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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, σχετικές 
με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επίσης 
να δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην ι-
ατρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορθο-
παιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

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 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην ο-
ποία αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 
2. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκλη-
ρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. 
Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγ-
γραφείς, οι οποίοι και συνυπογράφουν την επι-
στολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο.

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 
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.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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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 και τα ονόματα των συγγραφέων.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο 
ΑΠΑΡΑΙ ΤΗΤΑ περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρένθεση 
και όχι αριθμητικές αναφορές. Εάν οι συγγραφείς 
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.

Η εργασία (κείμενα καί πίνακες) πρέπει να απο-
στέλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή 
(σε αρχείο Word, QuarkXpress ή In Design) απο-
θηκευμένη σε δισκέτα ή CD. Η δια δικασία αυτή 
διευκολύνει την ταχύτερη δημοσίευση της εργα-
σίας.

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.
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Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος...

Φωτογραφία από σχετικά παλιά...

Προοπτική περιτροχαντηρίων καταγμάτων κατά τον 21ο αιώνα.

Θέρμη Θεσσαλονίκης – Nοέμβριος 1996



Το 26ο Συνέδριο της Εταιρείας, πραγματοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη, στους χώρους του ξενο-
δοχείου Makedonia Palace.

      Ακολουθώντας την παράδοση, ξεκίνησε την 
Τετάρτη της Διακαινησίμου, 11 Απριλίου 2007, 
και έληξε το μεσημέρι του Σαββάτου, 14, υλοποι-
ώντας τη πρόταση των συναδέλφων για περιορι-
σμό της διάρκειάς του.

Προσαρμόσαμε  στα νέα δεδομένα το πρόγραμ-
μα και φροντίσαμε να καταγράψουμε  τις όποιες 
αδυναμίες προέκυπταν ώστε να μην επαναλη-
φθούν στις μελλοντικές διοργανώσεις. Ευτυχώς, 
τα πράγματα εξελίχθηκαν καλύτερα απ΄ ότι περι-
μέναμε.

Το κύριο βάρος του επιστημονικού μέρους του 
προγράμματος αποφασίσαμε να καλυφθεί από 
Έλληνες Ορθοπαιδικούς που και γνώσεις έχουν 
και εμπειρία και η συμμετοχή των ξένων συνα-
δέλφων να περιορισθεί σε θέματα που είχαν με-
γάλη προσωπική εμπειρία και συμβολή.  

Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω θερ-
μά, όλους που πήραν μέρος στις 42 διαλέξεις , 10 
στρογγυλά τραπέζια και δύο αντιπαραθέσεις. 

 Θα ήταν παράλειψή μου, εάν δεν ευχαριστού-
σα ιδιαίτερα τον καθηγητή κ. Γκοδόλια και τους 
συνεργάτες του, για την οργάνωση του ζωντανού 
χειρουργείου “ενδοσκοπικής  δισκεκτομής”.

Ακόμη, θελήσαμε να δώσουμε βήμα, για να 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 του 26ου  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕΜΑΘ
 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ



αναπτύξουν θέματα του αντικειμένου τους, οι κύ-
ριοι συνεργάτες μας, οι νοσηλευτές και φυσικο-
θεραπευτές. Έτσι, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη 
επιτυχία μια Συνεδρία νοσηλευτικού και μια φυσι-
κοθεραπευτικού περιεχομένου.

Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η ενεργός συμμε-
τοχή των ειδικευομένων συναδέλφων στο Συνέ-
δριο. Οργάνωσαν και πραγματοποίησαν τρία εκ-
παιδευτικά σεμινάρια και μια στρόγγυλη τράπεζα, 
αξιοζήλευτα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 90 προφορι-
κές ανακοινώσεις, 71 αναρτημένες και ένα δορυ-
φορικό Συμπόσιο.

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ια-
τρών, νοσηλευτών φυσικοθεραπευτών και φοιτη-
τών ανήλθε στους 800.

Εδώ, θα πρέπει να  σημειώσουμε   ότι για πρώτη 
φορά, το Συνέδριό μας αξιολογήθηκε και κρίθη-
κε από την U.E.M.S άξιο να μοριοδοτηθεί με 24 
μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, όπως 
και τα μεγάλα ευρωπαϊκά Συνέδρια.

Θεωρώ απαραίτητο, να ευχαριστήσω και τους 
χορηγούς του συνεδρίου που κάλυψαν 42 περί-
πτερα, 18 διαφημίσεις και 2 ένθετα. 

Οι κοινωνικές εκδηλώσεις ελπίζουμε ότι ήταν 
αντάξιες της Eταιρείας μας. 

Στην τελετή έναρξης παραβρέθηκε και χαιρέτι-
σε όλη η πολιτική και πνευματική ηγεσία της πό-
λης μας αναγνωρίζοντας το έργο μας.

Στο επίσημο δείπνο, που έγινε στη μεγάλη αί-
θουσα του ξενοδοχείου “Porto Palace”, τιμήθηκαν 
για πρώτη φορά τα μέλη της ΟΤΕΜΑΘ που απο-
χώρησαν από την ενεργό δράση. Η συγκίνηση και 
η χαρά των τιμηθέντων, όπως την εξέφρασαν οι 
ίδιοι κατά τη διάρκεια της απονομής της αναμνη-
στικής πλακέτας και του διπλώματος, δικαίωσε 
την απόφασή μας.

Στο πρόγραμμα συνοδών μελών οι συμμετέ-
χοντες επισκέφτηκαν μουσεία της πόλης μας, με 
προσφορά καφέ και γεύματος.

    

  ΒΡΑΒΕΙΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Συνεχίζοντας την παράδοση και φέτος δόθηκαν 
τα καθιερωμένα βραβεία και υποτροφίες.

Ως η καλύτερη προφορική ανακοίνωση, βραβεύ-
θηκε η εργασία των κ. Αναγνωστίδη Κλεόβουλου 
και συνεργατών  από  την  Β΄ Πανεπιστημιακή  
Κλινική  και  δημοσιεύεται  στο  παρόν    τεύχος.

Ως η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση, βρα-
βεύθηκε η εργασία των κ. Δίτσιου Κωνσταντίνου 
και  συνεργατών  από  την  Α΄ Πανεπιστημιακή  
Κλινική  που επίσης  δημοσιεύεται. 

Το βραβείο της καλύτερης  δημοσιευμένης ερ-
γασίας στο περιοδικό μας  τη  χρονιά  που  πέρασε 
μοιράσθηκαν οι εργασίες των κκ. Α. Παπαβασι-
λείου και συνεργατών και  Χ. Γκέκα και συνεργα-
τών.

Στο διαγωνισμό των ειδικευομένων, έλαβαν μέ-
ρος 21 συνάδελφοι και πρώτευσαν οι κκ. Κ. Ανα-
γνωστόπουλος και Δ.Καπούτσης.

Τις ετήσιες υποτροφίες ύψους 6000 ευρώ έλα-
βαν οι κκ. Παπαδόπουλος Ανέστης και Χαυτίκης 
Νικόλαος  από  το  Νοσοκομείο  «Παναγία».

Τα μέλη του ΔΣ για τη βοήθεια και συμπαρά-
σταση τους καθόλη τη διάρκεια της θητείας μου 
και τα μέλη των διαφόρων επιτροπών του Συνε-
δρίου, ευχαριστώ θερμά.

Ιδιαίτερα όμως θέλω να σταθώ στο Γραμματέα 
κ. Στέργιο Παπαστεργίου και να τον ευχαριστή-
σω από καρδιάς για την ουσιαστική συμβολή του 
στην οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Τέλος, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τον 
Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Χριστοφορίδη, εύχομαι καλή 
επιτυχία και να συνεχίσουν τη στενή επαφή με 
τους νέους συναδέλφους  και με τα άλλα επαγ-
γέλματα υγείας, που ξεκινήσαμε.

     
        

Αναστάσιος Μ. Κυριακίδης
 Πρόεδρος ΟΤΕΜΑΘ 2006 - 2007
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Στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου (ΟΑΙ) εμπλέκονται 
τρεις βασικοί πρωταγωνιστές: Ο Ορθοπαιδικός, ο ασθενής και 
οι εμπορικές εταιρείες. Η εγχείρηση αυτή συγκαταλέγεται στις 
σημαντικότερες κατακτήσεις της Ορθοπαιδικής των τελευταίων 
δεκαετιών. Μπορεί να θεωρηθεί ως ο «θρίαμβος» της σύγχρο-
νης χειρουργικής, καθώς προσφέρει στον ασθενή μία ανώδυνη 
άρθρωση και του δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τις δραστηριό-
τητες του και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Οι τεχνι-
κές και τα υλικά για την εφαρμογή της συνεχώς εξελίσσονται και 
τροποποιούνται.

Όπως, όμως, συνήθως συμβαίνει, κάθε καινούρια πρόταση δη-
μιουργεί νέα προβλήματα, τα οποία καλείται να επιλύσει ο σύγ-
χρονος Ορθοπαιδικός όπως η δημιουργία προϊόντων φθοράς, η 
οστεόλυση, η χαλάρωση και πολλά άλλα. Σοβαρά και δισεπίλυτα 
προβλήματα που υποδηλώνουν τη σοβαρότητα της επέμβασης.

Ασήμαντες λεπτομέρειες όπως το μήκος της τομής και η ολιγό-
τερο επεμβατική χειρουργική δε θα πρέπει να μας αποπροσανα-
τολίζουν από τα βασικά προβλήματα αυτής της εγχειρήσεως.

 Η ΟΑΙ είναι μία πολύ σοβαρή και καθοριστική για τον άρ-
ρωστο επέμβαση και την αδικούμε ασχολούμενοι με μικρής και 
αμφίβολής αξίας λεπτομέρειες.

Να μη ξεχνάμε επίσης όπως η ΟΑΙ είναι συγχρόνως μία πολυ-
δάπανη επέμβαση. Το συνολικό κόστος της εγχειρήσεως συνε-
χώς αυξάνει και αυτό είναι ένα άλλο σοβαρό θέμα που υποχρεώ-
νει τους εμπλεκόμενους σε επαγρύπνηση και σε λήψη μέτρων.

Ο ορθοπαιδικός, ο ασθενής, οι 
εμπορικές εταιρείες και η ολική 
αρθροπλαστική του ισχίου.
Βαδίζουμε το σωστό δρόμο;

Γ.Χαρτοφυλακίδης

Oμότιμος Kαθηγητής
Oρθοπαιδικής
Πανεπιστημίου Aθηνών

Λέξεις ευρετηρίου:  ισχίο, ολική αρθροπλαστική, εμπορικές εταιρείες, 
ασθενής.

Διάλεξη κατά την έναρξη του 26ου Συνεδρίου της OTEMAΘ



Ο Ορθοπαιδικός και ο ασθενής

Η ένδειξη για την εγχείρηση είναι έργο του 
Ορθοπαιδικού, η τελική όμως απόφαση θα λη-
φθεί  από κοινού με τον άρρωστο, μετά την πλήρη 
ενημέρωσή του για τους κινδύνους της εγχείρη-
σης αλλά και για την εξέλιξη της παθήσεώς του 
εάν δεν χειρουργηθεί. Ο Ορθοπαιδικός εκτιμά τη 
διάρκεια και την ένταση των ενοχλημάτων του 
ασθενούς, λαμβάνει υπόψη την ηλικία του, τη 
γενική του κατάσταση, τη μορφή και την έκτα-
ση της βλάβης του ισχίου και σταθμίζει τα υπέρ 
και τα κατά της εγχειρήσεως, τα οφέλη και τους 
κινδύνους της. Εξετάζει και κάτι άλλο πολύ ση-
μαντικό: τις δικές του δυνατότητες και τα μέσα 
που διαθέτει για να εκτελέσει τη συγκεκριμένη 
αυτή επέμβαση, μια επέμβαση της οποίας οι δυ-
σκολίες ποικίλουν από περίπτωση σε περίπτωση. 
Εάν είναι ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειρουργός του 
ισχίου και γνωρίζει πολύ καλά να εκτελεί αυτές 
τις εγχειρήσεις, δεν παρασύρεται και τις συνιστά 
μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητες.

Ο ασθενής ενημερώνεται και η απόφαση λαμ-
βάνεται από κοινού. Στην ενημέρωση του ασθε-
νούς περιλαμβάνεται και η σημασία της μετεγχει-
ρητικής αγωγής και θεραπείας αποκατάστασης 
καθώς επίσης και η υποχρέωση του για συνεχή 
παρακολούθηση.

Ο ασθενής, και όχι ο πελάτης όπως μερικοί κατά 
απαράδεκτο τρόπο αποκαλούν τον πάσχοντα, είναι 
ο πλέον αδύνατος κρίκος μεταξύ των πρωταγωνι-
στών. Ενεπλάκη, από τη στιγμή που απέκτησε το 
πρόβλημα. Δεν έχει προηγούμενες γνώσεις και πα-
ραστάσεις και είναι επιρρεπής σε εξωτερικές παρο-
τρύνσεις και συμβουλές. Πολλές φορές από λάθος 
ενημέρωση έχει αυξημένες προσδοκίες, οι οποίες θα 
πρέπει να μετριάζονται από τον έμπειρο Ορθοπαιδι-
κό που λειτουργεί σε πλαίσια ηθικής δεοντολογίας.

Σε ένα τεύχος του JBJS διάβασα ένα έμμετρο 
κείμενο, από το οποίο σας μεταφέρω, σε ελεύθερη 
μετάφραση, μερικούς στίχους: 

“Ωδή στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου”

 >…Όπως ένα δένδρο, 
τα ισχία  με ΟΑ έχουν ομορφιά 
Αφού η εγχείρηση έχει

ως πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη του πόνου.
Τα μπαστούνια πάνε στην μπάντα
 και οι ασθενείς  βαδίζουν χωρίς να χωλαίνουν.
Ενώ τα ΜΜΕ, υπερβάλλοντας
 μιλούν για θαύμα.
 Μια ΟΑΙ είναι φανερό
 ότι επιθυμούμε να κρατήσει πολύ.
Τόσο, όσο χρειάζεται ένα μικρό δενδράκι 
για να μεγαλώσει και να γεράσει.
Ίσως οι μαθητές μας να ζήσουν
 μια τέτοια εποχή.
Τα μέχρι σήμερα όμως διδάγματα μας λένε
πως τις προθέσεις τις τοποθετούν
 ρομαντικοί σαν και μας.
Και πως μόνο ο Θεός μπορεί 
να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα
ενός δένδρου….<.

Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί ο ασθενής 
τις πραγματικές δυνατότητες της ΟΑΙ και ότι 
δεν είναι πανάκεια που θα του επιλύσει όλα του 
τα προβλήματα υγείας. Ότι είναι μια εγχείρηση, 
που παρά τη μεγάλη πρόοδο και τα εξαιρετικά  
της αποτελέσματα δεν μπορεί να διατηρηθεί δια 
βίου, όταν μάλιστα εκτελείται σε ασθενείς μικρής, 
σχετικά, ηλικίας. Να αντιληφθεί ότι ορισμένοι 
λειτουργικοί περιορισμοί μπορεί να παραμείνουν 
και μετά την εγχείρηση. Ότι φυσιολογικό εύρος 
κίνησης της αρθρώσεως είναι σχεδόν αδύνατο 
να επιτευχθεί, ιδίως σε ισχία που προεγχειρητικά 
παρουσίαζαν μεγάλη δυσκαμψία. Να αντιληφθεί 
ότι η τεχνητή άρθρωση που θα αποκτήσει θα τον 
εξυπηρετεί για μια ανώδυνη βάδιση, αλλά δεν θα 
του επιτρέπει να ασχολείται  με σπορ που επιβα-
ρύνουν την άρθρωση του ισχίου ή να συνεχίσει 
να εκτελεί ένα βαρύ επάγγελμα. Υπερβολή στη 
χρήση της άρθρωσης μπορεί να επηρεάσει το 
χρόνο επιβίωσης της και να οδηγήσει ταχύτερα 
σε αναθεώρηση. Και πάνω από όλα να αντιληφθεί 
τη σημασία της δια βίου μετεγχειρητικής παρα-
κολούθησης. Να καταλάβει πως είναι δυνατό, 
πριν ακόμα εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα, 
να αναγνωριστούν αλλοιώσεις, όπως φθορά του 
ΡΕ, οστεόλυση ή επαπειλούμενη χαλάρωση που η 
έγκαιρη αντιμετώπισή τους είναι πολύ πιο εύκολη 
και περισσότερο αποτελεσματική.
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 Η επικοινωνία με τον άρρωστο καμιά φορά εί-
ναι δύσκολη, εξαιτίας της ψυχολογικής και πνευ-
ματικής του καταστάσεως. Η ενημέρωση μπορεί 
να συναντήσει εμπόδια και να είναι χρονοβόρα. 
Ο γιατρός χρειάζεται να έχει αυξημένες ικανότη-
τες και υπομονή, προκειμένου να φθάσει σε κά-
ποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα επικοινωνίας.

Δύο λόγια παραπάνω για την αξία της  μετεγ-
χειρητικής  παρακολούθησης. Είναι λυπηρό να 
εξετάζουμε ασθενείς με ΟΑΙ, οι οποίοι παραπέ-
μπονται για αναθεώρηση, με εκτεταμένες οστικές 
βλάβες, λόγω ελλειπούς παρακολούθησης. Μπο-
ρεί η συχνή παρακολούθηση να δημιουργεί επι-
πλέον δαπάνες και να είναι ταλαιπωρία για τον 
ασθενή, όταν μάλιστα αυτός δεν έχει ενοχλήσεις, 
στο τέλος όμως θα αποδειχθεί ότι αυτή η τακτική 
είναι καθοριστική και φθηνότερη.

Το <Follow up> αποτελεί απαραίτητο συμπλή-
ρωμα της σοβαρής αυτής επέμβασης. Ο Ορθοπαι-
δικός που δεν παρακολουθεί τους ασθενείς που 
χειρουργεί είναι σαν τον πατέρα που κάνει παιδιά 
και τα εγκαταλείπει στη τύχη τους.

Πολλοί Ορθοπαιδικοί είναι πολύ απασχολημέ-
νοι και αναθέτουν το έργο της μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης σε νεότερους συναδέλφους. 
Παρόλο ότι και αυτή η τακτική είναι μία μέση 
λύση, δεν είναι η καλύτερη. Τα στοιχεία που απαι-
τούνται δεν καταγράφονται, δεν τεκμηριώνονται 
επαρκώς τα ευρήματα από την κλινική εξέταση 
και εκτός των άλλων με δυσκολία εν συνέχεια 
μπορεί να γίνουν αναδρομικές μελέτες.

Οι Ορθοπαιδικοί συχνά, σχολιάζονται δυσμε-
νώς για το μεγάλο αριθμό ασθενών που αναλαμ-
βάνουν να χειρουργήσουν. Ο αντίλογος είναι ότι 
έτσι  αποκτούν μεγάλη χειρουργική πείρα. Εάν 
όμως δεν έχουν ένα καλά οργανωμένο σύστημα 
μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών 
τους αυτή η εμπειρία έχει περιορισμένη αξία. Δεν 
αρκεί για να τους οδηγήσει σε αξιόπιστα συμπε-
ράσματα. Αποσπασματικές εντυπώσεις δεν έχουν 
επιστημονική βαρύτητα.

Η έλλειψη χρόνου είναι το πρόβλημα της επο-
χής. Όχι μόνο έλλειψη χρόνου  για την παρακο-
λούθηση των ασθενών και την επικοινωνία μαζί 
τους, αλλά και για διάβασμα, για ενημέρωση, για 
συγγραφή εργασιών, για την ουσιαστική συμμε-

τοχή σε συνέδρια και σε άλλες επιστημονικές εκ-
δηλώσεις και το, κυριότερο, χρόνος για την οικο-
γένεια. Επιτελούμε βέβαια ένα λειτούργημα και οι 
υποχρεώσεις μας, μας αναγκάζουν να αφιερώνου-
με λίγο χρόνο στην οικογένεια. Δεν χρειάζεται να 
έχουμε ενοχές και να πιστεύουμε πως τα πράγμα-
τα είναι μαύρο ή άσπρο. Ή δηλαδή οικογένεια ή 
επιστήμη.

Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση και προτεραιό-
τητες. Και προσαρμογή και κατανόηση και από τα 
δύο μέρη: γιατρού και οικογένειας.

Οι εμπορικές εταιρείες

Και τώρα έρχομαι στον τρίτο πρωταγωνιστή. 
Στη βιομηχανία, όπως λένε στο εξωτερικό, στις 
εμπορικές εταιρείες για την Ελλάδα, όπου δεν 
υπάρχει βιομηχανία ορθοπαιδικών υλικών και η 
συνεργασία μας γίνεται με εμπορικούς αντιπρο-
σώπους ή με θυγατρικές εταιρείες.

Το θέμα των σχέσεων των Ορθοπαιδικών με τη 
βιομηχανία απασχολεί τα τελευταία χρόνια όλο 
τον κόσμο σε Ευρώπη και Αμερική και μεγάλος 
αριθμός άρθρων επί του θέματος δημοσιεύονται 
με ποικίλες αναλύσεις. Κατά τα έτη 2003 και 2004 
δημοσιεύθηκαν  περί τα 1000 άρθρα σχετικά με 
αυτό το θέμα, πολλά εκ των οποίων σε έγκυρα, δι-
εθνούς φήμης περιοδικά, όπως το British Medical 
Journal, το New England J of Medicine και το J of 
the American Medical Association. Οι συνθήκες 
βέβαια διαφέρουν από χώρα σε χώρα  και η ανά-
πτυξη όλων των απόψεων που περιλαμβάνονται 
σε αυτές τις δημοσιεύσεις θα είχε μόνο θεωρητικό 
χαρακτήρα. Για αυτό επιλέξαμε να αναφερθούμε 
εν ολίγοις στο θέμα σύμφωνα με την Ελληνική 
πραγματικότητα.

Οι εμπορικές εταιρείες στη χώρα μας επιχορη-
γούν όλες σχεδόν τις επιστημονικές μας εκδηλώ-
σεις: Εθνικά Συνέδρια, Συνέδρια Τμημάτων, Συ-
μπόσια, Σεμινάρια κλπ. Ακόμα και μικρές ημερίδες 
σε διάφορα Νοσοκομεία. Συγχρόνως αναλαμβά-
νουν τα έξοδα μεμονωμένων Ορθοπαιδικών για 
τη παρακολούθηση Συνεδρίων, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, χρηματοδοτούν ερευνητικά προ-
γράμματα και χορηγούν υποτροφίες. Στην Ελλά-
δα η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων 
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είναι περιορισμένη, αλλά στο εξωτερικό η βιομη-
χανία είναι εκείνη που χρηματοδοτεί το μεγαλύ-
τερο μέρος της έρευνας. Η Χρηματοδότηση είναι 
φανερή και υπάρχει υποχρέωση και  οι αντίστοι-
χες δημοσιεύσεις στα περιοδικά να αναφέρουν 
την προέλευση της. Μια άλλη δραστηριότητα 
των εμπορικών εταιρειών στη χώρα μας είναι η 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με επιμέρους 
Ορθοπαιδικούς με στόχο την προβολή των προϊό-
ντων τους και την ευρύτερη χρησιμοποίησή τους. 
Είναι, το αδύνατο σημείο του όλου θέματος.

Σε άλλες χώρες οι εταιρείες δεν επιτρέπεται να 
καλύπτουν τα έξοδα των γιατρών για την μετά-
βασή τους σε συνέδρια, στις χώρες όμως αυτές, 
αυτά τα έξοδα αφαιρούνται από το φορολογητέο 
εισόδημα των γιατρών. Εάν αυτό ισχύσει και στην 
Ελλάδα, όπου το φορολογικό σύστημα είναι δια-
φορετικό, ελάχιστοι Ορθοπαιδικοί θα μπορούν να 
παρακολουθούν, διεθνή ιδίως, συνέδρια.

Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η συνεργασία 
της βιομηχανίας σε όλους του κλάδους της Iα-
τρικής είναι σύνηθες φαινόμενο και είναι εκείνη 
που έχει συντελέσει στην εξέλιξη της ιατρικής επι-
στήμης των τελευταίων δεκαετιών. Η βιομηχανία 
χρηματοδοτεί την έρευνα και το κράτος ελέγχει 
(FDA, ΕΟΦ) κάθε φάρμακο ή υλικό πριν αυτό κυ-
κλοφορήσει. Το ουσιαστικό κέρδος το εισπράτ-
τουν οι ασθενείς. Το 2000 η βιομηχανία στις ΗΠΑ 
διέθεσε 55-60 δις δολάρια για βιοϊατρική έρευνα 
ενώ το κράτος το ίδιο χρονικό διάστημα, για τον 
ίδιο σκοπό , διέθεσε 25 δις δολάρια.

Είναι λοιπόν οι σχέσεις με τη βιομηχανία χρήσι-
μες; Είναι θεμιτές; Η απάντηση ως προς τη χρησι-
μότητα είναι ανεπιφύλακτα ναι. Οι σχέσεις αυτές 
αποτελούν τη βάση της μεταδόσεως της τεχνο-
λογίας και της εξελίξεως της επιστήμης. Η βιομη-
χανία παρέχει τα μέσα που οι γιατροί χρειάζονται 
για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους.

Το εάν οι σχέσεις είναι θεμιτές εξαρτάται από 
τη συνείδηση του καθενός μας, η οποία θα πρέ-
πει να καθοδηγεί τις πράξεις μας, με κύριο στόχο 
την εξυπηρέτηση των ασθενών. Η χρησιμοποίηση 
αυστηρά επιστημονικών και αντικειμενικών κρι-
τηρίων για τη  χρησιμοποίηση των υλικών οδηγεί 
στην απελευθέρωση και στην αποφυγή οποιασδή-
ποτε προκατάληψης. Η πρόκληση για την ιατρική 

κοινότητα δεν είναι να καταργήσει τις σχέσεις της 
με τη βιομηχανία, αλλά να αναγνωρίσει τη λογική 
και τη χρησιμότητά της και να θεσπίσει κανόνες.

Η σχέση με τη βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας 
είναι αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της 
Ιατρικής. Η σύγκρουση συμφερόντων (conflict of 
interest), η οποία προκύπτει από αυτή τη σχέση 
μπορεί να ελεγχθεί με την εφαρμογή ηθικών κα-
νόνων τόσο από πλευράς γιατρών, όσο και βιο-
μηχανίας.

