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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 συγγρφαέων.

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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Kατάγματα άνω άκρου 
μηριαίου οστού. 
Σύγχρονες απόψεις για την 
αντιμετώπισή τους

Μιχάλης Ιωσηφίδης
Γεώργιος Γιάντσης

Ορθοπαιδική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας

Περίληψη

Τα κατάγματα άνω άκρου μηριαίου αποτελούν τη συχνότερη 
κάκωση στην τρίτη ηλικία που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
–σχεδόν πάντα χειρουργικά- οι Ορθοπαιδικοί. Η αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης διεύρυνε το ποσοστό των ηλικιωμένων 
στον πληθυσμό των αναπτυγμένων χωρών, με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν ιδιαίτερα τα κατάγματα αυτά. Τα διατροχαντήρια κα-
τάγματα, τα κατάγματα του αυχένος του μηριαίου και τα υπο-
τροχαντήρια κατάγματα αποτελούν τις  κύριες κατηγορίες των 
καταγμάτων της περιοχής του ισχίου. Η οστεοσύνθεση με πλάκα 
-ολισθαίνοντα ήλο αλλά και η πιο πρόσφατη τεχνική με χρήση 
ενδομυελικού ήλου με ενσωματωμένο ολισθαίνοντα ήλο (γ-nail) 
είναι οι βασικές επιλογές για τα διατροχαντήρια κατάγματα. Η ο-
στεοσύνθεση για τους νεώτερους και η αρθροπλαστική –ημιολική 
αλλά και ολική- για τους ηλικωμένους ασθενείς είναι η βασική 
κατεύθυνση όλων των αλγορίθμων αντιμετώπισης των καταγ-
μάτων αυχένος του μηριαίου. Τέλος, για τα υποτροχαντήρια κα-
τάγματα η χρήση ενδομυελικού ήλου τύπου γ-nail είναι πλέον 
ο κανόνας, αλλά συνεχίζει να χρησιμοποιείται και η εξωμυελική 
οστεοσύνθεση με πλάκα σταθερής γωνίας.

Λέξεις ευρετηρίου: κατάγματα άνω άκρου μηριαίου.



Εισαγωγή

Τα κατάγματα του άνω άκρου του μηριαίου εί-
ναι οι πιο καταστροφικές κακώσεις στην τρίτη 
ηλικία. Επιδρούν καθοριστικά στη γενική κατά-
σταση της υγείας των ασθενών, στην ψυχική τους 
υγεία, έχουν δε επίσης σοβαρές κοινωνικές και οι-
κονομικές επιπτώσεις. Καθώς το προσδόκιμο επι-
βίωσης αυξάνεται στον αναπτυγμένο κόσμο και 
ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού 
εντάσσεται στην τρίτη ηλικία, τα κατάγματα της 
περιοχής του ισχίου γίνονται περισσότερα, με α-
ποτέλεσμα για κάθε σύστημα υγείας και για την 
κοινωνία γενικότερα τα κατάγματα αυτά να απο-
τελούν «επιδημία». Οι Ορθοπαιδικοί χειρουργοί 
βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση για όσο το 
δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση των καταγμάτων 
αυτών. Η πρόκληση αυτή ενισχύεται περαιτέρω 
από τη διαρκώς αυξανόμενη πίεση για τη συμπί-
εση του κόστους της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Τα διατροχαντήρια κατάγματα συμβαίνουν σε 
εξωαρθρική θέση σε καλά αιματούμενο σπογγώ-
δες οστό, στο οποίο η πώρωση (αν και σε πολλές 
περιπτώσεις σε πλημμελή θέση) συμβαίνει σχε-
δόν πάντα. Αντιθέτως τα κατάγματα του αυχένα 
του μηριαίου συμβαίνουν σε περιοχή περιορι-
σμένης αιματώσεως (λόγω και της βλάβης των 
αγγείων κατά την κάκωση) που οδηγεί σε πολ-
λές περιπτώσεις σε οστεονέκρωση της μηριαίας 
κεφαλής ακόμη και εάν έχει επιχειρηθεί οστεο-
σύνθεση. Σε πολυτραυματίες, αλλά και σε ηλικι-
ωμένους μετά από χαμηλής ενεργείας κακώσεις, 
παρατηρούνται επίσης υποτροχαντήρια ή και 
υποδιατροχαντήρια κατάγματα που αποτελούν 
δύσκολες περιπτώσεις και απαιτούν καλή χει-
ρουργική τεχνική. 

Α. ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Η  επίπτωση των καταγμάτων αυτών σχετίζε-
ται με το φύλο, τη φυλή και διαφέρει από χώρα 
σε χώρα (Alffram 1964; Gallagher, Melton et 
al. 1980; Mannius, Mellstrom et al. 1987). Ο 
Gallagher και συν. (Gallagher, Melton et al. 1980) 
αναφέρουν ότι η πιθανότητα για διατροχαντήριο 
κάταγμα αυξάνεται 8 φορές για τους άντρες και 5 

φορές για τις γυναίκες πάνω από 80 ετών.
Η σχέση μεταξύ του τύπου του κατάγματος ι-

σχίου και της γενικής κατάστασης υγείας του 
ασθενούς είναι αμφίβολη. Υπάρχουν αναφορές 
(Lawton, Baker et al. 1983; Sernbo and Johnell 
1987) ότι τα κατάγματα αυτά συμβαίνουν σε α-
σθενείς βιολογικά γηραιότερους, με επηρεασμέ-
νη υγεία από συστηματικές νόσους και με δυ-
σχέρεια βαδίσεως προ της κακώσεως. Αντιθέτως, 
υπάρχουν άλλες αναφορές (Dias, Robbins et al. 
1987), που δεν συσχετίζουν την επίπτωση των δι-
ατροχαντηρίων καταγμάτων με την προ της κά-
κωσης κατάσταση.

Ο βαθμός της οστεοπόρωσης πιθανόν να επη-
ρεάζει την ύπαρξη και τον τύπο των καταγμάτων 
του άνω άκρου του μηριαίου. Έχει αναφερθεί ότι 
τα διατροχαντήρια κατάγματα είναι συχνότερα 
σε οστεοπορωτικές γυναίκες ενώ τα υποκεφα-
λικά σε μη οστεοπορωτικές (Pogrund, Makin et 
al. 1977; Aitken 1984). Τέλος ένα προϋπάρχον 
κάταγμα σπονδύλου, ένα υποκεφαλικό κάταγμα 
βραχιονίου ή περιφερικής επίφυσης κερκίδας αυ-
ξάνει την πιθανότητα διατροχαντηρίου κατάγμα-
τος (Sernbo and Johnell 1987).

Η σημαντικότερη παράμετρος κατά την τα-
ξινόμηση (συστήματα ταξινόμησης Evans, AO 
κ.ά.) των διατροχαντηρίων καταγμάτων είναι η 
σταθερότητά τους  (σταθερά-ασταθή), βασικός 
παράγοντας της οποίας είναι η ακεραιότητα του 
οπισθίου και έσω φλοιού (εικόνα 1). 

Μέθοδοι θεραπείας

Συντηρητική θεραπεία

Σε περιπτώσεις πολύ υψηλού κινδύνου από την 
αναισθησία και την επέμβαση, ακόμη και σήμερα 
σε σπάνιες περιπτώσεις επιλέγεται η μη χειρουρ-
γική θεραπεία. Επίσης σε ασθενείς με παραπλη-
γία και γενικά αδυναμία βάδισης χωρίς έντονο 
άλγος από το κάταγμα μπορεί να επιλεγεί η συ-
ντηρητική θεραπεία. Ιστορικά δύο πρωτόκολλα 
αντιμετώπισης χρησιμοποιούνται: 

α) η γρήγορη κινητοποίηση, που αδιαφορεί για 
την πιθανή πλημμελή πώρωση και την παραμόρ-
φωση του σκέλους και 
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β) η καθυστερημένη κινητοποίηση, με χρήση 
σκελετικής έλξης και προσπάθεια διατήρησης 
ικανοποιητικής ανάταξης. Φυσικά οι επιπλοκές 
από τη συντηρητική θεραπεία λόγω της κατά-
κλισης είναι ιδιαίτερα αυξημένες (Zuckerman 
1990).

Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία, που προσφέρει γρή-
γορη κινητοποίηση και καλύτερη λειτουργική 
αποκατάσταση του ασθενούς, είναι η μέθοδος ε-
κλογής. 

Πλάκες σταθερής γωνίας

Οι πρώτες πλάκες σταθερής γωνίας με ήλο 
(Jewett nail, Holt nail) αδυνατούσαν να ελέγξουν 
την ενσφήνωση του κεντρικού τμήματος του κα-
τάγματος και προκαλούσαν συχνά διάτρηση της 
κεφαλής (ιδιαίτερα σε ασταθή κατάγματα). Η ε-

ξέλιξή τους σε πλάκες σταθερής γωνίας με ολι-
σθαίνοντα ήλο -που χρησιμοποιούνται σήμερα 
ευρέως- έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Συγκε-
κριμένα με τα υλικά αυτά ο ήλος συγκρατεί το 
κεντρικό τμήμα του κατάγματος επί της πλάκας 
που σταθεροποιείται στη διάφυση. Η «ολίσθη-
ση» του ήλου επί του κυλινδρικού κεντρικού 
τμήματος της πλάκας (barrel) οδηγεί σε ελεγχό-
μενη ενσφήνωση του κατάγματος και ενίσχυση 
έτσι της πώρωσης του (Kyle, Gustilo et al. 1979) 
(εικόνα 2). Πάρα πολλές μελέτες καταγράφουν 
εξαιρετικά αποτελέσματα από τη χρήση αυτών 
των υλικών, που είναι ή ευρύτερα διαδεδομένη 
μέθοδος παγκοσμίως (Zuckerman 1990; Koval, 
Friend et al. 1996; Zuckerman 1996). Παράλλη-
λα έχουν αναπτυχθεί και πολλές παραλλαγές 
αυτών των υλικών (Dynamic Hip Screw (DHS) 
–trochanteric stabilizing plate, 120ο fixed angle 
blade-plate with buttress rod-RAB-plate, (εικό-
να 3) (Madsen, Naess et al. 1998; Buciuto and 
Hammer 2001).
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Εικόνα 1. Σταθερό (α) και ασταθές (β) διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου. 
Στο ασταθές κάταγμα (β) υπάρχει συντριβή του έσω και οπισθίου φλοιού

Εικ. 1α Εικ. 1β



Από νωρίς αναζητήθηκε η δυνατότητα να ενι-
σχυθεί ακόμη περισσότερο η ενσφήνωση του κα-
τάγματος με την ελεγχόμενη ολίσθηση όχι μόνο 
του ήλου αλλά και της πλάκας επί της διαφύσε-
ως και γι’ αυτό οι οπές των βιδών της πλάκας έ-
γιναν ωοειδείς (Egger’s plate). Πρόσφατα η ιδέα 
της «διπλής» ελεγχόμενης ολίσθησης εφαρμό-
σθηκε με την πλάκα Medoff, στην οποία η πλάκα 
φέρει αύλακα επί της οποίας ολισθαίνει εσωτε-
ρική πλάκα που φέρει τη σταθερή γωνία με τον 
κύλινδρο όπου θα ολισθήσει ο ήλος (εικόνα 4) 
(Olsson 2000).

