και Takao 2011). Η μη αντιμετώπι-
ση της μηχανικής αυτής ανεπάρκειας καταλήγει 
στην τελική ανεπάρκεια του δικράνου της ποδο-
κνημικής και απαιτεί δευτερογενή αντιμετώπιση, 
η οποία παρουσιάζει μεγάλες δυσχέρειες (Loudon 
και Bell 1996, Denegar και Miller 2002).

 Η διάγνωση της κάκωσης είναι άλλοτε 
εμφανής και δεδομένη, όπως συμβαίνει στις διατι-
τραίνουσες και ιδιαίτερα στις πολυσυστηματικές. 
Η ταυτοποίηση είναι άλλοτε εύκολη υποτιθέμενη 

και αναζητούμενη, όπως στα συγκεκριμένα πρό-
τυπα των ασταθών καταγμάτων της ποδοκνημι-
κής και άλλοτε υποκρύπτεται πίσω από φαινομε-
νικά αθώα κατάγματα της περόνης, όπως συμβαί-
νει στις κακώσεις τύπου Maisonneuve. Σπανιότε-
ρα, απαντά ως μεμονωμένη κάκωση (Dittmer και 
Huf 1987, Arlinghaus και Mayer 1990). Εκτός λοι-
πόν, από τον υψηλό δείκτη υπόνοιας για την πα-
ρουσία της κάκωσης, η διάγνωση της οντότητας 
μπορεί να είναι δύσκολη. Παλιότεροι συγγραφείς 
επέλεγαν το αρθρογράφημα της ποδοκνημικής 
(Wrazidlo και συν 1988). Η σύγχρονη πρακτική 
όμως με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας 
για τις ύποπτες αλλά και για τις λιγότερο ύποπτες 
κακώσεις της ποδοκνημικής και τις κακώσεις 
της κάτω μετάφυσης της κνήμης είναι δεδομέ-
νη (Bekerom 2011, Hermans και συν 2012). Οι 
δυναμικές δοκιμασίες που προτείνονται για την 

Εικόνα 6. - Ανοικτό εξάρθρημα ποδοκνημικής με τέλεια ρήξη της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και 
μεταφορά κρημνών.
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επάρκεια της ποδοκνημικής και της κάτω κνη-
μοπερονιαίας συνδέσμωσης είναι φυσικό να μην 
αφορούν στην οξεία φάση της αντιμετώπισης της 
κάκωσης αλλά να αφήνεται για τη χρόνια φάση 
εγκατάστασης μιας μηχανικής ανεπάρκειας και ως 
μέθοδος στάθμισης της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας (Templeton – Ward 2010, Rajagopalan 
2010, Newman και Baghla 2010).

Η σημασία της τέλειας ρήξης είναι πιο συ-
ντεταγμένα μελετημένη στα ασταθή κατάγματα 
και κατάγματα εξαρθρήματα της ποδοκνημικής 
(Bauenstein και Wade 1959, Ricci και συν 2008, 
Kosuge και συν 2010, Bekerom και συν 2010). Η 
ρήξη της συνδέσμωσης σε πολλούς τύπους κα-
κώσεων, όπως άλλωστε και σε όλες σχεδόν τις 
δικές μας περιπτώσεις συνδέεται και δημιουργεί 
ανάλογα προβλήματα λόγω της συνακόλουθης 
ρήξης και του δελτοειδούς συνδέσμου (έσω πλα-
γίου συνδέσμου) της ποδοκνημικής. Τίθενται έτσι 
ερωτήματα σχετικά με τη χρονική ακολουθία και 

την επάρκεια της αποκατάστασής της τόσο στους 
ενήλικες όσο και στα παιδιά (Cummings 2008, 
Schepers 2012). Η εισαγωγή ενός ή/και δύο κο-
χλιών συγκράτησης της συνδέσμωσης και η συν-
δεσμική αποκατάσταση του ραγέντος προσθίου 
θυλάκου της ποδοκνημικής και των συνδεσμικών 
στοιχείων της πρόσθιας κνημοπερονιαίας συνδέ-
σμωσης και του δελτοειδούς συνδέσμου οφείλει 
να ακολουθεί την οστεοσύνθεση των καταγμάτων 
και εξαρθρημάτων (Zuuren και συν 2011). Υπάρ-
χει η άποψη ότι σε μεγάλο βαθμό η οστεοσύνθεση 
του οπισθίου αρθρικού χείλους της κνήμης (Miller 
και συν 2010, Motley και συν 2010) συμβάλλει ή/
και υποκαθιστά τη σταθερότητα της κάτω κνημο-
περονιαίας άρθρωσης. Κατά τη γνώμη μας, αυτή 
η γνώση δεν απαλλάσσει από την αναγκαιότητα 
της χωριστής πρόνοιας για τη προσωρινή, έστω, 
συγκράτηση της συνδέσμωσης. Η δευτερογενής 
άλλωστε της αποκατάσταση της στατικής αλλά 
και της δυναμικής επάρκειας του δικράνου της 

Εικόνα 7. - Δευτεροπαθής ακρωτηριασμός επί νευροτροφικών αλλοιώσεων σκέλους. 
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ποδοκνημικής παρουσιάζει προβλήματα (Grass 
και συν 2000, Bekerom και συν 2009). Όπως ανα-
φέρθηκε άλλωστε, τα ενοχλήματα που παρατηρή-
θηκαν κατά την μακρά παρακολούθηση των δι-
κών μας ασθενών, μπορεί να βρίσκονται στο πα-
θολογοανατομικό υπόβαθρο της ακτινολογικώς 
διαπιστούμενης δευτεροπαθούς μετατραυματικής 
αρθροπάθειας και των συνακόλουθων αλγεινών 
φαινομένων (Leach 1987, Stufkens και συν 2012).

Συμπερασματικά, η τέλεια ρήξη της συνδέ-
σμωσης και τα πιθανά επακόλουθα της μετατραυ-
ματικής του ανεπάρκειας, κυριαρχεί σε μεγάλη 
ομάδα ασταθών κακώσεων της ποδοκνημικής. Ο 
μεγάλος βαθμός υπόνοιας για την παρουσία της 
ρήξης αλλά και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
για την επαρκή αντιμετώπισή της είναι απαραίτη-
τα για την πληρότητα της θεραπείας.

Abstract

Αnkle injuries with complete tibiofibular dis-
ruption
An ill recognized entity  

I. St. Bischniotis 

Objective of this retrospective study is to show 
the variability and features of complete tibiofibular 
disruption in unstable injuries. Early and late treat-
ment results of are analysed. 

Patients and Methods. From 1984 to 2012, 24 
patients with 25 unstable ankle injuries, with tibio-
fibular disruption were admitted and followed up. 
They were 11 men (12 injuries) and 12 women. Six 
of them suffered multisystem injuries (gross impli-
cation of three to four tissue organs of the leg). In 
two there was a critical vascular injury requiring 
immediate repair. Three of our patients, one man 
and two women had a Maisonneuve injury. In 
all them special care for reducing and holding the 
tibiofibular joint disruption was undertaken by 
means of one or two three or four cortices syndes-
motic screws and in patients with multisystem inju-

ries by means of prebended flexible Rush rods. The 
deltoid ligament rupture and the respective of the 
anterior ankle capsule, when present, were repaired 
by means of transosseous sutures or bone angers. In 
one female patient, local flap transfer was under-
taken, while in another two split thickness skin graft 
were transferred for covering exposed articular and 
bone structures.

Results. All patients were followed up from a pe-
riod ranging from 2 to 30 years. A late amputation 
was undertaken on the patient with dual injuries, 
because of trophic changes due to denervation of the 
leg and scar instability, obviously not related with 
the issue under question. The efficacy of tibiofibular 
disruption management was evaluated by perform-
ing drawer tests and painless stance, lacking in all 
but one. Degenerative changes were noticed at long 
follow-up not accompanied by clinical signs, except 
mild joint stiffness.