Που βαδίζουμε; 

Και θα τελειώσω επιχειρώντας μια σύντομη 
απάντηση στο ερώτημα: Βαδίζουμε το σωστό 
δρόμο; Νομίζω πως όχι.

Δε διαθέτουμε το χρόνο που χρειάζεται για την 
επικοινωνία  με τους ασθενείς. Οι εγχειρήσεις δε 
γίνονται πάντα μετά από αυστηρή επιλογή των 
ασθενών. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση εί-
ναι ανεπαρκής μέχρι ανύπαρκτη. Οι σχέσεις μας 
με τις εταιρείες χρειάζονται επανεκτίμηση. Η σύ-
γκρουση συμφερόντων είναι αναπόφευκτη. Είναι 
όμως χρέος μας οι ενέργειες μας να διέπονται από 
εντιμότητα και δεοντολογικές αρχές και τελικά 
την απόλυτη προτεραιότητα να έχουν οι ασθενείς 
μας.

Abstract

The orthopaedic surgeon, the patient, the 
industry and the T.H.R. Are we walking the 
wright way? 

Chartophilakidis G.

T.H.R. is one of the main achievements of the Or-
thopaedic Surghery the last years.

But as a new operation created new problems, 
medical, technical, ethical, financial.

The Orthopaedic Surgeon has to deal with a vari-
ety of serious matters, not only medical or surgical, 
so he needs the last of his character.
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As most important should be considered always 
the patients and the time we spend for him before 
and, mainly, after the operation. 

Key words: hip, T.H.A, Industry, patient
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Περίληψη

Η αλλαντική τοξίνη αποτελεί μέσο για την ελάττωση της σπα-
στικότητας των μυών. Η αντιμετώπιση παιδιών με εγκεφαλική 
παράλυση γίνεται μετά από μελέτη και καταγραφή της κινητι-
κής διαταραχής, σχεδιασμό των κινητικών στόχων και επιλογή 
των κύρια προσβεβλημένων ομάδων. Περιγράφεται η διαδικασία 
αντιμετώπισης με αλλαντική τοξίνη για παιδιά με ημιπληγική 
προσβολή, με διπληγική προσβολή και με τετραπληγική προσβο-
λή. Αναφέρονται ειδικές εφαρμογές της αλλαντικής τοξίνης στην 
εξωπυραμιδική συνδρομή, τους δακτυλοβάμονες και τη χρήση της 
μετεγχειρητικά. Δίδεται προσοχή στην ακρίβεια της τεχνικής για 
την έγχυση. Η χρήση της αλλαντικής τοξίνης στην εγκεφαλική 
παράλυση αποτελεί αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδο για 
την ελάττωση της σπαστικότητας, στα πλαίσια της γενικότερης 
αντιμετώπισης της πάθησης.

Εισαγωγή

 Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια μόνιμη, μη εξελισσόμενη 
διαταραχή της στάσης και κίνησης, που οφείλεται σε βλάβη του 
κεντρικού νευρικού συστήματος που συμβαίνει στην προγεννη-
τική περίοδο, στον τοκετό ή στην άμεση μεταγεννητική περίοδο. 
Τα παιδιά που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση διακρίνονται 
ανάλογα με την έκταση της προσβολής σε τετραπληγικά, διπλη-

Εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης
στην αντιμετώπιση
της εγκεφαλικής παράλυσης

Aνασκόπηση

Νικόλαος Λαλιώτης
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γικά και ημιπληγικά. Στην τετραπληγία η βλάβη 
αφορά στο σύνολο του σώματος, στη διπληγία η 
προσβολή αφορά κύρια στα κάτω άκρα, ενώ στην 
ημιπληγία η προσβολή βρίσκεται στο ένα ημι-
μόριο του σώματος. Περαιτέρω διάκριση αφορά 
στον τύπο της βλάβης, που είναι η σπαστικότητα, 
η εξωπυραμιδική συνδρομή (χορεία ή αθέτωση), 
η αταξία, η δυστονία και μικτός τύπος βλάβης με 
συνδυασμό σπαστικότητος με κάποιον από τους 
υπόλοιπους τύπους.

 Η σπαστικότητα είναι μία κινητική διαταραχή, 
που χαρακτηρίζεται από αυξημένη τάση του μυός, 
όταν διατείνεται παθητικά. Προκαλείται από αύ-
ξηση του τενοντίου αντανακλαστικού διάτασης 
του μυός. Η κεντρική εγκεφαλική βλάβη προκα-
λεί σπαστικότητα στους προσβεβλημένους μύς. 
Δημιουργείται δυσχέρεια στην ομαλή κίνηση του 
άκρου, αδυναμία συνεργασίας αγωνιστών - αντα-
γωνιστών μυών. Η έλλειψη διάτασης των μυών 
οδηγεί στη σταδιακή ρίκνωσή τους, με δημιουρ-
γία συγκάμψεων, παραμορφώσεων και εξαρθρη-
μάτων.

 Η ελάττωση της σπαστικότητας είναι πρωταρ-
χικός σκοπός για την αντιμετώπιση των παιδιών 
με εγκεφαλική παράλυση. Η φυσιοθεραπεία είναι 
η κύρια μέθοδος στη θεραπευτική παρέμβαση 
των παιδιών. Με τις διάφορες φυσιοθεραπευτι-
κές μεθόδους που υπάρχουν, προσπαθούμε να 
ελαττώσουμε τη σπαστικότητα, να βοηθήσουμε 
την κινητική εξέλιξη των παιδιών, αρχίζοντας από 
τον έλεγχο της κεφαλής, τη στήριξη στην πρηνή 
θέση, την καθιστή ισορροπία, τη μετακίνηση, την 
ανέγερση στην όρθια θέση και τέλος την επίτευ-
ξη βάδισης (Bobath 1984, Sutherland 1984, Levitt 
1995).

 Η αλλαντική τοξίνη είναι μια νευροτοξίνη, που 
παράγεται από το κλωστρίδιο της αλλαντίασης. 
Υπάρχουν σήμερα 7 γνωστοί ορότυποι, αλλά ο 
συνήθως χρησιμοποιούμενος σήμερα είναι ο τύ-
πος Α. Αυτός εισέρχεται στη μεμβράνη του χολι-
νεργικού νευρώνα, όπου εμποδίζει τους νευροδι-
αβιβαστές να εισέλθουν στη νευρομυική σύναψη. 
Ετσι μπλοκάροντας την ακετυλοχολίνη στη νευ-
ρομυική πλάκα, η αλλαντική τοξίνη ελαττώνει τη 
μυϊκή δραστηριότητα, κατά τρόπο που είναι δο-
σοεξαρτώμενος. Η δράση αυτή διαρκεί συνήθως 

12-16 εβδομάδες, καθόσον στη συνέχεια, εξορ-
μώνται από το νευρικό στέλεχος, σταδιακά νέες 
αποφύσεις που επανανευρώνουν τη μυϊκή πλάκα 
και επανέρχεται ο τόνος στο μύ (Graham et al 
2000, Moore and Naumann 2003, Earguth 2004).

 Η χορήγηση της αλλαντικής τοξίνης αποτε-
λεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο για την 
ελάττωση της σπαστικότητας. Αυτό διευκολύνει 
σημαντικά το έργο των φυσιοθεραπευτών επιτρέ-
ποντας πολύ καλύτερη συνέργεια στην κίνηση με 
τον κατάλληλο συντονισμό και τη βελτίωση του 
κινητικού επιπέδου στα παιδιά, ώστε και όταν η 
σπαστικότητα επανέλθει, να υπάρχει καλύτερη 
κίνηση στα παιδιά.

Ημιπληγική προσβολή

 Στην ημιπληγική προσβολή, είναι κανόνας 
η επίτευξη αυτόνομης βάδισης. Η βάδιση έχει 
χαρακτηριστική εικόνα με ελάττωση στην αιώ-
ρηση του άνω άκρου και πρόσκρουση στη μύτη 
του ποδιού στην προσβεβλημένη πλευρά. Με τη 
χρήση της ανάλυσης βάδισης έχουν περιγραφεί 
τρεις τύποι της ημιπληγικής προσβολής (Laliotis 
et al 1997, Λαλιώτης 1997). Ανάλογα με τη μυϊκή 
ομάδα που κύρια είναι προσβεβλημένη, διακρί-
νεται σε ελαφρά, μέση και βαρεία προσβολή. Σε 
προσβολή κυρίως στο γαστροκνήμιο και οπίσθιο 
κνημιαίο, υπάρχει δυναμική ιπποποδία κατά τη 
βάδιση, ενώ στην όρθια θέση υπάρχει ικανοποι-
ητική επαφή του ποδιού στο έδαφος. Περαιτέρω 
αύξηση της υπερτονίας δημιουργεί πρώιμη υπερέ-
κταση του γόνατος στην έναρξη της φάσης στή-
ριξης. Η έγχυση αλλαντικής τοξίνης στο γαστρο-
κνήμιο και ανάλογα με την ύπαρξη και συνοδού 
ραιβότητας, στον οπίσθιο κνημιαίο, ελαττώνει 
το φαινόμενο της υπερέκτασης και επιτρέπει την 
πρόσκρουση της πτέρνας στο έδαφος. Η χρήση 
αλλαντικής τοξίνης επιτρέπει την ευχερή χρήση 
αρθρωτού κνημοποδικού κηδεμόνα. Η ικανότητα 
για συμμετρία στη βάδιση του ημιπληγικού παιδι-
ού βελτιώνεται σημαντικά (O’ Connell et al 1998, 
Koman et al 1999).

 Περαιτέρω προσβολή των οπισθίων μηριαίων ή 
και των καμπτήρων μυών του ισχίου, σπανιότερα 
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δε του τετρακεφάλου οδηγεί σε βαρεία προσβο-
λή (τύπος 3, 4 στην κατάταξη των Winters and 
Gage), με μόνιμη σύγκαμψη του γόνατος και πι-
θανή μόνιμη σύγκαμψη και του ισχίου. Αντίστοι-
χα η έγχυση αλλαντικής τοξίνης σχεδιάζεται να 
περιλαμβάνει τους προσβεβλημένους μύες. Η 
ελάττωση της σπαστικότητας επιτρέπει την κα-
λύτερη κινηματική των προσβεβλημένων αρθρώ-
σεων (Perry et al 1978, Perry 1985, Winters et al 
1987, Gage 1994, Gage et al 1995).

 Η ελάττωση της σπαστικότητας είναι παροδι-
κή, όμως η κινητική βελτίωση του παιδιού διατη-
ρείται σε ικανό βαθμό, καθώς εκπαιδεύεται και 
αντιλαμβάνεται στοιχεία της φυσιολογικής βάδι-
σης και αυτό επιτρέπει να ελέγχεται καλύτερα η 
επίδραση της σπαστικότητας. Οι εγχύσεις επανα-
λαμβάνονται ανά 6-8 μήνες, ανάλογα με την απο-
τελεσματικότητά τους. Η κινητική βελτίωση των 
παιδιών αποτελεί πρόκριμμα για αντιμετώπιση 
σε μεγαλύτερη ηλικία, με λειτουργικές επιμηκύν-
σεις τενόντων στα κάτω άκρα. Με τη χρήση της 
αλλαντικής τοξίνης παρατείνεται ο χρόνος που 
απαιτείται για τις επεμβάσεις. Οι λειτουργικές 
επιμηκύνσεις που γίνονται σε χρόνο μετά τα 7-
9 έτη, έχουν σαφώς μικρότερο ποσοστό υποτρο-
πής, συγκρινόμενες με την πραγματοποίησή τους 
σε ηλικία 3-5 ετών. Η χειρουργική αντιμετώπιση 
των ρικνώσεων στην ημιπληγική προσβολή, πα-
ραμένει ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία, όταν 
γίνεται σε σωστή ηλικία και στα πλαίσια σωστού 
σχεδιασμού παρέμβασης στο ημιπληγικό παιδί. 

Διπληγική προσβολή 

 Στα παιδιά με διπληγική προσβολή υπάρχει 
ιστορικό προωρότητας σε συνδυασμό με χαμηλό 
βάρος γέννησης. Η σπαστικότητα αφορά κυρίως 
στα κάτω άκρα, που έχουν κάμψη στα ισχία, προ-
σαγωγή και έσω στροφή, κάμψη στα γόνατα και 
δυναμική ή μόνιμη ιπποποδία. Συνήθως υπάρχει 
ικανοποιητική επικοινωνία. Κινητικά τα διπληγι-
κά παιδιά επιτυγχάνουν εύκολα την καθιστή ισορ-
ροπία και τη μετακίνηση σε τετραποδική θέση με 
διαχωρισμό, ενώ η δυσχέρεια απαντάται στην 
προσπάθεια να σηκωθούν στην όρθια θέση, και 
κυρίως στην αυτόνομη ενεργητική ορθοστάτηση. 
Η βάδιση επιτυγχάνεται συνήθως σε ηλικία 3-5 
ετών, με κάμψη και προσαγωγή στο ισχίο, κάμψη 
στα γόνατα και στήριξη στις μύτες των ποδιών. Η 
καταγραφή της κίνησης με τη χρήση της ανάλυ-
σης βάδισης είναι πολύ σημαντική για τη μελέτη 
των διαταραχών της κινητικής και κινηματικής 
των παιδιών αυτών. Συνήθως η προσβολή αφορά 
τους καμπτήρες και προσαγωγούς μυς του ισχίου 
και τους οπίσθιους μηριαίους μυς, με δευτερογε-
νή στήριξη στις μύτες των ποδιών. Υπάρχει μικρός 
αριθμός παιδιών με διπληγία με κύρια προσβολή 
στους γαστροκνημίους (δακτυλοβάμονες) μυς, με 
συνεχή στήριξη στις μύτες των ποδιών (Renshaw 
et al 1995, Rodda and Graham 2001).  Η προσβο-
λή στα άνω άκρα είναι μικρή.

 Ο σχεδιασμός της παρέμβασης με αλλαντική 
τοξίνη γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Ανάλογα με 
τη μυϊκή ομάδα που έχει προσβληθεί, εγχύεται η 
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αλλαντική τοξίνη. Η συνήθης αντιμετώπιση είναι 
έγχυση σε οπίσθιους μηριαίους, γαστροκνήμιους, 
λαγονοψοίτες, και δευτερευόντως, εάν χρειάζεται 
σε τετρακέφαλους, οπίσθιους κνημιαίους. Η βελ-
τίωση της ισορροπίας, πέραν της ελάττωσης της 
σπαστικότητας, είναι σημαντικό όφελος για την 
κινητική εξέλιξη των παιδιών αυτών. Οι εγχύσεις 
στα διπληγικά παιδιά βελτιώνουν την κινητική 
εξέλιξη, ενώ εντυπωσιάζει η επίτευξη αυτόνομης 
βάδισης σε διπληγικά παιδιά που έχουν οριακά 
αυτόνομη ενεργητική ορθοστάτηση, στο άμεσο 
χρονικό διάστημα μετά την έγχυση αλλαντικής 
τοξίνης. Η σύγχρονη ειδική φυσιοθεραπεία σε 
συνδυασμό με την υδροθεραπεία, οδηγεί σε θεα-
ματική βελτίωση της κινητικότητας σε διπληγικά 
παιδιά. Ιδιαίτερα σε έντονη διαταραχή της ισορ-
ροπίας, σε παιδιά με σημαντική αισθητηριακή δι-
αταραχή, η υδροθεραπεία βελτιώνει γρήγορα το 
κινητικό επίπεδο των παιδιών αυτών (Koman et 
al 2000, Preis et al 2003, Kay et al 2005).

 Η επανάληψη των εγχύσεων ανά 6-8 μήνες για 
διάστημα 2-4 ετών διατηρεί το καλό αποτέλεσμα. 
Η ελάττωση της σπαστικότητας επιτρέπει ευχερή 
χρησιμοποίηση κατάλληλων κηδεμόνων για την 
περαιτέρω υποστήριξη των άκρων στη βάδιση.

Με την ανάπτυξη των παιδιών αυτών, ιδίως στο 
ύψος και δευτερευόντως στο βάρος, γίνεται περαι-
τέρω εμφανής η εμφάνιση ρικνώσεων. Τότε οι λει-
τουργικές επιμηκύνσεις των τενόντων, πιθανώς σε 
συνδυασμό με οστεοτομίες για τη διόρθωση της 
στροφικής παραμόρφωσης, είναι ιδιαίτερα αποτε-
λεσματική διόρθωση, που σαφώς διορθώνει την 
κινητικότητα των διπληγικών παιδιών. Η βελτίωση 
της κινητικής εικόνας μετά τις εγχύσεις αλλαντι-
κής τοξίνης αποτελούν και εδώ καλό προεγχειρη-
τικό σχεδιασμό για το αποτέλεσμα της εγχειρητικής 
παρέμβασης (DeLuca et al 1998, Sutherland et al 
1999).

Τετραπληγική προσβολή

Η τετραπληγική προσβολή αφορά σε συνολική 
προσβολή όλου του σώματος. Η βλάβη στα άνω 
και κάτω άκρα συνδυάζεται με υπερτονία σε όλο 
το σώμα, με οπισθότονο, αδυναμία ελέγχου της 

κεφαλής, απόκλιση της σπονδυλικής στήλης. Συ-
νυπάρχει υψηλό ποσοστό επιληπτικής προσβο-
λής, διαταραχών στους οφθαλμούς, στην ακοή,  
συνεχή σιελόρροια, δυσχέρεια κατάποσης. Το επί-
πεδο επικοινωνίας είναι κατά κανόνα χαμηλό. Στο 
σύνολο των πολλαπλών προβλημάτων, προσπα-
θούμε να βελτιώσουμε την εικόνα του πάσχοντος 
παιδιού. Ο έλεγχος της κεφαλής, η υποστήριξη 
σε καθιστή θέση με κατάλληλο ορθωτικό και η 
συνεχής φυσιοθεραπεία, με χρήση ορθοστάτη, η 
κινητοποίηση των παιδιών σε κατάλληλες θέσεις, 
αποτελούν τμήμα του καθημερινού αγώνα για τη 
βελτίωση των παιδιών. Συνήθη ορθοπαιδικά προ-
βλήματα στα παιδιά με τετραπληγική προσβολή 
προκύπτουν από τη συνεχή θέση ψαλιδισμού στα 
κάτω άκρα, λόγω της μεγάλης σπαστικότητας των 
προσαγωγών και των καμπτήρων μυών των ισχί-
ων. Η συστηματική ετήσια εξέταση ακτινολογικά 
των παιδιών είναι σημαντική, για να μην οδηγη-
θούμε σε εξαρθρήματα του ισχίου. Η ομάδα των 
τετραπληγικών παιδιών με περιορισμό απαγωγής 
των ισχίων σε έκταση, με απουσία ακτινολογικών 
ευρημάτων υπεξαρθρήματος, αποτελεί ένδειξη 
για πρώιμη αντιμετώπιση από την ηλικία των 
2-3 ετών, με εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης, που 
βελτιώνουν σημαντικά τη θέση προσαγωγής και 
προφυλάσσουν από επαπειλούμενο εξάρθρημα 
του ισχίου. Η έγχυση περιλαμβάνει τον ψοίτη, τό 
ραπτικό, τους προσαγωγούς (μεγάλο και μακρό) 
τους οπίσθιους μηριαίους και τους γαστροκνημί-
ους μυς εάν υπάρχει προβληματισμός για τη ση-
μαντική σπαστικότητα των μυών αυτών. Η διευ-
κόλυνση θα γίνει ιδιαίτερα εμφανής στη βελτίωση 
της καθιστής ισορροπίας, στην υποστηριζόμενη 
θέση, στη θέση του άκρου ποδός που ελαττώνει 
την ιπποποδία και βλαισότητα. Η δυνατότητα 
ορθοστάτησης του τετραπληγικού παιδιού βελ-
τιώνεται σημαντικά. Η επανάληψη των εγχύσε-
ων σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη 
βελτίωση των παιδιών, διατηρεί το καλό κλινικό 
αποτέλεσμα. Η εμφάνιση ακτινολογικών ευρημά-
των υπεξαρθρήματος, οδηγεί σε πρώιμη χειρουρ-
γική παρέμβαση, όπου η λειτουργική επιμήκυνση 
προσαγωγών και ψοίτη μπορεί να προφυλάξει για 
το επόμενο διάστημα από το σπαστικού τύπου 
παραλυτικό υπεξάρθρημα. Μετέπειτα η οστε-
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οτομία των μηριαίων οστών με πιθανή συνοδό 
περικοτυλική επέμβαση είναι παρεμβάσεις που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση των παιδιών 
αυτών (Gordon et al 1998, Λαλιώτης και Μυλω-
νάς 2001).

 Η ελάττωση της σπαστικότητας σε μεμονω-
μένες μυϊκές ομάδες δεν αναιρεί τη συνολική 
σπαστικότητα των παιδιών αυτών, αλλά η φυσι-
οθεραπευτική διευκόλυνση εξασφαλίζει σημα-
ντική πρόοδο για την πορεία τους. Η βελτίωση 
στην υποστηριζόμενη καθιστή ισορροπία, μετά 
από εγχύσεις στο ισχίο και στους οπισθίους μη-
ριαίους μυς, διευκολύνει την απελευθέρωση των 
άνω άκρων. Τα παιδιά αρχίζουν να συλλαμβά-
νουν αντικείμενα στη μέση γραμμή, αυξάνοντας 
τα ενδιαφέροντά τους, φέρνοντας το φαγητό στο 
στόμα τους, ελέγχοντας καλύτερα την κεφαλή. Η 
διάσπαση του φαύλου κύκλου της έκλυσης έντο-
νης σπαστικότητος σε όλο το σώμα, με έντονο 
οπισθότονο, έχει πολλαπλές βελτιώσεις της συ-
νολικής κινητικής εξέλιξης. Η έγχυση αλλαντικής 
τοξίνης επιτρέπει, ελαττώνοντας τη βλαισότητα 
της υπαστραγαλικής άρθρωσης, εφαρμογή κα-
τάλληλου ορθωτικού, με βελτίωση της θέσης των 
άκρων για την όρθια θέση είτε σε ορθοστάτη είτε 
στη διάρκεια της φυσιοθεραπείας τους.

Προσβολή στο άνω άκρο

 Στο άνω άκρο υπάρχει κατά κανόνα σπαστικό-
τητα κυρίως σε καμπτήρες μύες των δακτύλων 
και του καρπού, πρηνισμός στο αντιβράχιο, αυξη-
μένη κάμψη στον αγκώνα και έσω στροφή στον 
ώμο. Η ανύψωση του χεριού πάνω από το ύψος 
των οφθαλμών, η έκταση του αγκώνα, ο υπτια-
σμός του αντιβραχίου, η έκταση του καρπού και 
των δακτύλων επηρεάζονται στην προσβολή του 
άνω άκρου. Οι παρεμβάσεις με εγχύσεις αλλαντι-
κής τοξίνης στο άνω άκρο, αν και γίνονται λιγό-
τερο συχνά από ότι στα κάτω άκρα, μπορούν να 
βοηθήσουν πολύ στη λειτουργικότητα του άνω 
άκρου. Το κύριο κριτήριο για την εφαρμογή τους 
είναι ο κινητικός και λειτουργικός στόχος που τί-
θεται για τη χρήση του άνω άκρου. 

 Διακρίνουμε δραστηριότητες που αφορούν 

στη χρήση του άκρου στο τραπέζι για διαδικασί-
ες ανταλλαγής αντικειμένων ανάμεσα στα χέρια, 
διαδικασία γραφής και παιχνιδιού. Στις δραστηρι-
ότητες αυτές η δυσχέρεια προκύπτει από τη δυ-
σκολία να έχουμε έκταση δακτύλων και καρπού 
και δυσχέρεια από την προσαγωγή του αντίχειρα. 
Συμμετέχει η θέση πρηνισμού στο χέρι. 

 Επίσης δραστηριότητες επαφής του χεριού στο 
στόμα, απαραίτητες για τη διατροφή και περιποί-
ηση στο πλύσιμο, που απαιτούν κάμψη του αγκώ-
να και υπτιασμό του αντιβραχίου.

 Τέλος διαδικασίες επαφής στο τριχωτό της κε-
φαλής και ανύψωσης των χεριών άνωθεν της κε-
φαλής, επιτρέπουν την ένδυση και την περιποίηση 
του τριχωτού στο μπάνιο. Εδώ η δυσχέρεια προ-
κύπτει από τη σπαστικότητα του μείζονα θωρακι-
κού και του πλατέος ραχιαίου και της αδυναμίας 
του δελτοειδούς μυός (Boyd et al 2001, Davids et 
al 2006).

 Οι εγχύσεις απαιτούν ακριβή σχεδιασμό και 
τεχνική ώστε να διευκολύνουμε τη συνολική κί-
νηση με την ελάττωση της σπαστικότητας στις 
μυϊκές ομάδες που επιλέγουμε. Η κίνηση δυσχε-
ραίνεται με τη συνοδό αισθητική διαταραχή στο 
χέρι. Ο συντονισμός των κινήσεων είναι δυσχε-
ρής. Η ελάττωση στη σπαστικότητα των καμπτή-
ρων μυών των δακτύλων και καρπού, επιτρέπει 
την ενίσχυση της δράσης των εκτεινόντων μυών, 
ώστε η σύλληψη και η άφεση αντικειμένων να γί-
νεται με μεγαλύτερη ευχέρεια. Η ελάττωση της 
δράσης των πρηνιστών μυών διευκολύνει αρκετά 
τη δράση υπτιασμού στο αντιβράχιο. Η βελτίω-
ση στη σπαστικότητα του δικεφάλου βραχιονίου 
μυός αποτελεί μέσον για την καλύτερη συνολικά 
ανύψωση του χεριού (Yang et al 2003, Lowe et al 
2006).