Υπάρχουν εργαστηριακές μελέτες, με ενθαρ-
ρυντικά αποτελέσματα αλλά χωρίς ακόμα κλινι-
κή εφαρμογή, από τη χρήση τσιμέντου για την 
ενίσχυση της σταθεροποίησης του ήλου στο κε-
ντρικό τμήμα ενός διατροχαντηρίου κατάγμα-
τος (Choueka, Koval et al. 1995; Augat, Rapp et 
al. 2002).

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έως ότου χρη-
σιμοποιηθούν ευρέως τα υλικά που επιτρέπουν 
ελεγχόμενη ολίσθηση του κεντρικού τμήματος, η 
αποφυγή μετεγχειρητικών επιπλοκών από διατα-
ραχή της οστεοσυνθέσεως επιτυγχάνονταν με τη 
χρήση μεθόδων που επέτρεπαν τη σταθεροποί-
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Εικόνα 2.
Πλάκα
 με ολισθαίνοντα ήλο Εικ. 3α

Εικ. 3β

Εικόνα 3. Παραλλαγές πλάκας με ολισθαίνοντα ήλο: 
(α) Dynamic Hip Screw (DHS) +trochanteric stabiliz-
ing plate, (β) 120ο fixed angle blade-plate with buttress 

rod-RAB-plate



ηση του έσω φλοιού όπως κυρίως η οστεοτομία 
έσω μετατόπισης (Dimon-Hughston)-που χρη-
σιμοποίειται και σήμερα, και σε πολύ μικρότερη 
κλίμακα η οστεοτομία βλαισότητας (Sarmiento), 
και η οστεοτομία έξω παρεκτόπισης (Wayne 
County) (Dimon and Hughston 1967; Sarmiento 
and Williams 1970; Dimon 1973; Kaufer, 
Matthews et al. 1974; Dimon and Donahoo 1979; 
Zuckerman 1990; Gargan, Gundle et al. 1994).

Τέλος για τον περιορισμό των επιπλοκών μιας 
ανοικτής επέμβασης χρησιμοποιείται, σε περιο-
ρισμένη έκταση, η εξωτερική οστεοσύνθεση για 
την αντιμετώπιση των διατροχαντηρίων καταγ-
μάτων με αμφίβολα αποτελέσματα (Parker and 
Handoll 2002; Moroni, Faldini et al. 2005).

Ενδομυελικοί ήλοι

Η ιδέα της χρήσης ενδομυελικών υλικών για 
τη σταθεροποίηση διατροχαντηρίων καταγμά-
των υπήρξε από νωρίς, και γι’ αυτό χρησιμοποιή-
θηκαν παλαιότερα εύκαμπτοι ήλοι (Ender nails). 
Οι επιπλοκές όμως ήταν πάρα πολλές (Jensen, 
Sonne-Holm et al. 1980; Chapman, Bowman et al. 
1981; Zain Elabdien, Olerud et al. 1984; Cobelli 
and Sadler 1985; Harper and Walsh 1985). Η 
χρήση τα τελευταία χρόνια ενδομυελικών ήλων 
με ενσωματωμένο ολισθαίνοντα ήλο (γ-nail) για 

τα περιτροχαντήρια κατάγματα έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα (εικόνα 5) (Hardy, Descamps et 
al. 1998). Τα υλικά αυτά προσφέρουν τα πιθανά 
ακόλουθα πλεονεκτήματα: (α) ο ενδομυελικός 
ήλος προσφέρει θεωρητικά καλύτερη κατανομή 
φορτίων, (β) ελαττώνεται η πίεση επί του ήλου 
σε σύγκριση με την πλάκα και έτσι μειώνεται η 
πιθανότητα θραύσης του υλικού, (γ) η δυνατό-
τητα ολίσθησης του ήλου επί του ενδομυελικού 
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Εικόνα 4. Πλάκα Medoff «διπλής» ελεγχόμενης ολίσθησης 

Εικόνα 5.
Ενδομυελικός
 ήλος με ενσωματωμένο 
ολισθαίνοντα
ήλο- γ-nail



ήλου διατηρεί το πλεονέκτημα της ενσφήνωσης, 
και (δ) θεωρητικά η ενδομυελική ήλωση έχει λι-
γότερο χειρουργικό χρόνο, μικρότερη τομή και 
συνεπώς γρηγορότερη κινητοποίηση και λιγότε-
ρες επιπλοκές (Lyddon 1996; Hardy, Descamps et 
al. 1998).

Πράγματι υπάρχουν μελέτες που επιβεβαιώ-
νουν τα παραπάνω (Halder 1992; Leung, So et 
al. 1992; Schipper, Marti et al. 2004). Όμως υπάρ-
χουν αναφορές για αυξημένο κίνδυνο κατάγμα-
τος της διάφυσης στο περιφερικό άκρο του ήλου 
και στο σημείο τοποθέτησης της περιφερικής 
βίδας στερεώσεως (Boriani, Bettelli et al. 1991; 
Bridle, Patel et al. 1991; Radford, Needoff et al. 
1993; Kyle, Cabanela et al. 1995; Hardy, Descamps 
et al. 1998; Adams, Robinson et al. 2001). Επίσης 
ενώ η κινητικότητα βελτιώνεται γρηγορότερα 
(1ος και 3ος μετεγχειρητικός μήνας) δεν υπάρ-
χουν διαφορές με την πλάκα στον 6ο και 12ο με-
τεγχειρητικό μήνα.(Hardy, Descamps et al. 1998).

Με βάση λοιπόν τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, αλλά 
και τη δική μας εμπειρία, θεωρούμε ότι η πλάκα με 
ολισθαίνοντα ήλο είναι η βασική επιλογή για τα 
διατροχαντήρια κατάγματα, ενώ ο ήλος γ αποτελεί 
μια εξίσου αξιόπιστη εναλλακτική λύση (Adams, 
Robinson et al. 2001; Bong, Patel et al. 2004; Parker 
and Handoll 2004; Schipper, Marti et al. 2004).

Β. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Τα κατάγματα αυχένος του μηριαίου συμβαί-
νουν σε 2 διαφορετικούς πληθυσμούς. Σε μικρό 
ποσοστό (3% έως 5%) σε νέους ασθενείς μετά 
από υψηλής ενέργειας τραύμα και τα υπόλοιπα 
σε ηλικιωμένους μετά από απλή πτώση (Iorio, 
Healy et al. 2001). Σε μέτα-αναλύσεις φαίνεται 
ότι οι ασθενείς με διατροχαντήρια κατάγματα εί-
ναι «φυσιολογικά γηραιότεροι» και με μεγαλύ-
τερη απώλεια οστικής μάζας απ’ ότι οι ασθενείς 
με υποκεφαλικά κατάγματα (Barnes, Brown et al. 
1976; Perry 1994; Masud, Jawed et al. 1995).

Ενώ τα παρεκτοπισμένα υποκεφαλικά κατάγ-
ματα έχουν σοβαρό πόνο και αδυναμία βάδι-
σης σε μη παρεκτοπισμένα κατάγματα πιθανόν 
να υπάρχει η δυνατότητα βάδισης. Τα τελευταία 
απαιτούν πολλές φορές και επιπλέον ακτινο-

λογικό έλεγχο (αξονική τομογραφία-CT) για 
τη διάγνωσή τους. Είναι ανάγκη να αναφέρου-
με επίσης τα όχι και τόσο συνηθισμένα «κατάγ-
ματα κοπώσεως» (stress fractures) στον αυχένα 
του μηριαίου που είναι δύσκολο πολλές φορές 
να διαγνωστούν (χρήση MRI, σπινθηρογράφη-
μα) (Johansson, Stromqvist et al. 1986; Eliasson, 
Hansson et al. 1988; Deutsch, Mink et al. 1989; 
Lee, Berry et al. 1998).

Η ιδιαίτερη ανατομία στην αιμάτωση της κε-
φαλής του μηριαίου είναι υπεύθυνη για το υψηλό 
ποσοστό μη πώρωσης και επαναπαρεκτόπισης 
(33%) ύστερα από προσπάθεια ανάταξης, αλλά 
και άσηπτου νεκρώσεως (16% με ακτινολογική 
επιβεβαίωση) (Lu-Yao, Keller et al. 1994; Bachiller, 
Caballer et al. 2002; DeLaMora and Gilbert 2002; 
Jackson and Learmonth 2002). 

Μέθοδοι θεραπείας

Συντηρητική θεραπεία

Σήμερα είναι πάρα πολύ λίγες οι ενδείξεις για 
συντηρητική θεραπεία, καθώς ακόμα και σε α-
σθενείς με απαρεκτόπιστα κατάγματα η οστεο-
σύνθεση μπορεί να γίνει με minimal επέμβαση 
και να αποτρέψει την δευτεροπαθή παρεκτόπιση, 
ενώ επιτρέπει και τη γρηγορότερη κινητοποίηση 
(Parker and Blundell 1998; Heim, Adunski et al. 
2002). Φυσικά αυτό δεν ισχύει για τους ασθενείς 
με πολύ κακή γενική κατάσταση υγείας ή αυτούς 
με κινητικά προβλήματα. Η συντηρητική θερα-
πεία επιλέγεται ακόμη και σήμερα, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ασθενών με συμπιεστικού τύπου κα-
τάγματα κόπωσης του αυχένα του μηριαίου, αλλά 
με στενή παρακολούθηση για 6 έως 8 εβδομάδες 
(Freeman, Todd et al. 1974; Drinker and Murray 
1979; Heim, Adunski et al. 2002).