Conclusion. A high suspicion index is required 
for the presence of tibiofibular disruption and ade-
quate reduction and fixing methods are essential for 
the completeness of management.

Key Words:  Unstable ankle injuries
  Tibiofibular syndesmotic rupture
  Maisonneuve injury
  Syndesmotic screw 
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Περίληψη

Οι  πολλαπλές κληρονομικές εξοστώσεις (ΚΠΕ) είναι ένα γενε-
τικά κληροδοτούμενο νόσημα σύμφωνα με το αυτοσωμικό επικρα-
τές πρότυπο κληρονομικότητας. Ανήκει στις οστεοχονδροδυσπλα-
σίες. Αυτές οι παθήσεις αποτελούν μια ομάδα οστικών διαταραχών 
που χαρακτηρίζονται από ανάπτυξη έκτοπων χόνδρινων στοι-
χείων, οι οποίες οδηγούν σε σκελετικές ανωμαλίες. Το 64% των 
ασθενών με ΚΠΕ έχει οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ. Στη γέννηση, 
μόνο το 5% των ασθενών με ΚΠΕ έχει κλινικές εκδηλώσεις. Ανα-
καλύπτονται στη διάρκεια της 1ης δεκαετίας της ζωής σε ποσοστό 
>80%1 .  Στην ηλικία των 12 ετών, το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 
96%2 3 . Ενίοτε διαπιστώνονται στη γέννηση, ιδιαίτερα εάν υπάρ-
χει οικογενειακό ιστορικό. Παρουσιάζουμε την περίπτωση άνδρα 
στον οποίο έγινε η διάγνωση σύστοιχων πολλαπλών εξοστώσεων 
σε ηλικία 20 ετών, μετά από εκτίμηση στα εξωτερικά ιατρεία του 
νοσοκομείου μας, λόγω αναφερόμενης έντονης γοναλγίας άμφω 
και άλγος στους ώμους άμφω κατά τη βάδιση και τις αθλητικές 
δραστηριότητες.  Από τη λήψη οικογενειακού ιατρικού ιστορικού, 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη  πολλαπλών εξωστόσεων στην μητέρα και 
στον μεγαλύτερο αδελφό του. 
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Εισαγωγή

Η παλαιότερη αναφορά σε κληρονομική πολ-
λαπλή εξόστωση έγινε μόλις το 1814 από τον 
Boyer. Μια πιο λεπτομερής περιγραφή της πάθη-
σης εμφανίζεται το 1825 στο Guy’s Hospital. Στη 
συνέχεια καταγράφονται όλο και περισσότερα πε-
ριστατικά και περιγράφονται με λεπτομέρεια από 
τον Jaffe το 19433. Το 1961 και 1963 ο Solomon 
ασχολήθηκε με την καταγραφή των περιστατικών 
και με την περιγραφή των κλινικών, παθολογικών, 
ακτινολογικών και γενετικών χαρακτηριστικών 
της πάθησης αυτής3.

Η νόσος των πολλαπλών εξωστόσεων ανα-
φέρεται και ως διαφυσιακή ακλασία και είναι αυ-
τοσωμικό επικρατές νόσημα (Online Mendelian 
Inheritance in Man), χαρακτηριζόμενο από πολ-
λαπλά οστεοχονδρώματα σε ολόκληρο τον σκε-
λετό, συνήθως στα μακρά οστά των άνω και κάτω 
άκρων, και συνδεόμενο με βραχυσωμία και ασύμ-
μετρη ανάπτυξη των γονάτων και των ποδοκνη-
μικών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παραμορ-
φώσεις4 .  

Η νόσος είναι γενετικά ετερογενής και έχει 
συνδεθεί με μεταλλάξεις σε 3 τουλάχιστον γο-
νίδια, υπεύθυνα για την έκφραση της πρωτεΐνης 
εξοστοσίνης (EXT). Η οικογένεια των γονιδίων 
που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της EXT 
περιλαμβάνει τα εξής γονίδια: EXT1, EXT2, 
EXTL1, EXTL2 και EXT3. Υπεύθυνες κυρίως 
για τις πολλαπλές εξοστώσεις είναι οι μεταλλά-
ξεις στα EXT1 και EXT25 6 7. Η συχνότητα της 
κυμαίνεται σε 0,9-2 περιπτώσεις/100.000 και 
συχνότερα προσβάλλεται η λευκή φυλή. Όπως 
προαναφέρθηκε η νόσος κληρονομείται κατά τον 
σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και υπολο-
γίζεται ότι ποσοστό μεγαλύτερο από 66% ασθε-
νών παρουσιάζουν θετικό οικογενειακό ιστορικό. 
Στην περίπτωσή μας, αναφέρεται η ύπαρξη πολ-
λαπλών εξωστόσεων στην μητέρα και στον μεγα-
λύτερο αδελφό του νεαρού. Ζητήθηκε για λόγους 
επιστημονικούς να εξεταστούν ακτινολογικά και 
οι δύο αλλά δεν ήταν δυνατόν. Όσον αφορά τον 
πατέρα, δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί, αλλά δεν 
αναφέρονται σκελετικά προβλήματα. Τα οστεο-
χονδρώματα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της 

1ης δεκαετίας ζωής. Συνήθως προσβάλλονται τα 
μακρά οστά αλλά συχνές εντοπίσεις είναι και οι 
πλευρές, η ωμοπλάτη, η πύελος και το στέρνο, 
σπανιότερα η σπονδυλική στήλη, ενώ το πρό-
σωπο και το κρανίο δεν προσβάλλονται . Αν και 
αποτελούν καλοήθεις βλάβες προκαλούν σκελε-
τικές παραμορφώσεις, που μπορεί να επηρεάζουν 
την κίνηση, όπως βλαισότητα αστραγάλων και 
γονάτων και να προκαλούν κλινικές εκδηλώσεις.  
Σε μελέτες εμφανίζεται ένα 84% το οποίο ανα-
φέρει χρόνιο άλγος το οποίο αποτελεί την αιτία 
της χειροτέρευσης της  ποιότητας της ζωής τους. 
Από αυτούς το 55% αναφέρει γενικευμένο πόνο8. 
Αυτή είναι και η κύρια αιτία που οδηγεί τους 
ασθενείς αυτούς να προχωρήσουν σε χειρουργική 
επέμβαση. Σε περίπτωση ανατομικής σχέσης των 
εξοστώσεων με αγγεία, μπορεί να προκληθούν 
αγγειακές βλάβες, αρτηριακή ή φλεβική θρόμ-
βωση, ακόμη και ανευρύσματα ή ψευδοανευρύ-
σματα. Στην περιοχή των αρθρώσεων μπορεί να 
σχηματισθεί θύλακος, που μπορεί να φλεγμαίνει 
και να είναι επώδυνος. 

Αναπτύσσονται συνηθέστερα στις μεταφύ-
σεις, αλλά και στις διαφύσεις, των μακρών οστών 
(βραχιόνιο, αντιβράχιο, μηριαίο, κνήμη), αλλά 
συχνά και στα πλατειά οστά (ωμοπλάτη, πλευ-
ρές, λαγόνιες ακρολοφίες) και τους σπονδύλους. 
Μπορεί επίσης να παρατηρηθούν στα οστά του 
καρπού και του ταρσού και τον αστράγαλο, όπου 
όμως είναι συνήθως λιγότερο εμφανή, και σπάνια 
στο κρανίο και την γνάθο (εικόνα 1)9.

Είναι συνήθως μεγαλύτερες και περισσότερες 
γύρω από την άρθρωση του γόνατος και πολύ λι-
γότερο συχνές στην περιοχή των αγκώνων, όπου 
τα οστά αναπτύσσονται κατά τον επιμήκη άξονα 
σε μικρό μόνο βαθμό. Οι επιφύσεις και τα κυλιν-
δρικά οστά του καρπού και του ταρσού, τα οποία 
αναπτύσσονται με ενδοχόνδρια οστεοποίηση, 
δεν προσβάλλονται10.