 Η απαγωγή στον ώμο διευκολύνεται με την 
ελάττωση της σπαστικότητας του μείζονα θωρα-
κικού και του πλατέος ραχιαίου μυός. Η δράση 
της αλλαντικής τοξίνης στους βραχείς μύες του 
θέναρος και ιδιαίτερα στον προσαγωγό του αντί-
χειρα αποτελεί ιδιαίτερη βοήθεια στην απαγωγή 
του αντίχειρα. Η χρήση κηδεμόνων για τη βελ-
τίωση του χεριού απαιτεί συνήθως ειδικές κατα-
σκευές, ενώ οι τροποποιήσεις στις λαβές μπορούν 
να φανούν πολύ περισσότερο χρήσιμες μετά τις 
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εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης. Με την εμφάνιση 
μόνιμων ρικνώσεων οι λειτουργικές επιμηκύνσεις 
αποτελούν ιδιαίτερα αποτελεσματική βοήθεια στη 
λειτουργικότητα του χεριού (Fedrizzi et al 2003).

Τεχνική εγχύσεων αλλαντικής τοξίνης

Ο καθορισμός της δοσολογίας και ο καταμερι-
σμός στις μυϊκές ομάδες που σχεδιάζουμε να υπο-
βάλλουμε σε εγχύσεις γίνεται πριν την έγχυση. 
Σήμερα κυκλοφορούν δύο εμπορικά σκευάσματα 
της αλλαντικής τοξίνης, το Botox (Allergan) σε 
φιαλίδιο 100 μονάδων και το Dysport (Ipsen) σε 
φιαλίδιο με 1000 μονάδων.

Με δοσολογία που κυμαίνεται από 7-10  μο-
νάδων ανά κιλό για το Botox με συνολικό ποσό 
χορηγούμενης τοξίνης που δεν ξεπερνά τις 500-
600 μονάδες σε εφήβους, ενώ στη νηπιακή ηλικία 
το συνολικά χορηγούμενο ποσό είναι μικρότερο 
(Kinnett 2004).

 Η έγχυση γίνεται σε επιλεγμένα σημεία του 
μυός, απαιτεί ηρεμία και ακρίβεια στην έγχυση. 
Η καταστολή στα παιδιά κάτω των 10 ετών είναι 
απαραίτητη, ώστε η είσοδος της βελόνης να γίνε-
ται με ακρίβεια στον επιλεγόμενο μύ. Αυτό είναι 
απαραίτητο ιδιαίτερα για εγχύσεις στο άνω άκρο 
(πχ πρηνιστή) και στους οπίσθιους μηριαίους, 
οπίσθιο κνημιαίο. Η έγχυση αλλαντικής τοξίνης 
στο λαγονοψοίτη απαιτεί σημαντική εμπειρία και 
ακριβή τεχνική. Σήμερα η χρήση υπερηχογραφι-
κής καταγραφής διευκολύνει πολύ την ακριβή έγ-
χυση, ώστε να έχουμε και αξιόλογα αποτελέσματα 
στη δράση της τοξίνης. Η καταστολή των παιδιών 
επιπλέον επιτρέπει αξιολόγηση του εύρους των 
κινήσεων των αρθρώσεων, ώστε να γνωρίζουμε 
το βαθμό μόνιμων ρικνώσεων των προσβεβλη-
μένων μυών, εύρημα σημαντικό για τη μετέπειτα 
σχεδίαση εγχειρητικής αντιμετώπισης των παιδι-
ών (Berweck et al 2002, Westhoff et al 2003, Chin 
et al 2005).

 Παρενέργειες υπάρχουν αλλά είναι λίγες και 
διορθώσιμες. Αίσθημα αδυναμίας και μικρής δυ-
σχέρειας στην κίνηση ίσως εμφανισθεί στις πρώ-
τες 2-3 ημέρες μετά την έγχυση. Αίσθημα ναυτίας 
που αντιμετωπίζεται με συνήθη μέσα. Δεν έχουν 

αναφερθεί μείζονες επιπλοκές από τη χρήση αλ-
λαντικής τοξίνης. Σε ορισμένους ασθενείς η απο-
τελεσματικότητα του φαρμάκου κρίνεται μικρότε-
ρη του αναμενόμενου, ιδίως σε επαναλαμβανόμε-
νες εγχύσεις. Πιθανώς η εμφάνιση αντισωμάτων, 
καθιστά την επανάληψη των εγχύσεων, λιγότερο 
αποτελεσματική. Η ακρίβεια των εγχύσεων παρα-
μένει ουσιαστικός παράγοντας για το ικανοποιη-
τικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ειδικές εφαρμογές της αλλαντικής τοξίνης

Ιδιαίτερη ομάδα κινητικής εξέλιξης αποτελούν 
παιδιά με συστηματική βάδιση στις μύτες των πο-
διών τους (δακτυλοβάμονες). Οι δακτυλοβάμονες 
έχουν αυξημένο τόνο και αρχόμενη ρίκνωση των 
γαστροκνημίων άμφω. Η πάθηση συνήθως είναι 
ιδιοπαθής, με οικογενειακό αντίστοιχο ιστορικό. 
Ορισμένες όμως φορές η διάκρισή τους από προ-
σβολή ελάχιστης διπληγίας (minimal diplegic), 
είναι δύσκολη. Βοηθά το ιστορικό (προωρότη-
τα, χαμηλό βάρος γέννησης), η ακριβής κλινική 
εξέταση, η νευροαπεικονιστική διερεύνηση του 
εγκεφάλου, η ύπαρξη άλλων κινητικών διαταρα-
χών. Οι δακτυλοβάμονες ελέγχονται με ακρίβεια, 
ιδίως σε επιγενή εμφάνιση για αποκλεισμό παθο-
λογικών βλαβών στον εγκέφαλο ή τη σπονδυλική 
στήλη (π.χ. όγκοι, μυοπαθητική προσβολή). Η 
θεραπευτική παρέμβαση αφορά στην προσπάθεια 
να μάθουν γρήγορα τη βάδιση με πρόσκρουση 
στις πτέρνες και γίνεται με φυσιοθεραπεία, εφαρ-
μογή ειδικών αρθρωτών κηδεμόνων και συνεχή 
υπενθύμιση. Εξαιρετικά αποτελεσματική είναι η 
χρήση της αλλαντικής τοξίνης στους γαστροκνη-
μίους, όπου ελαττώνοντας τον τόνο επιτρέπουμε 
στα παιδιά να έχουν βάδιση με επαφή της πτέρ-
νας. Οι εγχύσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται 
σε διαστήματα 4-8 μηνών, ανάλογα με την πρόο-
δο που εμφανίζουν τα παιδιά. Σε ηλικίες μεγαλύ-
τερες των 6-8 ετών, εάν υπάρχει μόνιμη ρίκνωση 
του Αχιλλείου τένοντα, η χειρουργική επιμήκυν-
ση αποτελεί την παρέμβαση εκλογής. Χρειάζεται 
προσοχή για να αντιληφθούμε εάν συνυπάρχει και 
μόνιμη ρίκνωση στους οπίσθιους μηριαίους μυς, 
για να αποφύγουμε δημιουργία εικόνας βάδισης 
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κατάρρευσης (crouch gait). Η έγχυση αλλαντικής 
τοξίνης δρα σαν είδος προεγχειρητικού σχεδια-
σμού και επιτρέπει την καλή καταγραφή της πα-
ρέμβασης σε δακτυλοβάμονες (Hicks et al 1988, 
Segal et al 1989, Brouwer et al 2000, Eastwood et 
al 2000).

 Σε παιδιά που υποβάλλονται σε λειτουργι-
κές επιμηκύνσεις των τενόντων στα άνω ή κάτω 
άκρα, η ακινητοποίηση σε γύψινους νάρθηκες 
είναι ο κανόνας μετά την επέμβαση. Γίνεται για 
την προστασία των συρραφέντων μυών από την 
εκδηλούμενη σπαστικότητα και την επίτευξη κα-
λής θέσης του ακινητοποιημένου μέλους. Σήμερα 
συγχρόνως με τη χειρουργική επέμβαση, γίνεται 
και έγχυση αλλαντικής τοξίνης που επιτρέπει τη 
χαλάρωση του μυός και την αποφυγή χρήσης 
κηδεμόνων μετεγχειρητικά. Αυτό διευκολύνει 
σημαντικά τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, 
καθόσον η χρήση γύψινων επιδέσμων, σε παιδιά 
της σχολικής ή γυμνασιακής ηλικίας, δημιουργεί 
πολλές ενοχλήσεις. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε 
προστασία συρραφής τενόντων και σε φυσιολο-
γικά παιδιά, για τον καλύτερο έλεγχο της κίνησης 
του άκρου. 

Η αλλαντική τοξίνη έχει σημαντικό αναλγητικό 
αποτέλεσμα. Σε αντιμετώπιση παιδιών με εξάρ-
θρημα ισχίου, η ανάταξή του, ιδίως εάν είναι υψη-
λό, προκαλεί άλγος. Η έγχυση αλλαντικής τοξί-
νης ελαττώνει τη σπαστικότητα και την πίεση του 
ασκείται, και δρα σαν αναλγητικό.

 Στις περιπτώσεις εξωπυραμιδικής συνδρομής, 
όπου η ύπαρξη εναλλασσόμενου τόνου είναι κα-
νόνας, η εγχειρητική διόρθωση δεν είναι εύκολα 
προβλέψιμη (Λαλιώτης και συν 2002).

 Η εναλλαγή σπαστικότητας στη χορεία και 
αθέτωση, συναισθηματικά εξαρτώμενη, παρουσι-
άζει διακυμάνσεις. Η έγχυση αλλαντικής τοξίνης 
στα άνω άκρα βελτιώνει πολύ την επαφή του χε-
ριού στο στόμα, τη χρήση ειδικού κυπελίου, χωρίς 
τους κινδύνους της μόνιμης αδυναμίας που μπο-
ρεί να προκύψει από υπερεπιμήκυνση των τενό-
ντων. Αντίστοιχη βοήθεια δίνεται στα κάτω άκρα, 
που εμφανίζουν έντονη εναλλασσόμενη σπαστι-
κότητα σε ιπποποδία και ραιβότητα ή βλαισότητα 
στην όρθια θέση, ενώ σε ύπτια θέση και σε ηρεμία 
δεν υπάρχει παραμόρφωση. Η έγχυση στους επι-

λεγμένους μύες-στόχους, βελτιώνει σημαντικά τη 
βάση στήριξης, διευκολύνει την εφαρμογή κηδε-
μόνα και επιτρέπει την κινητοποίηση των παιδιών 
με εξωπυραμιδική συνδρομή.

Ασθενείς 

Από το 1996 έως το τέλος του 2006, έχουμε υπο-
βάλλει 147 ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση σε 
εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης. Από αυτούς 51 παι-
διά είχαν τετραπληγική προσβολή, 37 ασθενείς 
ημιπληγική προσβολή και 59 παιδιά ανήκουν στη 
διπληγική προσβολή. Σε 38 ασθενείς συνολικά 
έγινε συγχρόνως και έγχυση αλλαντικής τοξίνης 
στο άνω άκρο. Τα αποτελέσματα ελέγχονται με 
πρωτόκολλο καταγραφής της κινητικής βελτίωσης 
και αλλαγής του κινητικού σταδίου που βρίσκο-
νται. Τα αποτελέσματα των εγχύσεων σε διπλη-
γικά παιδιά έχουν ήδη δημοσιευθεί, και μερικώς 
έχουν δημοσιευθεί από τη χρήση της αλλαντικής 
τοξίνης στο άνω άκρο. Η χρήση της ανάλυσης 
βάδισης αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο δείκτη για 
τη μελέτη της επίδρασης της αλλαντικής τοξίνης 
πριν και μετά την έγχυση. Επιτρέπει αντικειμενι-
κά ευρήματα και περαιτέρω σχεδιασμό πιθανής 
χειρουργικής παρέμβασης (Klenerman et al 1988, 
Wissel et al 1999, Λαλιώτης και συν 2000, Λαλιώ-
της 2002, Laliotis et al 2003, Papadonikolakis et al 
2003, Παπαδονικολάκης και συν 2003).

 Στην εγκεφαλική παράλυση οι εφαρμογές 
της αλλαντικής τοξίνης επεκτείνονται συνεχώς. 
Η αντιμετώπιση του στραβισμού ήταν η πρώτη 
κλινική εφαρμογή της αλλαντικής τοξίνης στην 
εγκεφαλική παράλυση. Η έγχυση στους σιελογό-
νους αδένες μπορεί να βελτιώσει τη συστηματική 
σιελόρροια. Η έγχυση στην κύστη βοηθά σε παι-
διά με σοβαρή διαταραχή της ούρησης (Schurch 
et al 2005).

Συμπέρασμα

Η έγχυση αλλαντικής τοξίνης στην εγκεφαλική 
παράλυση αποτελεί μια καταξιωμένη και αποτε-
λεσματική μέθοδο αντιμετώπισης της σπαστικό-
τητας. Ο σχεδιασμός των εγχύσεων εντάσσεται 
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στο σχεδιασμό της συνολικής παρέμβασης που 
γίνεται στα παιδιά. Πρέπει να γίνεται με προσοχή 
αντίστοιχης χειρουργικής παρέμβασης. Ο προη-
γούμενος ακτινολογικός έλεγχος για την αποφυ-
γή εξαρθρημάτων κυρίως στο ισχίο, είναι σημα-
ντικός. Η ύπαρξη ακρίβειας στην τεχνική, απαιτεί 
καταστολή κυρίως στα μικρά παιδιά. Η βελτίωση 
του κινητικού σταδίου διευκολύνει όλη την αντι-
μετώπιση των παιδιών. Παρατείνει το χρόνο χει-
ρουργικής παρέμβασης, δημιουργώντας μόνιμα 
αποτελέσματα στη βελτίωση των παιδιών. Είναι 
μέθοδος ακίνδυνη με αναστρέψιμο αποτέλεσμα. 
Δεν παύει να είναι μία ακόμη πρόοδος στη συ-
νολική βελτίωση των παιδιών με εγκεφαλική πα-
ράλυση, σε ένα πρόβλημα που παραμένει χωρίς 
μόνιμη λύση (Molenaers et al 1999, Koman et al 
2003, 2006, Ramachandran and Eastwood 2006).

 Οι ορθοπαιδικές εφαρμογές της αλλαντικής 
τοξίνης έχουν επίσης μεγάλο εύρος. Σήμερα χρη-
σιμοποιείται στην αντιμετώπιση πρώιμα της ραι-
βοιπποποδίας, στην αποφυγή παραμορφώσεων σε 
παρέσεις βραχιονίου πλέγματος, και στη θεραπεία 
επικονδυλίτιδας. Αναμφισβήτητα όμως ο χώρος 
της σπαστικότητας, παραμένει η κύρια εφαρμογή 
της, με εκτεταμένες πλέον ενδείξεις σε ενήλικες 
με σπαστικότητα είτε μετά τραυματισμό είτε από 
εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο. Η χρήση της αλ-
λαντικής τοξίνης στην εγκεφαλική παράλυση κα-
τέχει μεγάλο τμήμα των εφαρμογών.

Αbstract

Botulinum toxin injections for treatment of 
cerebral palsy

N. Laliotis

Botulinum toxin injections are a safe method 
for reduction of spasticity. Treatment of children 
affected from cerebral palsy is done after thorough 
evaluation of their motor ability and planning 
for their treatment goals. Selection of appropriate 
muscles group for injection is important. We 
describe the method of botulinum injections for 
children affected from hemiplegia, diplegia or 

tetraplegia. We report on particular use of toxin 
for dyskinetic children, toe walkers, postoperatively. 
We draw attention for the technique of injections. 
Use of botulinum toxin in cerebral palsy is an 
effective method for reducing spasticity, as part of 
the treatment process of affected children.

Key words: cerebral palsy, botulinum toxin
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Περίληψη

Έκτοπη οστεοποίηση ονομάζεται η δημιουργία ώριμου πεταλι-
ώδους οστού σε εξωσκελετικούς μαλακούς ιστούς. Οι κυριότεροι 
προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η εξαίρεση προυπάρχουσας έκτο-
πης οστεοποίησης, ιστορικό προϋπάρχουσας έκτοπης οστεοποί-
ησης μετά από χειρουργείο ή τραυματισμό, οι κακώσεις σπονδυ-
λικής στήλης, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η νόσος Paget, η 
ρευματοειδής αρθρίτις και τα εγκαύματα. Φαίνεται ότι κύριο ρόλο 
παίζουν οι μορφογενετικές πρωτείνες των οστών και η προστα-
γλαδίνη Ε2. Εμφανίζεται 2-12 εβδομάδες μετεγχειρητικά. Κλινι-
κώς ο άρρωστος παρουσιάζει τοπικά ερυθρότητα, οίδημα, πόνο 
και ευαισθησία με την πίεση. Με την πάροδο του χρόνου οι κινή-
σεις περιορίζονται μέχρι και τελικής κατάργησης αυτών. Στη δια-
γνωστική προσέγγιση περιλαμβάνονται οι απλές ακτινογραφίες, 
το σπινθηρογράφημα, η υπολογιστική τομογραφία και η μαγνητι-
κή τομογραφία. Η πρόληψη που είναι η καλύτερη θεραπεία μπορεί 
να επιτευχθεί με ακτινοβολία, ΜΣΑΦ ή και διφωσφονικά ο ρόλος 
των οποίων σήμερα αμφισβητείται από πολλούς. 

Θεραπεία σε εγκατεστημένη έκτοπη οστεοποίηση είναι η όσο το 
δυνατόν ευρεία χειρουργική αφαίρεση αυτής. 

Έκτοπη οστεοποίηση

Aνασκόπηση

Σ. Παράσχου
Η. Αναστασόπουλος
Μ. Κουσούτη
Α. Καρανικολας 

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική
       Γ.Ν.Κιλκίς

Λέξεις ευρετηρίου:   Έκτοπη  οστεοποίηση, ακτινοβολία, σπινθηρογρά-
φημα οστών, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 



Εισαγωγή

Πρωτοπεριγράφτηκε από τον Guy Patin το 1692 
ως προϊούσα οστεοποιός μυοσίτιδα στα παιδιά. Ο 
Stover (1991) ταξινόμησε την έκτοπη οστεοποί-
ηση σε τρεις μορφές την τραυματική, τη νευρο-
γενή και την προϊούσα οστεοποιό μυοσίτιδα. Η 
προϊούσα οστεοποϊός μυοσίτιδα είναι μια σπάνια 
γενετική ασθένεια κληρονομούμενη με τον αυτο-
σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Τα συμπτώ-
ματα αρχίζουν από τη βρεφική ηλικία και καταλή-
γουν στην πλήρη ακινητοποίηση του ασθενή σε 
μικρή ηλικία (Naraghi et al 1996). Η νευρογενής 
είναι αποτέλεσμα συνήθως κρανιοεγκεφαλικών 
κακώσεων και κακώσεων σπονδυλικής στήλης 
που συνοδεύονται από κωματώδη κατάσταση. 
Σπανιότερα έχει περιγραφεί και μετά από άλλες 
ασθένειες που προσβάλουν τον εγκέφαλο όπως 
όγκοι του ΚΝΣ, αποστήματα, μηνιγγίτιδα, εγκε-
φαλίτιδα, πολυομυελίτιδα (Lorber 1953, Stoicovic 
et al 1955, An et al 1987). 

Η τραυματική έκτοπη οστεοποίηση εμφανίζε-
ται μετά από κατάγματα, εξαρθρήματα και επεμ-
βάσεις σε διάφορες αρθρώσεις όπως στο ισχίο 
(ολική αρθροπλαστική ισχίου, ενδομυελική ήλω-
ση μηριαίου, κατάγματα κοτύλης) ή στον αγκώνα 
(κάταγμα, εξάρθρημα, ολική αρθροπλαστική) ή 
και σε εγκαύματα (Kjaersgaaard Andersen P et al 
1988). 

Εντόπιση

Οι αρθρώσεις που προσβάλλονται συνηθέστε-
ρα είναι τα ισχία (εικ. 1 και 2) τα γόνατα, οι ώμοι 
και οι αγκώνες (εικ. 3 και 4) αλλά μπορεί να προ-
σβληθούν και σύνδεσμοι, τένοντες και περιτονίες. 
Μετά από ΚΕΚ προσβάλονται συνήθως τα ισχία, 
οι ώμοι και οι αγκώνες σπάνια τα γόνατα και οι 
αλλές αρθρώσεις (εικ. 5) ενώ μετά από κάκωση 
σπονδυλικής στήλης προσβάλονται συνήθως τα 
ισχία και τα γόνατα (εικ. 6). 
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Εικόνα 1: Έκτοπη οστεοποίηση αριστερού ισχίου (Brooker IV) 1 χρόνο μετά από χειρουργηθέν κάταγμα κοτύλης.
 α. προσθιοπίσθια, β. πλαγιοπλάγια ακτινογραφία

α β



Παθογένεια

Για τη μετατραυματική έκτοπη οστεοποίηση α-
ναφέρεται ότι εμφύτευση κυττάρων από το πα-
ρακείμενο περιόστεο είναι η γενεσιουργός αιτία 
(Huvos G 1991). Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι 
απολύτως γνωστός. 

Σίγουρο όμως είναι ότι έχουμε διαφοροποίηση 
των πολυδύναμων μεσεγχυματικών κυττάρων 
του συνδετικού ιστού σε αρχέγονους οστεοβλά-
στες. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν η μορ-

φογενετική πρωτεϊνη των οστών (BMP) και η 
προσταγλαδίνη Ε2 ( Urist MR et al 1978, Ho SSW 
et al 1988, Fujimori Y et al 1992). Άλλοι παρά-
γοντες που συμμετέχουν στη δημιουργία έκτοπης 
οστεοποίησης είναι η ιντερλευκίνη 1, η αυξητική 
ορμόνη, η προλακτίνη, ο ινοβλαστικός αυξητι-
κός παράγοντας και ο αυξητικός παράγοντας 
τύπου ινσουλίνης (Mahy PR και Urist MR 1988, 
Wildburger R et al 1994 και 1995), η παρατετα-
μένη ακινητοποιήση, η αλκάλωση λόγω αναπνευ-
στικής υποστήριξης (Pape HC 2001, He MS 2002) 
και η υποξαιμία σε ασθενείς με ΚΕΚ και κάκωση 
σπονδυλικής στήλης. 

Ταξινόμηση

Υπάρχουν πολλές ταξινομήσεις της έκτοπης 
οστεοποίησης ανάλογα με την κλινική εικόνα, 
την ακτινολογική εικόνα ή την κλινική-ακτινο-
λογική εικόνα (μικτή ταξινόμηση). Γνωστή είναι 
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α β

γ

Εικόνα 2:

α.  έκτοπη οστεοποίηση αριστερού ισχίου (Brooker IV) 
35 χρόνια μετά από κάταγμα. Παρατηρούνται οστεο-
αρθριτικές αλλοιώσεις της κεφαλής και αποπλάτυν-
ση αυτής.

 β. υλικό αφαιρεθείσης έκτοπης οστεοποίησης
 γ. ολική αρθροπλαστική
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Εικόνα 3: Έκτοπη οστεοποίηση αγκώνα 6 μήνες μετά από αμιγές εξάρθρημα 
α. προσθιοπίσθια και β. πλαγιοπλάγια ακτινογραφία

αυτή του Krum et Miller 1993 που βασίζεται σε 
συνδυασμό ακτινολογικής και κλινικής εικόνας: 
1ου βαθμού ακτινολογικά ευρήματα χωρίς κλινική 
συμπτωματολογία, 2ου βαθμού ακτινολογικά ευ-
ρήματα με μέτριο πόνο και περιορισμό κινήσεων 
και 3ου βαθμού ακτινολογικά ευρήματα με έντονο 
πόνο και περιορισμό κινήσεων. 

Η πιο διαδεδομένη ταξινόμηση είναι των Brooker 
et al (1973) που βασίζεται στην ακτινολογική ει-
κόνα. Στάδιο Ι: νησίδες οστού στα μαλακά μόρια 
γύρω από το ισχίο. Στάδιο ΙΙ: εξοστώσεις από το 
άνω άκρο του μηριαίου και τη λεκάνη που απέχουν 
μεταξύ τους >1cm. Στάδιο ΙΙΙ: όπως το ΙΙ μόνο που 
η απόσταση είναι <1cm. Στάδιο ΙV: πλήρη οστική 
γέφυρα με οστική αγκύλωση. 

Κλινική εικόνα. Διαγνωστική προσέγγιση

Στην οξεία φάση έχουμε πόνο, ερυθρότητα. οί-
δημα καθώς και αύξηση της θερμοκρασίας της άρ-
θρωσης. Με την πάροδο του χρόνου τα συμπτώ-
ματα αυτά υφίενται και μένει ο πόνος και ο περι-
ορισμός της κίνησης ο οποίος εξαρτάται από την 
έκταση της έκτοπης οστεοποίησης. Στη διαφορική 
διάγνωση συμπεριλαμβάνονται η απλή κάκωση, 
η σηπτική αρθρίτιδα, το αιμάτωμα, το κάταγμα, η 
θρομβοφλεβίτιδα και δυστροφία Sudeck. Στη δια-
γνωστική φαρέτρα μας έχουμε τις εργαστηριακές 
εξετάσεις, τις απλές ακτινογραφίες, το σπινθηρο-

γράφημα και τον υπέρηχο. Έχουμε αύξηση της αλ-
καλικής φωσφατάσης (ALP), αύξηση του φωσφό-
ρου και ελάττωση του ασβεστίου στον ορό καθώς 
και αύξηση της ΤΚΕ. Τόσο η αύξηση της ΤΚΕ όσο 
και η αύξηση της ALP δεν είναι ειδικές γιατί η τιμή 
τους μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς άλλους 
παράγοντες (συνυπάρχοντα κατάγματα και ηπατι-
κή νόσο). Μπορεί όμως η μέτρηση της τιμής της 
ALP να βοηθήσει την παρακολούθηση της πο-
ρείας της νόσου και την εκτίμηση της ωρίμανσης 
της έκτοπου οστεοποίησης. Άλλος δείκτης είναι η 
αύξηση απέκκρισης PGE2 στα ούρα 24ώρου. Στις 
απλές ακτινογραφίες αρχικά έχουμε οστεοπυκνω-
τικές περιοχές νεφελώδους τύπου ενώ αργότερα 
δημιουργία οστίτου οστού με σαφώς αφοριζόμενα 
όρια.