Χειρουργική θεραπεία

Χρόνος επέμβασης

Λόγω της προβληματικής αιμάτωσης της μη-
ριαίας κεφαλής, μετά ακόμα και από απαρε-
κτόπιστο κάταγμα (Bonar, Tinetti et al. 1990; 
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Cummings, Rubin et al. 1990; Wolinsky and 
Johnson 1995), και της πιθανότητας να αποκα-
τασταθεί με την ανάταξη (Chung 1976; Arnold 
1984), η επέμβαση πρέπει να γίνεται όσον το δυ-
νατό γρηγορότερα στα νέα άτομα (τις πρώτες 
ώρες) (Manninger, Kazar et al. 1985; Magaziner, 
Simonsick et al. 1989; Swiontkowski, Tepic et al. 
1993; Bosch, Schreiber et al. 2002). Σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς σε μεγάλο ποσοστό επιλέγεται 
η τεχνική της αντικατάστασης της κεφαλής. Η 
πλειοψηφία των μελετών που έχουν γίνει συ-
νηγορούν ότι η επέμβαση θα πρέπει να γίνε-
ται εντός του πρώτου 48ωρου από το κάταγ-
μα (Manninger, Kazar et al. 1985; Magaziner, 
Simonsick et al. 1989; Zuckerman, Sakales et al. 
1992; Egol, Koval et al. 1997). Τέλος, δεν κατα-
γράφονται διαφορές στα αποτελέσματα με τη 
χρήση ή μη έλξης στο σκέλος στην προεγχειρητι-
κή περίοδο (Anderson, Harper et al. 1993; Parker 
and Handoll 2003).

Μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας

Υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι τα μη παρε-
κτοπισμένα κατάγματα και τα κατάγματα κοπώ-
σεως πρέπει να χειρουργούνται και να υπάρχει 
γρήγορη κινητοποίηση (Van Audekercke, Martens 
et al. 1979; Visuri, Vara et al. 1988; Deutsch, Coel 
et al. 1997; Rodriguez-Merchan 2002). Είναι αξιο-
σημείωτο ότι η κακή γενική κατάσταση και η ηλι-
κία πάνω από 70 έτη είναι παράγοντες κινδύνου 
για παρεκτόπιση και όχι η ακτινολογική εικόνα 
(γραμμή κατάγματος, βλαισότητα, ραιβότητα, 
ταξινόμηση κατά Garden) (Holmberg and Dalen 
1987; Pryor and Williams 1989; Benterud, Husby 
et al. 1997). Γι’ αυτό υπάρχουν συγγραφείς που 
προτείνουν την ημιαρθροπλαστική στα απαρε-
κτόπιστα κατάγματα για τους πολύ ηλικιωμένους 
(Hudson, Kenzora et al. 1998)

Στα παρεκτοπισμένα κατάγματα υπάρχει πολ-
λές φορές το δίλημμα: οστεοσύνθεση ή αρθρο-
πλαστική. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ανα-
ρίθμητες μελέτες που προσπαθούν να καταγρά-
ψουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
των 2 τεχνικών για τα υποκεφαλικά κατάγματα, 
ελάχιστες έχουν ποιοτικά και αξιόπιστα συγκρι-

τικά στοιχεία (Rodriguez-Merchan 2002). Σε μία 
μέτα-ανάλυση από 1758 μελέτες μόνο 106 εί-
χαν αξιόλογους αριθμούς ασθενών και από αυ-
τές μόνο 9 ουσιαστικά σύγκριναν τις 2 μεθόδους 
(Lu-Yao, Keller et al. 1994), από τις οποίες μόνο 4 
ήταν απόλυτα τυχαιοποιημένες (Singh, Nagrath 
et al. 1970; Sonne-Holm, Walter et al. 1982; 
Rockwood, Horne et al. 1990; Shiell, Kenny et al. 
1993). Σ’ αυτές τις μελέτες αλλά και σε άλλες πιο 
πρόσφατες καταγράφεται ότι η οστεοσύνθεση 
προσφέρει μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, 
λιγότερες επιμολύνσεις, λιγότερες μεταγγίσεις 
και μικρότερη μετεγχειρητική νοσηρότητα. Από 
την άλλη πλευρά η αρθροπλαστική προσφέρει 
γρηγορότερη κινητοποίηση, λιγότερες επανεγχει-
ρήσεις και καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα 
σε 1 έτος (Bosch, Schreiber et al. 2002; Bhandari, 
Devereaux et al. 2003). 

Εάν μπορεί να εξασφαλιστεί η καλύτερη ο-
στεοσύνθεση και δεδομένων των προβλημάτων 
«φθοράς» στις αρθροπλαστικές με μεγάλη δι-
άρκεια ζωής, οι περισσότεροι αλγόριθμοι θερα-
πείας προτείνουν οστεοσύνθεση για τους νεότε-
ρους και αρθροπλαστική για τους γηραιότερους 
(Lichtblau 2000; Toh, Sahni et al. 2004). Αλλά πιο 
είναι το όριο των ηλικιών; Πρόσφατα οι περισ-
σότεροι συγγραφείς αναφέρουν τα 75 χρόνια ως 
όριο, αλλά η ηλικία δεν έχει πολλές φορές σχέση 
με τη βιολογική ηλικία και το προσδόκιμο επιβί-
ωσης (Lichtblau 2000; Toh, Sahni et al. 2004). 

Υλικά οστεοσύνθεσης

Η χρήση αυλοφόρων βιδών (cannulated 
screws) είναι ο χρυσός κανόνας όταν επιλεγεί η 
οστεοσύνθεση (Bosch, Schreiber et al. 2002). H 
χρήση τριών βιδών στις γωνίες ενός ανεστραμ-
μένου τριγώνου είναι η μέθοδος εκλογής. Ένας 
χρήσιμος αλγόριθμος είναι ο ακόλουθος: (α) η 
γωνία των βιδών ≥130ο, (β) οι βίδες να είναι 
σχεδόν παράλληλες με απόκλιση έως 10ο,  (γ) η 
απόσταση μεταξύ τους ≥ 15mm,  (δ) να υπάρ-
χει υποστήριξη στον οπίσθιο φλοιό (απόσταση 
βίδας ≤ 3mm από τον οπίσθιο φλοιό), (ε) να υ-
πάρχει υποστήριξη στον έσω φλοιό (απόσταση 
βίδας ≤ 3mm από τον έσω φλοιό), και (στ) οι 
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βίδες να φτάνουν έως 5mm από το υποχόνδριο 
οστούν (εικόνα 6). Η μη στήριξη των βιδών στον 
έσω και οπίσθιο φλοιό οδηγεί σε απώλεια της α-
νάταξης με τη φόρτιση (Linde, Andersen et al. 
1986; Lindequist, Malmqvist et al. 1989; Bosch, 
Schreiber et al. 2002). Χρησιμοποιούνται επίσης 
και συστήματα διαδερμικής τοποθέτησης βιδών 
(Bosch, Schreiber et al. 2002).

Η πλάκα με ολισθαίνοντα ήλο προτιμάται σε 
βασεοαυχενικά κατάγματα καθώς σ’ αυτά οι αυ-
λοφόρες βίδες δεν μπορούν να στηρίξουν τον ο-
πίσθιο και έσω φλοιό (DeLee 1996). Σε μη ανατο-
μική ανάταξη ή συντριβή τμήματος του αυχένα, 
προτείνεται επίσης στα βασεοαυχενικά κατάγμα-
τα και η χρήση μιας αυλοφόρου βίδας κεντρικό-
τερα του ολισθαίνοντος ήλου (DeLee 1996). 

Αρθροπλαστική

Εάν ο κίνδυνος μη πώρωσης του κατάγματος 
είναι υψηλός ή υπάρχουν προϋπάρχοντα προ-
βλήματα στο ισχίο (οστεοαρθρίτιδα, κακοήθεια) 
η αντικατάσταση της κεφαλής είναι αναγκαία. 
Η απάντηση στο ερώτημα ποια αρθροπλαστι-
κή είναι προτιμότερη δεν είναι ακόμα ξεκάθα-
ρη (Dixon and Bannister 2004; Toh, Sahni et al. 
2004). Οι παράγοντες που επηρεάζουν την α-
πόφαση περιλαμβάνουν την εκτίμηση για τη 
διάρκεια της ζωής του ασθενούς και το επίπεδο 
δραστηριότητάς του προ του κατάγματος. Αναμ-
φίβολα, η μονοπολική ημιαρθροπλαστική με τσι-
μέντο προτείνεται για ηλικιωμένους, ενεργούς 
ασθενείς όταν είναι πάνω από 80 ετών (Shah, 
Eissler et al. 2002; Toh, Sahni et al. 2004). Η δι-
πολική (bipolar) ημιαρθροπλαστική και η διπλής 
κίνησης διπολική (modular bipolar) ημιαρθρο-
πλαστική προσφέρει λύση όταν η ημιαρθροπλα-
στική είναι η μέθοδος που επιλέγεται και ο ασθε-
νής είναι νεότερος (Parker and Gurusamy 2004). 
Το ίδιο ισχύει επίσης και στην αποτυχία της εσω-
τερικής οστεοσύνθεσης ή την άσηπτο νέκρωση 
της μηριαίας κεφαλής (Jackson and Learmonth 
2002). 

Οι περισσότεροι συγγραφείς θέτουν αυστηρό-
τατους περιορισμούς στη χρήση ολικής αρθρο-
πλαστικής ως πρώτη θεραπεία σε υποκεφαλικά 
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Εικ. 6α

Εικ. 6β

Εικ. 6γ
Εικόνα 6. Θέσεις τοποθέτησης αυλοφόρων βιδών για 
την οστεοσύνθεση κατάγματος αυχένος μηριαίου. 
Καλύτερη σταθερότητα υπάρχει με υποστήριξη στον 
οπίσθιο φλοιό (βελόνη 3 εικ. 6α, εικ. 6β), και υποστήριξη 
στον έσω φλοιό (βελόνη 1 εικ. 6α, εικ. 6γ)  



κατάγματα εκτός και αν υπάρχει προϋπάρχουσα 
οστεοαρθρίτιδα, νεόπλασμα και στις 2 πλευρές 
της άρθρωσης, ρευματοειδής αρθρίτιδα ή νόσος 
Paget (Stromqvist, Ceder et al. 1981; Stromqvist 
1983; Blundell, Parker et al. 1998). Αποθαρρύνουν 
τη χρήση ολικής αρθροπλαστικής σε υγιή ισχία. 
Εντούτοις, πολύ άλλοι συγγραφείς αναφέρουν 
ότι σε επιλεγμένους, ενεργούς και γενικά νεότε-
ρους ασθενείς (65-75 ετών), η ολική αρθροπλα-
στική πιθανόν να προσφέρει καλύτερα λειτουρ-
γικά αποτελέσματα από την ημιαρθροπλαστική 
(Gray and Parker 1994; Parker and Gurusamy 
2004). Σίγουρα έχει περισσότερες περιεγχειρητι-
κές επιπλοκές αλλά προσφέρει καλύτερη απαλ-
λαγή από τον πόνο και μεγαλύτερη διάρκεια απ’ 
ότι η ημιαρθροπλαστική (Healy and Iorio 2004; 
Parker and Gurusamy 2004).