Είναι συνήθως πολλαπλές και συμμετρικές και 
ποικίλλουν σημαντικά σε μέγεθος και αριθμό, από 
ασθενή σε ασθενή. Στους τυπικούς ασθενείς, ο 
αριθμός τους ανέρχεται σε έξη. Μερικοί ασθενείς 
έχουν μικρότερες και λιγότερες, ασυμπτωματικές, 
αλλοιώσεις. Μπορεί να είναι άμισχες ή μισχωτές. 
Οι άμισχες εξοστώσεις προσφύονται στον φλοιό 
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Εικόνα 1. Συχνότητα εμφάνισης των εξωστόσεων. Για ευκολία στη σχεδίαση παρουσιάζονται μόνο 
στην αριστερή πλευρά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμφανίζονται μόνο αριστερά.
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  Εικόνα 2 ( α,β,γ,δ,ε). Επισκόπηση ασθενούς. 
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Εικόνα 4. Ακτινογραφία α. δεξιού ώμου, β. αριστερού ώμου, γ. αριστερού γόνατος, δ.δεξιού γόνατος, 
ε. δεξιά κνημοπερονιαία συνοστέωση.

α β

γ δ
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με ευρεία βάση. Οι μισχωτές έχουν μίσχο, ο οποί-
ος εκφύεται από τον φλοιό και συνήθως κατευθύ-
νεται μακριά από τον γειτονικό συζευκτικό χόν-
δρο. Οι μισχωτές εξοστώσεις είναι περισσότερο 
πιθανό να ερεθίσουν υπερκείμενα μαλακά μόρια, 
όπως τένοντες και μύες, και να συμπιέσουν περι-
φερικά νεύρα ή αγγεία.

Σε ποσοστό 2-5% τα οστεοχονδρώματα μπο-
ρεί να εξαλλαγούν σε χονδροσάρκωμα, που εί-
ναι και η δυσμενέστερη επιπλοκή. Η κακοήθης 
εξαλλαγή των εξοστώσεων σε χονδροσαρκώματα 
συνδέονται με μεταλλάξεις του γονιδίου ΕΧΤ111 
. Η διάγνωση και παρακολούθηση των εξοστώ-
σεων στηρίζεται στην ακτινογραφία. Πρέπει ο 
ασθενής να ελέγχεται ακτινολογικά κάθε χρόνο 
ή έστω κάθε 2 χρόνια12 . Ο λόγος είναι ότι μετά 
το τέλος της ανάπτυξης δεν δικαιολογείται η 
αύξηση του μεγέθους των εξωστόσεων. Σε αυτή 
την περίπτωση ο ασθενής ελέγχεται για κακοή-
θη εξαλλαγή. Εντούτοις με υπέρηχο εκτιμώνται 
επιπλοκές, όπως θρόμβωση αγγείων, ανεύρυσμα 
ή θυλακίτιδα, με αξονική τομογραφία ελέγχονται 
τα οστεοχονδρώματα στην πύελο, τον ώμο και τη 
σπονδυλική στήλη και με τη μαγνητική τομογρα-
φία αξιολογείται η πίεση του ΝΜ, των νευρικών 
ριζών και των περιφερικών νεύρων. Ιδιαίτερα ση-
μαντική είναι η χρήση της MRI στην εκτίμηση της 
κακοήθους εξαλλαγής των οστεοχονδρωμάτων. 
Η αγγειογραφία χρησιμοποιείται επί κλινικών εν-
δείξεων αγγειακής απόφραξης ή για να επιβεβαι-
ωθεί η παρουσία ανευρύσματος.

Παρουσίαση  περίπτωσης

Νεαρός άνδρας ηλικίας 20 ετών προσέρχεται 
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου 
μας με αναφερόμενο επίμονο άλγος γονάτων και 
άλγος στους ώμους. Αναφέρει χρόνια ενοχλήμα-
τα, αρχικά κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστη-
ριοτήτων, τις οποίες εγκατέλειψε λόγο αυτών των 
ενοχλήσεων. Επίσης αναφέρεται μια εικόνα δυ-
σμορφίας από νεαρά ηλικία στα γόνατα. Δεν ανα-
φέρονται φλεγμονές στο παρελθόν, ούτε κακώ-
σεις. Εκ του ιατρικού του ιστορικού δεν προέκυψε 
κάποιο χρόνιο παθολογικό νόσημα. Η μοναδική 

χειρουργική επέμβαση στην οποία έχει υποβληθεί 
είναι η αμυγδαλεκτομή σε μικρή ηλικία. Εκ του οι-
κογενειακού του ιστορικού αναφέρονται εξοστώ-
σεις μηριαίων οστών στη μητέρα και στον αδελ-
φό, χωρίς να έχουν υποβληθεί σε χειρουργική 
εκτομή. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, παρόλη 
τη προσπάθειά μας να εξετάσουμε ακτινολογικά 
τη μητέρα και τον μεγαλύτερο αδελφό, δεν ήταν 
δυνατό. Δεν έχουμε στοιχεία για το ιστορικό του 
πατέρα, αν και μας αναφέρεται ότι δεν πάσχει από 
κάποιο γνωστό οστικό ή μεταβολικό νόσημα. Δεν 
ήταν δυνατό να εντοπίσουμε εμφάνιση της νόσου 
σε παλαιότερες γενιές. 

Κατά την επισκόπηση του ασθενούς, η βάδι-
ση ήταν με ομαλή και ρυθμική κίνηση. Με τον 
ασθενή σε όρθια θέση και με τα γόνατα σε πλήρη 
έκταση, οι επιγονατίδες ήταν συμμετρικές και στο 
ίδιο ύψος και η κνήμη εμφανίζει τη φυσιολογική 
βλαισότητα σε σχέση με το μηρό. Παρατηρείται 
μη φυσιολογική διόγκωση της έσω και έξω επι-
φάνειας του άνω τριτημορίου έκαστης κνήμης, με 
έμφαση κυρίως στη δεξιά στο ύψος της κεφαλής 
της περόνης. Κατά τη κλινική εκτίμηση διαπιστώ-
θηκε πλήρης κάμψη/έκταση των γονάτων, χωρίς 
ευαισθησία κατά τις ειδικές δοκιμασίες εξέτασης. 
Ψηλάφηση της παραμόρφωσης του άνω τριτη-
μορίου στην έσω επιφάνεια της κνήμης δεξιά και 
αριστερά, καθώς και της έκαστης έξω επιφάνειας 
του άνω τριτημορίου στο ύψος της κεφαλής της 
περόνης. Δεν αναφέρθηκε άλγος κατά τη ψη-
λάφηση. Δεν παρατηρήθηκε μυϊκή ατροφία. Η 
εξέταση των αντανακλαστικών ήταν κατά φύση 
και κατά την αδρή νευρολογική εκτίμηση δεν δι-
απιστώθηκε εμφανή παθολογία. Δεν παρατηρή-
θηκαν οιδήματα κάτω άκρων. Αναφέρεται άλγος 
γονάτων κατά τη βάδιση και κατά τη πολύωρη 
ορθοστασία. Επίσης διαπιστώθηκε βλαισοπλα-
τυποδία χωρίς την ύπαρξη οστικών αλλοιώσεων 
στις ποδοκνημικές αρθρώσεις και στα οστά του 
ταρσού. (εικόνα 2)