Η χρήση του σπινθηρογραφήματος με Tc99 δεί-
χνει αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου και 
στις τρεις φάσεις (εικ. 7). Είναι θετικό μετά τον 1ο 
μήνα, ενώ αρνητικοποιείται περίπου στο χρόνο με 
κορύφωση στους 2-3 μήνες. Χρησιμοποιείται για 
την παρακολούθηση της πορείας της νόσου και 
την εκτίμηση της ωρίμανσης της έκτοπου οστεο-
ποίησης (Orzel και Pudd T 1985, Speed I 2001). Ο 
υπέρηχος ίσως βοηθά αλλά δε μπορεί να αντικα-
ταστήσει την απλή ακτινογραφία (Snoecx M et al 
1995) ενώ η (QCT) υπολογιστική αξονική τομο-
γραφία μάλλον βοηθά στο είδος της προσπέλασης 
που θα ακολουθηθεί για την αφαίρεση παρά τη 
διάγνωση της έκτοπης οστεοποίησης. 
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β

γ

Εικόνα 4: α. κάταγμα κεφαλής κερκίδος β. 1, 5 χρόνο μετεγχειρητικά (οστεοσύνθεση με βίδες)
 παρατηρείται δημιουργία έκτοπης οστεοποίησης γ. αφαίρεση έκτοπης οστεοποίησης

α
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β

γ

Εικόνα 5: Ασθενής με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και δημιουργία πολυεστιακής έκτοπης οστεοποίησης α. δεξιό 
ισχίο  β. γονάτων άμφω γ. κάτω πέρατος δεξιάς ωλένης-πηχεοκαρπικής

α
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Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
    έκτοπης οστεοποίησης - Πρόληψη

Υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες που αυξά-
νουν τη συχνότητα εμφάνισης της έκτοπης οστε-
οποίησης. Πρέπει να τους γνωρίζουμε και να λαμ-
βάνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Τέτοιοι παράγοντες 
είναι: ιστορικό προυπάρχουσας έκτοπης οστεοποί-
ησης μετά από χειρουργείο ή τραυματισμό, εξαίρε-
ση προυπάρχουσας έκτοπης οστεοποίησης, νόσος 
Paget, αγκυλοποιητική σπονδυλίτις, μετατραυματι-
κή αρθρίτις, ρευματοειδής αρθρίτις, οστεονέκρωση, 
έγκαυμα, ηλικία >60 ετών, εκτεταμένες προσπελά-
σεις, παρατεταμένη ακινητοποίηση, προηγούμενο 
εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλικές κακώ-
σεις, κακώσεις σπονδυλικής στήλης. 

Η πρόληψη συνίσταται στη χορήγηση μη στε-
ροειδών αντιφλεγμονωδών, τη χρήση ακτινοβο-
λίας και τη χορήγηση διφωσφονικών που όμως 
είναι πλέον παρωχημένη γιατί δεν καταστέλλει 
τη δημιουργία οστίτη ιστού αλλά καθυστερεί την 
επιμετάλλωσή του (Garland DE 1991, Shehab D 
et al 2002) και όταν διακοπεί η χορήγησή τους 
τότε έχουμε εμφάνιση έκτοπης οστεοποίησης. Τα 
ΜΣΑΦ δρουν κατασταλτικά στο ένζυμο κυκλο-
οξυγενάση που συντελεί στην παραγωγή PGE2 
η οποία με τη σειρά της διαφοροποιεί τα μεσεγ-
χυματικά κύτταρα. Κυριότερα εξ αυτών είναι η 
ιμπουπροφαίνη και η ινδομεθακίνη. Πρέπει να 
χορηγούνται για 6 τουλάχιστον εβδομάδες με-

τεγχειρητικά. Υπάρχουν όμως μειονεκτήματα της 
χορήγησης ΜΣΑΦ όπως η μη συμμόρφωση του 
ασθενή, οι επιπλοκές από το γαστρεντερικό σύ-
στημα, κίνδυνος αιμορραγίας όταν συγχορηγού-
νται με αντιπηκτική αγωγή ή στεροειδή. Τέλος 
η χορήγηση των ΜΣΑΦ πιθανώς ελαττώνει τη 
δημιουργία οστού εκεί που τη θέλουμε πχ. στην 
εστία του κατάγματος για τη πώρωση ή γύρω από 
τις προθέσεις χωρίς τσιμέντο για καλλίτερη ενσω-
μάτωσή τους με το οστούν (Ritter MA και Gioe TJ 
1982, Elmstedt E et al 1985, Cella JP et al 1988, 
Trancik T et al 1989, Steinberg G και Hubbard G 
1993, Burd TA et al 2003). 

Για την ακτινοβολία χρησιμοποιείται δέσμη φω-
τονίων. Δεν έχουν παρατηρηθεί επιπλοκές μετά 
τη χορήγηση ακτινοβολίας 7-8GY, όπως φλεγ-
μονή, αιμάτωμα, λευχαιμίες (χαμηλές δόσεις), 
σαρκώματα (υψηλές δόσεις) (Smith PC και Doll 
R 1982). Στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί δι-
άφορα σχήματα χορήγησης ακτινοβολίας είτε σε 
μια δόση είτε τμηματικά με ισοδύναμα αποτελέ-
σματα. Η ακτινοβολία καταστέλλει τον πολλα-
πλασιασμό των αρχέγονων οστεοβλαστών μέσω 
της αναστολής της αναδίπλωσης του DNA που 
διαφοροποιούνται και πολλαπλασιάζονται σε 
οστεοβλάστες. Άρα πρέπει να γίνει νωρίς στις 
πρώτες 3-7 μέρες. Μετά η αποτελεσματικότητά 
της μειώνεται. Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία 
είναι λιγότερο αποτελεσματική (Seegenchmiedt 
MH et al 1994 και 1997). 

α β

Εικόνα 6: Έκτοπη οστεοποίηση δεξιού γόνατος μετά από κάκωση σπονδυλικής στήλης α. προσθιοπίσθια και β. 
πλαγιοπλάγια ακτινογραφία
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Επομένως μετά από ΚΕΚ και κάκωση σπον-
δυλικής στήλης συνιστάται η χορήγηση ΜΣΑΦ 
γιατί δεν ξέρουμε ποιά άρθρωση πιθανώς θα 
προσβληθεί, ενώ μετά από κάταγμα, εξάρθρημα 
ή χειρουργική επέμβαση σε συγκεκριμένη άρθρω-
ση συνιστάται η μετεγχειρητική ακτινοβολία εάν 
όμως δεν έχουμε δυνατότητα χρήσης της τότε χο-
ρηγούμε ΜΣΑΦ (εξαίρεση η ολική ισχίου χωρίς 
τσιμέντο και τα κατάγματα). 

Θεραπεία

Η τελική θεραπεία είναι η χειρουργική αφαί-
ρεση όσο το δυνατό μεγαλύτερης μάζας έκτοπης 
οστεοποίησης πρέπει όμως να γίνει στη σωστή 
χρονική στιγμή, 12-18 μήνες μετεγχειρητικά ή με-
τατραυματικά, όταν η έκτοπη οστεοποίηση είναι 
ώριμη. Στον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου 
της ωρίμανσης και επομένως της επέμβασης βοη-
θά το σπινθηρογράφημα και η τιμή της ALP στον 
ορό (επάνοδος στο φυσιολογικό). 

Επιπλοκές της αφαίρεσης της έκτοπης οστεο-
ποίησης είναι η φλεγμονή και η μεγάλη απώλεια 
αίματος. Πάντα πρέπει να γίνεται προφύλαξη 

με χορήγηση ΜΣΑΦ ή ακτινοβολίας (Stovers et 
al 1991, Khan FA 1992, Ipollito E et al 1999 και 
1999). Ο Garland υποστηρίζει ότι ο καταλληλότε-
ρος χρόνος αφαίρεσης της έκτοπης οστεοποίησης 
είναι 6 μήνες μετά από τραύμα ή χειρουργείο, 12 
μήνες μετά από κάκωση σπονδυλικής στήλης και 
18 μήνες μετά από ΚΕΚ (Garland DE et al 1980). 

Abstract

Heterotopic ossification

S. Paraschou, H. Anastasopoulos, M. Kousouti, 
A. Karanikolas

A΄ Orthopeadic department
        Kilkis General Hospital

Heterotopic ossification is the formation of ma-
ture lamellar bone in soft non osseous tissues. The 
major risk factors are the excision of preexisting 
HO, the history of HO after previous operation or 
trauma, spinal cord injury or head injury, Paget’s 
disease, rheumatoid arthritis and burns. It has been 
theorized that BMP and PGE2 may influence HO. 
The first symptoms appear within 2-12 weeks. The 
patient presents edema, redness, pain and tender-
ness with pressure. After some time the range of mo-
tion is diminished progressively till final immobil-
ity. X rays, bone scanning, QCT and MRI can help 
in the diagnosis. The best treatment is prevention 
it can be achieved with NSAIDS administration or 
radiation. Biphosphonates have no role in HO pre-
vention. In the established HO surgical excision is 
the treatment of choice. 

Key words:  Heterotopic ossification, radiation, bone 
scanning, non steroidal anti-inflammatory 
drugs 
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Περίληψη

H  οστεοαρθρίτιδα  (OA)  αποτελεί  μία  χρόνια  νόσο  των  αρ-
θρώσεων  (κυρίως  ισχίου,  γόνατος)  που  επηρεάζει  μεγάλο  αριθ-
μό  του  πληθυσμού.  Η  θεραπευτική  αντιμετώπισή  της  αποτελεί,  
λόγω  της  πολυπλοκότητας  της  νόσου,  μία  πρόκληση  στην  κλινική  
πράξη.  Τα  αίτια  δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως, ενώ  τα  ακτινολο-
γικά, παθογνωμικά, ευρήματα  είναι  τυπικά  στις  περισσότερες  των  
περιπτώσεων.  Η  υαλουρονάνη  (άλας  νατρίου  του  υαλουρονικού  
οξέος)  χρησιμοποιείται  επιτυχώς  ως  ενδoαρθρικό  συμπλήρωμα  για  
ενίσχυση  των  βιολογικών  και  μηχανικών  ιδιοτήτων  του  αρθρι-
κού  υγρού  στην  ΟΑ.  Στην  παρούσα  ανασκόπηση  αναλύεται  η  
υλάνη,  ένα  ελαστοϊξώδες  υγρό,  που  φαίνεται  να  έχει  καλύτερα  
αποτελέσματα  στην  ΟΑ  γόνατος  και  ισχίου  από  τα  υπάρχοντα  
ενδοαρθρικά  συμπληρώματα.  Οι  φαρμακολογικές  και  βιολογικές  
ιδιότητές  της,  την  καθιστούν  ιδανικό  συμπλήρωμα  του  αρθρικού  
υγρού,  σύμφωνα  με  πειραματικά  και  κλινικά  ευρήματα.

Φαρμακολογικές  ιδιότητες
 και  θεραπευτική  χρήση  της
 υλάνης  στην  οστεοαρθρίτιδα

Aνασκόπηση

Δόκος  Χαράλαμπος
Μυρωνίδου-Τζουβελέκη  Μαρία

Εργαστήριο  Φαρμακολογίας 
Ιατρική  Σχολή
Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης

Λέξεις ευρετηρίου:  Υλάνη,  υαλουρονάνη,  υαλουρονικό  οξύ,  ενδοαρ-
θρικά  συμπληρώματα,  οστεοαρθρίτιδα.



Εισαγωγή

Η  οστεοαρθρίτιδα  (ΟΑ)  αποτελεί  μία  χρόνια  
εκφυλιστική  νόσο  των  αρθρώσεων  που  επηρε-
άζει  μεγάλη  ομάδα  του  πληθυσμού.  Στις  Η.Π.Α  
υπολογίζεται  ότι  περίπου  40  εκατομμύρια  άτο-
μα  πάσχουν, με  ή  χωρίς  κλινικά  συμπτώμα-
τα,  από  ΟΑ.  Πολλές  φορές  οι  ασθενείς  είναι  
ασυμπτωματικοί.  Η  πιθανότητα  εμφάνισης  και  
η  βαρύτητα  της  νόσου  αυξάνονται  με  την  ηλι-
κία.  Μελέτες  που  έγιναν  σε  δείγματα  χόνδρων  
μεγάλων  αρθρώσεων  έδειξαν  ότι  το  90%  των  
ατόμων  ήσαν  άνω  των  40  ετών.

Η  φυλή  αποτελεί  καταλυτικό  παράγοντα  για  
την  εμφάνιση  της  ΟΑ.  Είναι  πιο  συχνή  η  ΟΑ  
ισχίου  σε  Ευρωπαίους  και  Αμερικανούς  λευ-
κούς  άνδρες,  από  ότι  σε  Κινέζους  και  Νότιο  
Αφρικανούς  ιθαγενείς.  Η  πρωτοπαθής  ΟΑ  είναι  
ιδιαίτερα  σπάνια  νόσος  στην  Ιαπωνία.  Φαίνεται  
ότι  η  Καυκάσια  φυλή  παρουσιάζει  μεγαλύτερο  
κίνδυνο  εμφάνισης  από  ότι  οι  Αφρικανοί  και  οι  
Κινέζοι.  Πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  οι  περισσότε-
ρες  επιδημιολογικές  μελέτες  βασίζονται  κυρίως  
σε  ακτινοδιαγνωστικά  ευρήματα.

Η  ΟΑ  φαίνεται  ότι  επηρεάζει  και  τα  δύο  
φύλα  σε  όλες  τις  ηλικίες.  Κάτω  των  45  ετών  οι  
άνδρες  έχουν  αυξημένο  κίνδυνο  εμφάνισης,  ενώ  
άνω  των  55  ετών  επηρεάζονται  κυρίως  οι  γυναί-
κες.  Λόγω  του  ότι  τα  ακτινοδιαγνωστικά  ευρή-
ματα,  που  αποτελούν  το  κυριότερο  διαγνωστικό  
μέσο  στην  ΟΑ,  φαίνονται  σε  άτομα  άνω  των  60  
ετών  μπορούμε  να  πούμε  ότι  είναι  συχνότερη  
στις  γυναίκες  από  ότι  στους  άνδρες.  Εντούτοις  
πιστεύεται  ότι  επηρεάζει  και  τα  δύο  φύλα  σε  
όλες  τις  ηλικίες.  Ένα  σημαντικό  στοιχείο  είναι  
ο  τύπος  των  αρθρώσεων  που  επηρεάζονται  για  
κάθε  φύλο.  Στους  άνδρες  έχουμε  πιο  συχνή  την  
εμφάνιση  εκφύλισης  σε  άρθρωση  του  ισχίου,  
ενώ  στις  γυναίκες  στην  άρθρωση  του  γόνατος  
και  της  άκρας  χειρός  (Pritchard  HC.  et  al.  2002,  
Kuritzky  L.  and  Weaver  A.  2003,  Kumar  P.  and  
Clark  M.  2005, Skinner  BH.  2006).

  Πολλές  φορές  ο  όρος  “οστεοαρθρίτιδα”  παρερ-
μηνεύεται  ως  μία  κατεξοχή  φλεγμονώδης  νόσος.  
Οι  φλεγμονώδεις  αντιδράσεις  δεν  αποτελούν  την  
κύρια  παθολογική  διεργασία  που  παρατηρείται.  

Συγκεκριμένα,  η  ΟΑ  αποτελεί  μία  προοδευτική  
-  εκφυλιστική  νόσο  του  αρθρικού  θύλακα  που  
χαρακτηρίζεται  από  απώλεια  χόνδρου.  Παθολογι-
κά  υπάρχει  μία  ευρεία  εναλλαγή  της  δομής  του  
χόνδρινου  τμήματος  της  άρθρωσης  και  ύπαρξη  
οστεόφυτων  με  αισθητή  μείωση  του  αρθρικού  
μεσοδιαστήματος   ακτινογραφικά.  Κλινικά  ανα-
φέρεται  έντονο  άλγος  με  πιθανή  μείωση  της  
κινητικότητας  σε  ορισμένες  των  περιπτώσεων.  Οι  
κυριότερες  αρθρώσεις  που  επηρεάζονται  είναι  η  
κατ’  ισχίον,  του  γόνατος,  η άπω μεσοφαλαγγική, η 
εγγύς μεσοφαλαγγική και η πρώτη καρπομετακάρ-
πιος άρθρωση του χεριού. Ακολουθούν η  αυχενική,  
θωρακική  και  οσφυϊκή  μοίρα  της  σπονδυλικής  
στήλης  (Cotran  SR.  et  al.  1999,  Dickson  J.  and  
Hossie  G.  2003,  Kumar  P.  and  Clark  M.  2005,  
Skinner  BH.  2006).

Η  μοριακή  και  παθοφυσιολογική  βάση
   της  ΟΑ

Ο  αρθρικός  χόνδρος  αποτελεί  μία  λεία  επι-
φάνεια  που  σκοπό  έχει  να  μειώνει  τους  κρα-
δασμούς  των  αρθρώσεων.  Υπό  φυσιολογικές  
συνθήκες  υπάρχει  μία  δυναμική  ισορροπία  της  
αποδόμησης  του  αρθρικού  χόνδρου  και   της  
παραγωγής  νέων  χονδροκυττάρων.  Η  ισορρο-
πία  αυτή  είναι  κάτω  από  τον  έλεγχο  διαφόρων  
κυτοκινών.  Στα  πρώιμα  στάδια  ΟΑ  έχουμε,  για  
λόγους  οι  οποίοι  δεν  έχουν  διευκρινιστεί  ακόμη,  
διαταραχή  της  ισορροπίας  αυτής,  παρόλο  που  
υπάρχει  αυξημένη  σύνθεση  εξωκυττάριου  στρώ-
ματος.  Ο  αρθρικός  χόνδρος  προοδευτικά  χάνει  
τη  σκληρότητά  του  και  γίνεται  οιδηματώδης.  
Η  διαδικασία  της  απόπτωσης  των  χονδροκυτ-
τάρων  είναι αργή  αλλά  σταθερή  με  αποτέλε-
σμα  να  αλλοιώνεται  η  πορεία  αναδόμησης  του  
αρθρικού  χόνδρου  (Εικ.1).  Η  απόπτωση  των  
χονδροκυττάρων  είναι  αποδεδειγμένη  τόσο  σε  
πειραματικά  μοντέλα  όσο  και  σε  κλινικές  με-
λέτες.  Τελικώς,  η  σύνθεση  εξωκυττάριου  στρώ-
ματος  σταματά  με  αποτέλεσμα  να έχουμε  μία  
ινώδη  και  ανώμαλη  επιφάνεια.  Μπορεί  να  πα-
ρατηρηθεί  επίσης  διάχυτη  υπερκυττάρωση  των  
χονδροκυττάρων  (Moreland  WL.  2003,  Kumar  
P.  and  Clark  M.  2005,  Skinner  BH.  2006).
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Στα  πρώτα  στάδια  υπάρχει  έντονη  αύξηση  
του  ποσοστού  ύδατος  στο  στρώμα  και  απώ-
λεια  πρωτεογλυκανών.  Η  αγκρεκάνη  (aggrecan)  
αποτελεί  τη  σημαντικότερη  πρωτεογλυκάνη  
του  αρθρικού  χόνδρου  που  συνδέεται  με  τα  
μόρια  του  υαλουρονικού  οξέος.  Διασπάται  από  
τις  αγκρεκανάσες  (aggrecanases),  που  αποδο-
μούν  την  πρωτεογλυκάνη  με  αποτέλεσμα  την  
διάβρωση  του  αρθρικού  χόνδρου.  Η  εναλλαγή  
στα  απώτερα  στρώματα  του  χόνδρου  έχει  ως  
αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  πίεσης  στα  κατώ-
τερα  στρώματα  του  αρθρικού  χόνδρου.  Αποτέ-
λεσμα  αυτού  είναι  οι  μικρής  έκτασης  ρωγμές  
και  κύστεις.  Στην  προσπάθειά του  το  οστό  να  
επουλώσει  τις  ρωγμές  και  κύστεις,  παράγει  στη  
θέση  τους  ένα  ανώμαλο  σκληρής  φύσεως  υπο-
χόνδρινο  στρώμα.  Τα  οστεόφυτα  αποτελούν  
υπερτροφικά  τμήματα  του  υποχόνδρινου  αυτού  
στρώματος.  Ο  αρθρικός  υμένας  μπορεί  να  πα-
ρουσιάσει  μία  δευτερογενή  φλεγμονή  (Cotran  
SR  et  al.  1999,  Moreland  WL.  2003, Kumar  P.  
and  Clark  M.  2005,   Skinner  BH.  2006).

Η  ΟΑ  αποτελεί  νόσο  που  μπορεί  να  παρα-
μένει  σταθερή,  χωρίς  εξέλιξη  για  ένα  μεγάλο  
χρονικό  διάστημα  αλλά  συχνότερα  παρουσι-
άζει  μία  αργή  και  προοδευτικά  επιδεινούμενη  

πορεία.  Πολλοί  μηχανισμοί  έχουν  προταθεί  για  
την  παθογένεση  της  νόσου.  Γενετικές  μελέτες  
σε  δίδυμους  απέδειξαν  ότι  υπάρχει  γενετική  
προδιάθεση  και  ισχυρή  κληρονομικότητα.  Φαί-
νεται  ότι  οι  γενετικοί  παράγοντες  επηρεάζουν  
την  εμφάνισή  της  στο  35-65%.  Συγκεκριμένα  
μεταλλάξεις  του  γονιδίου  που  κωδικοποιεί  το  
κολλαγόνο  τύπου  ΙΙ  (COL2A1)  έχουν  συσχε-
τιστεί  με  προϊούσα  πολυαρθρική  ΟΑ.  Όμως  
απαιτούνται  περαιτέρω  μελέτες  στον  τομέα  
αυτόν.  Οι  μεταλλοπρωτεϊνάσες  [κολλαγενάσες  
(MMP-1,-8,-13),  ζελατινάσες  (MMP-2,-9)  και  
η  στρομελυσίνη  (MMΡ-3)]  ευθύνονται  κυρίως  
για  την  απώλεια  του  αρθρικού  στρώματος.  Εκ-
κρίνονται  από  τα  χονδροκύτταρα  σε  ανενεργή   
μορφή.  Στη  συνέχεια  ενεργοποιούνται  εξωκυτ-
ταρίως  και  οδηγούν  στην  αποδόμηση  του  κολ-
λαγόνου  και  των  πρωτεογλυκανών.  Οι  ιστικοί  
αναστολείς  των  μεταλλοπρωτεϊνασών  (TIMPs  
-  tissue  inhibitors  of  metalloproteinases)  ρυθ-
μίζουν  τις  μεταλλοπρωτεϊνάσες.  Πιθανή  πα-
ρεμβολή  στον  έλεγχο  των  TIMPs  στις  ΜΜΡs  
φαίνεται   να  οδηγεί  στην  αυξημένη  αποδόμηση  
του  αρθρικού  χόνδρου  με  αποτέλεσμα  την  εμ-
φάνιση  ΟΑ.  Τα  χονδροκύτταρα  αποτελούν  τον  
κύριο  ρυθμιστή  της  ισορροπίας  αποδόμησης  
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Εικόνα  1.  Η  εκφύλιση  της  άρθρωσης  του  γόνατος  στην  ΟΑ.

κύστεις οστού

Υποχόνδρινος
οστεοποίηση

Θυλακίτις

Ίνωση αρθρικού
θύλακος



και  σύνθεσης  του  αρθρικού  χόνδρου  (Moreland  
WL.  2003, Kumar  P.  and  Clark  M.  2005).

Μελέτες  σε  πειραματικά  μοντέλα  ΟΑ  απέδει-
ξαν  ότι  η  αρθρική  υμενίτιδα  επάγει  την  έκφρα-
ση  της  ιντερλευκίνης-1  (interleukin-1  /  IL-1)  
και  του  παράγοντα  νέκρωσης  TNF-α  (tumor  
necrosis  factor  - α  /  TNF-α).  Σύμφωνα  με  με-
λέτες  η  IL-1β  αυτόματα  απελευθερώνεται  από  
τον  πάσχοντα  αρθρικό  χόνδρο  και  όχι  από  φυ-
σιολογικούς  αρθρικούς  χόνδρους.  Οι  κυτοκίνες  
IL-1  και  TNF-α  με  τη  σειρά  τους  επάγουν  την  
παραγωγή  καταβολικών  μεταλλοπρωτεϊνασών  
που  αναστέλλουν  τη  σύνθεση  τόσο  του  κολλα-
γόνου  τύπου  ΙΙ  όσο  και   των  πρωτεογλυκανών.  
Παράλληλα  η  μείωση  των επιπέδων  διαφόρων  
αυξητικών  παραγόντων,  όπως  ο  ινσουλινοεξαρ-
τώμενος  παράγοντας  αύξησης  1  (Insulin-like  
growth  factor  /  ΙGF-1)  και  ο  αυξητικός  παρά-
γοντας  μεταμόρφωσης  β  (transforming  growth  
factors  -  β  /  TGF-β),  φαίνεται  ότι  συμβάλλει  
σημαντικά  στη  δυσλειτουργία  των  μηχανισμών  
ανακατασκευής  του  αρθρικού  χόνδρου.  Επίσης  
παράγωγα  προσταγλανδινών  (ανασταλτικοί  πα-

ράγοντες  λευκοτριενίων)  και  οι  ιντερλευκίνες-
6,8,11,17  (Interleukin-6,-8,-11,-17  /  IL-6,-8,-11,-
17)  παίζουν  καταλυτικό  ρόλο  στον  καταρράκτη  
αντιδράσεων  προς  αποδόμηση  του  αρθρικού  
στρώματος  (Εικ.2).  Τέλος,  το  οξείδιο  του  αζώ-
του  (Νitric  Οxide  /  ΝΟ)  αποτελεί  παράγοντα  
έναρξης  των  αποπτωτικών  μηχανισμών  των  
χονδροκυττάρων.  Το  ΝΟ  φαίνεται  ότι  έχει  ση-
μαντικό  ρόλο  στον  καταβολισμό  του  αρθρικού  
χόνδρου.  Αναστέλλει  τη  σύνθεση  κολλαγόνου  
και  πρωτεογλυκανών,  επάγει  τη  δραστικότητα  
των  μεταλλοπρωτεϊνασών,  μειώνοντας  τη  σύν-
θεση  ανταγωνιστή  του  υποδοχέα  IL-1  (Cotran  
SR  et  al.  1999,  Moreland  WL.  2003, Kumar  P.  
and  Clark  M.  2005).