Ο πίνακας 1 παραθέτει τα βασικότερα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα των αρθροπλαστι-
κών. 

Γ. ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Τα κατάγματα του μηριαίου είναι από τις δυ-
σκολότερες καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο 
ορθοπαιδικός και από αυτά τα υποτροχαντήρια 
είναι τα δυσκολότερα. Παρατηρούνται κυρίως σε 
νέους ασθενείς μετά από τροχαίο ατύχημα αλλά 
και σε ηλικιωμένους με μικρότερης έντασης ατύ-
χημα (Sims 2002).

Μέθοδοι θεραπείας

Εάν επιλεγεί η χειρουργική θεραπεία τα υλι-κά 
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Τύπος αρθροπλαστικής Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Απλή αρθροπλαστική Χαμηλό κόστος Συχνή υποχώρηση του stem
ενός τμήματος   και φθορά της κοτύλης
(Austin Moore, Thompson)  
  
Modular ημιαρθροπλαστική Βελτιώνει την ανατομική Αυξημένο κόστος
  αποκατάσταση
 Βοηθά στην επανεγχείρηση
   
Μονοπολική (Unipolar) Φθηνότερη από τη διπολική Αυξημένη φθορά της κοτύλης
   (θεωρητικά)
  
Διπολική (Bipolar) Ελαττωμένη φθορά κοτύλης Αυξημένο κόστος, 
 και αυξημένη κίνηση δυσκολία στην κλειστή 
 (θεωρητικά) ανάταξη αν εξαρθρωθεί
  
Ολική αρθροπλαστική Καλύτερη ανακούφιση Αυξημένο κόστος, 
 από τα συμπτώματα περισσότερα χειρουργικά
  προβλήματα, αυξημένος
  κίνδυνος για εξάρθρωση   

  σύντομα 

Χρήση τσιμέντου Ελαττώνει την υποχώρηση Αυξάνει το χειρουργικό χρόνο, 
 του μηριαίου στυλεού το κόστος, τους κινδύνους
 Αυξάνει την ικανοποίηση  της αναισθησίας
 του ασθενούς  

Πίνακας 1
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Εικ. 7α Εικ. 7β

Εικόνα 7. Υποτροχαντήριο κάταγμα μηριαίου (α) αντιμετωπισθέν με γ-nail (τύπος PFN) (β)

Εικ. 8β
Εικόνα 8. Υποτροχαντήριο κάταγμα μηριαίου (α) 

αντιμετωπισθέν με πλάκα DCS 95ο (β)

Εικ. 8α



που χρησιμοποιούνται είναι ενδομυελικά ή εξω-
μυελικά (Curtis, Jinnah et al. 1994; Sims 2002). 
Οι ενδομυελικοί ήλοι τοποθετούνται είτε από το 
κεντρικό άκρο του μηριαίου είτε από το περιφερι-
κό άκρο. Κεντρικά χρησιμοποιούνται οι κλασικοί 
ενδομυελικοί ήλοι  ή οι κοντοί ή μακριοί γ-nail 
ήλος (εικόνα 7) (Sims 2002; Watson and Moed 
2002; Hung, Hsu et al. 2004). Περιφερικά τοπο-
θετούνται οι κλασικοί  ήλοι ανάστροφα (Watson 
and Moed 2002). Η εξωμυελική οστεοσύνθεση 
περιλαμβάνει τις πλάκες με ολισθαίνοντα ήλο 
και τις πλάκες μηριαίων κονδύλων 95ο (Dynamic 
Compression Screw-DCS πλάκες) (εικόνα 8) 
(Sadowski, Lubbeke et al. 2002; Sims 2002). Στο 
πίνακα 2 φαίνονται οι ενδείξεις και οι αντενδεί-
ξεις των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται 

για την αντιμετώπιση των υποτροχαντηρίων κα-
ταγμάτων:

Δ. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
     ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΙΣΧΙΟΥ

Όσον αφορά στη μετεγχειρητική αποκατάστα-
ση η διεθνής βιβλιογραφία και εμείς προτείνου-
με τη γρήγορη κινητοποίηση ακόμη και από την 
1η μετεγχειρητική ημέρα για τα διατροχαντήρια 
κατάγματα. Επιπλέον η φόρτιση πρέπει να γί-
νεται άμεσα και όσο αντέχει ο ασθενής. Πολλές 
μελέτες έδειξαν ότι η αποφυγή φόρτισης και δεν 
επιτυγχάνεται από τους ηλικιωμένους εύκολα 
αλλά και δεν προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα 
(Koval, Friend et al. 1996)
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Υλικό Ενδείξεις Αντενδείξεις

Ενδομυελικός ήλος Κατάγματα με επέκταση Επέκταση του κατάγματος
 πάνω από τον ελάσσονα τροχαντήρα  μέσα στην περιτονία
 και έσω συντριβή  του απιοειδούς μυός
  

Ανάστροφος Κατάγματα κάτω από τον Κατάγματα με επέκταση
ενδομυελικός ήλος ελάσσονα τροχαντήρα στη διατροχαντήριο περιοχή
 και έσω συντριβή πάνω από τον ελάσσονα
  τροχαντήρα 
  
Μακρύ γ-nail Κατάγματα πάνω και κάτω Σοβαρή συντριβή
 από τον ελάσσονα τροχαντήρα του μείζονος τροχαντήρα
 και έσω συντριβή 
  
Πλάκα-ολισθαίνοντας Κατάγματα πάνω και κάτω Σοβαρή έσω συντριβή
ήλος 135ο από τον ελάσσονα τροχαντήρα  
 με επέκταση στη βάση
 της μηριαίας κεφαλής

Πλάκα-ήλος Κατάγματα κάτω από τον Σοβαρή έσω συντριβή
μηριαίων κονδύλων ελάσσονα τροχαντήρα
95ο (DCS)
    
Έλξη Σε ασθενείς που δε μπορούν
 να υποβληθούν σε χειρουργική
 επέμβαση 

Πίνακας 2



Η αντιπηκτική αγωγή είναι ένα επίσης δια-φι-
λονικούμενο σημείο για τον τρόπο της χρήσης 
της αλλά και το είδος της, καθώς επίσης και για 
το χρονικό διάστημα που θα εφαρμόζεται (Della, 
Mirzabeigi et al. 2002). 

Συνοπτικά, οι παράγοντες που επηρεάζουν το 
μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από ένα κάταγ-
μα ισχίου είναι οι (Kennie and Reid 1990; Parker 
MJ 1993):

• Κατάσταση υγείας πριν το κάταγμα
• Διανοητική και ψυχική κατάσταση
   πριν το κάταγμα
• Ύπαρξη οικείων πρόσωπων 
• Ηλικία
• Διατροφή
• Ικανότητα να επισκεφθεί ένα φίλο
    ή ένα κατάστημα
• Μετεγχειρητικές επιπλοκές
• Μετεγχειρητική κινητοποίηση

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Για την αντιμετώπιση των διατροχαντηρί-
ων καταγμάτων η πλάκα με ολισθαίνοντα ήλο 
είναι η μέθοδος εκλογής με πολύ καλά απο-τε-
λέσματα. Το γ-nail χρησιμοποιείται ολοένα 
και περισσότερο με καλά αποτελέσματα, χωρίς 
όμως να έχει υπερσκελίσει την πλάκα (Adams, 
Robinson et al. 2001; Chilov, Cameron et al. 2003; 
Bong, Patel et al. 2004; Parker and Handoll 2004; 
Schipper, Marti et al. 2004).

2) Στα κατάγματα αυχένος μηριαίου η γενική 
τάση για οστεοσύνθεση σε νέους και αρθροπλα-
στική σε ηλικιωμένους συνεχίζει να υπάρχει με 
τις ίδιες αμφιβολίες που υπήρχαν και τα προη-
γούμενα χρόνια. Απλώς αυξάνεται σε σχέση με 
το παρελθόν η εμφάνιση μελετών όπου χρησι-
μοποιήθηκε ολική αρθροπλαστική (Parker 2000; 
Shah, Eissler et al. 2002; Chilov, Cameron et al. 
2003; Parker and Gurusamy 2004; Toh, Sahni et 
al. 2004).

3) Τέλος, στα υποτροχαντήρια κατάγματα η 
χρήση του γ ενδομυελικού ήλου με τη δυνατότη-
τα του long γ-nail έχει δώσει πολύ καλά αποτελέ-
σματα (Sims 2002; Chilov, Cameron et al. 2003).

Abstract 

Proximal femur’s.
Current concepts for their management
M. Iosifidis, G. Giantsis

Hip fractures are the most common injury of 
older people, which Orthopaedists have to treat al-
most always operatively. As the life expectancy has 
increased, the percentage of elderlies become higher 
in the developed world population and this causes 
an increase in hip fractures. Intertrochanteric, fem-
oral neck and subtrochanteric are the major cat-
egories of hip fractures. Osteosynthesis with plate-
sliding nail, and also with the more current tech-
nique of γ-nail are the basic treatment options for 
the intertrochanteric fractures. Osteosynthesis for 
the young and arthroplastysemi- or total, for the 
older patients are the management standards of 
all treatment algorithms of femoral neck fractures. 
And finaly, for subtrochanteric fractures γ-nail is 
the golden standard, but it is also used the extra-
medullary osteosynthesis with fixed angle plate.

Key words: Fractures of proximal femur.
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Περίληψη

Η οσφυαλγία είναι μια συχνή οντότητα στην καθ’ ημέρα Ορθο-
παιδική κλινική πράξη. Στη μελέτη που ακολουθεί δίδεται έμφα-
ση στο πολλαπλούν μυέλωμα και τους μεταστατικούς όγκους της 
Ο.Μ.Σ.Σ. που υποδύονται οσφυαλγία σαν πρώτη εκδήλωση της 
πάθησης με σκοπό την ευαισθητοποίηση της Ορθοπαιδικής κοινό-
τητας. Επίσης περιγράφουμε τη διαγνωστική προσέγγιση που ακο-
λουθήσαμε στη δική μας ομάδα ασθενών και γίνεται ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας.