Όσον αφορά την ωμική ζώνη και τα άνω άκρα, 
κατά την επισκόπηση παρατηρήθηκε μικρή προς 
τα κάτω μετατόπιση της αριστερής ωμοπλάτης. 
Δεν παρατηρήθηκε μυϊκή ατροφία στην οπίσθια 
θωρακική χώρα. Από την αδρή νευρολογική εκτί-
μηση δεν προέκυψε νευρολογική σημειολογία. Το 
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εύρος της κίνησης των άνω άκρων ήταν φυσιολο-
γικό. Κατά τη ψηλάφηση του δικέφαλου, παρα-
τηρείται η ύπαρξη οστικής παραμόρφωσης στην 
έσω επιφάνεια των βραχιονίων. Ο ασθενής ανα-
φέρει άλγος κατά τη δοκιμασία προς τα έξω στρο-
φής και απαγωγής του ώμου. Εστιάζει το άλγος 
στην έσω επιφάνεια του βραχιονίου. Το άλγος εί-
ναι ισχυρότερο στο αριστερό βραχιόνιο. Ο ασθε-
νής εμφανίζει άλγος κατά την κάμψη του βραχι-
ονίου, κατά τη σύσπαση δηλαδή του δικεφάλου. 
Αναφέρει ότι αρκετά χρόνια δεν ασκεί αθλητικές 
δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερη καταπό-
νηση των άνω άκρων λόγω του άλγους. (εικόνα 
2) Εκ του ακτινολογικού ελέγχου προέκυψαν σύ-
στοιχες πολλαπλές εξοστώσεις στο δεξιό και αρι-
στερό βραχιόνιο οστό, στο άνω τριτημόριο κνή-
μης άμφω, καθώς και κνημοπερονιαία συνοστέ-
ωση στο κάτω τριτημόριο της δεξιάς κνήμης. Δεν 
προέκυψαν αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης, 
ισχίων και λεκάνης. (εικόνα 3)

Συζήτηση 

Η νόσος των κληρονομικών πολλαπλών εξω-
στόσεων είναι μια σπάνια πάθηση.  Συνήθως  η 
διάγνωσή της γίνεται σε μικρή ηλικία. Σπάνια, 
όπως στη δική μας περίπτωση, η διάγνωση να γί-
νει μετά την ενηλικίωση, διότι τα κλινικά της συ-
μπτώματα, ωθούν τους γονείς να απευθυνθούν σε 
Ορθοπεδικό πολύ νωρίτερα. Το ενδιαφέρον στη 
δική μας περίπτωση είναι ότι ο νεαρός άνδρας 
προσήλθε σε ηλικία 20 ετών, παρόλο το οικογε-
νειακό ιστορικό και τις ενοχλήσεις που αναφέρει 
αρκετά χρόνια. Δυστυχώς χωρίς παλαιότερες 
ακτινογραφίες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την 
αλλαγή των εξοστώσεων με την πάροδο των ετών. 
Επίσης ενδιαφέρον και ιδιαίτερα σπάνιο είναι και 
η σύστοιχη παρουσία των εξοστώσεων. Έγινε σύ-
σταση στον ασθενή και στους γονείς του για επα-
νεκτίμηση κάθε χρόνο, ώστε να παρακολουθείται 
η πιθανή εξαλλαγή των εξωστόσεων.  Ζητήθηκε 
επίσης εκτίμηση από εξειδικευμένο Ορθοπεδι-
κό Χειρουργό σε Όγκους οστών, σε ογκολογικό 
Νοσοκομείο. Δεν προχωρήσαμε προς το παρών 
σε χειρουργική εκτομή των εξωστόσεων διότι θα 

έπρεπε να πραγματοποιηθούν πολλά σε αριθμό 
εργώδη χειρουργεία και ο ασθενείς δεν δηλώνει 
πρόθυμος προς το παρών να χειρουργηθεί. Λόγω 
του μεγέθους και του αριθμού των εξωστόσεων 
εκτιμήθηκε ως πολύ επικίνδυνη η εκτομή τους , 
εκτιμώντας  επίσης ότι μέχρι στιγμής ο ασθενής 
δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την 
ύπαρξή τους. Βέβαια σύμφωνα με τη βιβλιογρα-
φία, η έγκαιρη εκτομή τους, μειώνει την πιθανό-
τητα εξαλλαγή του σε κακοήθη όγκους.  Η από-
φαση για χειρουργική επέμβαση θα ληφθεί μετά 
από την συνεκτίμηση με τον ειδικευμένο Ορθοπε-
δικό Χειρουργό σε όγκους οστών και φυσικά μετά 
την απόφαση του ιδίου του ασθενή.

Abstract

Case report. Hereditary multiple exostoses in a 
20 years old man.
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Hereditary multiple exostoses (HME) is an au-
tosomal dominant bone disorder. Is an achondro-
plasia and the clinical manifests of this disorder 
are  bony outgrowths (exostoses) located at the long 
bones. 64% of these patients they present family his-
tory of HME. After birth in only 5% they present 
clinical manifestations. Usually ΗΜΕ presents early 
in life with 80% of patients diagnosed before the age 
of 10 and 96% in age of 12. We present a case of 
a male patient, diagnosed with HME in the age of 
20, after a clinical examination because of knee and 
shoulder pain during walking or sport exercising. 
He presented exostoses in both humers and knees. 
There was a history of exostoses in his mother and 
brother.

Key words: Hereditary multiple exostoses, 
osteochondroma, chondrosarcoma, mutations 
EXT1 – EXT2, case report.



52 Ορθοπαιδική, 25, 3, 2012

Βιβλιογραφία

(Endnotes)

1  L. SOLOMON . HEREDITARY MULTIPLE 
EXOSTOSIS., JOHANNESBURG, SOUTH 
AFRICA. From the Royal National Ortho-
paedic Hospital and the Hospital for Sick 
Children, Great Ormond Street, London. 
THE JOURNAL OF BONE AND JOINT 
SURGERY VOL. 45 B, NO. 2, p. 292-304. 
MAY 1963

2  Schmale GA, Conrad EU, Raskind WH. 
1994. The natural history of hereditary multi-
ple exostoses. J Bone Joint Surg 76A:986–992

3  Legeai-Mallet L, Munnich A, Maroteaux P, 
Le Merrer M. Incomplete penetrance and ex-
pressivity skewing in hereditary multiple ex-
ostoses. Clin Genet 1997;52:12-6

4  Philippe C, Porter DE, Emerton ME, Wells 
DE, Hamish AR. Simpson W, Monaco AP. 
Mutation Screening of the EXT1 and EXT2 
Genes in Patients with Hereditary Multiple 
Exostoses. Am. J. Hum. Genet. 1997; 61: 520-
528

5  Wuyts W, Van Hul W, De Boulle K, Hen-
drickx J, Bakker E, Vanhoenacker F, Mollica 
F, Lüdecke HJ, Sayli BS, Pazzaglia UE, Mort-
ier G, Hamel B, Conrad EU, Matsushita M, 
Raskind WH, Willems PJ. Mutations in the 
EXT1 and EXT2 Genes in Hereditary Multi-
ple Exostoses. Am. J. Hum. Genet. 1998; 62: 
346–354

6  Wim Wuyts, Wim Van Hul, Kristel De Boulle 
et al. Mutations in the EXT1 and EXT2 Genes 
in Hereditary Multiple Exostoses. Depart-
ments of Medical Genetics and Radiology, 
University of Antwerp, Antwerp; Depart-
ment of Human Genetics, Leiden Universi-
ty,Leiden, The Netherlands; Department of 
Pediatrics, University of Catania, Catania, 
Italy; Institut fu¨ r Humangenetik, Essen, 
Germany; Medical Faculty, University of An-
kara, Ankara; University of Pavia, Pavia, Italy; 
Department of Medical Genetics, Universi-

ty Hospital of Ghent, Ghent, Belgium; De-
partment of Human Genetics, University of 
Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands; and 
Departments of Orthopedics and  Medicine, 
University of Washington, Seattle.  Am. J. 
Hum. Genet. 62:346–354, 1998

7  J. R. STIEBER, B.A., K. A. PIERZ, M.D., 
AND J. P. DORMANS, M.D. Hereditary Mul-
tiple Exostoses: A Current Understanding of 
Clinical and Genetic Advances. The Universi-
ty of Pennsylvania.  Orthopaedic Journal 14: 
39–48, 2001 p. 39-48.