Οι  ακριβείς  μηχανισμοί  που  οδηγούν  στην  
έκκριση  των  κυτοκινών,  κύριοι  παράγοντες  
εκφύλισης  του  αρθρικού  χόνδρου,  δεν  έχουν  
ακόμη  εξακριβωθεί.  Αναμένονται  περαιτέρω  με-
λέτες  για  διαλεύκανση  των  παθοφυσιολογικών  
και  μοριακών  μηχανισμών  εμφάνισης  και  ανά-
πτυξης  ΟΑ.
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Εικόνα  2.  Η  ισορροπία  της  σύνθεσης  και  αποδόμησης  των  αρθρικών  χόνδρων  ρυθμίζεται  από  διάφορους  
παράγοντες.  Στην  ΟΑ  έχουμε  μείωση  της  παραγωγής  των  χονδροκυττάρων  με  παράλληλη  αύξηση  της  

αποδόμησης  του  αρθρικού  χόνδρου.
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Φαρμακολογία  των  παραγώγων
    του  υαλουρονικού  οξέος

Το  υαλουρονικό  οξύ  αποτελεί  μία  φυσική  ου-
σία  του  οργανισμού  που  ανήκει  στη  μεγαλύτε-
ρη  οικογένεια  των  γλυκοζαμινογλυκανών.  Aπο-
τελεί  ένα  σημαντικό  στοιχείο  του  εξωκυτταρί-
ου  στρώματος  σχεδόν  σε  όλους  τους  ιστούς.  
Δομικά  είναι  πολυμερές  ενός  δισακχαρίτη,  που  
συνίσταται  από  ένα  μόριο  γλυκουρονικού  οξέ-
ος  και  ένα  μόριο Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης.  Οι  
δεσμοί  μεταξύ  των  επαναλαμβανομένων  μορί-
ων  στο  πολυμερές  είναι:  -β-1,4  γλυκουρονικό  
οξύ  -β1,3-Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη.  Οι  επανα-
λαμβανόμενες  δισακχαριτικές  μονάδες  ποικί-
λουν  από  250-25000  επαναλήψεις  με  μοριακό  
βάρος  (ΜΒ)  2x105  -  107  Daltons.  Το  υαλουρο-
νικό  οξύ  έχει  μοναδικές  φυσικοχημικές  ιδιότη-
τες  που  το  καθιστούν  ένα  σημαντικό  στοιχείο  
στη  σύγχρονη  θεραπευτική  (Εικ.3).  Φαίνεται  
να  έχει  πολλαπλό  ρόλο  στην  επούλωση  τραύ-
ματος,  τη  διατήρηση  της  ελαστοϊξώδους  ιδιό-
τητας  του  αρθρικού  υγρού  κ.ά  (Dickson  J.  and  
Hossie  G.  2003,  Kalousis  K.  et  al  2006,  Skinner  
BH.  2006).

Η  υαλουρονάνη  αποτελεί  το  άλας  του  πο-
λυσακχαρίτη  αυτού  που  επιτυχώς  χορηγείται  
σε  ενέσιμη  μορφή  στην  ΟΑ.  Φυσιολογικά  βρί-
σκεται  παρούσα  σε  όλο  το  ζωικό  βασίλειο,  
ιδιαίτερα  στις  αρθρώσεις  ως  ουσία  μεγάλου  
ΜΒ.  Συνεπώς  η  λειτουργική  αποστολή  της,  
εκτός  από  τη  λίπανση  των  αρθρικών  χόνδρων  
για  μείωση  των  τριβών,  είναι  και  η  μεταφορά  
θρεπτικών  συστατικών,  πρωτεϊνών,  προϊόντων  
αποδόμησης  που  σχετίζονται  με  τον  ιστικό  με-
ταβολισμό  της  άρθρωσης  (Pritchard  HC.  et  al.  
2002, Caborn  D.  et  al.  2004).

Με  τον  τρόπο  αυτό  το  υαλουρονικό  οξύ  
και  τα  παράγωγά του  ως  φυσικές  ουσίες  μπο-
ρούν  να  διατηρήσουν  τις  ελαστοϊξώδεις  ιδιό-
τητες  του  αρθρικού  υγρού.  Βάσει  πειραματικών  
μοντέλων  ζώων  εργαστηρίου  με  φαινότυπο  
ΟΑ  και  ρευματοειδούς  αρθρίτιδας  (ΡΑ),  τόσο  
η  συγκέντρωση  όσο  και  το  ΜΒ  των  μορί-
ων  υαλουρονικού  οξέος  μειώνονται  σε  μεγά-
λο  βαθμό.  Μικρού  ΜΒ  μόρια  υαλουρονάνης  

έχουν  βρεθεί  σε  αρθρώσεις  με  ΟΑ,  μη  ικανές  
να  αντισταθούν  στις  δυνάμεις  τριβής  μικρού  
(φυσιολογικές  αρθρικές  κινήσεις)  και  μεγάλου  
βαθμού  (κινήσεις  μεγάλης  πίεσης  στις  αρθρώ-
σεις).  Έτσι,  προοδευτικά  οι  αρθρικές  επιφάνει-
ες  διαβρώνονται  και  η  παραγωγή  ενδογενούς  
υαλουρονάνης  μειώνεται  δραματικά  (Moreland  
WL.  2003, Caborn  D.  et  al.  2004,   Skinner  BH.  
2006).

Φαίνεται  ότι  το  κλειδί  για  την  ομαλή  λειτουρ-
γία  μίας  άρθρωσης  είναι  το  αρθρικό  υγρό,  ένα  μη  
νευτώνιο  υγρό,  που  αλλάζει  φυσικοχημικές  ιδιό-
τητες  σε  φυσιολογικές,  παθολογικές  και  τεχνητές  
συνθήκες.  Το  υαλουρονικό  οξύ  και  τα  παράγωγά  
του  προσφέρουν  το  ιδανικό  συμπλήρωμα  μιας  και  
αποτελούν  φυσικά  υδροδυναμικά  μη  πρωτεϊνικά  
συστατικά  του  αρθρικού  υγρού.  Σύμφωνα  με  με-
λέτες  το  υαλουρονικό  οξύ  παρουσιάζει  χονδρο-
προστατευτική,  αναλγητική  και  αντιφλεγμονώδη  
δράση.  Αυξάνει  την  παραγωγή  χονδροκυττάρων  
και  αναστέλλει  τη  μετανάστευση  και  χημειο-
ταξία  των  πολυμορφοπύρηνων  λευκοκυττάρων  
in  vitro.  Σε  μοριακό  επίπεδο  το  υαλουρονικό  
οξύ  συνδέεται  με  τα  χονδροκύτταρα  μέσω  του  
CD44  υποδοχέα.  Η  σύνδεση  αυτή  αποτελεί  το  
καταλυτικό  ερέθισμα  για  τη  διαφοροποίηση  και  
λειτουργικότητα  των  χονδροκυττάρων  (Ghosh  
P.  and  Guidolin  D.  2002,  Pritchard  HC.  et  al.  
2002, Moreland  WL.  2003,  Akmal  M.  et  al.  2005,     
Skinner  BH.  2006).
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Eικόνα  3.  Χημικός  τύπος  υαλουρονάνης.
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Οι  θεραπευτικές  ιδιότητες  της  υλάνης
    στην  ΟΑ

Η  ΟΑ  επηρεάζει  όχι  μόνο  τον  τρόπο  ζωής  
του  ασθενή  αλλά  έχει  και  ένα  γενικότερο  κοι-
νωνικοοικονομικό  κόστος.  Έτσι  η  εντατική  
προσπάθεια  για  νέες  θεραπευτικές  παρεμβάσεις  
περιλαμβάνουν  τα  μη  στεροειδή  αντιφλεγμονώ-
δη  φάρμακα  (ΜΣΑΦ),  τα  οπιοειδή  αναλγητικά  
για  την  άμβλυνση  του  πόνου  αλλά και  τους  
τροποποιητικούς  παράγοντες.  Υπάρχει  ανάγκη  
διαλεύκανσης  των  μοριακών  και  παθοφυσιο-
λογικών  μηχανισμών  της  ΟΑ  για  ακριβέστερη  
στόχευση  σε  μόρια-στόχους.  Παράδειγμα  τα  
ΜΣΑΦ  που  ενώ  ανακουφίζουν  από  τον  πόνο,  
έχουν  αρκετές  ανεπιθύμητες  ενέργειες  κατά  
τη  χορήγησή  τους,  κάνοντας  δυσκολότερο  το  
έργο  του  κλινικού  ιατρού,  ιδιαίτερα  σε  ορθο-
παιδικές  χειρουργικές  επεμβάσεις  (Dickson  J.  
and  Hossie  G.  2003,  Brunton  L.  et  al.  2005,  
Ellsworth  JA.  et  al.  2006, Δόκος  Χ.  και  Μυρω-
νίδου-Τζουβελέκη  Μ.  2007).

Η  υλάνη  (Hylan  G-F 20)  αποτελεί  έναν  ιδιαί-
τερο  τύπο  υαλουρονάνης,  με  χιαστούς  δεσμούς  
μεταξύ  των  δισακχαριτικών  μονομερών  (ΜΒ:  
6x106  Daltons).  Εγκρίθηκε  από  το  FDA  (Food  
and  Drug  Administration)  μαζί  με  την  υαλου-
ρονάνη  το  1997  ως  αναλγητικό  στη  θεραπεία  
της  ΟΑ  γόνατος.  Χρησιμοποιείται  στον  Κανα-
δά  από  το  1992.  Tα  παράγωγα  του  υαλουρονι-
κού  οξέος,  όπως  η  υλάνη,  έχουν  την  ικανότητα  
να  διατηρούν  την  ελαστοϊξώδη  ιδιότητα  του  
αρθρικού  υγρού  για  μείωση  των  μηχανικών  
τριβών  και  κραδασμών  των  αρθρώσεων.  Ιδιαί-
τερα  η  υλάνη  έχει  ελαστοϊξώδεις  ιδιότητες  που  
υπερέχουν  του  αρθρικού  υγρού  και  της  υαλου-
ρονάνης.  Έχει  παρόμοιες  βιολογικές  ιδιότητες  
με  το  υαλουρονικό  οξύ  και  τα  παράγωγά  του,  
μεταβολίζεται  στον  οργανισμό  μέσω  της  ίδιας  
οδού  και  τα  προϊόντα  αποδόμησής  της  δεν  
είναι  τοξικά  (Pritchard  HC.  et  al.  2002, Μονο-
γραφία  2006).  

Η  Hylan  G-F 20  αποτελεί  σύμπλοκο  δύο  
υλανών:  της  υγρής  φάσεως  υλάνης  Α  και  της  
ένυδρης  γέλης  υλάνης  Β  σε  ποσοστό  80:20.  
Το  θεραπευτικό  σχήμα  σε  ΟΑ  γόνατος  πε-

ριλαμβάνει  3  δόσεις,  μία  ανά  εβδομάδα,  σε   
ενέσιμη  μορφή.  Για  την  ΟΑ  ισχίου  χορηγού-
νται  2  δόσεις  ενδοαρθρικά,  μία  ανά  εβδομάδα.  
Η  επανάληψη  της  ένεσης  μπορεί  να  γίνει  σε  
διάστημα  1  έως  3  μηνών,  μετά  την  πρώτη  χο-
ρήγηση.  Οι  μελέτες  που  έχουν  γίνει  επικεντρώ-
νονται  περισσότερο  στην  ΟΑ  γόνατος.  Η  μέ-
γιστη  θεραπευτική  δράση  παρουσιάζεται  8  με  
12  εβδομάδες  μετά  από  την  πρώτη  χορήγηση  
και  υπολογίζεται  ότι  διαρκεί  6  μήνες  (Caborn  
D.  et  al.  2004,  Μονογραφία  2006).  

Μεγάλου  ΜΒ  παράγωγα  του  υαλουρονικού  
οξέος,  όπως  η  υλάνη,  έχουν  καλύτερα  θεραπευ-
τικά  αποτελέσματα  από  ότι  χαμηλού  ΜΒ  μό-
ρια.  Η  υλάνη  πληρεί  τέσσερα  βασικά  κριτήρια  
επιτυχίας  ενός  συμπληρώματος  του  αρθρικού  
υγρού:  (α)  μη  ανάπτυξη  αντισωμάτων,  (β)  δι-
απερατότητα  από  μεταβολίτες  και  μακρομόρια,  
(γ)  ρεολογικές  ιδιότητες  παρόμοιες  με  το  αρ-
θρικό  υγρό,  ποσοτικά  μεγαλύτερες  -  σύμφωνα  
με  μελέτες,  (δ)  χαμηλό  ρυθμό  εξόδου  από  την  
άρθρωση.  Φαίνεται  ότι  οι  χιαστές  συνδέσεις  
σε  συνδυασμό  με  το  μεγάλο  ΜΒ  προσδίδουν  
αυτές  τις  μοναδικές  ιδιότητες  στο  μόριο  της  
υλάνης.  Η  υαλουρονάνη  πληρεί  μόνο  τα  δύο  
πρώτα  κριτήρια.  Παρουσιάζει  μειονεκτήματα  
έναντι  της  υλάνης  διότι  εκτός  του  ότι  το  θε-
ραπευτικό  σχήμα  της  απαιτεί  5  ενδοαρθρικές  
ενέσιμες  δόσεις,  έχει  συγκριτικά  πολύ  μικρό-
τερο  χρονικό  διάστημα  θεραπευτικής  δράσης  
(Conrozier  T.  et  al.  2003,  Moreland  WL.  2003, 
Caborn  D.  et  al.  2004).

Μελέτες  δείχνουν  ότι  η  υλάνη  μπορεί  να  
δράσει  σε  τρία  επίπεδα.  Καταρχήν  διατηρεί  
τις  ρεολογικές  ιδιότητες  του  αρθρικού  υγρού,  
παρουσιάζει  αναλγητικές  δράσεις  και  ρυθμίζει  
την  ενδογενή  σύνθεση  υαλουρονικού  οξέος.  Οι  
ρεολογικές  της  ιδιότητες   είναι  ανώτερες  από  
κάθε  άλλο  παράγωγο  του  υαλουρονικού  οξέος.  
Οι  αναλγητικές  της  ιδιότητες  είναι  παρόμοιες  
με  τα  ΜΣΑΦ,  πολλές  φορές  και  καλύτερες.  
Πρέπει  να  τονιστεί  ότι  ασθενείς  με  ΟΑ  και  ΡΑ,  
παίρνουν  ΜΣΑΦ  σε  μεγάλες  δόσεις  για  με-
γάλο  χρονικό  διάστημα,  παρόλες  τις  σοβαρές  
ανεπιθύμητες  ενέργειες  (γαστρορραγία,  πεπτικά  
έλκη).  Σε  αντίθεση,  η  υλάνη  έχει  αναλγητικές  
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ιδιότητες  που  διατηρούνται  για  μήνες  μετά  την  
ενδοαρθρική  έγχυση  χωρίς  σοβαρές  ανεπιθύ-
μητες  ενέργειες.  Μελέτες  σε  ζώα  εργαστηρίου  
και  ανθρώπους  απέδειξαν  ότι  η  υλάνη  αποβάλ-
λεται  εξ  ολοκλήρου  από  την  άρθρωση  σε  7-
14  ημέρες.  Εντούτοις  διατηρεί  τις  αναλγητικές  
ιδιότητές  της.  Περαιτέρω  μελέτες  έδειξαν  ότι  η  
υλάνη  μπορεί  να  επιδρά  άμεσα  ή  έμμεσα  στην  
ουσία  Ρ  που  ενοχοποιείται  για  την  πρόκληση  
άλγους  (Adams  EM.  et  al.  1995,   Lussier  A.  et  
al.  1996, Pritchard  HC.  et  al.  2002,  Raynauld  
PJ.  et  al.  2002, Moreland  WL.  2003, Dickson  J.  
and  Hossie  G.  2003,   Kemper  F.  et  al.  2005,  
Greenberg  DD.  et  al.  2006).

Το  ερώτημα  είναι  αν  υπάρχει  συνεργική  δρά-
ση  των  ΜΣΑΦ  και  της  υλάνης  στην  άμβλυνση  
του  άλγους  σε  ασθενείς  με  ΟΑ.  Εργαστηριακές  
μελέτες  θα  διαλευκάνουν  την  πτυχή  αυτή,  αν  
και  δεν  υπάρχει  ανταγωνιστική  δράση  μεταξύ  
ΜΣΑΦ  και  υλάνης.  Η  υλάνη  φαίνεται,  μέσω  
διαφόρων  κλινικών  μελετών,  να  είναι  μία  καλά  
ανεκτή  ουσία  από  τους  ασθενείς,  με  ελάχιστες  
ανεπιθύμητες  ενέργειες  που  περιορίζονται  σε  
τοπικό  ερεθισμό  στο  σημείο  ένεσης,  οίδημα,  
εξάνθημα  και  κνίδωση.  Οι  ανεπιθύμητες  ενέρ-
γειες  κατά  τη  χορήγηση  της  υλάνης  σχετίζο-
νται  με  την άρθρωση  και  μόνο.  Η  μείωση  του  
έντονου  άλγους  σε  συνδυασμό  με  τη βελτίωση  
στο  βάδισμα  των  ασθενών,  σύμφωνα  με  κλινι-
κές  μελέτες,  κάνουν  την  υλάνη  ένα  σημαντικό  
εργαλείο  στη  φαρέτρα  του  κλινικού  ορθοπαιδι-
κού  και  ρευματολόγου  (Adams  EM.  et  al.  1995, 
Lussier  A.  et  al.  1996,   Conrozier  T.  et  al.  2003,     
Wang  CT.  et  al.  2004, Kemper  F.  et  al  2005).

 

Μελλοντικές  θεραπευτικές  προσεγγίσεις
   της  υλάνης

Αν  εξαιρέσουμε  τις  ελάχιστες  ανεπιθύμητες  
ενέργειες  από  τη  χορήγηση  της  υλάνης,  η  συ-
μπλήρωση  του  αρθρικού  υγρού  με  παράγωγα  
του  υαλουρονικού  οξέος  αποτελεί  ένα  σημαντι-
κό  βήμα  όχι  μόνο  για  την  άμβλυνση  του  άλγους  
αλλά  και  για  την  περαιτέρω  ενίσχυση  του  μετα-
βολισμού  των  χονδροκυττάρων  της  άρθρωσης.  

Βέβαια,  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  η  θεραπεία  
είναι  κυρίως  παρηγορική.  Σημαντικό  στοιχείο  εί-
ναι  το  γεγονός  ότι  το  υαλουρονικό  οξύ  μπορεί  
να  αναστείλει  τη  δράση  προφλεγμονωδών  μο-
ρίων  και  νευροπεπτιδίων  που  σχετίζονται  με  το  
άλγος.  Το  ΜΒ  των  παραγώγων  του  υαλουρο-
νικού  οξέος  φαίνεται  να  παίζει  σημαντικό  ρόλο  
στη  βελτίωση  των  ρεολογικών,  και  όχι  μόνο,  
ιδιοτήτων  του  αρθρικού  υγρού.  Έτσι,  μπορεί  ένα  
παράγωγο  όπως  η  υλάνη  να  αποτελέσει  φάρ-
μακο  για  θεραπεία  της  ΟΑ  αν  και  οι  κλινικές  
μελέτες  που  έχουν  γίνει  δεν  το  έχουν  αποδείξει  
ακόμη.  Θα  πρέπει  να  γίνουν  περισσότερες  έρευ-
νες  για  το  ρόλο  των  ουσιών-συμπληρωμάτων  
του  αρθρικού  υγρού  ως  “χονδροπροστατευτικών  
ουσιών”  που  μακροπρόθεσμα  μπορεί  να  επιβρα-
δύνουν  την  πρόοδο  της  ασθένειας  βάσει  του  
ΜΒ  ή  της  χημικής  δομής  των  παραγώγων  του  
υαλουρονικού  οξέος  (Gosh  P.  and  Guidolin  D.  
2002,  Pritchard  HC.  et  al.  2002,  Moreland  WL.  
2003, Greenberg  DD.  et  al.  2006).

Η  οδός  χορήγησης  μίας  ουσίας  αποτελεί  σημα-
ντικό  παράγοντα  για  το  καλύτερο  θεραπευτικό  
αποτέλεσμα.  Στο  μέλλον  η  νανοτεχνολογία  μπο-
ρεί  να  δώσει  απαντήσεις  και  λύσεις  στην  καλύτε-
ρη  χορήγηση  της  υλάνης  σε  ασθενείς  με  ΟΑ.  Τα  
νανοσωμάτια  είναι  εν  δυνάμει  μεταφορείς  φαρ-
μακευτικών  ουσιών  που  στοχεύουν  σε  όργανα,  
ιστούς,  κύτταρα  και  υποδοχείς  στόχους.  Περαιτέ-
ρω  μελέτες  πρέπει  να  γίνουν  ώστε  το  υαλουρο-
νικό  οξύ  και  τα  παράγωγά  του  όπως  η  υλάνη  να  
χορηγηθούν  σε  νανομοριακή  μορφή  (Δόκος  Χ.  
και  Μυρωνίδου-Τζουβελέκη  Μ.  2006).

Πολλά  αναμένονται  στο  προσεχές  μέλλον  
για  νέες  θεραπευτικές  προσεγγίσεις  της  υλά-
νης,  όχι  μόνο  στη  θεραπεία  παθολογικών  κα-
ταστάσεων,  αλλά  ίσως  και  στην  πρόληψη.

Abstract

Pharmacological  properties  and  therapeutic  
use  of  hylan  in  osteoarthritis

Dokos  Charalampos
 and  Mironidou-Tzouveleki   Maria
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Osteoarthritis  (OA)  is  a  common  chronic  dis-
ease  of  joints  (mostly  hip,  knee)  affecting  a  
significant  portion  of  general  population.  The  
therapeutic  management  of  ΟΑ  is  a  clinical  
challenge  because  of  its  complexibility.  The  na-
ture  of  cause  of  OA  has  not  been  clarified  
yet,  but  radiographic  and  pathologic  features  are  
typical  in  most  cases.  Hyaluronate  (sodium  salt  
of  hyaluronic  acid)  is  used  successfully  as  an  
intra-articular  supplement  for  reinforcement  of  
biologic  and  mechanical  properties  of  synovial  
fluid.  This  review  analyzes  a  viscosupplement  
liquid  called  hylan  that  seems  to  have  better  re-
sults  in  hip  and  knee  OA.  The  pharmacological  
and  biological  properties  of  hylan  make  it  an  
ideal  viscosupplement  of  synovial  fluid  according  
to  experimental  and  laboratory  results.

Κeywords:   hylan,  hyaluronate,  hyaluronic  acid,  vis-
cosupplementation,  osteoarthritis.
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Περίληψη

Η χρήση ακρυλικού τσιμέντου (PMMA) εμπλουτισμένου με 
αντιβιοτικό είναι ευρέως διαδεδομένη στις ορθοπαιδικές επεμβά-
σεις. Η αύξηση όμως της συχνότητας λοιμώξεων από ανθεκτικά 
στελέχη (πρακτικά από MRSA και MRSE) συχνά καθιστούν απα-
ραίτητη την προσθήκη και δεύτερου αντιβιοτικού στο μίγμα του 
ακρυλικού τσιμέντου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η in vitro μελέτη του τρό-
που απελευθέρωσης των αντιβιοτικών γενταμικίνης και βανκομυ-
κίνης όταν αυτά συνυπάρχουν σε ακρυλικό τσιμέντο.

Παρασκευάστηκαν 3 ομάδες των 10 δειγμάτων ακρυλικού τσι-
μέντου. Η πρώτη ομάδα I (ομάδα ελέγχου) περιείχε 500mg γεντα-
μικίνης σε μορφή σκόνης ανά 40g ακρυλικού τσιμέντου. Η δεύ-
τερη ομάδα II περιείχε επιπλέον 1000mg βανκομυκίνης σε μορφή 
λεπτής σκόνης, ενώ στην τρίτη ομάδα III η βανκομυκίνη ήταν σε 
μορφή υδατικού διαλύματος. Παρασκευάστηκαν κύλινδροι ακρυ-
λικού τσιμέντου (25mm X 20mm), οι οποίοι εμβυθίστηκαν σε διά-
λυμα NaCl 0.9%, 37ο C. Δείγματα ελήφθησαν μετά 1, 3, 7, 15, 30, 
60, 90, 120, 150, 180 ημέρες και προσδιορίστηκαν τα επίπεδα των 
αντιβιοτικών.

Οι συγκεντρώσεις της γενταμικίνης είναι υψηλές την πρώτη 
εβδομάδα με σταθεροποίηση σε χαμηλά επίπεδα μετά τον πρώτο 
μήνα (Ομάδα Ι). Η απελευθέρωση της γενταμικίνης ήταν σημα-
ντικά υψηλότερη όταν συνυπήρχε βανκομυκίνη (40%-120%) και 
μάλιστα στη μορφή σκόνης (ομάδες ΙΙ και ΙΙΙ).

IN VITRO μελέτη της απελευ-
θέρωσης των αντιβιοτικών γε-
νταμικίνης και βανκομυκίνης 
από ακρυλικό τσιμέντο
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Οι συγκεντρώσεις της βανκομυκίνης είναι υψη-
λές τις 3 πρώτες ημέρες και χαμηλές μετά την πρώ-
τη εβδομάδα. Τα δείγματα της ομάδας ΙΙ απελευ-
θερώνουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα αντι-
βιοτικού σε σχέση με αυτά της ομάδας ΙΙΙ. 

Η προσθήκη βανκομυκίνης ως δεύτερο αντιβιοτι-
κό σε ακρυλικό τσιμέντο δρα συνεργικά στην απε-
λευθέρωση της γενταμικίνης. Η συνεργική δράση 
είναι εντονότερη όταν η βανκομυκίνη είναι σε μορ-
φή σκόνης.