Εισαγωγή

Οι ασθενείς με οσφυαλγία που προσέρχονται καθημερινά στα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία καθώς και στα επείγοντα ιατρεία ενός 
νοσοκομείου κατέχουν την τρίτη θέση μετά από αυτούς με κοινό 
κρυολόγημα και τραύμα (Hockberger RS 1986). Είναι δε η οσφυ-
αλγία το τρίτο συχνότερο αίτιο ανικανότητας προς εργασία μετά 
τα καρδιακά νοσήματα και τις διάφορες αρθρίτιδες (Kelsey JL et 
al 1979). Πολλές φορές η οσφυαλγία μπορεί να οφείλεται σε νε-
οπλασματική νόσο και να αποτελεί την πρώτη εκδήλωση, όπως 
και στις δικές μας περιπτώσεις.

Λέξεις ευρετηρίου:  oσφυαλγία, πολλαπλούν μυέλωμα, μεταστατικοί 
όγκοι οστών



Υλικό – Μέθοδος

Κατά το έτος 2004 αντιμετωπίστηκαν στην 
Κλινική μας 914 ασθενείς με οσφυαλγία. Οι 8 εξ 
αυτών (ποσοστό 0,88%)με μεταστατικούς όγκους 
Ο.Μ.Σ.Σ. και πολλαπλούν μυέλωμα χωρίς προη-
γούμενο ιστορικό πρωτοπαθούς όγκου. Εξ αυτών 
6 ήταν άνδρες και 2 γυναίκες. Η ηλικία τους κυ-
μάνθηκε από 31 έως 65 έτη (Μ.Ο. 56 έτη). Από το 
ιστορικό σε 4 ασθενείς είχαμε εμμένουσα οσφυ-
αλγία που δεν υποχώρησε με φαρμακευτική αγω-
γή 15-20 ημερών ενώ στους άλλους 4 ήταν έντο-
νη κρίση οσφυαλγίας. Κατά την κλινική εξέταση 

σε έναν ασθενή παρατηρήσαμε παραπάρεση, σε 
3 οσφυαλγία χωρίς νευρολογικά συμπτώματα και 
σε 4 οσφυαλγία με άλγος ριζιτικού τύπου, υπαι-
σθησία και ελάττωση αντανακλαστικών.

Από τον αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο 
είχαμε αυξημένη Τ.Κ.Ε. σε 5 ασθενείς (2>100 με 
πολλαπλούν μυέλωμα), CRP αυξημένη σε 4 ασθε-
νείς ενώ η αλκαλική φωσφατάση ήταν αυξημένη 
σε 3 ασθενείς. Πρωτεΐνη Bence-Jones στα ούρα 
και θετική ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού εί-
χαμε σε έναν ασθενή. Ο ακτινολογικός έλεγχος 
έδειξε λυτικές βλάβες κρανίου σε έναν ασθενή 
(εικόνα 1.), λεκάνης σε 2 ασθενείς (εικόνα 2.),Θ.
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Εικόνα 1. Ακτινο-

γραφία κρανίου: Λυ-

τικές μεταστατικές 

εστίες σε ασθενή 65 

ετών με πολλαπλούν 

μυέλωμα.



Ο.Μ.Σ.Σ. σε 5 ασθενείς. Η ακτινογραφία θώρα-
κος ήταν θετική σε 2 ασθενείς (με τελική διάγνω-
ση Ca πνευμόνων). Το σπινθηρογράφημα οστών 
ήταν θετικό σε 6 ασθενείς (εκτός των 2 ασθενών 
με πολλαπλούν μυέλωμα) (εικόνα 3.). Η αξονική 
και μαγνητική τομογραφία Ο.Μ.Σ.Σ. ήταν θετική 
και στους 8 ασθενείς (εικόνα 4.). Η στερνική πα-
ρακέντηση ήταν θετική στους 2 ασθενείς με πολ-
λαπλούν μυέλωμα, βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα 
έγινε σε 1 ασθενή και ήταν θετική ενώ βιοψία λυ-
τικών βλαβών λεκάνης με λεπτή βελόνα και με τη  
βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος, έγινε σε 2 
ασθενείς και ήταν θετική, βοηθώντας στην ταυτο-
ποίηση του πρωτοπαθούς όγκου. Στους δύο ασθε-
νείς με ευρήματα από την ακτινογραφία θώρακος 
έγινε CT θώρακος και βρογχοσκόπηση – βιοψία. 
Υπερηχογράφημα και CT κοιλίας έγιναν σε όλους 
τους ασθενείς. Ανεύρεση και ταυτοποίηση του 
πρωτοπαθούς όγκου έγινε σε 7 ασθενείς (ποσο-
στό 88 %). Συγκεκριμένα βρέθηκαν 2 ασθενείς με 

Ca πνευμόνων, 2 με Ca μαστού, 1 με αδενοκαρκί-
νωμα ανωτέρου πεπτικού, 2 με πολλαπλούν μυέ-
λωμα ενώ σε 1 ασθενή δεν ευρέθη πρωτοπαθής 
εστία. Όλοι οι ασθενείς εστάλησαν σε ογκολογικό 
κέντρο όπου υπεβλήθησαν στη δέουσα θεραπεία 
ανάλογα με το προσδόκιμο επιβίωσης, το είδος 
του όγκου, την εξάπλωση των μεταστάσεων κα-
θώς και την ύπαρξη ή μη αστάθειας Ο.Μ.Σ.Σ. και 
πιεστικών συμπτωμάτων.

Συζήτηση

Οι μεταστατικοί όγκοι των οστών και το πολ-
λαπλούν μυέλωμα είναι οι συχνότεροι στην ηλι-
κία άνω των 50 ετών (Solomon 2001). Κλινικώς 
μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ή να παρουσιά-
ζουν πόνο ή πιεστικά συμπτώματα ριζιτικού τύ-
που. Μια οσφυαλγία που εμμένει, με νυκτερινό 
πόνο, ηλικία άνω των 50 ετών και ιστορικό καρ-
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Εικόνα 2. Ακτινογραφία λεκάνης: Οστεολυτική βλάβη στο αριστερό λαγόνιο σε ασθενή 53 ετών
με καρκίνο του πνεύμονος.



κίνου, είναι σημεία που κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου για πιθανό μεταστατικό όγκο.Τα κύρια 
αίτια της οσφυαλγίας είναι η σπονδυλαρθρίτις, 
τα οστεοπορωτικά κατάγματα, η στένωση του 
σπονδυλικού σωλήνα και η πρόπτωση του μεσο-
σπονδύλιου δίσκου. Άλλα σπανιότερα αίτια τοπι-
κά είναι συγγενείς παθήσεις όπως δισχιδής ράχη, 
κακώσεις Ο.Μ.Σ.Σ., χρόνιες και οξείες φλεγμονές 
(δισκίτιδες - σπονδυλοδισκίτιδες από βρουκέλ-
λα, μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, κόκκους), 

σπονδυλόλυση-σπονδυλολίσθηση, ρευματικά νο-
σήματα (ρευματοειδής αρθρίτις, αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτις), πρωτοπαθείς καλοήθεις και κακοή-
θεις όγκοι της σπονδυλικής στήλης και του νω-
τιαίου μυελού. Επιπροσθέτως και άλλα αίτια από 
παρακείμενα όργανα όπως εξωμήτριος κύηση, λι-
θίαση ουροφόρων οδών ή ουρολοίμωξη, οπισθο-
περιτοναϊκή σκωληκοειδίτις, φλεγμονές και όγκοι 
του παγκρέατος και το ανεύρυσμα της κοιλιακής 
αορτής.
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Εικόνα 3. Σπινθηρο-

γράφημα οστών με 

Tc99 : Γενικευμένες 

μεταστατικές  εστίες 

σε Ο.Μ.Σ.Σ., κρανίο, 

πλευρές και λεκάνη 

σε ασθενή 48 ετών με 

καρκίνο του μαστού. 



Η πληθώρα των αιτιών πρέπει να μας κάνει 
πολύ προσεκτικούς στη διαγνωστική προσέγγι-
ση, ιδίως της εμμένουσας οσφυαλγίας, γιατί σε 
πολλές περιπτώσεις η έγκαιρη διάγνωση και θε-
ραπεία αιτιών όπως οι μεταστατικοί όγκοι της 
Ο.Μ.Σ.Σ. και το πολλαπλούν μυέλωμα, συντε-
λούν τόσο στην καλύτερη ποιότητα της ζωής του 
ασθενούς όσο και στην αύξηση του προσδόκιμου 
επιβίωσης αυτού.

Η απλή ακτινογραφία Ο.Μ.Σ.Σ. f+p πιθανόν να 
δείξει οστεολυτικές βλάβες ή σπανιότερα οστε-
οπυκνωτικές βλάβες (Ca προστάτου). Ο αιματο-
λογικός έλεγχος και βιοχημικός έλεγχος πιθανώς 
να δείξει αυξημένη Τ.Κ.Ε., CRP και αλκαλική φω-
σφατάση χωρίς να αποκλείονται οι φυσιολογικές 
τιμές των δεικτών αυτών. Τριψήφια ΤΚΕ σημαί-
νει πολλαπλούν μυέλωμα, όπως και πρωτεΐνη 
Bence-Jones στα ούρα και θετική ηλεκτροφόρηση 
πρωτεϊνών του ορού. Το θετικό εύρημα των εξε-
τάσεων αυτών αξιολογείται ενώ το αρνητικό δεν 

αποκλείει κακοήθεια. Οι ακτινογραφίες λεκάνης-
ισχίων αποτυγχάνουν να εντοπίσουν το 20-25% 
των σκελετικών μεταστάσεων ενώ το σπινθηρο-
γράφημα, που είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος ανί-
χνευσης σκελετικών μεταστάσεων, έχει ποσοστό 
περίπου 10% ψευδώς αρνητικών αποτελεσμά-
των(Campbell 2003). H αξονική και η μαγνητική 
τομογραφία Ο.Μ.Σ.Σ. ολοκληρώνουν την απει-
κόνιση του μεταστατικού όγκου με την τελευταία 
να έχει υψηλή τόσο ευαισθησία (0,96) όσο και 
εξειδίκευση (0,92) (Jarvic JG et al 2002).