8  Sandra Darilek, MS,Catherine Wicklund, 
MS,Diane Novy, PhD,Allison Scott, MD,

Michael Gambello, MD, PhD,Dennis Johnston, 
PhD,and Jacqueline Hecht, PhD. Hereditary 
Multiple Exostosis and Pain . University of 
Texas-Houston Medical School. J Pediatr 
Orthop _ Volume 25, Number 3, May/June 
2005. P 369-376.

9  Gregory A. Schmale et al. The Natural Histo-
ry of Hereditary Multiple Exostoses. Depart-
ments of Orthopaedics and Medicine, Uni-
versity of Washington Medical Center, Seatle. 
The Journal of Bone and Joint Surgery. 1994. 
Vol 76A , No7, July 1994;p 986-992.

10  Shapiro F, et al. Hereditary Multiple Exosto-
ses. JBJS 61A;6:815-824, 1979.

11  Francannet C, Cohen-Tanugi A, LeMerrer 
M, et al. Genotype-phenotype correlation in 
hereditary multiple exostoses. J Med Genet 
2001;38:430-4

12  D. E. Porter,  L. Lonie, M. Fraser, C. Dob-
son-Stone, J. R. Porter, A. P. Monaco, A. H. 
R. W.  SimpsonSeverity of disease and risk 
of malignant change in hereditary multiple 
exostoses. A GENOTYPE-PHENOTYPE 
STUDY. From the University of Edinburgh, 
Edinburgh, Scotland and University of Ox-
ford, Oxford, England. THE JOURNAL OF 
BONE AND JOINT SURGERY. VOL. 86-B, 
No. 7, SEPTEMBER 2004. P 1041-1046



53

Εισαγωγή

Η ρήξη του μακρού εκτείνοντος του αντίχειρα αποτελεί με-
σοπρόθεσμη επιπλοκή καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερ-
κίδας και οφείλεται σε τριβή του εκτείνονται σε στα στοιχεία του 
κατάγματος, του πώρου, στη βλάβη της αιμάτωσής του αλλά και 
σε συνδυασμό των ανωτέρω (Lemmen και συν 1999, Bravo και 
Barco 2010). Σκοπός της παρακάτω παρουσίασης είναι να κατα-
δείξει ότι ακόμη και με απαρεκτόπιστα κατάγματα του κάτω πέ-
ρατος της κερκίδας είναι δυνατή η ρήξη του μακρού εκτείνοντος 
του αντίχειρα, τούτου οφειλομένου στις υπόστροφες αγγειακής 
φύσεως αλλοιώσεις που επισυμβαίνουν στη μάζα του λόγω πα-
ραβλάψεως της τροφοφόρου κυκλοφορίας. 

Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς
 
Ασθενής, γυναίκα ηλικίας 49 ετών προσέρχεται παραπονού-

μενη για αδυναμία ραχιαίας κάμψης του αντίχειρα. Στο ατομικό 
αναμνηστικό της αναφέρεται έλασσον κάταγμα που κάτω πέ-
ρατος της κερκίδας με ενδοαρθρική συμμετοχή προς την πλευ-
ρά της αφορώσα κυρίως στην σκαφοειδική αρθρική επιφάνεια. 
Μετά παρέλευση τριμήνου από την πώρωση του κατάγματος 

Ρήξη του μακρού εκτείνοντα του 
αντίχειρα ως αποτέλεσμα απαρε-
κτόπιστου κατάγματος του κάτω 
πέρατος της κερκίδας.

Aσσάντης Β.
Μπισχινιώτης Ι.Στ.
Τσίτας Κ.
Τζατζαΐρης Θ.
Σιώζος Α.

Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης-
Μαμάτσειο



διαπίστωσε αδυναμία ραχιαίας κάμψης κατά την 
μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση του δεξιού αντί-
χειρα (εικ. 1). 

Αξιοποιώντας τη γνώση του παλιού πωρωθέ-
ντος κατάγματος του κάτω πέρατος της κερκίδας, 
τίθεται η διάγνωση της ρήξης του μακρού εκτεί-
νοντος του αντίχειρα. Η τυπική θέση του αντίχει-
ρα μετά ρήξη του μακρού εκτείνοντος με απώλεια 
της έκτασης της ΜΚΦ άρθρωσης. Οι μεσοφαλαγ-
γικές αρθρώσεις κάμπτονται από τους αυτόχθο-
νες μυς του θέναρος.

Αποφασίζεται η αποκατάσταση της βλάβης 
του μακρού εκτείνοντα με μεταφορά του ιδίου 
εκτείνοντος του δείκτη.

Εγχείρηση 

1.  Με ενδοφλέβια περιοχική αναι-
σθησία και ίσχαιμη περίδεση τελείται ραχιαία 
προσπέλαση του 1ου διαμερίσματος των εκτει-
νόντων του αντίχειρα.  Διενεργείται εκτομή του 
ορογόνου θυλάκου των εκτεινόντων του 1ου δια-
μερίσματος. 

2. Παρασκευάζεται το κεντρικό κολό-
βωμα του μακρού εκτείνοντος του αντίχειρα. 
Παρατηρείται ρήξη του τένοντα με ακέραιο το 
κοινό έλυτρό του (εικ. 2). 

3. Ακολουθεί άλλη τομή αντίστοιχη προς 
τη μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση του δείκτη. 
Ο ίδιος εκτείνων του δείκτη αποσπάται από τη 
ΜΚΦ άρθρωση του δείκτη και φέρεται προς κε-
ντρικό σημείο του τραύματος. Ο ίδιος εκτείνων 
τον δείκτη αναγνωρίζεται από την περιφερική 
εντόπιση της μυϊκής γαστέρας Ακολουθεί ταυτο-
ποίηση και παρασκευή του ιδίου εκτείνοντος του 
δείκτη, ο οποίος αναγνωρίζεται από την περιφε-
ρική εντόπιση της μυϊκής γαστέρας (εικ. 4). 

 Ο ίδιος εκτείνων του δείκτη αμματίζεται 
και διατέμνεται. Το κεντρικό κολόβωμά του φέ-
ρεται προς το κεντρικό μέρος του τραύματος, ενώ 
το περιφερικό συρράπτεται προς άθικτο κοινό 
εκτείνοντα (εικ. 4).

Ακολουθεί εκτροπή του κεντρικού κολοβώμα-
τος προς την κερκιδική πλευρά του χεριού και κα-
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Εικ. 1 – Αδυναμία ραχιαίας κάμψης της ΜΚΦ άρθρωσης του αντίχειρα.
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Εικόνα 2 – Αφαίρεση του ορογόνου ελύτρου του πρώτου ραχιαίου διαμερίσματος.

Εικόνα 3. – Παρασκευή του κεντρικού κολοβώματος του μακρού εκτείνοντος του αντίχειρα
 και συγκράτησή του με μία βελόνη.



56 Ορθοπαιδική, 25, 4, 2012

Εικ. 4 – Αναγνώριση και σήμανση του ιδίου εκτείνοντος του δείκτη. 

Εικόνα 5. – Εκτροπή του κολοβώματος του δείκτη προς το περιφερικό κολόβωμα του μακρού εκτείνοντος 
του αντίχειρα. 
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Εικόνα 6. – Διαπλοκή και συρραφή του κεντρικού κολοβώματος του ιδίου εκτείνοντα του δείκτη. Το πε-
ριφερικό πέρας του κατευθύνεται προς τη βάση του αντίχειρα. 

Εικόνα 7. – Συρραφή του τενοντίου μοσχεύματος προς το κεντρικό κολόβωμα του μακρού εκτείνοντος 
του αντίχειρα. 
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Εικόνα 8. – Καθήλωση του τενοντίου μοσχεύματος στη βάση του εκτατικού μηχανισμού του αντίχειρα 
και αποκαθίσταται το κοινό έλυτρο των εκτεινόντων.