Εισαγωγή

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από 
τότε που οι Buchholz και Engelbrecht (Buchholz 
HW, Engelbrecht E, 1970) χρησιμοποίησαν αντιβι-
οτικά σε ακρυλικό τσιμέντο οστών, αναφέροντας 
καλά αποτελέσματα στην πρόληψη της λοίμωξης 
μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου. Τα επόμενα 
έτη το ακρυλικό τσιμέντο (ΡΜΜΑ) καθιερώθηκε 
σαν το συχνότερα χρησιμοποιούμενο σύστημα το-
πικής απελευθέρωσης αντιβιοτικού (Drug Delivery 
System) τόσο για την πρόληψη όσο και τη θεραπεία 
λοίμωξης σε ολικές αρθροπλαστικές, όσο και σα θε-
ραπεία σε περιπτώσεις οστεομυελίτιδας. 

Αρκετές κατηγορίες αντιβιοτικών έχουν χρησι-
μοποιηθεί για ανάμιξη με ακρυλικό τσιμέντο όπως 
οι αμινογλυκοσίδες (γενταμικίνη, τομπραμυκίνη), 
οι β-λακτάμες (οξακυκλίνη), τα μακρολίδια (ερ-
θυρομυκίνη), οι λινκοζαμίδες (κλινδαμυκίνη) και 
τα γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνη, τεϊκοπλανίνη). 

Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ικανοποιητι-
κά επίπεδα αντιβιοτικών τοπικά, σε συγκεντρώ-
σεις που ξεπερνούσαν την ελάχιστη μικροβιοκτό-
νο συγκέντρωση (MBC) για τους συνήθεις μικρο-
οργανισμούς, (Wahling H et al, 1984, Adams K et 
al, 1992) ενώ αντίθετα οι συγκεντρώσεις αυτών 
στο πλάσμα παρέμεναν εξαιρετικά χαμηλές περι-
ορίζοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο συστηματι-
κών επιπλοκών (Marks KE et al, 1976).

Με την πάροδο των ετών αυξάνεται ολοένα η 
συχνότητα εμφάνισης ανθεκτικών μικροοργανι-
σμών (π.χ σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί στη μεθι-
κιλλίνη- MRSA, MRSE) και η λοίμωξη με αυτούς 
μιας ολικής αρθροπλαστικής αποτελεί δυσεπίλυτο 
πρόβλημα. 

Η προσθήκη και δεύτερου αντιβιοτικού στο 
ακρυλικό τσιμέντο είναι μια πρακτική που εφαρ-
μόζεται τα τελευταία έτη με στόχο να αυξήσει το 
αντιμικροβιακό φάσμα αλλά και την αποτελεσμα-
τικότητα έναντι των μικροοργανισμών. Στη διε-
θνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες εργασίες 
με αντικείμενο την απελευθέρωση δύο αντιβιοτι-
κών από το ακρυλικό τσιμέντο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η in vitro 
μελέτη του τρόπου απελευθέρωσης των αντιβιο-
τικών γενταμικίνης και βανκομυκίνης όταν αυτά 
συνυπάρχουν σε ακρυλικό τσιμέντο.

Υλικό - μέθοδος

Παρασκευάστηκαν 3 ομάδες των 10 δειγμάτων 
ακρυλικού τσιμέντου. Η πρώτη ομάδα, η οποία 
αποτελούσε την ομάδα ελέγχου (Control Group-
Ι) περιείχε 500mg γενταμικίνης (gentamicin sul-
phate) σε μορφή σκόνης ανά 40g σκόνης μονομε-
ρούς ακρυλικού τσιμέντου (Palacos-R+G, Heraus 
Medical GmbH, Hanau Germany). Η δεύτερη 
ομάδα (Group-II) περιείχε επιπλέον 1000mg (δύο 
συσκευασίες των 500mg) υδροχλωρικής βαν-
κομυκίνης ισοδυνάμου με 1000mg βανκομυκί-
νης (Vancomycin Hydrochloride, Voncon-Lilly 
Pharma, Giessenn, Germany) σε μορφή λεπτής 
σκόνης. Τέλος η τρίτη ομάδα (Group-III) περι-
είχε 1000mg βανκομυκίνης σε μορφή υδατικού 
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διαλύματος (ανάμιξη με 2ml ύδατος για εγχύ-
σεις). Η ανάμιξη του αντιβιοτικού έγινε πριν την 
έναρξη του πολυμερισμού του ακρυλικού τσιμέ-
ντου στους 20ο C και χρησιμοποιήθηκε συσκευή 
ανάδευσης με αρνητική πίεση (-500 mmHg). Το 
ακρυλικό τσιμέντο πριν τη στερεοποίησή τοποθε-
τήθηκε σε ειδικές μήτρες κυλινδρικού σχήματος. 
Παρασκευάστηκαν με αυτό τον τρόπο 30 κύλιν-
δροι ακρυλικού τσιμέντου (10 σε κάθε ομάδα) 
διαστάσεων 25mm X 20mm (κάθε συσκευασία 
τσιμέντου παράγει 2-3 κυλίνδρους). Τα δείγματα 
αφού ταξινομήθηκαν (χρήση κωδικού για κάθε 
δείγμα) εμβυθίστηκαν το καθένα σε κλειστό δο-
χείο με διάλυμα 50ml NaCl 0.9%. Όλα τα δοχεία 
τοποθετήθηκαν σε λουτρό 37ο C. Σε συγκεκριμέ-
να χρονικά διαστήματα (1η, 3η, 7η, 15η, 30η, 60η, 
90η, 120η, 150η και 180η ημέρα) οι κύλινδροι τσι-
μέντου αφαιρούνταν και τοποθετούνταν σε νέο 
διάλυμα 50ml NaCl 0.9% για 24 ώρες. Από αυτό 
το διάλυμα λαμβανόταν δείγμα 2ml. Όλα τα δείγ-
ματα διαλυμάτων παρέμειναν σε ψύξη -60ο C εως 
ότου ολοκληρωθεί η μελέτη, οπότε αποψύχθη-
καν και έγινε προσδιορισμός των επιπέδων των 
αντιβιοτικών. Ο ποσοτικός προσδιορισμός της 
γενταμικίνης και βανκομυκίνης έγινε με τη μέθο-
δο της ανοσοφθοριοπολωσιμετρίας (fluorescence 
polarization immunoassay) σε ανοσολογικό ανα-
λυτή τύπου AXSYM (Abbott Laboratories, USA) 
με τη χρήση ειδικών μεθόδων της ίδιας εταιρείας. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων υποβλήθη-
καν σε στατιστική επεξεργασία (με τη βοήθεια 
του στατιστικού πακέτου SPSS vs13). Χρησιμο-
ποιήθηκαν οι μέσοι όροι για τα αποτελέσματα 
της κάθε ομάδας ενώ αυτοί συγκρίθηκαν μεταξύ 
των ομάδων με τη βοήθεια του T-test. Στατιστι-
κώς σημαντικές θεωρήθηκαν οι διαφορές με τιμές 
P<0,05.

Αποτελέσματα

Οι συγκεντρώσεις της γενταμικίνης είναι πολύ 
υψηλές την πρώτη εβδομάδα με σταθεροποίηση 
σε χαμηλά επίπεδα μετά τον πρώτο μήνα (Ομάδα 
Ι). Στην Ομάδα ΙΙ (συνύπαρξη βανκομυκίνης σε 
μορφή σκόνης με γενταμικίνη) η απελευθέρωση 

της γενταμικίνης ήταν 2,28x υψηλότερη την 3η 
ημέρα και 1,71x την 7η ημέρα (p=0,028). Στην 
Ομάδα ΙΙΙ (υδατικό διάλυμα βανκομυκίνης με 
γενταμικίνη) παρατηρήθηκαν επίσης υψηλότερες 
τιμές γενταμικίνης σε σχέση με την ομάδα ελέγ-
χου (1,53x την 3η ημέρα και 1,4x την 7η ημέρα) 
(p=0,017). Οι διαφορές αυτές αμβλύνονται με το 
πέρας του χρόνου και τη 15η ημέρα, τόσο η Ομά-
δα ΙΙ όσο και η Ομάδα ΙΙΙ έχουν τιμές γενταμι-
κίνης υψηλότερες κατά 1,45x. Τέλος οι τιμές και 
των τριών ομάδων παραμένουν σχεδόν ίδιες και 
χαμηλές σε όλο το διάστημα από τον πρώτο μήνα 
έως και τον έκτο. Το γεγονός αυτό επαληθεύει τη 
γνώση πως η απελευθέρωση αντιβιοτικού συνε-
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Γράφημα 1:  Καμπύλες απελευθέρωσης γενταμικίνης
 για τις τρεις ομάδες δειγμάτων

Γράφημα 2:  Η απελευθέρωση της γενταμικίνης
 την πρώτη εβδομάδα



χίζει με σταθερό ρυθμό για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις της βανκο-
μυκίνης, αυτές παρουσιάζουν υψηλές τιμές τις 
3 πρώτες ημέρες και σταθερά χαμηλές μετά την 
πρώτη εβδομάδα. Τα δείγματα της Ομάδας ΙΙ 
(βανκομυκίνη σε μορφή σκόνης) απελευθερώ-
νουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα αντιβιο-
τικού (από 3,53x την 1η ημέρα έως 2,8x την 7η 
ημέρα) σε σχέση με αυτά της Ομάδας ΙΙΙ (υδατι-
κό διάλυμα βανκομυκίνης) (p=0,105). Μετά την 
πρώτη εβδομάδα οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλές 
και στις δύο ομάδες οι δε διαφορές τους δεν είναι 
στατιστικώς σημαντικές (p=0,694). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο γενταμικίνη όσο 
και βανκομυκίνη ανιχνεύονται στα δείγματά μας 
ακόμα και την 180η ημέρα έστω και σε ελάχιστες 
συγκεντρώσεις. 

Συζήτηση

Υπάρχουν ελάχιστες μελέτες στη διεθνή βιβλι-
ογραφία με αντικείμενο τη μελέτη της απελευθέ-
ρωσης δύο αντιβιοτικών από ακρυλικό τσιμέντο 
(PMMA), και ακόμη λιγότερες είναι αυτές που 
εξετάζουν τα αντιβιοτικά γενταμικίνη και βανκο-
μυκίνη. 

Στην παρούσα μελέτη οι καμπύλες αποδέσμευ-
σης των αντιβιοτικών από το ακρυλικό τσιμέντο 
συμφωνούν με το πρότυπο απελευθέρωσης που 
περιγράφεται και σε άλλες μελέτες (Baker and 
Greenham 1988, Lawson KJ et al 1990). Τόσο 
για τη γενταμικίνη όσο και για τη βανκομυκίνη 
υψηλές τιμές παρατηρούνται τις πρώτες ημέρες 
και σταθεροποίηση σε χαμηλά-σταθερά επίπε-
δα απελευθέρωσης στη συνέχεια. Η πιθανότερη 
ερμηνεία του γεγονότος αυτού είναι ότι τις πρώ-
τες ημέρες το αντιβιοτικό αποδεσμεύεται με το 
μηχανισμό της διάχυσης από την επιφάνεια του 
ακρυλικού τσιμέντου ενώ στη συνέχεια μέσα από 
τη μάζα του δια των μικρό-οπών και μικρό-ρωγ-
μών που υπάρχουν (Van de Belt H et al, 2000). Πι-
στεύεται ότι ένα μικρό μέρος του ενσωματωμένου 
αντιβιοτικού απελευθερώνεται σε ποσοστό που 
δεν ξεπερνά το 5-8% (Bunetel L 1989, Van de Belt 
H et al 2000). 

Πρέπει να τονίσουμε ότι στην παρούσα μελέτη 
οι απόλυτες τιμές που προκύπτουν μετά τον πο-
σοτικό προσδιορισμό των αντιβιοτικών (μg/ml), 
δεν ανάγονται στον όγκο του υγρού που ήταν εμ-
βυθισμένος ο δίσκος ακρυλικού τσιμέντου, ούτε 
στο ρυθμό απελευθέρωσης αντιβιοτικού από τον 
κάθε δίσκο (ανά ώρα ή ημέρα). Αυτό που έχει ση-
μασία είναι η σχέση τιμών μεταξύ των διαφόρων 
ομάδων και όχι οι απόλυτες τιμές οι οποίες άλλω-
στε εξαρτώνται και από την επιφάνεια του δίσκου 
ακρυλικού τσιμέντου. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της 
συνεργικής δράσης των διαφόρων αντιβιοτικών 
όταν αυτά συνυπάρχουν στο ίδιο δείγμα τσιμέ-
ντου το οποίο αναφέρεται και σε άλλες μελέτες 
στη διεθνή βιβλιογραφία (Murray J.P et al, 1996). 
Η συνεργική δράση δεν αφορά μόνο στην επέ-
κταση του μικροβιακού φάσματος που καλύπτει 
ο συνδυασμός των αντιβιοτικών αλλά και μια 
σημαντικότατη αύξηση στις συγκεντρώσεις της 
γενταμικινής όταν συνυπάρχει και βανκομυκίνη. 
Το εκ πρώτης όψεως «παράδοξο» αυτό φαινόμενο 
είναι πιθανό να οφείλεται στην αύξηση του πο-
ρώδους (porosity) του ακρυλικού τσιμέντου μετά 
την προσθήκη και άλλου αντιβιοτικού (Baker AS 
et al 1988, Kuechle DK et al 1991). Δημιουργού-
νται δηλαδή μεγαλύτεροι «κενοί χώροι» στη μάζα 
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Γράφημα ΙΙΙ: Καμπύλες απελευθέρωσης
της βανκομυκίνης.



του ακρυλικού τσιμέντου (που καταλαμβάνονται 
από το δεύτερο αντιβιοτικό) δια των οποίων επι-
τρέπεται μεγαλύτερη διάχυση του πρώτου αντι-
βιοτικού. 

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας προ-
κύπτει ότι η Ομάδα ΙΙΙ (συνδυασμός γενταμικίνης 
με υδατικό διάλυμα βανκομυκίνης) υστερεί ένα-
ντι της Ομάδας ΙΙ (συνδυασμός γενταμικίνης με 
βανκομυκίνη σε μορφή λεπτής σκόνης). Το γεγο-
νός ότι απελευθερώνεται λιγότερη βανκομυκίνη 
ίσως να οφείλεται στην καταστροφή ενός μέρους 
του αντιβιοτικού κατά την εξώθερμη αντίδραση 
πολυμερισμού του ακρυλικού τσιμέντου. To αντι-
βιοτικό σε μορφή σκόνης είναι πολύ πιο ανθεκτι-
κό στη θερμοκρασία σε σχέση με το υδατικό διά-
λυμα. Υπάρχει όμως και ένας επιπλέον λόγος για 
την αποφυγή χρήσης των υδατικών διαλυμάτων 
αντιβιοτικών. Επηρεάζουν τον πολυμερισμό του 
ακρυλικού τσιμέντου με αποτέλεσμα να επιδει-
νώνονται δραματικά οι μηχανικές ιδιότητές του 
(Seldes RM et al, 2005). Ο λόγος που χρησιμοποι-
ήσαμε ομάδα με υδατικό διάλυμα αντιβιοτικού 
ήταν για να διαπιστώσουμε αν η ομάδα αυτή πλε-
ονεκτούσε τουλάχιστον στην απελευθέρωση των 
αντιβιοτικών (παρά την υστέρησή της στο μηχανι-
κό μέρος) και αν θα μπορούσε θεωρητικά τουλά-
χιστον να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές που δεν 
απαιτούν υψηλές μηχανικές αντοχές (οστεομυελί-
τιδες, επιπλεγμένα κατάγματα κ.ά). Να τονίσουμε 
ότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες 
μελέτες για την απελευθέρωση αντιβιοτικού σε 
μορφή υδατικών διαλυμάτων.

Συμπεράσματα
 
Η προσθήκη δύο αντιβιοτικών σε μείγματα 

ακρυλικού τσιμέντου είναι μία δόκιμη πρακτική, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αναθεωρήσεων αρθρο-
πλαστικών από λοίμωξη, σε οστεομυελίτιδες ή σε 
λοιμώξεις με ανθεκτικά στελέχη μικροβίων.

Η συνύπαρξη των δύο αντιβιοτικών δρα συ-
νεργικά στην απελευθέρωσή τους οδηγώντας σε 
υψηλότερες συγκεντρώσεις και επομένως μεγα-
λύτερη αντιμικροβιακή δράση.

Η χρήση υδατικών διαλυμάτων αντιβιοτικών σε 

ακρυλικό τσιμέντο δε συνιστάται λόγω χαμηλό-
τερων τιμών απελευθέρωσης αλλά και λόγω της 
γνωστής επιδείνωσης των μηχανικών ιδιοτήτων 
του ακρυλικού τσιμέντου.
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Background: The use of polymethylmethacrylate 
(PMMA) bone cement loaded with antibiotics has 
become increasingly common in orthopaedic sur-
gery. However bacterial resistance in antibiotics 
is an increasing and emerging problem. PMMA 
bone cements containing different antibiotics, such 
as gentamicin plus vancomycin may be effective in 
prevention and treatment of infections. 

Aim: The purpose of this study was to determine 
the in vitro elution characteristics of gentamicin and 
vancomycin when combined in acrylic cement.

Methods: Three groups of ten cement diskcs were 
prepared. Group I (control group) contained 0.5g of 
gentamicin per 40-g packet of Palacos-R+G pow-
der. Group II contained 0.5g of gentamicin and 1g 
of powdered vancomycin and group III contained 
0.5g of gentamicin and aqueous solution of vanco-
mycin. Each cement disc (25mm x 20mm) was im-
mersed in a 50-mL bath of normal saline at 37o C. 
Samples was taken at specific sampling intervals (1, 
3, 7, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 days). Antibiotics 
concentrations were measured using fluorescence 
polarization immunoassay. 

Results: With regards to gentamicin release, high 
but rapidly decreasing antibiotic levels were de-
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tected within the first week and low concentration 
after the first month. Samples from Group II eluted 
significantly more gentamicin (120%-20% during 
the first month). The influence on the gentamicin 
release was significant but minor when aqueous so-
lution of vancomycin (Group III) was added.

With regards to vancomycin release, high anti-
biotic levels were detected within the first 3 days 
and low concentrations after the first week. Cement 
samples from Group II eluted significantly more 
antibiotic in comparison with samples from Group 
III. 

Conclusions: Bone cements loaded with combi-
nations of gentamicin and vancomycin are more 
effective in releasing gentamicin than bone cements 
with gentamicin as a single drug. Powdered vanco-
mycin in cement samples has better elution char-
acteristics in comparison with aqueous solution of 
vancomycin. 

Key words:  Elution characteristics of antibiotics, genta-
micin, vancomycin, acrylic bone-cement, 
synergic action. 
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Περίληψη

Η μελέτη αποσκοπεί στο να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός 
πρόκλησης των καταγμάτων του στέρνου στα παιδιά, να παρου-
σιάσει την ακτινολογική τους απεικόνιση, να εξετάσει τις βλάβες 
που μπορεί να τα συνοδεύουν καθώς και τις τυχόν επιπτώσεις των 
καταγμάτων αυτών. Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που περι-
λαμβάνει όλα τα παιδιά με κακώσεις θώρακος που νοσηλεύθηκαν 
στην Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ. τα έτη 2005 
και 2006. Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Κλινικής κατά τη 
χρονική αυτή διάρκεια, νοσηλεύθηκαν 50 παιδιά με κακώσεις στο 
θώρακα, είτε μεμονωμένες είτε στα πλαίσια πολυτραυματισμού. 
Τα 19 υποβλήθηκαν επιπλέον σε πλάγια ακτινογραφία στέρνου 
και στα 4 εξ αυτών (3 αγόρια κι ένα κορίτσι) διαπιστώθηκε κά-
ταγμα. Οι ηλικίες των παιδιών αυτών κυμάνθηκαν μεταξύ 3 και 
12 ετών. Και στις τέσσερις περιπτώσεις επρόκειτο για μεμονωμένα 
κατάγματα, λόγω αμέσου αμβλέως τραυματισμού του προσθίου 
θωρακικού τοιχώματος (2 λόγω πτώσης, 1 λόγω άμεσης πλήξης 
και 1 λόγω τροχαίου ατυχήματος) χωρίς ευρήματα από το λοιπό 
απεικονιστικό, εργαστηριακό και ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο. 
Στην πλειοψηφία τους, τα κατάγματα του στέρνου στην παιδική 
ηλικία είναι μεμονωμένα και προκαλούνται από ελάσσονα τραύ-
ματα με σχετικά ήπιο μηχανισμό κάκωσης, σε αντίθεση με την επι-
κρατούσα αντίληψη ότι είναι σπάνια και ότι προκαλούνται μόνο 
μετά από μείζονα τραύματα με βαρύ μηχανισμό κάκωσης. Αυτό 
εξηγεί την απουσία συνοδών βλαβών και κακώσεων στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων. 

Τα κατάγματα του στέρνου 
στην παιδική ηλικία

Σβήρκος Μενέλαος
Τζαντζαρούδη Αικατερίνη 
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Όλα τα παιδιά με κάταγμα στέρνου από έμμεση 
κάκωση, λόγω υπέρκαμψης της θωρακικής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης, θα πρέπει να υποβάλλο-
νται σε ενδελεχή έλεγχο της σπονδυλικής στήλης. 
Σε κάταγμα στέρνου κατά τη βρεφική ή τη νηπια-
κή ηλικία θα πρέπει να τίθεται η υποψία της κακο-
ποίησης.

Εισαγωγή
 
Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η αντίληψη 

ότι τα κατάγματα στέρνου στην παιδική ηλικία 
είναι σπάνια και ότι προκαλούνται μόνο μετά 
από μείζονα τραύματα με βαρύ μηχανισμό κάκω-
σης (π.χ. βαρύ τροχαίο ατύχημα). Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα να υπάρχουν λίγες αναφορές στη βι-
βλιογραφία μεμονωμένων καταγμάτων στέρνου 
στα παιδιά και λίγες μελέτες που να εξετάζουν το 
μηχανισμό πρόκλησης, την ακτινολογική εικόνα, 
τις συνοδές βλάβες αλλά και τον τρόπο αντιμε-
τώπισης και τη μετέπειτα παρακολούθηση των 
καταγμάτων αυτών. Η μελέτη αυτή συμπεραίνει 
ότι η πλειοψηφία των καταγμάτων του στέρνου 
στην παιδική ηλικία αφορά μεμονωμένα κατάγ-
ματα που προκαλούνται από ελάσσονα τραύματα 
με ήπιο σχετικά μηχανισμό κάκωσης και δεν συ-
νοδεύεται συνήθως από βλάβες άλλων οργάνων 
και συστημάτων.

Υλικό - Μέθοδος

Από τη μελέτη των αρχείων της Α΄ Χειρουργι-
κής Κλινικής Παίδων, ανευρέθησαν 50 περιπτώ-
σεις παιδιών με κάκωση θώρακος, είτε μεμονω-
μένης είτε στα πλαίσια πολυτραυματισμού, που 
νοσηλεύθηκαν τα έτη 2005 και 2006. Από αυτά, 
τα 19 πέραν του λοιπού απεικονιστικού ελέγχου 
υποβλήθηκαν επιπλέον σε πλάγια ακτινογραφία 
στέρνου λόγω αναφερόμενης ευαισθησίας κατά 
την ψηλάφηση-πίεση του στέρνου. Σε τέσσερις 
περιπτώσεις διαπιστώθηκε κάταγμα στέρνου. 
Στη μία εκ των τεσσάρων περιπτώσεων έγινε επι-
πλέον αξονική τομογραφία η οποία επιβεβαίωσε 
την ακτινολογική διάγνωση του κατάγματος και 
παρείχε επιπλέον πληροφορίες [εικ.1]. Μελετή-

θηκαν οι μηχανισμοί κάκωσης, τα απεικονιστικά 
ευρήματα (η εντόπιση και το είδος των καταγμά-
των), οι πιθανές συνοδές βλάβες, ο τρόπος αντι-
μετώπισης και η μετέπειτα παρακολούθηση.

Αποτελέσματα

Στη διάρκεια των ετών 2005 και 2006 νοσηλεύ-
θηκαν στην Α` Κλινική Χειρουργικής Παίδων 50 
παιδιά λόγω κάκωσης θώρακος – μεμονωμένης ή 
στα πλαίσια πολυτραυματισμού. Σε τέσσερα από 
αυτά (ποσοστό 8%) διαπιστώθηκε κάταγμα στέρ-
νου. Ο λόγος αρρένων προς θήλεα ήταν 3:1 ενώ 
η ηλικία τους κυμάνθηκε από 3 έως 12 έτη (μέση 
ηλικία 8,5 έτη). Η μέση διάρκεια νοσηλείας ανήλ-
θε σε 3 ημέρες. Και στις τέσσερις περιπτώσεις 
τα κατάγματα προκλήθηκαν από άμεση αμβλεία 
κάκωση και σε καμία περίπτωση από έμμεση κά-
κωση. Σε δύο περιπτώσεις η κάκωση προκλήθηκε 
από πτώση, σε μία περίπτωση προκλήθηκε από 
αμβλεία άμεση πλήξη και στην τελευταία περί-
πτωση προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα στο 
οποίο το θύμα ήταν επιβάτης. Η ανεύρεση του 
κατάγματος έγινε και στις τέσσερις περιπτώσεις 
με πλάγιες ακτινογραφίες στέρνου. Σε δύο περι-
πτώσεις το κάταγμα εντοπίσθηκε στη μεσότητα 
του σώματος του στέρνου, ήταν εγκάρσιο ρωγμώ-
δες. Σε μία περίπτωση το κάταγμα εντοπίσθηκε 
στο κατώτερο τριτημόριο του σώματος του στέρ-
νου, ήταν εγκάρσιο ρωγμώδες. Στην τελευταία 
περίπτωση το κάταγμα εντοπίσθηκε στο ανώτερο 
τριτημόριο του σώματος του στέρνου. Το παιδί 
αυτό υπεβλήθη σε επιπλέον έλεγχο με αξονική 
τομογραφία θώρακος – στέρνου που επιβεβαίωσε 
το ρωγμώδες κάταγμα του ανώτερου τριτημορί-
ου του σώματος στην περιοχή της συμβολής με 
τη λαβή με μικρή πρόσθιο-οπίσθια παρεκτόπιση 
(πρόσθια θέση του σώματος ως προς τη λαβή) και 
συνοδό μικρό οπισθοστερνικό αιμάτωμα [εικ.1]. 
Σε κανένα από τα παιδιά αυτά δε διαπιστώθηκε 
κάταγμα πλευρών ή άλλο εύρημα από τη σπονδυ-
λική στήλη ούτε άλλη νευρολογική σημειολογία. 
Και τα τέσσερα παιδιά υποβλήθηκαν σε πλήρη 
εργαστηριακό έλεγχο (γενική αίματος, βιοχημικό 
έλεγχο συμπεριλαμβανομένης της CK-MB και 
γενική ούρων) που σε όλες τις περιπτώσεις υπήρ-
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ξε φυσιολογικός. Επίσης διενεργήθηκε ηλεκτροκαρδιογρα-
φικός έλεγχος, όπου δεν διαπιστώθηκαν δυσρυθμίες ή άλλα 
παθολογικά ευρήματα. Η αντιμετώπιση ήταν συντηρητική σε 
όλες τις περιπτώσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσμα-
τική αναλγησία. Κατά την επανεξέταση περίπου 3-4 εβδομά-
δες μετά τον τραυματισμό, τα τρία από τα τέσσερα παιδιά δεν 
παραπονέθηκαν για ευαισθησία κατά την πίεση του στέρνου, 
ούτε κατά τις κινήσεις του θώρακα ή τη βαθιά εισπνοή. Το 
τέταρτο παιδί με τη μικρή παρεκτόπιση ανέφερε ήπια ευαι-
σθησία στην πίεση του στέρνου όχι όμως στις κινήσεις και τη 
βαθιά εισπνοή, οπότε και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέ-
ρω λήψη αναλγησίας. 