Εξετάσεις για την ανεύρεση και ταυτοποίηση 
του πρωτοπαθούς όγκου είναι η παρακέντηση 
του στέρνου, η βιοψία με λεπτή βελόνη σπονδυλι-
κών λυτικών εστιών και λυτικών εστιών λεκάνης, 
πάντα με τη βοήθεια CT ή ακτινοσκοπικού μηχα-
νήματος, και οι καρκινικοί δείκτες. Εξετάσεις που 
βοηθούν στη διερεύνηση και ανεύρεση μεταστά-
σεων είναι η ακτινογραφία θώρακος (επί θετικών 
ευρημάτων διενεργείται CT θώρακος και βρογχο-
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σκόπηση- βιοψία) και η CT κοιλίας (επί θετικών 
ευρημάτων συμπληρώνεται με τη δέουσα εξέταση 
ανάλογα με τα ευρήματα) .

Ανίχνευση του πρωτοπαθούς όγκου επιτυγχάνε-
ται σε ποσοστό περίπου 90%( όπως και στη σειρά 
μας). Οι συχνότεροι πρωτοπαθείς όγκοι είναι του 
μαστού, προστάτου, νεφρών, πνευμόνων, θυροει-
δούς, ουροδόχου κύστεως, γαστρεντερικού σωλή-
να και το πολλαπλούν μυέλωμα (Solomon 2001).

H θεραπεία εξαρτάται από το προσδόκιμο επι-
βίωσης και την ύπαρξη ή μη αστάθειας και πιε-
στικών φαινομένων. Όταν υπάρχει μικρό προσδό-
κιμο επιβίωσης γίνεται ακτινοβολία και χορηγού-
νται ναρκωτικά και αναλγητικά (Deer TR 2002, 
Lovey G et al 2001). Όταν το προσδόκιμο επιβί-
ωσης είναι ικανοποιητικό γίνεται ακτινοβολία, 
χορηγούνται αναλγητικά και νάρθηκες ή γίνεται 
σπονδυλοπλαστική (Rondriguez M et al 2002, 
Fourney DR 2003, Alvarez L et al 2004). Σε αστά-
θεια Ο.Μ.Σ.Σ. γίνεται ακτινοβολία, σπονδυλοδε-
σία και χορηγούνται αναλγητικά ενώ σε ύπαρξη 
πιεστικών φαινομένων γίνεται ακτινοβολία, απο-
συμπίεση, σπονδυλοδεσία και χορηγούνται αναλ-
γητικά (Maranzano E. 2003, Tazi H. 2003).

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά θεωρούμε ότι κάθε εμμένουσα 
οσφυαλγία σε άτομα άνω των 50 ετών και δη με 
ιστορικό κακοήθειας, χρήζει επισταμένης ενδελε-
χούς διερεύνησης για τον αποκλεισμό μεταστατι-
κών όγκων Ο.Μ.Σ.Σ. και πολλαπλού μυελώματος.

Abstract

Metastatic bone tumours and multiple myelo-
ma which mimick back pain as a first symptom-
Diagnosis and review of the literature.

Paraschou S. ,Kousouti M. , Haritidis I.

Low back pain is a very common entity in ortho-
paedics. In our study we focus on metastatic bone 
tumours and multiple myeloma which mimic back 

pain as a first symptom.We also describe our diag-
nostic approach and review of the literature.

Key words:  back pain, multiple myeloma, metastatic bone 
tumours.
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Σύνδρομο 
επιγονατιδομηριαίου πόνου
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Στέργιος Γ. Παπαστεργίου

Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος”

Εισαγωγή

Το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου (patellofemoral 
pain syndrome- PFPS) αποτελεί μια παθολογική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από πόνο γύρω από την επιγονατίδα, που εμφα-
νίζεται:
• κατά τη διάρκεια ή μετά από αθλητική δραστηριότητα, 
• στην ανάβαση και κατάβαση σκάλας ή
•  μετά από παρατεταμένο κάθισμα με λυγισμένα γόνατα (Juhn, 

1999; Thomee et al, 1999).
Περιλαμβάνεται στο σύνδρομο του προσθίου πόνου του γό-

νατος (anterior knee pain). Εάν από τους ασθενείς με πρόσθιο 
πόνο του γόνατος αποκλεισθούν αυτοί με παθήσεις με διακριτά 
παθολογικά ευρήματα, όπως, π.χ. αυτοί με περι-επιγονατιδικές 
τενοντίτιδες, οι υπόλοιποι ασθενείς περικλείονται στο σύνδρομο 
επιγονατιδομηριαίου πόνου (Thomee et al, 1999). 

Το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου έχει αντικαταστήσει 
στη νεώτερη βιβλιογραφία τους όρους χονδρομαλάκυνση της επι-
γονατίδας (chondromalacia patella) και χονδροπάθεια της επιγο-
νατίδας (chondropathia patellae) αλλά και τους όρους “σύνδρομο 
επιγονατιδομηριαίας προστριβής” και “δυσλειτουργία επιγονατι-
δομηριαίας άρθρωσης” (Brody & Thein,1998; LaBrief & O’ Neil, 
1993) που χρησιμοποιούνταν στην παλαιότερη βιβλιογραφία για 
να προσδιορίσουν παρόμοια με το σύνδρομο συμπτωματολογία.

 Έτσι, τα τελευταία 5-6 χρόνια αυξάνονται οι βιβλιογραφι-
κές αναφορές για το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου και 
ελαττώνονται ταυτόχρονα αυτές για τη χονδρομαλάκυνση της 
επιγονατίδος.

Λέξεις ευρετηρίου:  Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου, Σύνδρομο προ-
σθίου άλγους του γόνατος.



Η παράθεση των ανωτέρω όρων επιβεβαιώ-
νει το μέγεθος της σύγχυσης και τη ασυμφωνίας 
στον προσδιορισμό των παθήσεων της επιγονατι-
δομηριαίας άρθρωσης. Ακόμη και για την έννοια 
του “υπεξαρθρήματος”, είκοσι Ορθοπαιδικοί από 
πέντε χώρες στην πρώτη συνάντηση της Patel-
lofemoral Study Group έδωσαν είκοσι διαφορετι-
κούς προσδιορισμούς. Η ασυμφωνία στις παθή-
σεις της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης αφορά 
ακόμη και στην έννοια του “φυσιολογικού”.

Με την επικρατούσα ονοματολογία, το σύν-
δρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου είναι ένα 
κλινικό σύνδρομο πόνου χωρίς γνωστή αιτιολο-
γία, ενώ η χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας, 
“chondromalacia patella”, και τα λοιπά σύνδρομα 
είναι παθήσεις με διακριτά παθολογικά ευρήμα-
τα. Από τον καθηγητή Goodfellow το σύνδρομο 
επιγονατιδομηριαίου πόνου  έχει παρομοιασθεί 
με την κεφαλαλγία.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα νεαρής ηλικί-
ας, συνήθως γυναίκες, χωρίς εμφανή κακή ανατο-
μική ευθυγράμμιση των κάτω άκρων ή αστάθεια 
της επιγονατίδας (LaBrief & O’ Neil, 1993).

Στους νεαρούς αθλητές, εμφανίζεται με συ-
χνότητα 8,5% (Witvrouw et al, 2000a), χωρίς προ-
τίμηση σε φύλο (Blond & Hansen, 1998).

Στα εξωτερικά ιατρεία κλινικών αθλητικών 
κακώσεων, αποτελεί το 10% των επισκέψεων και 
το 20-40% των προβλημάτων της περιοχής του 
γόνατος (Kannus et al, 1987).

Αιτιολογία

Η αιτιολογία του παραμένει αδιευκρίνιστη, αλ-
λά πιθανώς είναι πολυπαραγοντική (Juhn,1999). Ως 
αιτιολογικοί παράγοντες, χωρίς ωστόσο να ανευρί-
σκονται σε πολλούς ασθενείς, θεωρούνται (Bigos & 
McBride,1984; Davidson,1993; Juhn,1999; Kannus 
et al; 1999,Thomee et al,1999; Witonski,1998):
•  η υπέρχρηση (overuse) σε αθλούμενους και η 

υπερφόρτιση (overload) σε μη αθλούμενους της 
επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης (Juhn, 1999).

•  οι εμβιομηχανικές διαταραχές των κάτω άκρων 

(π.χ. πλατυποδία ή κοιλοποδία) και ιδίως της ευ-
θυγράμμισης της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης 
και

•  η μυϊκή δυσλειτουργία των κάτω άκρων και ιδίως 
του έσω πλατέος μυός, που αποτελεί τον σημα-
ντικότερο δυναμικό σταθεροποιητή της επιγο-
νατιδομηριαίας άρθρωσης, με αδιευκρίνιστο εάν 
αυτή είναι αιτία ή αποτέλεσμα του συνδρόμου 
(Thomee et al,1999),

αλλά και:
• ο οξύς τραυματισμός,
• η ακινητοποίηση,
• το αυξημένο σωματικό βάρος,
• η γενετική προδιάθεση,
• οι συγγενείς ανωμαλίες της επιγονατίδος,
• η μακροχρόνια υμενίτιδα,
• το υποτροπιάζον αίμαρθρο,
• η φλεγμονή του γόνατος,
•  ο ι επαναλαμβανόμενες ενδο-αρθρικές εγχύσεις 

κορτικοστεροειδών,
και υπό αμφισβήτηση: 
• ο ι νευρογενείς διαταραχές του τετρακεφάλου 

μηριαίου μυός (Ruther et al,1987; Weh & Eick-
hoff,1984).
Στους νεαρούς αθλητές, ως παράγοντες κινδύ-

νου θεωρούνται (Witvrouw et al,2000a):
• οι βραχείς τετρακέφαλοι μύες,
• η  διαφοροποίηση του χρόνου αντίδρασης και η 

ελαττωμένη δύναμη εκρηκτικότητας του έσω 
πλατέος μυός και

• η ευκίνητη επιγονατίδα (Blond & Hansen, 1998).
Η αιτιολογία του πόνου του συνδρόμου παρα-

μένει επίσης αδιευκρίνιστη (Brody & Thein,1998; 
Thomee et al,1999). Ο πόνος αποδίδεται:
• σ ε εμβιομηχανικούς λόγους, όπως “βραχείς” έξω 

καθεκτικοί σύνδεσμοι και ανώμαλη κατάφυση 
έξω πλατέος μυός (Ficat & Hungerford,1997,

• σ ε αλλοιώσεις των νευρικών ινών των καθεκτι-
κών συνδέσμων (Fulkerson et al,1985; Sanchis-
Alfonso & Rosello-Sastre,2000),

• σ ε οστεοπενία - μεταβολή οστικής ομοιοστασί-
ας (Dye & Chew,1993) και

• σ ε αύξηση της ενδο-οστικής πίεσης της επιγο-
νατίδος (Sala et al,1999).
Τέλος, η “εξέλιξη” του σε οστεοαρθροπάθεια 

της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης είναι πεδίο 
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διχογνωμίας (Kannus et al,1999).