Εικόνα 9. – Συρραφή υποδορίου και δέρματος. 
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τεύθυνσή του προς το περιφερικό κολόβωμα του 
μακρού εκτείνοντος του αντίχειρα (εικ. 5). 

  Στη συνέχεια το κεντρικό κολόβωμα του 
ιδίου εκτείνοντος του δείκτη διαπλέκεται προς το 
περιφερικό κολόβωμα του μακρού εκτείνοντος 
του αντίχειρα και συρράπτεται (εικ. 6). 

 Διενεργείται διαπλοκή και συρραφή του 
τενοντίου μοσχεύματος και προς το κεντρικό 
κολόβωμα του μακρού εκτείνοντα του αντίχειρα 
(εικ. 7). 

 Το περιφερικό πέρας του τενοντίου μο-
σχεύματος καθηλώνεται στη βάση του εκτατικού 
μηχανισμού του αντίχειρα και αποκαθίσταται το 
κοινό έλυτρο των εκτεινόντων. (εικ. 8).

 Ακολουθεί η συρραφή του υποδορίου και 
του δέρματος (εικ. 9).

 

 Τα ράμματα αφαιρέθηκαν μετά δύο εβδο-
μάδες. Η συρραφή προστατεύτηκε επί 6 εβδομά-
δες με παλαμιαίο γύψινο νάρθηκα. 

 Ακολούθησε κινητοποίηση της άρθρω-
σης και των τενόντων και ενεργητική φυσικοθε-
ραπεία (εικ. 10).

 Δύο έτη μετά την επέμβαση η ασθενής 
έχει καλώς και είναι σε θέση να διεκπεραιώνει 
όλες τις δουλειές του σπιτιού ως νοικοκυρά. 

Συζήτηση

 Η αδρά μορφολογία του μακρού εκτείνο-
ντα του αντίχειρα έχει τις ιδιαιτερότητες  

 

Εικόνα 10. – Κινητοποίηση του αντίχειρα και του δείκτη.
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Σκοπός 

Πολλές μέθοδοι διαδερμικής ανάταξης και ακινητοποί-
ησης καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου έχουν περιγραφεί. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται: διαδερμική συγκράτηση με βελόνες 
Steinmann, εξωτερική οστεοσύνθεση με ή χωρίς ελαχίστη συγκρά-
τηση, συμβατική ενδομυελική ήλωση με ήλους Rush και συστήμα-
τα υβριδικής εξωτερικής οστεοσύνθεσης και ελάχιστης ενδομυελι-
κής ήλωσης. Το ζητούμενο είναι η ελάχιστη επιβάρυνση, χρήσιμη 
ιδιαίτερα για οριακούς ασθενείς και τα καλά αποτελέσματα σε 
σχέση προς τις τεχνικές ανοικτής οστεοσύνθεσης ή/και προσθετι-
κής αντικατάστασης. Σκοπός της παρακάτω αναδρομικής παρου-
σίασης είναι η κατάθεση της δικής μας σχετικής εμπειρίας πάνω 
στο θέμα αυτό. 

Τεχνικές ελάχιστης παρέμβα-
σης για την αντιμετώπιση σύν-
θετων καταγμάτων του άνω πέ-
ρατος του βραχιονίου. 

Τζατζαΐρης Θ. 
Τσίτας Κ.
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Ντεμουρτζίδης Σ.
Ασσάντης Β. 
Μπισχινιώτης Ι.

Λέξεις κλειδιά:  κατάγματα κεντρικού βραχιονίου, τεχνικές ελά-
χιστης παρέμβασης, διαδερμική οστεοσύνθεση, 
κατάγματα ώμου, 

Ορθοπαιδική Κλινική Γ Ν 
Κοζάνης – «Μαμάτσειο».



Υλικό και μέθοδος

Κατά την περίοδο από τον Ιούλιο 2009 
έως το Δεκέμβριο 2011 αντιμετωπίσαμε 11 σύν-
θετα κατάγματα του άνω πέρατος του βραχιονίου 
επί ισαρίθμων ασθενών. Επρόκειτο για πέντε άν-
δρες και έξη γυναίκες ηλικίας από 35 έως 67 ετών 
όλων ατόμων ενεργών, τριών θυμάτων εργατικών 
ατυχημάτων, τριών τροχαίων και τεσσάρων θυ-
μάτων πτώσεων. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν 
κατά ΑΟ ως ανήκοντα στην ομάδα A: τέσσερα 
κατάγματα, στην ομάδα B: τρία και στην ομάδα C: 
τρία. Έξη κατάγματα αντιμετωπίστηκαν με κλει-
στή ανάταξη και διαδερμική συγκράτηση με τρεις 
ή περισσότερες βελόνες Steinmann, ένα κάταγ-
μα με ενδομυελική ήλωση Rush, ένα με υβριδικό 
σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε συνδυα-
σμό με ελαχίστη ενδομυελική ήλωση και δύο με 
εφαρμογή πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Η ανάταξη έγινε σε όλους με γενική αναισθησία 
διενεργήθηκε κλειστή ανάταξη και διαδερμική 
συγκράτηση υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. 

Αποτελέσματα

Οι ασθενείς πλην ενός παρακολουθήθη-
καν μέχρις αποθεραπείας. Ο χρόνος πώρωσης 
των καταγμάτων ολοκληρώθηκε σε έξη έως οκτώ 
εβδομάδες. Ήδη από της 5ης – 6ης εβδομάδας επι-
τρεπόταν παθητική ή υποβοηθούμενη κινητο-
ποίηση. Στο χρόνο αυτόν αφαιρούνταν τα υλικά 
οστεοσύνθεσης και ενεργούνταν εκκρεμοειδείς 
παθητικές ακολουθούμενες από ενεργητικές 
ασκήσεις πλήρους εύρους. Σε όλους τους ασθε-
νείς παρατηρήθηκε αποκατάσταση της κινητι-
κότητας του ώμου σε ικανοποιητική βαθμό με 
επίτευξη απαγωγής μέχρι και 140ο και απόλυτη 
δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και εργασίας. 

Συμπεράσματα

Οι τεχνικές διαδερμικής συγκράτησης 
των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου απο-
τελούν καλή εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισής 

τους. Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με εκεί-
να των επιθετικών μεθόδων που δεν αποκλείουν 
επί αποτυχίας τους.

Εισαγωγή

 Τα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου 
αποτελούν περί το 4-5% όλων των καταγμάτων 
με πιο συχνή την εμπλοκή ανθρώπων μεγάλης 
ηλικίας και οστεοπορωτικών ασθενών κυρίως 
γυναικών (Handolletal 2003, Court-Brown et al, 
2001).Τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπευτική 
τους αντιμετώπιση αποτελούν πρόκληση για τον 
ασχολούμενο με αυτές της κακώσεις (Bronson 
et al 2009). Οι τεχνικές ανοικτής ανάταξης και 
εσωτερικής οστεοσύνθεσης αλλά και οι τεχνι-
κές προσθετικής αντικατάστασης βαρύνονται με 
σημαντικές εγχειρητικές κακώσεις και με μεγάλη 
νοσηρότητα (Drosdowech et al 2009). Η ενδοα-
σφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση μπορεί επίσης 
να γίνει με τεχνική μικρής παρέμβασης, αλλά 
προκαλείται κεντρική πρόσκρουση του υλικού 
στο μυοτενόντιο πέταλο. Κατά τα τελευταία έτη 
έχει υπάρξει αναβίωση του ενδιαφέροντος για τις 
τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης (Kristiansen και 
Kofoed, 1988, Kayalar et al 2009). Σε αυτές περι-
λαμβάνονται: διαδερμική συγκράτηση με βελόνες 
Steinmann, εξωτερική οστεοσύνθεση με ή χωρίς 
ελαχίστη συγκράτηση, συμβατική ενδομυελική 
ήλωση με ήλους Rush ή τύπου Enders και υβρι-
δική εξωτερική οστεοσύνθεση και ελάχιστης εν-
δομυελικής ήλωσης. Το ζητούμενο είναι η ελάχι-
στη επιβάρυνση, χρήσιμη ιδιαίτερα για οριακούς 
ασθενείς και τα καλά αποτελέσματα σε σχέση 
προς τις τεχνικές ανοικτής οστεοσύνθεσης ή/και 
προσθετικής αντικατάστασης. 