Συζήτηση

Είναι γνωστό ότι οι κακώσεις του θώρακα στην παιδική 
ηλικία προκαλούν σπάνια κατάγματα, λόγω της ελαστικότη-
τας κι ευκαμψίας των πλευρών. Αυτό στήριζε μέχρι πρότινος 
την αντίληψη, ότι τα μεμονωμένα κατάγματα στέρνου στα 
παιδιά είναι πολύ σπάνια, ότι προκαλούνται μόνο μετά από 
μείζονα τραύματα με βαρύ μηχανισμό κάκωσης (π.χ. βαρύ 
τροχαίο ατύχημα) και ότι συνοδεύονται από βαριές ενδοθω-
ρακικές βλάβες. Μελέτες που διεξήχθησαν τελευταία έδειξαν 
ότι τα μεμονωμένα κατάγματα στέρνου στα παιδιά δεν είναι 
και τόσο σπάνια όσο αρχικά υποστηριζόταν [Ferguson et al 
2003]. Στη δική μας μελέτη το ποσοστό ανήλθε σε 8%. 

Τα μεμονωμένα κατάγματα στέρνου στα παιδιά προκαλού-
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Εικόνα 1. Αξονική τομογραφία θώρακος – στέρνου

νται είτε μετά από άμεση αμβλεία 
κάκωση είτε μετά από έμμεση κάκω-
ση (π.χ. από υπέρκαμψη της σπον-
δυλικής στήλης) [Hocker et al 1994, 
Ferguson et al 2003]. Στη δική μας 
σειρά, και στις τέσσερις περιπτώσεις, 
τα κατάγματα προκλήθηκαν μετά 
από άμεση αμβλεία κάκωση και με 
σχετικά ήπιο μηχανισμό (σε μία μόνο 
περίπτωση λόγω τροχαίου ατυχήμα-
τος). Κι άλλες μελέτες καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι τα μεμονωμένα 
κατάγματα στέρνου προκαλούνται 
στην πλειοψηφία τους από ελάσσονα 
τραύματα και σχετικά ήπιο μηχανισμό 
κάκωσης σε αντίθεση με την πάγια 
αντίληψη που επικρατούσε λίγα χρό-
νια πριν [Ferguson et al 2003]. Σε κά-
ταγμα στέρνου κατά τη βρεφική ή τη 
νηπιακή ηλικία θα πρέπει να τίθεται 
η υποψία της κακοποίησης [Slabinski 
2005]!    

Η πλειοψηφία των καταγμάτων 
του στέρνου είναι εγκάρσια, ρωγ-
μώδη και διαπιστώνονται με πλάγια 
ακτινογραφία στέρνου. Σε καμία 
περίπτωση στη δική μας σειρά δεν 
ανευρέθησαν κατάγματα πλευρών ή 
συνυπάρχουσα κάκωση της σπονδυ-
λικής στήλης παρά τις αναφορές στη 
βιβλιογραφία ότι στο 10% περίπου 
των ενηλίκων με κάταγμα στέρνου 
συνυπάρχει κάκωση σπονδυλικής 
στήλης [Hocker et al 1994]. Πρέπει 
όμως να ληφθούν εδώ υπόψη οι δι-
αφορές μεταξύ παιδιών κι ενηλίκων 
ως προς τους μηχανισμούς κάκωσης 
και τα χαρακτηριστικά του θωρακι-
κού κλωβού. 

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να 
μας δώσει περισσότερες πληροφο-
ρίες το υπερηχοτομογράφημα και 
η αξονική τομογραφία με εντόπιση 
στο στέρνο. Υπάρχει αναφορά στη 
βιβλιογραφία για επίμηκες κάταγ-
μα στέρνου που δεν απεικονίστηκε 



στην πλάγια ακτινογραφία και ήταν απαραίτητη η 
συνδρομή της αξονικής τομογραφίας [Ayrik et al 
2005]. Στα παιδιά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότη-
τες που καθιστούν περισσότερο δύσκολη την ερ-
μηνεία των απεικονιστικών ευρημάτων λόγω του 
αριθμού των πυρήνων οστέωσης και της ποικίλης 
εμφάνισής τους. Επίσης στους εφήβους η συγχόν-
δρωση του σώματος μπορεί να εκληφθεί ως κά-
ταγμα στην πλάγια ακτινογραφία στέρνου. Τέλος 
το υπερηχοτομογράφημα είναι λιγότερο χρήσιμο 
στα παιδιά με διάχυτη παρά με εντοπισμένη στερ-
ναλγία [Hübner et al 2000].

Αναφορικά με την ανάγκη νοσηλείας των παι-
διών με μεμονωμένα κατάγματα στέρνου, εφό-
σον είναι αιμοδυναμικά σταθερά με φυσιολογική 
ακτινογραφία θώρακος, φυσιολογικό ηλεκτρο-
καρδιογράφημα και φυσιολογικό εργαστηριακό 
έλεγχο οι περισσότεροι συγγραφείς δεν συστή-
νουν εισαγωγή στο νοσοκομείο κι αναφέρουν 
πολύ καλή έκβαση [Jackson M et al 1992, Wright 
1993, Heyes et al 1993, Hocker et al 1994, Roy-
Shapira et al 1994, Ferguson et al 2003]. Στη δική 
μας σειρά τα παιδιά νοσηλεύθηκαν στην Κλινική 
από 2 έως 5 ημέρες. Η αντιμετώπισή τους ήταν 
συντηρητική κυρίως με αναλγητικά και η έκβαση 
επίσης πολύ καλή. 

Κατά την επανεξέταση 3-4 εβδομάδες μετά τον 
τραυματισμό, τα τρία από τα τέσσερα παιδιά δεν 
παραπονέθηκαν για ευαισθησία στην πίεση του 
στέρνου, κατά τις κινήσεις ή τη βαθιά εισπνοή. Το 
τέταρτο παιδί με τη μικρή παρεκτόπιση, ανέφερε 
ήπια ευαισθησία στην πίεση του στέρνου όχι όμως 
στις κινήσεις και τη βαθιά εισπνοή, οπότε δεν κρί-
θηκε απαραίτητη η περαιτέρω λήψη αναλγησίας.

Συμπεράσματα

Τα κατάγματα του στέρνου συχνά είναι μεμο-
νωμένα και στην πλειοψηφία τους προκαλούνται 
από ελάσσονα τραύματα με σχετικά ήπιο μηχανι-
σμό κάκωσης. Αυτό εξηγεί την απουσία συνοδών 
ενδοθωρακικών βλαβών στις περισσότερες των 
περιπτώσεων. Ο συνηθέστερος τύπος στερνι-
κού κατάγματος είναι το μεμονωμένο ρωγμώδες 
εγκάρσιο κάταγμα. Τα παιδιά με μεμονωμένα κα-

τάγματα στέρνου εφόσον είναι σε καλή κατάστα-
ση, αιμοδυναμικά σταθερά με φυσιολογική ακτι-
νογραφία θώρακος, φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα και φυσιολογικό εργαστηριακό έλεγχο, 
δεν εισάγονται στο Νοσοκομείο κι επιστρέφουν 
με οδηγίες για κατ’ οίκον νοσηλεία. Όλα τα παιδιά 
με κάταγμα στέρνου από έμμεση κάκωση, λόγω 
υπέρκαμψης της θωρακικής μοίρας της σπονδυ-
λικής στήλης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εν-
δελεχή έλεγχο της σπονδυλικής στήλης. Τέλος σε 
κάταγμα στέρνου κατά τη βρεφική ή τη νηπιακή 
ηλικία θα πρέπει να τίθεται η υποψία της κακο-
ποίησης.

Abstract 

“Sternal fractures in children”

Svirkos M, Tzantzaroudi Α, Filippopoulos A, 
Zavitsanakis A

1st Pediatric Surgery Department of “Aristo-
teles” University of Thessaloniki,
 “G. Gennimatas” Hospital

The purpose of this study was to gain insight into 
the causative mechanisms of sternal fractures, their 
radiological appearance, accompanying injuries 
and possible complications. The study was retro-
spective and included all children who were admit-
ted to the 1st Pediatric Surgery Department of “Ar-
istoteles” University of Thessaloniki after thoracic 
trauma during 2005 and 2006. During these years 
were admitted 50 children with thoracic injuries ei-
ther isolated or as a part of multiple traumas. 19 
children underwent lateral radiography of the ster-
num and 4 of them (3 boys and 1 girl) had radio-
logical evidence of sternal fracture. The age range of 
children was 3 to 12 years (mean age 8,5 years). All 
4 patients had isolated, transversal anterior corti-
cal sternal fracture caused by direct blunt trauma to 
the anterior thoracic wall (2 caused by falling, 1 by 
direct blow and 1 by motor vehicle crash) with no 
abnormal laboratory or electrocardiographic find-
ings. Conclusively the majority of sternal fractures 
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in children are isolated, transversal, anterior corti-
cal and often caused by surprisingly minor trauma. 
Thus, commonly there are no accompanying intra-
thoracic injury. All children having sternal fracture 
caused by indirect injury due to thoracic spine hy-
perflexion, should undergo careful examination of 
the spine. Finally, sternal fracture during infancy 
and early childhood must awake suspicions of child 
abuse.

Key words: sternal farcture, children   
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Περίληψη

Ο τραυματικός ακρωτηριασμός του αντίχειρα αποτελεί, όπως 
γνωρίζουμε, απόλυτη ένδειξη επανασυγκολλήσεως.

Παρουσιάζεται ασθενής με πλήρη τραυματικό ακρωτηριασμό 
αντίχειρα και δείκτη (αρ) χειρός, στον οποίο έγινε επέμβαση ανα-
κατασκευής του αντίχειρα με μετάθεση του ακρωτηριασθέντος 
δείκτη.

Άνδρας 60 ετών προσήλθε με πλήρη τραυματικό ακρωτηριασμό 
του (αρ) του αντίχειρα στο ύψος της μεσότητας του μετακαρπίου 
και του δείκτη συστοίχως στο ίδιο ύψος. Ο τραυματισμός οφειλό-
ταν σε εργατικό ατύχημα. Κατά την προσέλευση στο ΤΕΠ, είχαν 
παρέλθει 3 ώρες από τη στιγμή του τραυματισμού. Τα ακρωτηρι-
ασθέντα μέλη (αντίχειρας και δείκτης) είχαν συντηρηθεί ικανο-
ποιητικά. Ο αντίχειρας είχε υποστεί αρκετού βαθμού σύνθλιψη, 
ενώ ο δείκτης πολύ μικρότερη. Ο ασθενής οδηγήθηκε άμεσα στο 
χειρουργείο, όπου κρίθηκε μη βιώσιμος ο αντίχειρας και αποφασί-
σθηκε αντιχειροποίηση του δείκτη, η οποία και ετελέσθη. Η ανα-
κατασκευή των ανατομικών στοιχείων έγινε με την κλασική σειρά: 
οστούν, τένοντες, αγγεία, νεύρα, σύγκλειση δέρματος. Μέρος του 
δέρματος του ακρωτηριασθέντος αντίχειρος χρησιμοποιήθηκε για 
την κάλυψη ελλείμματος δέρματος στην περιοχή της πρώτης με-
σοδακτύλιας πτυχής και του κολοβώματος του δείκτου. Ο ασθε-
νής μετεγχειρητικώς κρατήθηκε σε ζεστό δωμάτιο και ετέθη σε 
αντιπηκτική αγωγή. 

Tρεις μήνες μετά, ο ασθενής δεν έχει παρουσιάσει καμιά μετεγ-

Αντιχειροποίηση δείκτη σε τραυ-
ματικό ακρωτηριασμό (Αρ) αντί-
χειρος και (Αρ) δείκτη
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χειρητική επιπλοκή: αρτηριακή ανεπάρκεια, φλε-
βική συμφόρηση, λοίμωξη ή δυσανεξία στο ψύχος. 
Μικρής έκτασης νέκρωση του δερματικού αυτο-
μοσχεύματος αντιμετωπίσθηκε με χειρουργικό 
καθαρισμό και επούλωση κατά δεύτερο σκοπό. Η 
λειτουργικότητα του χεριού είναι πολύ ικανοποιη-
τική.

Σε περιπτώσεις πλήρους μετατραυματικού ακρω-
τηριασμού του αντίχειρα και του δείκτου στο ίδιο 
χέρι, χωρίς ιδιαίτερη σύνθλιψη του δείκτη, με χρό-
νο ψυχρής ισχαιμίας κάτω των 6 ωρών, η επέμβα-
ση αντιχειροποίησης του δείκτη χρησιμοποιώντας 
μικροχειρουργικές τεχνικές και τηρουμένων των 
αρχών των επανασυγκολλήσεων, έχει καλά αποτε-
λέσματα.

Εισαγωγή

 Η επανασυγκόλληση  επί  τραυματικών ακρω-
τηριασμών στο χέρι έχει, όπως είναι γνωστό, συ-
γκεκριμένες ενδείξεις και αντενδείξεις. Η παιδι-
κή ηλικία, η συμμετοχή πολλών δακτύλων στο 
ακρωτηριαστικό τραύμα, το επίπεδο ακρωτηρι-
ασμού περιφερικώς της κατάφυσης του επιπολής 
καμπτήρα του δακτύλου συστοίχως και, τέλος ο 
ακρωτηριασμός στο επίπεδο του καρπού ή κε-
ντρικότερα καθώς και ο ακρωτηριασμός στον 
αντίχειρα, αποτελούν ενδείξεις επανασυγκολλή-
σεως. Από την άλλη πλευρά, το επίπεδο ακρωτη-
ριασμού κεντρικότερα της καταφύσεως του επι-
πολής καμπτήρα, η παρουσία σύνθλιψης, τα πολ-
λαπλά επίπεδα ακρωτηριασμού, η γνωστή από το 
ιστορικό του ασθενούς αρτηριοσκλήρυνση, η δια-
πίστωση σοβαρής τραυματικής αγγειακής βλάβης 
και, τέλος, οι νοητικά ασταθείς ασθενείς που κρί-
νεται απίθανο ότι θα συνεργασθούν, αποτελούν 
αντενδείξεις για επανασυγκόλληση.

Πολύ σημαντικό παράγοντα αποτελεί και ο 
χρόνος ισχαιμίας. Επανασυγκόλληση δε συνιστά-
ται όταν έχουμε θερμή ισχαιμία άνω των 6 ωρών 
ή ψυχρή άνω των 12, αν και υπάρχουν αποκλίσεις 
ως προς τον αριθμό των ωρών από συγγραφέα σε 
συγγραφέα.. Το ακρωτηριασθέν άκρο πρέπει να 
μεταφερθεί στο νοσοκομείο τυλιγμένο σε γάζα δι-
αποτισμένη σε R/L, όλο δε το παραπάνω σύστημα 

να είναι εσώκλειστο σε πλαστικό σακουλάκι, το 
οποίο με τη σειρά του να βρίσκεται εντός πάγου.

 Η κλασική σειρά ανακατασκευής των ανατομι-
κών στοιχείων κατά την επανασυγκόλληση είναι: 
(1) οστούν, (2) εκτείνων τένοντας, (3) καμπτήρας 
τένοντας, (4)αρτηρίες, (5) φλέβες, (6) νεύρα. Επί 
ακρωτηριασμού περισσοτέρων του ενός δακτύ-
λων, η σειρά επανασυγκόλλησης είναι: αντίχειρας, 
μέσος, παράμεσος, μικρός και, τέλος, δείκτης.

Στη μετεγχειρητική αγωγή περιλαμβάνονται: 
νοσηλεία σε θερμό δωμάτιο, επαρκής ενυδάτωση, 
ασπιρίνη, διπυριδαμόλη, ηπαρίνες χαμηλού μορι-
ακού βάρους και ηπαρίνη αν κριθεί αναγκαίο. Η 
νικοτίνη, η καφεϊνη και η σοκολάτα απαγορεύο-
νται. Σημαντικότατο ρόλο παίζει η κλινική παρα-
κολούθηση της χροιάς του δέρματος, της τριχοει-
δικής επαναγγείωσης και της θερμοκρασίας του 
δέρματος, ενώ η πιο αξιόπιστη μέθοδος μετεγχει-
ρητικής παρακολούθησης παραμένει η χρήση του 
Doppler για την καταγραφή του σφυγμού.

 Άμεσες επιπλοκές είναι η αρτηριακή και η φλε-
βική ανεπάρκεια, οι οποίες αντιμετωπίζονται με 
ανύψωση του χειρουργημένου χεριού ή τοποθέ-
τησή του σε χαμηλότερο επίπεδο, ανάλογα με το 
πρόβλημα, καθώς και με κατάλληλη φαρμακευτι-
κή αγωγή. Οι απώτερες επιπλοκές είναι : (1) λοί-
μωξη (2) δυσανεξία στα ψυχρά ερεθίσματα που 
μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο έτη μετά την 
επανασυγκόλληση.

 Στην περίπτωση που έχουμε ακρωτηριασμό 
στον αντίχειρα και ο  ακρωτηριασθείς δάκτυλος 
δεν προσκομίζεται σε καλή κατάσταση, δηλα-
δή με υψηλού βαθμού σύνθλιψη, είναι δυνατή η 
μετάθεση ενός άλλου δακτύλου, όπως ο δείκτης, 
οπότε τελείται η λεγόμενη αντιχειροποίηση του 
δείκτη. Η επέμβαση αυτή γίνεται όπως και στις 
περιπτώσεις πλήρους απλασίας ή σοβαρής υπο-
πλασίας του αντίχειρα, π.χ. σε πλήρη απουσία του 
αντίχειρα (τύπος υποπλασίας Blauth V ή Blauth 
IV). 

Υλικό - μέθοδος

 Άνδρας, 60 ετών, δεξιόχειρας προσήλθε στη 
γενική εφημερία του νοσοκομείου μας με πλήρη 
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τραυματικό ακρωτηριασμό του (αρ) του αντίχει-
ρα στο ύψος της μεσότητας του μετακαρπίου και 
του δείκτη συστοίχως στο ίδιο ύψος. Ο τραυμα-
τισμός οφειλόταν σε εργατικό ατύχημα (εγκλω-
βισμός-σύνθλιψη σε μηχανή) (Εικ 1) . Κατά την 
προσέλευση στο ΤΕΠ, είχαν παρέλθει 3 ώρες από 
τη στιγμή του τραυματισμού.

  Τα ακρωτηριασθέντα μέλη (αντίχειρας και δεί-
κτης) είχαν συντηρηθεί ικανοποιητικά, δηλαδή 

είχαν τυλιχθεί σε διαποτισμένη με φυσιολογικό 
ορό γάζα, η οποία ήταν τοποθετημένη μέσα σε 
κλειστή μικρή σακούλα η οποία με τη σειρά της 
είχε τοποθετηθεί μέσα σε πάγο. Ο αντίχειρας είχε 
υποστεί αρκετού βαθμού σύνθλιψη, με αποτέλε-
σμα τα μαλακά μόρια να μη βρίσκονται σε ικανο-
ποιητική κατάσταση, ενώ ο δείκτης πολύ μικρότε-
ρη και βρισκόταν σε καλή κατάσταση (Εικ 1,2,3).

 Ο ασθενής δεν ανέφερε παθολογικά προβλήμα-
τα, δεν ήταν καπνιστής και δεν είχε διαγνωσμένο 
πρόβλημα αρτηριοσκλήρυνσης. Ήταν ιδιαίτερα 
συνεργάσιμος και ανέφερε ότι στην καθημερινή 
του ζωή και στην εργασία του χρησιμοποιούσε 
πολύ τα χέρια του.

Ο ασθενής οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο, 
αφού πρώτα ετέθη σε τριπλή ενδοφλέβια αντιβί-
ωση. Στη διάθεση του χειρουργού και των βοη-
θών του υπήρχαν προσοφθάλμιοι μεγενθυντικοί 
φακοί και μικροσκόπιο, καθώς και πλήρης λοι-
πός εξοπλισμός μικροχειρουργικών επεμβάσεων. 
Λόγω της μεγάλης σύνθλιψης των μαλακών μο-
ρίων και της αδυναμίας διακρίσεως και διαχωρι-
σμού των διαφόρων ανατομικών στοιχείων, ιδία 
των αγγείων  κρίθηκε μη βιώσιμη μια πιθανή επα-
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1. Κλινική εικόνα κατά την προσαγωγή στο ΤΕΠ

2. Ακτινολογική εικόνα ακρωτηριασθέντων δακτύλων
 κατά την προσαγωγή στο ΤΕΠ.

3. Ακτινολογική εικόνα χειρός
 κατά την προσαγωγή στο ΤΕΠ 



νασυγκόλληση του αντίχειρα και αποφασίσθηκε 
αντιχειροποίηση του δείκτη. 

 Κατ’αρχήν, έγινε χειρουργικός καθαρισμός και 
διαμόρφωση του κεντρικού οστικού τμήματος με 
μικρή βράχυνση του πρώτου μετακαρπιου.   Η 
ανακατασκευή των ανατομικών στοιχείων έγινε 
με την κλασική σειρά: οστούν, τένοντες, αγγεία, 
νεύρα, σύγκλειση δέρματος.

Η οστεοσύνθεση έγινε με τη βοήθεια δύο βελο-
νών Kirschner (K-Wires). Ιδιαίτερη μέριμνα ελή-
φθη, ώστε η τοποθέτηση του νέου αντίχειρα στο 
χώρο ως προς τα λοιπά δάκτυλα να προσομοιάζει 
στη φυσιολογική (40 μοίρες απαγωγή, 15 μοίρες 
έκταση και 120 μοίρες πρηνισμό του μετακαρπί-
ου)  (Εικ 4,5). Στη συνέχεια έγινε η ανακατασκευή 
των τενόντων. Συνερράφη ο εκτείνων το δείκτη 
με το κεντρικό τμήμα του μακρού εκτείνοντα τον 
αντίχειρα, και ακολούθως ο εν τω βάθει καμπτή-
ρας του δείκτη με το κεντρικό τμήμα του μακρού 
καμπτήρα τον αντίχειρα.

 Διατηρώντας την αρτηριακή πίεση σε υψηλά 
σχετικά επίπεδα, ακολούθησε η συρραφή των αρ-
τηριών. Η συρραφή έλαβε χώρα με τη βοήθεια του 
μικροσκοπίου. Χορηγήθηκε ενδοφλεβίως  ηπαρίνη 
και χρησιμοποιήθηκαν θερμά επιθέματα μέχρι να 
διαπιστωθεί ικανοποιητική λειτουργία των αναστο-
μώσεων και κυκλοφορία στο νέο αντίχειρα. Συνερ-
ράφησαν δύο αρτηρίες. Για κάθε μία, στη συνέχεια, 
έγινε αναστόμωση και σε δύο φλέβες.

 Στη συνέχεια, έγινε υπό το μικροσκόπιο συρ-
ραφή του ωλενίου δακτυλικού νεύρου του δείκτη 
με το ραχιαίο δακτυλικό κλάδο του κερκιδικού 
νεύρου.

 Τέλος έγινε διαμόρφωση του κολοβώματος 
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5. Ακτινολογική εικόνα οστεοσύνθεσης

4. Διεγχειρητική εικόνα μετά την οστεοσύνθεση

6.  Το αυτόλογο δερματικό μόσχευμα.

του δείκτη και συρραφή ολοκλήρου του τραύ-
ματος. Μέρος του δέρματος του ακρωτηριασθέ-
ντος αντίχειρα χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη 
ελλείμματος δέρματος στην περιοχή της πρώτης 
μεσοδακτύλιας πτυχής και του κολοβώματος του 
δείκτου (προηγήθηκε defatting του δερματικού 
μοσχεύματος)  (Εικ 6,7).



  Ο ασθενής μετεγχειρητικά κρατήθηκε σε ζεστό 
δωμάτιο και ετέθη σε αντιπηκτική αγωγή (αρχι-
κώς ηπαρίνη και στη συνέχεια ηπαρίνη χαμηλού 
μοριακού βάρους. Τοποθετήθηκε νάρθηκας υπο-
στήριξης της ΠΧΚ και του αντίχειρα. Δόθηκε 
προσοχή, ώστε η περίδεση να μην πιέζει τα ανα-
στομωμένα αγγεία. Χρησιμοποιήθηκαν και θερμά 
επιθέματα. Το χρώμα και η σπαργή του πολφού 
του νέου αντίχειρα καθώς και η τριχοειδική επα-
ναπλήρωση εξετάζονταν σε τακτά χρονικά δια-
στήματα. Δεν παρουσιάσθηκαν προβλήματα άμε-
σα μετεγχειρητικά στη φλεβική επαναφορά και 
δε χρειάσθηκε να ανυψωθεί το χέρι πάνω από το 
επίπεδο της καρδιάς. Τρεις εβδομάδες μετά αφαι-
ρέθηκε η αρχική επίδεση και τα ράμματα. Μεταξύ 
της τρίτης και της έκτης ΜΤΓΧ εβδομάδας χρη-
σιμοποιήθηκιε πάλι νάρθηκας ο οποιος αφαιρείτο 
κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Ο ασθενής εν-
θαρρυνόταν να κινεί τον αντίχειρα εκτελώντας 
ήπιες υποβοηθούμενες ενεργητικές και παθητικές 
ασκήσεις. Μετά την έκτη εβδομάδα, αφαιρέθηκε 
ο νάρθηκας και τοποθετήθηκε μικρότερος μόνο 
για τον αντίχειρα και μόνον τη νύκτα. 