Διάγνωση

Για τη διάγνωση συνήθως αρκεί το ιστορικό, η 
κλινική εξέταση και ο απλός ακτινολογικός έλεγ-
χος (Davidson,1993; Fulkerson,1994).

Στο ιστορικό αναφέρεται η εμφάνιση πόνου 
από την επιγονατίδα κατά τη διάρκεια ή μετά α-
θλητική δραστηριότητα, στην ανάβαση και κατά-
βαση σκάλας ή μετά από παρατεταμένο κάθισμα 
με λυγισμένα γόνατα (“σημείο θεάτρου”) και ενί-
οτε “ψευδο-εμπλοκή” της επιγονατίδος, ύδραρθρο 
και δυσκαμψία του γόνατος (Kannus et al,1999). 

Ο ασθενής προσπαθώντας να επιδείξει την 
εντόπιση του πόνου, περικλείει όλo το πρόσθιο 
γόνατο με το χέρι του (“σημείο αρπαγής” - grab 
sign κατά Stanitski,1993).

Η εμφάνιση του πόνου σε αυτού του είδους 
τις δραστηριότητες εξηγείται από την αύξηση της 
αντίδρασης της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης 
στη φόρτιση (patellofemoral joint reaction force 
(PFJRF), που από 0,5 φορές του σωματικού βάρους 
κατά τη διάρκεια της βάδισης, αυξάνεται σε 3-4 φο-
ρές του σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια της 
ανάβασης σκάλας και σε 7-8 φορές του σωματικού 
βάρους στο ημικάθισμα (Brotzman, 1996). 

Η κλινική εξέταση πρέπει οπωσδήποτε να πε-
ριλαμβάνει: 
• έλεγχο της βάδισης,
• μ έτρηση της γωνίας Q (φυσιολογική τιμή 12ο-15ο), 
• μ έτρηση της γωνίας Α (φυσιολογική τιμή 0ο), με 

το γόνατο σε κάμψη 90ο,
• έ λεγχο γενικευμένης χαλαρότητας των αρθρώ-

σεων,
• έλεγχο του εύρους κίνησης του γόνατος, 
• έ λεγχο της θέσης (υψηλή - χαμηλή - υπεξαρθρη-

ματική) και της κινητικότητας της επιγονατί-
δος,

• συμπίεση της επιγονατίδος και έλεγχο κριγμού
    και
• έ λεγχο της οριζόντιας μετατόπισης του κέντρου 

της επιγονατίδας κατά τη σύσπαση του τετρα-
κέφαλου μηριαίου μυός (quadriceps pull test) 
και

• π αρατήρηση της κίνησης της επιγονατίδος κατά 

την ενεργητική έκταση του γόνατος, με τον 
ασθενή καθισμένο στο εξεταστικό κρεβάτι 
(Stanitski,1993).

Η κλινική εξέταση συμπληρώνεται με τη σκιαγρά-
φηση του ψυχολογικού προφίλ του ασθενούς.

Συχνά, το μόνο κλινικό εύρημα είναι η ύπαρξη 
πόνου και κριγμού κατά τη συμπίεση της επιγο-
νατίδος (Kannus et al,1999) ή “βραχέων” έξω κα-
θεκτικών συνδέσμων (LaBrief & O’Neil,1993).

Ο ακτινολογικός έλεγχος του γόνατος και της 
επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης (Merchant view), 
παρότι συνήθως φυσιολογικός, είναι απαραίτη-
τος για τον έλεγχο του μεγέθους, της θέσης, της 
κλίσης (lateral patellar tilt) και της μετατόπισης 
(lateral patellar shift) της επιγονατίδος και τυχόν 
δυσπλασίας της τροχιλίας, με χρήσιμη και τη σύ-
γκριση με το τυχόν ασυμπτωματικό ετερόπλευρο 
γόνατο.

Πέραν των ανωτέρω, χρήσιμες, σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις, είναι:
•  η αξονική τομογραφία γόνατος χωρίς και με σύ-

σπαση του τετρακεφάλου μηριαίου μυός, για τη 
στατική και δυναμική μέτρηση της κλίσης και 
της μετατόπισης της επιγονατίδος και τον έλεγ-
χο  τυχόν δυσπλασίας της τροχιλίας,

•  η μαγνητική τομογραφία γόνατος, για τη στα-
τική και δυναμική απεικόνιση του εκτατικού 
μηχανισμού και σχέσεων του με το μηριαίο και 
την κνήμη αλλά και τον έλεγχο πιθανών ενδο-
αρθρικών παθολογικών καταστάσεων,

•  το σπινθηρογράφημα οστών, το οποίο συχνά εμ-
φανίζει αυξημένη οστική μεταβολική δραστηρι-
ότητα (Dye & Chew,1993),

•  η μέτρηση με ισοκινητικό δυναμόμετρο, μόνο 
για παρακολούθηση παραμέτρων προ και μετά 
τη θεραπεία, η οποία συνήθως αποδεικνύει ε-
λαττωμένη μυϊκή ισχύ του τετρακεφάλου μηρι-
αίου μυός (Thomee et al,1999) και, τέλος,

•  η αρθροσκόπηση του γόνατος, για τον έλεγχο του 
αρθρικού χόνδρου της επιγονατίδος και της μη-
ριαίας τροχιλίας αλλά και της ευθυγράμμισης της 
επιγονατιδομηριαίας (κατά προτίμηση από τις άνω 
πύλες εισόδου), έχοντας υπόψη ότι φυσιολογικά 
ο αρθρικός χόνδρος της επιγονατίδος είναι μαλ-
θακότερος από τον αρθρικό χόνδρο της μηριαίας 
τροχιλίας.
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Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση του συνδρόμου επι-
γονατιδομηριαίου πόνου θα γίνει από τις άλλες 
αιτίες του πρόσθιου πόνου του γόνατος (anterior 
knee pain) (Thomee et al,1999) όπως:
•  τη χονδρομαλάκυνση - χονδροπάθεια επιγονα-

τίδος, όπου υπάρχει βλάβη του αρθρικού χόν-
δρου της επιγονατίδος, 

•  την επιγονατιδομηριαία αστάθεια (υπεξάρθρη-
μα ή εξάρθρημα),

•  το σύνδρομο της έξω προστριβής της επιγο-
νατίδας (lateral patellar compression syndrome, 
patellofemoral tracking syndrome, syndrome 
d’hyperpression externe, excessive lateral pres-
sure syndrome), όπου υπάρχουν “σφικτοί” έξω 
καθεκτικοί σύνδεσμοι,  

•  τις περι-επιγονατιδικές τενοντίτιδες και ορογο-
νοθυλακίτιδες,

• τη νόσο Sinding - Larsen - Johansson,
•  τη νόσο Osgood - Schlatter,
•  τη συμπτωματική διφυή ή πολυφυή επιγονατίδα,
•  τις ενδο-αρθρικές βλάβες του γόνατος, όπως ρή-

ξεις των προσθίων κεράτων των μηνίσκων, ερεθι-
σμό λιπώδους σώματος επιγονατίδας, διαχωριστι-
κή οστεοχονδρίτιδα και αρθρίτιδα της επιγονατι-
δομηριαίας άρθρωσης κ.λ.π.,

•  το σύνδρομο υμενικής πτυχής
     (plica syndrome),
• την τενοντίτιδα της λαγονοκνημιαίας ταινίας,
•  τα νευρώματα κυρίως του επιγονατιδικού κλά-

δου του σαφηνούς νεύρου, κ.λπ.

Θεραπεία

Το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου απο-
τελεί μια θεραπευτική πρόκληση (Arrol et al,1997; 
Baker & Juhn, 1999; Juhn, 2000).

Συντηρητική θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία εξατομικεύεται ανά-
λογα με (Baker & Juhn, 2000): 
•  τα ευρήματα των κλινικών και παρακλινικών 

εξετάσεων, 
• τα αποτελέσματα προηγουμένων θεραπειών και 

•  τις αθλητικές προσδοκίες του ασθενούς
και περιλαμβάνει (Juhn, 1999): 
•  τη ψυχολογική υποστήριξη, ιδιαίτερα των γυναι-

κών, όπου δεν πρέπει να δίδεται έμφαση σε κλι-
νικά ασήμαντες ή διορθώσιμες εμβιομηχανικές 
διαταραχές που ενισχύει το αίσθημα ότι “τίποτε 
δεν μπορεί να γίνει” (Baker & Juhn,2000),

•  την προσωρινή διαφοροποίηση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων και την αποφυγή των συνθη-
κών που προκαλούν πόνο (πχ το παρατεταμένο 
κάθισμα με λυγισμένα γόνατα), 

•  την ελάττωση του πόνου με αντιφλεγμονώδη, 
παγοθεραπεία (Davidson,1993; Juhn,1999) και 
ηλεκτροθεραπεία (Brotzman,1996), 

•  τις διατάσεις των “σφικτών” μυοτενοντωδών μο-
νάδων, όπως του τετρακεφάλου μηριαίου μυός, 
της λαγονοκνημιαίας ταινίας, των οπισθίων μη-
ριαίων μυών και της γαστροκνημίας, 

•  την ενδυνάμωση του τετρακεφάλου μηριαίου 
μυός με ισομετρικές ασκήσεις και ανυψώσεις 
τεντωμένου σκέλους (πχ 3-4 σετ των 10 επανα-
λήψεων, με ημέρα ανάπαυσης κάθε 3-4 ημέρες) 
και με ασκήσεις ανοικτής και κλειστής κινητικής 
αλυσίδας (Witvrouw et al, 2000Β), σε συνδυασμό 
με βιοανάδραση (biofeedback) και ηλεκτρογυ-
μναστική έσω πλατέος μυός (Guo et al,1996), 

•  την ενδυνάμωση των απαγωγών του ισχίου 
(Brotzman,1996; LaBrief & O’Neil,1993),

• τη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας,
•  την κινησιοθεραπεία αλλά όχι με ποδήλατο και 

ιδίως “πισωπηδαλιές” (Neptune & Kautz,2000) 
και

•  τους κηδεμόνες, που όμως δεν διορθώνουν τυ-
χόν κακή ευθυγράμμιση της επιγονατιδομηριαί-
ας άρθρωσης (Powers et al,1999), 

•  το “McConnell tapping”, που φαίνεται ότι βελτι-
ώνει την εκρηκτικότητα και τη δύναμη του τε-
τρακεφάλου μηριαίου μυός σε δραστηριότητες 
όπως τα κατακόρυφα άλματα (Ernst,1999) και 

•  τα ορθωτικά βοηθήματα των κάτω άκρων, πχ 
πέλματα (Juhn,1999).