Ασθενείς και μέθοδος

Κατά την περίοδο από τον Ιούλιο 2009 
έως το Δεκέμβριο 2011 αντιμετωπίσαμε 11 σύν-
θετα κατάγματα του άνω πέρατος του βραχιονίου 
επί ισαρίθμων ασθενών. Επρόκειτο για πέντε άν-
δρες και έξη γυναίκες ηλικίας από 35 έως 67 ετών 
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όλων ατόμων ενεργών, τριών θυμάτων εργατικών 
ατυχημάτων, τριών τροχαίων και τεσσάρων θυ-
μάτων πτώσεων. Από τη σειρά αυτή εξαιρέθηκαν 
παθολογικά κατάγματα. Τα κατάγματα ταξινομή-
θηκαν κατά ΑΟ (Müller et al 1990) ως ανήκοντα 
στην ομάδα A: τέσσερα κατάγματα, στην ομάδα 
B: τρία και στην ομάδα C: τρία (σχήμα 1). Έξη κα-
τάγματα αντιμετωπίστηκαν με κλειστή ανάταξη 
και διαδερμική συγκράτηση με τρεις ή περισσό-
τερες βελόνες Steinmann, ένα κάταγμα με ενδο-
μυελική ήλωση Rush, δύο με υβριδικά συστήματα 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε συνδυασμό με ελα-
χίστη ενδομυελική ήλωση και δύο με εφαρμογή 
πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Οι επιμέ-
ρους μερικές συχνότητες των μεθόδων αντιμε-
τώπισης δίνονται στον πίνακα 1. Η ανάταξη έγι-
νε σε όλους με γενική αναισθησία διενεργήθηκε 
κλειστή ανάταξη και διαδερμική συγκράτηση υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Παρουσίαση των επιμέρους ασθενών:
Διαδερμική συγκράτηση με βελόνες Steinmann

Πρόκειται για έξη ασθενείς τρεις γυναί-
κες και τρεις άνδρες οι οποίοι έφεραν κατάγματα 
τριών και τεσσάρων τεμαχίων, έφεραν οι δύο και 
άλλες κακώσεις στο ίδιο μέλος ή αλλαχού στο 
σώμα και θεωρήθηκαν ιδιαίτερου κινδύνου κατά 
την αντιμετώπιση. Παρουσιάζουμε τρεις ασθενείς 
γυναίκες μέσης ηλικίας με κατάγματα κεντρικού 
βραχιονίου και θωρακικές κακώσεις, η μία και 
με κάταγμα και του περιφερικού βραχιονίου χει-
ρουργηθέν (εικ. 1 και 2). Παρουσιάζονται, επίσης, 
άλλοι τρεις ασθενείς άνδρες πολυκαταγματίες, ο 
ένας με διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου, ο άλ-
λος με διπολικό ανοικτό κάταγμα κνήμης και ο 
τρίτος με θωρακοκοιλιακή κάκωση (εικ. 3 και 4).

Εικόνα 1. – Πολλαπλή διεκβολή ήλων Steinmann προς συγκράτηση μετά ανάταξη παρεκτοπισμένου κα-
τάγματος του κεντρικού βραχιονίου σε ηλικιωμένη οστεοπορωτική ασθενή.  
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Σχήμα 1. - Κατανομή των μερικών συχνοτήτων των καταγμάτων της σειράς κατά ΑΟ.

Πίνακας 1. – Κατανομή των μερικών συχνοτήτων των επιμέρους μεθόδων αντιμετώπισης. 



Κλειστή ανάταξη και διαδερμική εισαγωγή συμ-
βατικού ήλου Rush. 

Πρόκειται για έναν ασθενή πολυτραυμα-
τία με κάκωση του ώμου και θωρακοκοιλιακή κά-
κωση. Κατά την ανάνηψη του ασθενούς και προ-
κειμένου να διασφαλισθεί άμεση ακινητοποίηση 
του βραχιονίου για να διευκολυνθεί η κλειστή πα-
ροχέτευση της υπεζωκοτικής κοιλότητας εισήχθη 
συμβατικός ήλος Rush, ο οποίος αφαιρέθηκε μετά 
δίμηνο χρονικό διάστημα μετά επαρκή πώρωση 
του κατάγματος και απρόσκοπτη λειτουργία του 
μυοτενοντώδους ελύτρου του ώμου (εικ. 5).

Υβριδική εξωτερική οστεοσύνθεση του κεντρι-
κού βραχιονίου με ελαχίστη ενδομυελική ήλω-
ση. 

Πρόκειται για δύο γυναίκες με συνοδά 
γενικά προβλήματα και εγγενή αδυναμία απρό-
σκοπτης χορήγησης γενικής ενδοτραχειακής 
αναισθησίας. Τόσο η εισαγωγή των διπλών ενδο-
μυελικών ήλων όσο και η εφαρμογή του εξωτερι-
κού πλαισίου έγινε με τοπική αναισθησία και επι-
τεύχθηκε επαρκής πώρωση του κατάγματος του 
κεντρικού βραχιονίου σε χρονικό διάστημα δύο 
μηνών περίπου (εικ 6 ).
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Εικόνα 2. – Διεκβολή δύο ήλων Steinmann προς αντιμετώπιση κατάγματος του κεντρικού βραχιονίου σε ασθενή με 
διακονδύλιο κάταγμα βραχιονίου, το οποίο αντιμετωπίστηκε με ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση.
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Εφαρμογή ετεροπλεύρου πλαισίου εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης με ή χωρίς ελαχίστη εστιακή 
συγκράτηση.

Πρόκειται για δύο ασθενείς έναν άνδρα 
και μια γυναίκα. Ο άνδρας έφερε συντριπτικό 
κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου με βλάβη της 
μασχαλιαίας αρτηρίας και κάκωση από εξελκυ-
σμό του βραχιονίου πλέγματος. Τέθηκε πλαίσιο 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης με ταυτόχρονη ελα-
χίστη συγκράτηση με βελόνες Kirschner. Η πώ-
ρωση του κατάγματος υπήρξε απρόσκοπτη, όπως 
αντιστοίχως παρά τη μικρή υστέρηση του ραχιαί-
ου δευτερεύοντος στελέχους και του βραχιονίου 
πλέγματος μετά δυναμοποίηση της εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης (εικ. 7). Η άλλη ασθενής ήταν μία 
γυναίκα πολυτραυματίας με βαριά θωρακοκοιλι-
ακή κάκωση με ρήξη σπληνός και αιμοπνευμοθώ-
ρακα αλλά και ανοικτό διπολικό κάταγμα κάτω 
τριτημορίου της κνήμης. Εφαρμόσθηκαν κατά 
την ανάνηψη της ασθενούς πλαίσια εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης στις μυοσκελετικές κακώσεις και 
η ασθενής οδηγήθηκε σε μονάδα εντατικής θερα-
πείας. Η ασθενής είχε μια δυσχερή μετατραυματι-
κή πορεία που περιλάμβανε το μετά σπληνεκτομή 
σύνδρομο, λόγος για τον οποίο ήταν αναγκαστι-
κή η επιλογή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης ως 
οριστικής θεραπείας. Η πώρωση του κατάγματος 

του κεντρικού βραχιονίου αλλά και του διπολικού 
κατάγματος της κνήμης ήταν απρόσκοπτη και η 
ασθενής ανένηψε πλήρως με καλή λειτουργικό-
τητα του ώμου (εικ. 8).