 Αποτελέσματα

Tρεις μήνες μετά, ο ασθενής δεν έχει παρου-
σιάσει καμιά μετεγχειρητική επιπλοκή: αρτηρια-
κή ανεπάρκεια, φλεβική συμφόρηση, λοίμωξη ή 
δυσανεξία στο ψύχος. Μικρής έκτασης νέκρωση 
του δερματικού αυτομοσχεύματος αντιμετωπί-
σθηκε με χειρουργικό καθαρισμό και επούλωση 
κατά δεύτερο σκοπό (Εικ 8). Σημειώνεται θετικό 
σημείο Tinnel περιφερικά της νευρορραφής και 
αισθητικότητα στη βάση του νεόυ αντίχειρα.  Η 
λειτουργικότητα του χεριού κρίνεται ικανοποιη-
τική (Εικ 9).

  
Συζήτηση

 Ο αριθμός των εργασιών που αφορούν στην 
αντιχειροποίηση του δείκτη μετά από ακρωτη-
ριασμό του αντίχειρα στον οπόιο η επανασυ-
γκόλληση δεν είναι δυνατή, είναι σχετικά μικρός. 
Τριαντατέσσερις (34) ασθενείς περιγράφονται 
στο περιοδικό Microsurgery από τον καθηγητή 
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7.  Εικόνα του χεριού στο τέλος του χειρουργείου.  8. Κλινική εικόνα στους 3 μήνες.
Το κοσμητικό αποτέλεσμα κρίνεται πολύ καλό.
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Παναγιώτη Σουκάκο το 1994. Οι περισσότεροι 
από αυτούς, σχεδόν όλοι, είχαν ακρωτηριασμό 
σε πολλαπλά δάκτυλα, σε ένα ή και στα δύο άνω 
άκρα. Ο Foucher και οι συνεργάτες του περιέ-
γραψαν στο περιοδικό JBJS το 1996 είκοσι επτά 
(27) ασθενείς με παρόμοιους ακρωτηριασμούς. 
Σε αυτούς, όμως, το τμήμα του δείκτη που χρη-
σιμοποιήθηκε για να προκύψει ο νέος αντίχειρας 
δεν ήταν το ακρωτηριασμένο,  αλλά το κολόβωμα 
που είχε απομείνει στη δεύτερη ακτίνα. 

Τέλος, συναντούμε την ενδιαφέρουσα εργασία 
του Ishida, δημοσιευμένη στο περιοδικό Plastic 
and Reconstructive Surgery το Μάρτιο του 2006. 
Περιγράφει οκτώ (8) ασθενείς, ο ακρωτηριασμός 
όμως αφορούσε μόνον στον αντίχειρα. Ο δείκτης 
δεν είχε καμιά βλάβη. Επίσης, σε έναν από τους 
οκτώ ο ακρωτηριασμός δεν ήταν αποτέλεσμα 
τραυματισμού, αλλά κακοήθους όγκου.

 Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η λειτουρ-
γικότητα του αντίχειρα σε σχέση με τα άλλα δά-
κτυλα κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση, καθώς η 
ικανότητα της αντιθέσεώς του συνεπάγεται την 
ικανότητα συλλήψεως αντικειμένων. Ο Ishida 
ξεκινά την εργασία του αναφέροντας ότι το 40% 
της λειτουργικότητας του χεριού οφείλεται στον 
αντίχειρα και το υπόλοιπο 60% σε όλα τα άλλα 
δάκτυλα μαζί (Ishida 2006). Σύμφωνα με τον Κα-
θηγητή Σουκάκο, άλλωστε, οι δύο σημαντικότε-
ρες απόλυτες ενδείξεις επανασυγκολλήσεως επί 
ακρωτηριασμού είναι ο ακρωτηριασμός του αντί-
χειρα και ο ακρωτηριασμός πολλαπλών δακτύ-
λων (Soucacos 1994).

 Όταν η επανασυγκόλληση του ιδίου του αντί-

χειρα δεν κρίνεται δυνατή λόγω συνθλίψεως ή 
άλλων κριτηρίων, η αντιχειροποίηση του δείκτη 
είναι η αμέσως καλύτερη επιλογή του μικροχει-
ρουργού (Σουκάκος, 1994). Το κοσμητικό αποτέ-
λεσμα είναι πού καλό. Η ικανότητα αντιθέσεως 
και η συλληπτική ικανότητα είναι σε πολύ ικανο-
ποιητικά επίπεδα και, τέλος, διατηρείται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το εύρος της παλάμης, 
κάτι πολύ σημαντικό για την εξασφάλιση του 
ισχυρού δραγμού (power grasp). Στους ασθενείς 
με ακρωτηριασμό σε πολλαπλά δάκτυλα αντιχει-
ροποίηση γίνεται στο λιγότερο κατεστραμμένο 
δάκτυλο.

 Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της επιλο-
γής του δείκτη για την ανακατασκευή του αντί-
χειρα είναι ότι οι αναστομώσεις των αγγείων, 
αρτηριών και φλεβών, επιτυγχάνονται συνήθως 
χωρίς τάση, με καλύτερη συνεπώς πρόγνωση 
(Σουκάκος 1994). Την εν λόγω διαπίστωση κά-
ναμε καθώς προβαίναμε στις αγγειακές αναστο-
μώσεις και στο δικό μας ασθενή. Το ενδοθήλιο 
μάλιστα των αγγείων θεωρείται ότι βρίσκεται σε 
κατάσταση όσο το δυνατό πλησιέστερη προς τη 
φυσιολογική.

  Στον ασθενή που περιγράφουμε ο ακρωτηρια-
σμός του αντίχειρα εμπίπτει στην κατηγορία τρία 
(3) κατά την ταξινόμηση των Campbell Reid και 
McGrouther (Campbell 1986), δηλαδή είναι δια 
του μετακαρπίου με διατήρηση μέρους των μυών 
του θέναρος.

 Για την οστεοσύνθεση επιλέξαμε δύο K-wires 
τοποθετημένα χιαστί διακαταγματικώς. Την ίδια 
επιλογή έκανε και ο Foucher σε είκοσι (20) από 
τους είκοσι επτά ασθενείς του (Foucher 1996).

Συμπεράσματα

Σε περιπτώσεις πλήρους μετατραυματικού α-
κρωτηριασμού του αντίχειρα και του δείκτου στο 
ίδιο χέρι, χωρίς ιδιαίτερη σύνθλιψη του δείκτη, 
με χρόνο ψυχρής ισχαιμίας κάτω των 6 ωρών, η 
επέμβαση αντιχειροποίησης του δείκτη χρησιμο-
ποιώντας μικροχειρουργικές τεχνικές και τηρου-
μένων των αρχών των επανασυγκολλήσεων, έχει 
καλά αποτελέσματα.

9. Λειτουργικό αποτέλεσμα στους 3 μήνες. 
Δραγμός με τα δύο πρώτα δάκτυλα.
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   Η επιλογή του δείκτη για αντιχειροποίηση πα-
ρουσιάζει σαφή λειτουργικά και κοσμητικά απο-
τελέσματα.

  
 Abstract

Thumb Reconstruction with Index Transfer af-
ter Traumatic Amputation of (L) Thumb and 
Index.

K.Ditsios, D. Kapoutsis, P. Givisis, An. Christo-
doulou, J.Pournaras.

It is well known that traumatic amputation of the 
thumb is an absolute indication for replantation.

We present a patient with traumatic amputation 
of  his left thumb and index. He was treated with 
thumb reconstruction by means of index transfer.

The  60 years old patient was admitted in the 
Emergency Department of our Hospital with a 
traumatic amputation of his left thumb at the mid-
dle of the  metacarpal bone, as well as his left in-
dex at the same level. The accident had taken place 
during work. Three hours had passed from the mo-
ment of  the amputation. The cut-off thumb and 
index were well-preserved. The thumb was fairly 
mangled, whereas the index showed a better soft-
tissue status. The patient was immediately admitted 
to the Operating Room, where thumb replantation 
was considered to be non-viable and the decision 
made was to transfer the cut-off index to the first 
ray. Classic reconstruction sequence was followed; 
bone, tendons, arteries, veins, nerves, skin. Part of 
the skin from the cut-off thumb was used to cover 
the index’ stump and for the reconstruction of the 
first web space. Post-operatively the patient was 
kept in a warm room and was put under antico-
agulant therapy.

Followed-up for three months, the patient  has 
not suffered from any complications; arterial insuf-
ficiency, inadequate venous outflow, infection and 
cold intolerance. Only  limited skin necrosis in the 
autologous free skin flap was the sole complication. 
This was treated sufficiently with surgical debride-
ment. The overall functioning of the hand is very 
satisfactory.

Post-traumatic ipsilateral thumb and index am-
putation with cold ischemia-time less than 6 hours 
and given good index’ soft tissue status can be well 
treated with index trasnfer-thumb reconstruction. 
It is essential, though, that microsurgical techniques 
are used and replantation rules are thoroughly fol-
lowed. 

key words:  thumb reconstruction, amputation, thumb.
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Περίληψη

Στους ψευδοσαρκωματώδεις όγκους των μυών περιλαμβάνονται 
α) οζώδης περιτονίτις β) διηθητική περιτονίτις και γ) διηθητική 
μυοσίτις. Η διηθητική μυοσίτις είναι μία σπάνια καλοήθης πάθηση 
των μυών της οποίας η κλινική και ιστολογική εικόνα μοιάζει με 
σάρκωμα γι΄ αυτό και ονομάζεται από τους ξένους συγγραφείς και 
ψευδοσάρκωμα (pseudosarcoma). Λόγω της γρήγορης ανάπτυξης 
του όγκου, δημιουργείται συνήθως η εντύπωση κακοήθειας και 
πραγματοποιούνται κάποιες φορές και ακρωτηριαστικές επεμβά-
σεις καθώς και επιβαρυντικές θεραπείες, τις οποίες μπορούμε να 
αποφύγουμε αν έχουμε υπ’ όψη μας τη νόσο, διότι ο όγκος έχει 
πολύ καλή πρόγνωση είτε αφεθεί ως έχει είτε γίνει μερική ή ολική 
εκτομή. Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας ασθενούς 73 ετών με 
διηθητική μυοσίτιδα στο αντιβράχιο. 

Διηθητική μυοσίτις (σπάνιος 
ψευδοσαρκωματώδης όγκος)

Παρουσίαση περίπτωσης

Ε.Ι. Φούφουλας1,
Ι. Μέλλιος1

Λ. Παπαδημητρίου1

Δ. Χατζημπούγιας2,
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Εισαγωγή 

Οι ψευδοσαρκωματώδεις όγκοι δεν είναι συνή-
θεις και η διηθητική μυοσίτις (Δ.Μ) είναι η σπα-
νιότερη εξ αυτών με χαρακτηριστικό την ταχεία 
ανάπτυξη. H ΔΜ είναι δύσκολο να διαφοροδια-
γνωσθεί από τη διηθητική περιτονίτιδα διότι μοι-
άζουν μεταξύ τους ακόμα και ιστολογικά (Παπα-
δημητρίου 1990, Kent και συν 2002). 

Ο πρώτος που περιέγραψε την πάθηση είναι 
ο Ackerman το 1958 ακολουθεί ο Kern (1960) 
με 7 περιπτώσεις και μετά ο Εnzinger με 33 πε-
ριπτώσεις το 1976. Παρουσιάζεται κυρίως στους 
μυς του ώμου και του βραχίονα (Παπαδημητρίου 
1990, Kern 2002) σε ηλικίες άνω των 45 ενώ έχουν 
αναφερθεί και περιπτώσεις στον κορμό και στην 
περιοχή του αυχένα. Σπανιότερα έχουν αναφερθεί 
στην παιδική ηλικία.

 Μέχρι το 2002 οι περιπτώσεις ΔΜ στη διεθνή 
βιβλιογραφία ήταν λιγότερες από 100. Στην Ελλη-
νική βιβλιογραφία δε βρήκαμε, στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων μας, κάτι ανάλογο αν και υπάρχει 
ανακοίνωση από Έλληνες σε ξενόγλωσσο περιο-
δικό (Pagonidis και συν 2005). 

Η πάθηση λόγω της γρήγορης ανάπτυξης του 
οιδήματος και του άλγους δίνει την εικόνα σαρ-
κώματος, γι’ αυτό και στην αγγλική βιβλιογρα-
φία αναφέρεται και ως ψευδοσάρκωμα (pseudo 
sarcoma). Είναι φλεγμονώδης όγκος με καλή 
πρόγνωση, αυτοπεριοριζόμενος. Έχει αναφερθεί 
πλήρης ίαση και μετά από μερική εκτομή, χωρίς 
υποτροπή, όπως φυσικά και μετά από ριζική εκτο-
μή. Kαι στην περίπτωσή μας έγινε πλήρης αφαί-
ρεση του διότι είχαμε την εντύπωση πως επρόκει-
το για σάρκωμα.

 

Περιγραφή περίπτωσης

Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας ασθενούς 
73 χρονών η οποία προσήλθε στα εξωτερικά ια-
τρεία του Νοσοκομείου μας με οίδημα και άλγος 
στο αριστερό αντιβράχιο. Το ιστορικό της άρχισε 
με αίσθηση νυγμού στην παλαμιαία επιφάνεια του 
αντιβραχίου κα εξελίχθηκε μέσα σε τρεις εβδομά-
δες σε εξέρυθρη, επώδυνη, σκληρή διόγκωση. Από 

το ιστορικό δεν αναφέρει ούτε τραυματισμό ούτε 
λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Αναφέρει 
Ca μαστού και μαστεκτομή δεξιά το 1995, χωρίς 
να λάβει ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ή να κάνει 
ακτινοθεραπεία αλλά μόνο τακτική παρακολού-
θηση ανά εξάμηνο με τελευταίο επανέλεγχο προ 2 
μηνών. Αναφέρει επίσης λήψη αντικαταθλιπτικών 
φαρμάκων τα τελευταία 5 χρόνια. 

Εδόθη αμέσως αγωγή με αντιβίωση και μη στε-
ροειδή αντιφλεγμονώδη, ο αιματολογικός έλεγ-
χος ήταν φυσιολογικός και διενεργήθηκε μαγνη-
τική τομογραφία με χορήγηση παραμαγνητικής 
σκιαστικής ουσίας.

Η εξέταση έγινε σε σύστημα PHILIPS Gyroscan 
Intera 1.0 T και έγιναν τομές σε τρία επίπεδα με 
ακολουθίες T1-W, T2-W και SPIR πριν και μετά 
την ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής σκια-
στικής ουσίας (Εικ 1,2,3).

Ευρήματα

Στη μαγνητική τομογραφία παρατηρήθηκε ση-
μαντικού βαθμού ατρακτοειδής διόγκωση του 
βραχιονοκερκιδικού μυός, με διάχυτα παθολογι-
κή ένταση σήματος και παθολογικό εμπλουτισμό 
της γαστέρας του, που συνοδευόταν από οίδημα 
και παθολογική συλλογή κατά μήκος των περιτο-
νιών και στον επιπολής υποδόριο ιστό που περι-
βάλλει όλο το αντιβράχιο.

Επί απουσίας πρόσφατης κάκωσης, στη δια-
φορική διάγνωση θα ληφθούν υπ’ όψη τόσο η 
φλεγμονή όσο και η δευτεροπαθής εντόπιση του 
όγκου, δεδομένου του ιστορικού, αν και δεν απει-
κονιζόταν εστιακή ογκόμορφη βλάβη.

Όπως φαίνεται και από το πόρισμα δεν είχαμε 
άλλη επιλογή από την ανοικτή βιοψία, η οποία 
έγινε μια εβδομάδα μετά από την αρχική εξέταση, 
οπότε και κλινικά υπήρχε μια ελαφρά υποχώρηση 
του οιδήματος και της ερυθρότητας. Έγινε τομή 
κατά μήκος του βραχιονοκερκιδικού μυός ο οποίος 
ήταν διογκωμένος με υπέρυθρη χροιά χωρίς συμ-
φύσεις με τους παρακείμενους ιστούς (Εικόνα 4).

 Έγινε ριζική εκτομή του μυός και στάλθηκε για 
ιστολογική εξέταση. Η μικροσκοπική εξέταση το-
μών Η-Ε έδειξε: παρουσία ογκοειδούς εξεργασίας 
του συνδετικού ιστού, αποτελούμενη κυρίως από 
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ατρακτόμορφα κύτταρα με ινοβλαστικούς χαρα-
κτήρες και ινώδες υπόστρωμα, τα οποία περιβάλ-
λουν και απομονώνουν μυϊκές ίνες καταλαμβάνο-
ντας το περιμύιο και ενδομύιο. Ο υπόλοιπος μυς 
παρουσίασε έντονες ατροφικές αλλοιώσεις χωρίς 
στοιχεία αναγέννησης και χωρίς σαφή στοιχεία 
καταστροφής του μυός. Σε αρκετές θέσεις ανα-
γνωρίστηκαν ευμεγέθη κύτταρα με βασεόφιλο 

κυτταρόπλασμα τα οποία προσομοιάζουν με γαγ-
γλιακά κύτταρα και σε ορισμένα από αυτά ανα-
γνωρίστηκαν κυτταροπλασματικά έγκλειστα. 
Σε διάσπαρτες εστίες στο υπόστρωμα παρατη-
ρήθηκε οστεοποίηση με παρουσία ολιγάριθμων 
οστεοβλαστών αλλά και πολυπύρηνων γιγαντο-
κυττάρων του τύπου των οστεοκλαστών. Οι πυ-
ρηνοκινησίες πρακτικά απουσίαζαν. Η εξεργασία 
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Εικόνα 1

Εικόνα 2



καταλάμβανε όλο το μυ και τα χειρουργικά όρια 
εκτομής και επεκτείνονταν και στο έτερο τεμάχιο 
του μυός (Εικ. 4) .

Συμπέρασμα: Ιστολογικά ευρήματα διηθητικής 
μυοσίτιδος. Σχόλιο: Η συμπεριφορά της εξεργα-
σίας είναι απροσδιόριστη και για το λόγο αυτό 
συνιστάται η παρακολούθηση της ασθενούς για  
τυχόν υποτροπές.

Η ασθενής ανάρρωσε χωρίς προβλήματα και 
μέχρι σήμερα δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.

Συζήτηση

Η ΔΜ είναι αγνώστου αιτιολογίας, πιθανά με-
σεγχυματικής προελεύσεως (Gokel και συν 1975), 
ογκοειδής μη νεοπλασματική επεξεργασία του 
μυός με ταχεία εξέλιξη που ομοιάζει ιστολογικά 
και κλινικά με σάρκωμα και μπορεί να οδηγήσει 
σε ακρωτηριαστικές επεμβάσεις με μοιραία κατά-
ληξη (Allen and Allen 1994). Συνήθως παρουσι-
άζεται σε ενήλικες άνω των 45 χρονών, μέχρι 70 
περίπου, κυρίως στον ώμο και στο βραχιόνιο οστό 
(Enzinger 1976). Έχουν αναφερθεί και 16 περι-
πτώσεις στον αυχένα (Budde και συν 2002), ενώ 
στον κορμό είναι ακόμη λιγότερες. 

Ακόμη πιο σπάνια είναι στα παιδιά και πολλές 
φορές και εκεί ακολουθήθηκε αγωγή σαρκώματος 
με ανοσοκαταστολή, χημειοθεραπεία καί λεμφα-
δενεκτομή (Meiss και συν 1992).

Στο αντιβράχιο οι περιπτώσεις που μπορέσαμε 
να εντοπίσουμε δεν ήταν περισσότερες από 15-20 
στην αγγλόφωνη πάντα βιβλιογραφία. Αξίζει να 
αναφερθεί και ανακοίνωση που παρουσίασε ΔΜ 
σε ασθενή με AIDS (Wlachovska και συν 2004), 
καθώς και εκείνη που έδειξε μια μορφή ΔΜ με 
διάσπαρτους υποδόριους όζους (Turner και συν 
1997). Επίσης έχει αναφερθεί και ως επιπλοκή ρευ-
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Εικόνα 3

Εικόνα 4. Ο Βραχιονοκερκιδικός



ματοειδούς αγγειίτιδος (Chevalier 
και συν 1993).

Ο Kern (1960) ανακοίνωσε 7 περι-
πτώσεις μετά από τραυματισμό και 
απέδωσε εκεί την αιτιολογία της νό-
σου, όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται 
από την υπόλοιπη βιβλιογραφία και 
η αιτιολογία παραμένει άγνωστη.

Λίγοι αναφέρουν μη εκτομή του 
όγκου και βιοψία με βελόνη (Wong 
2002), όλοι όμως οι ερευνητές συμφω-
νούν πως είτε με μερική είτε με ολική, 
είτε με μη αφαίρεση του όγκου η πρό-
γνωση είναι πολύ καλή και χωρίς υπο-
τροπές. Πρέπει όμως ο ορθοπαιδικός 
χειρουργός να έχει υπ’ όψη του αυτόν 
τον καλοήθη όγκο των μυών, γιατί 
η ιστολογική του ομοιότητα με το 
σάρκωμα μπορεί να αποβεί εις βάρος 
του ασθενούς εάν υποστεί ακρωτη-
ριαστική επέμβαση (Allen and Allen 
1994) ή να υποβληθεί σε ακτινοβολί-
ες ή ανοσοκαταστολή (Meiss και συν 
1992), με δυσάρεστα επακόλουθα για 
τον ίδιο και το περιβάλλον του.

Η διαφοροδιάγνωση θα πρέπει να 
γίνει εκτός από το σάρκωμα και από 
τη διηθητική περιτονίτιδα (Παπαδη-
μητρίου 1990, Kent et al 2002). 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε 
και σε κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη 
εντύπωση σχετικά με την εικόνα την 
απεικονιστική. Στη μαγνητική τομο-
γραφία παρατηρήσαμε πως η εικόνα 
της ΔΜ μοιάζει επίσης πολύ με την 
εστιακή μυοσίτιδα, στην υπερτροφι-
κή της μορφή, και αυτό γιατί αρχικά 
σκεφτήκαμε πως πρόκειται για αυτή 
τη μορφή μυοπάθειας (Gomez και 
συν 1996) και παρατηρώντας τις εικό-
νες στις αντίστοιχες εργασίες φάνηκε 
η ομοιότητα. Ίσως η εμπειρία μας να 
μην είναι αρκετή στην ανάγνωση του 
MRI σε αυτές τις παθήσεις. Απλά το 
επισημαίνουμε. 

Η τελική διάγνωση γίνεται μόνο 
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Εικ. 5: Εστίες μεταπλαστικού οστού οι οποίες περιβάλλονται από 
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα ινοβλαστικού τύπου. Μεγέθυνση 

Χ100.

με τη βιοψία, ανοικτή ή με βελόνη (Flury και συν 1993), ενώ 
μεγάλη βοήθεια προσφέρει η μαγνητική τομογραφία, κα-
θώς είναι η πρώτη που θα θέσει την ένδειξη ή όχι κακοήθει-
ας (Pagonidis και συν 2005). Επίσης η αξονική τομογραφία 
(Schmit και συν 1990) είναι  επιβοηθητική όπως και η υπερη-
χοτομογραφία (Sartechi 1997).

Συμπέρασμα
 
Λόγω της χαρακτηριστικής ταχείας ανάπτυξης του όγκου 

σχεδόν πάντοτε τίθεται η υπόνοια κακοήθειας που οδηγεί το 
χειρουργό μερικές φορές σε ακρωτηριαστικές επεμβάσεις και 
σε ακραίες θεραπείες και βέβαια σε δύσκολες κοινωνικές και 
ψυχολογικές καταστάσεις. Η βοήθεια της μαγνητικής τομο-
γραφίας είναι ουσιαστική, με επικουρία της αξονικής τομο-
γραφίας και των υπερήχων. Η τελική όμως διάγνωση θα τε-
θεί από την ιστολογική εξέταση, θα πρέπει όμως να έχει τη 
σχετική γνώση και ο παθολογοανατόμος γιατί και εδώ έχουν 
αναφερθεί λάθη.

Ο όγκος είναι καλοήθης και αυτοπεριορίζεται αλλά και μετά 
από εκτομή μερική ή ολική δεν έχουν αναφερθεί υποτροπές.
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Abstract

Proliferative Myositis
A rare pseudosarcomatous tumor

E. I Fufulas1, I. Mellios1, D. Ηatzibougias2,
E. Athanasiou2, L. Papadimitriou1

1.  Orthopaedic surgeon at the General Hospital
     of Kastoria
2. Pathologists.

Proliferative myositis (PM) is a rare benign in-
flammatory tumor of the muscle with malignant 
like clinical presentation which may lead to mu-
tilating surgery. This is why is important to make 
the correct diagnosis. In most cases is located in the 
region of shoulder and thorax, in patients over 45 
years old.

It is self-limited disease.
The conclusive diagnosis is made by biopsy (open 

or needle), although important assistance is given 
by MRI and secondary by Ultrasound and CT.

PM is a rapidly growing mass which not only 
clinically but also histologicaly is possible to be con-
fused as a sarcoma. Usually are affected the muscles 
of shoulder and arms, and they may be found at the 
region of neck and face. In children is even rarer.

It was first described by Ackerman in 1958 fol-
lowed by Kern in 1960 and Enzinger in 1976 with 
33 cases. To our knowledge, in the English medical 
literature, there are less than 20 reported cases at 
the forearm.

Macroscopically PM appears as a tumor with 
scared irregular surface.

Microscopically there is fibroblastic multicellular 
tissue which surrounds and isolates muscle fibers, 
also large basophile cells coexists with giant gangli-
on like cells (probably of mesenchymal origin) and 
spindle cells. 

Key words:  Proliferative Myositis, Peudosarcomatous 
Tumors
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