Αποτελέσματα

Οι ασθενείς πλην ενός παρακολουθήθη-
καν μέχρις αποθεραπείας. Ο χρόνος πώρωσης 
των καταγμάτων ολοκληρώθηκε σε έξη έως οκτώ 
εβδομάδες. Ήδη από της 5ης – 6ης εβδομάδας επι-
τρεπόταν παθητική ή υποβοηθούμενη κινητο-
ποίηση. Στο χρόνο αυτόν αφαιρούνταν τα υλικά 
οστεοσύνθεσης και ενεργούνταν εκκρεμοειδείς 
παθητικές ακολουθούμενες από ενεργητικές 
ασκήσεις πλήρους εύρους. Σε όλους τους ασθε-
νείς παρατηρήθηκε αποκατάσταση της κινητι-
κότητας του ώμου σε ικανοποιητική βαθμό με 
επίτευξη απαγωγής μέχρι και 140ο και απόλυτη 
δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και εργασίας.

Συζήτηση

 Η εφαρμογή μεθόδων ελάχιστης παρέμ-
βασης ακόμη και ως μεθόδου εκλογής για την 
αντιμετώπιση καταγμάτων του κεντρικού βραχι-

Εικόνα 3. – Κάταγμα κεντρικού βραχιονίου σε πολυτραυματία – αντιμετώπιση με πολλαπλή διεκβολή 
ήλων Steinmann. 
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Εικόνα 4. -  Κάταγμα κεντρικού βραχιονίου σε ασθενή με διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου - αντιμετώ-
πιση με πολλαπλή διεκβολή ήλων Steinmann. 

Εικόνα 5. - Κλειστή ανάταξη και διαδερμική εισαγωγή συμβατικού ήλου Rush. 
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ονίου κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η αιμάτωση της 
βραχιονίου κεφαλής εμφανίζει ιδιαιτερότητες και 
σε σχέση με την κεφαλή του μηριαίου μεγαλύτε-
ρες ανοχές στην ισχαιμική νέκρωση και ψευδάρ-
θρωση ( Laing 1956, Hettrich et al 2010). Παρόλα 
αυτά και παρά τις προόδους που υπήρξαν στην 
επείγουσα προσθετική αντικατάσταση (Hawkins 
και Switlyk 1993) και στην οστεοσύνθεση (Strohm 

et al 2007) υπάρχει ανανέωση του ενδιαφέροντος 
για τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης που περιλαμ-
βάνουν και εκείνες για τη διατήρηση της κεφαλής 
(Dimakopoulos et al 2007).

Όπως δείχνουν οι επιλογές της παρούσας 
αναδρομικής μελέτης, η ελαχίστη οστεοσύνθεση 
μπορεί να έχει κοινό παρονομαστή παρά τις δια-
φορετικές αφετηρίες της την ελαχίστη επιβάρυνση 

Εικόνα 6. - Υβριδική εξωτερική οστεοσύνθεση του κεντρικού βραχιονίου με ελαχίστη ενδομυελική ήλωση. 
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Εικόνα 7. - Εφαρμογή ετεροπλεύρου πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης με ελαχίστη εστιακή συγκράτηση σε ασθε-
νή με ρήξη της μασχαλιαίας αρτηρίας και βλάβη του βραχιονίου πλέγματος. 

Εικόνα 8. - Εφαρμογή ετεροπλεύρου πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης χωρίς ελαχίστη εστιακή συγκράτηση σε 
πολυτραυματία γυναίκα ασθενή με θωρακοκοιλιακή κάκωση με κατάγματα πλευρών και ρήξη σπληνός.  
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του πάσχοντος. Είναι απαραίτητη η καλή επιλογή 
των ασθενών μεταξύ των βαριά πασχόντων αλλά 
εξασθενημένων ασθενών, όπως και επί ασθενών 
με πολυσυστηματικές κακώσεις του άνω άκρου. 
Ευνοϊκή για τις επιλογές αυτές είναι η μικρές μη-
χανικές απαιτήσεις στο άνω πέρας του βραχιονίου 
και η ανοχή του βραχιονίου σε σχετική βράχυνση 
όσον αφορά στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα. 
Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων συστη-
μάτων υγείας στον τρόπο αντιμετώπισης των κα-
ταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου (Monga et al 
2009). Πλεονέκτημα, επίσης, αποτελεί η σχετικώς 
προσπελάσιμη θέση των καταγματικών στοιχείων 
και η μικρή περιεγχειρητική επιβάρυνση. 

Στους δικούς ασθενείς και ανεξαρτήτως 
τρόπου ελάχιστης παρέμβασης ο χρόνος πώρω-
σης κυμάνθηκε περί του 2,5 – 3 μήνες, χρόνος 
που επιτρέπει τη απαλλαγή του ασθενούς από τις 
ανεπάρκειες των υλικών και τη συγκέντρωση στις 
προσπάθειες αποκατάστασης.

Επομένως, οι τεχνικές διαδερμικής συ-
γκράτησης των καταγμάτων του κεντρικού βρα-
χιονίου αποτελούν καλή εναλλακτική μέθοδο 
αντιμετώπισής τους. Τα αποτελέσματα είναι συ-
γκρίσιμα με εκείνα των επιθετικών μεθόδων που 
δεν αποκλείουν επί αποτυχίας τους.

Abstract

Minimal invasive techniques in the manage-
ment of proximal humeral fractures.

Tzatzairis Th, Chliapas A, Tsitas K, Demourtsidis 
S, Maliongas G, Assantis V, Bischiniotis I.
 
Orthopaedic Department Kozani General 
Hospital – “Mamatseion”

 Objective of this study is this retrospective 
presentation o f minimal invasive techniques in the 
management of proximal humeral fractures such 
as transcutaneous pinning techniques by means 
of Steinmann pins, external skeletal fixation with 
or without focal minimal osteosynthesis, conven-
tional Rush pinning and hybrid medullary nail-

ing combined with external fixation. The objective 
of all these is minimal surgical trauma, especially 
necessary in dealing with border line patients and 
obtaining good results is comparison with open in-
ternal fixation and/or prosthetic replacement tech-
niques. 

Patients and methods

 From July 2009 to December 2011, eleven 
complex proximal humeral fractures in eleven pa-
tients were admitted in our Institution. They were 
five men and six women aged from 35 to 67 years, 
all active ones, three of them occupational, anoth-
er three traffic trauma victims and five after a fall 
from height. The fractures were classified after AO 
as of group A: four, in group B: four and in group 
C three fractures. Six fractures were managed by 
closed reduction and percutaneous pinning by 
means of three or more Steinmann pins, one frac-
tures by insertion of a conventional Rush rod, two 
by means of an hybrid system of medullary nailing 
and external skeletal fixation system and in anoth-
er two by mounting of an external skeletal fixation 
device. The reduction was achieved by a brief intra-
venous general anesthesia and hardware insertion 
by means of fluoroscopic control.

Results

All patients but one were followed up to after treat-
ment. Time of consolidation varied from six to eight 
weeks. From 5th to 6th week passive motion exercises 
were allowed. In the same time hardware was re-
moved and pendulum exercises followed by active 
motion were encouraged. In all patients a working 
regaining of shoulder mobility was obtained with 
abduction up to 140o and full ability for self service 
and work. 

Conclusion

 Minimal invasive transcutaneous tech-
niques for managing fractures of the proximal hu-
merus are a fair alternative treatment option. The 
results are comparative to those of more aggressive 
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methods and do not preclude their application in 
the case of failure. 

Key words: proximal humeral fractures
  minimal invasive techniques
  transcutaneous fracture fixation
  shoulder fractures
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