Μετά την αποδρομή των συμπτωμάτων, συ-
νεχίζεται μια μακρόχρονη θεραπεία συντήρησης 
του αποτελέσματος (π.χ. με ασκήσεις 3 φορές την 
εβδομάδα).

Εναλλακτική μορφή θεραπείας μπορεί να α-

38 Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005



ποτελέσει ο βελονισμός (Jensen et al, 1999), ενώ 
η ενδο-αρθρική έγχυση γλυκοζαμινών δεν φαίνε-
ται να διαφοροποιεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα 
(Kannus et al, 1999).

Τα μακροχρόνια καλά αποτελέσματα της συ-
ντηρητικής θεραπείας κυμαίνονται μεταξύ 50% 
και 80% και αναμένονται όταν οι ασθενείς συμ-
μορφώνονται με το πρόγραμμα θεραπείας τους 
(Blond & Hansen, 1998; Kannus et al,1999; LaBrief 
& O’Neil, 1993). 

Καλύτερη πρόγνωση έχουν οι νεαροί ασθε-
νείς, χαμηλού αναστήματος, με αρνητικά ευρήμα-
τα από τις κλινικές δοκιμασίες πόνου και κριγμού 
και χωρίς την εμφάνιση αμφοτερόπλευρων συμ-
πτωμάτων στη διάρκεια της παρακολούθησης 
(Natri et al, 1998), ενώ λιγότερο καλή πρόγνω-
ση έχουν οι αθλητές με ευκίνητες επιγονατίδες 
(Blond & Hansen, 1998).

Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται όταν δεν 
αποδίδει η μακροχρόνια συντηρητική θεραπεία.

Η επιτυχία της εξαρτάται από την προσεκτι-
κή επιλογή των ασθενών, την ακριβή χειρουργική 
τεχνική και την προσεκτική μετεγχειρητική απο-
κατάσταση.

Εάν  κυρίαρχη εμβιομηχανική διαταραχή είναι 
η προς τα έξω κλίση της επιγονατίδας (tilt), ενδεί-
κνυται διατομή των έξω καθεκτικών συνδέσμων 
της επιγονατίδας (Fulkerson,1994), που κατά 
τους Schonholtz και συν (1987) και τους Fu και 
Maday (1992) “δεν είναι μια μικροεπέμβαση και 
δεν πρέπει να γίνεται απλώς επειδή μπορεί να βο-
ηθήσει και δεν μπορεί να βλάψει”.

Η διατομή μπορεί να γίνει είτε ανοικτά (με 
προσπέλαση ή υποδόρια) είτε αρθροσκοπικά. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει (Ford & Post, 1997):
• να διαφυλάσσεται ο έξω πλατύς μυς, 
•  να διατέμνονται όλα τα στρώματα των καθεκτι-

κών συνδέσμων, 
•  να επεκτείνεται η διατομή όσο το δυνατόν πε-

ριφερικότερα - μέχρι το κνημιαίο κύρτωμα  
(Marumoto et al, 1995), 

• να ελέγχεται η κινητικότητα της επιγονατίδας και 
• να γίνεται επιμελής αιμόσταση.

Στις επιπλοκές της επέμβασης αναφέρονται 
κυρίως:
•  το μετεγχειρητικό αίμαρθρο, που εμφανίζεται 

στο 10% - 18% των επεμβάσεων και οφείλεται 
στη διατομή της άνω έξω γονατώδους αρτηρίας 
και των δύο συνοδών φλεβών της, που επισυμ-
βαίνει πάντοτε κατά τη διατομή των έξω καθε-
κτικών συνδέσμων (Vialle et al,1997),  

•  η, συνήθως ασυμπτωματική, έσω παρεκτόπι-
ση της επιγονατίδος που εμφανίζεται μέχρι και 
στο 90% των επεμβάσεων, χωρίς όμως να απο-
κλείεται η ύπαρξή της και προ της επεμβάσεως 
(Shellock et al,1989; Shellock et al,1990) καθώς 
και το έσω υπεξάρθρημα της επιγονατίδας, που 
αποδίδoνται: 

•  σε διατομή - ατροφία του έξω πλατέος μυός, που 
αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό δυναμικό στα-
θεροποιητή της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης 
(Hughston & Deese, 1988) και 

•  σε κακή ισορροπία των παθητικών σταθεροποι-
ητικών στοιχείων της άρθρωσης (Kramers-de 
Quervain et al, 1997). 

Πάντως, από όλες τις αρθροσκοπικές παρεμ-
βάσεις στο γόνατο, αυτές που περιλαμβάνουν την 
επιγονατίδα έχουν τον υψηλότερο δείκτη επιπλο-
κών (Stanitski, 1993).

Τα καλά αποτελέσματα της χειρουργικής θε-
ραπείας με διατομή των έξω καθεκτικών συνδέ-
σμων της επιγονατίδος κυμαίνονται μεταξύ 14% 
και 99%, με τα πρώιμα, συνήθως, καλύτερα από τα 
απώτερα αποτελέσματα (Schultz et al, 1996) και 
αποδίδονται: 
•  στην “αποσυμπίεση” των φορτίων της επιγονα-

τίδας επί της μεσοκονδύλιας εντομής, 
•  στην ελάττωση των φορτίων ενός υπερφορτω-

μένου ή ατροφικού έσω πλατέος μυός αλλά και 
•  στη διατομή ή αφαίρεση παθολογικών νευρικών 

ινών των καθεκτικών συνδέσμων που προκα-
λούν τον πόνο.

Εάν υπάρχει βλάβη του αρθρικού χόνδρου είτε 
από προς τα έξω κλίση της επιγονατίδας είτε από 
προς τα έξω μετατόπισή της (υπεξάρθρημα), εν-
δείκνυται συνήθως μετάθεση του κνημιαίου κυρ-
τώματος για την αποφόρτιση του αρθρικού χόν-
δρου και την επανευθυγράμμιση του εκτατικού 
μηχανισμού (Fulkerson,1994).
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Abstract

Patellofemoral Pain Syndrome.
Review of the literature
Papastergiou St.

The Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS) con-
stitutes a clinical syndrome of pain around the 
kneecap that is presented during or after athletic 
activity, during ascentig or descenting stairs or after 
prolonged sitting with bent knees.

Its aetiology is, propably, multifactorial and 
for the diagnosis, usually, are enough the history  
(“movie sign” and “grasp  sign”) and the clinical and  
radiographic examination of the knee.

The  differential  diagnosis  includes  other  causes  
of “anterior knee pain syndrome”.

PFPS is, usually, conservatively, curable (individ-
ualized long-lasting program) and, seldom, surgi-
cally (in cases of failure of conservative treatment).

Key - words:  Patellofemoral Pain Syndrome, Ante-
rior Knee Pain Syndrome.
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Κλινική σημασία της 
ανατομικής σχέσης του 
μείζονος σαφηνούς νεύρου και 
του τένοντα του ισχνού μυός

Νάτσης Κ, 
Παρασκευάς Γ,
Γιγής Ι,
Τότλης Τ,
Αναστασόπουλος Ν,
Τσιτουρίδης Ι.

 Εργαστήριο Περιγραφικής 
Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, 
Α.Π.Θ.

Περίληψη

Ο τένοντας του ισχνού μυός χρησιμοποιείται ως μόσχευμα, 
μαζί με τον τένοντα του ημιτενοντώδη, για την αντικατάσταση 
συνήθως του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος. Μία πι-
θανή επιπλοκή κατά τη λήψη του μοσχεύματος του τένοντα του 
ισχνού με το ειδικό εργαλείο (stripper) είναι η τρώση του μείζονος 
σαφηνούς νεύρου.

Η στενή ανατομική σχέση των δύο αυτών στοιχείων μας οδή-
γησε αφενός μεν στη μέτρηση της απόστασης μεταξύ της κατά-
φυσης του τένοντα και της θέσης διασταύρωσης τένοντα-νεύρου, 
αφετέρου δε στην αναζήτηση πιθανής μεταβολής της σχετικής 
θέσης τένοντα-νεύρου σε συγκεκριμένες θέσεις του μηρού και της 
κνήμης στην άρθρωση του ισχίου και του γόνατος, αντίστοιχα. 
Επιπλέον, μετρήθηκε το μήκος του τένοντα του ισχνού μυός.

Το υλικό μας αποτέλεσαν 44 γόνατα, 22 συνολικά πτωμάτων, 
13 ανδρών και 9 γυναικών, που παρασκευάσθηκαν στο Ανατομείο 
της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαπιστώσαμε ότι η μέση τιμή της απόστασης της κατάφυσης 
του τένοντα από το σημείο διασταύρωσης τένοντα-νεύρου ανερ-
χόταν σε 8.5cm κι έτσι εκτιμάται το βάθος προώθησης του ειδικού 
εργαλείου (stripper) στο οποίο κινδυνεύει το νεύρο. Επίσης, διαπι-
στώσαμε ότι με το ισχίο σε θέση κάμψης περίπου 110o, απαγωγής 
και έξω στροφής και το γόνατο σε θέση πλήρους κάμψης, το νεύ-
ρο απομακρύνεται χαρακτηριστικά από τον τένοντα, λόγω χα-
λάρωσης, οπότε και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τρώσης του και 
αυτή είναι η προτεινόμενη θέση για τη λήψη του μοσχεύματος. 

Λέξεις κλειδιά:  Τένοντας ισχνού, μείζον σαφηνές νεύρο, σαφηνής 
νευραλγία, πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος



Τέλος, το μήκος του καθαρού τένοντα του ισχνού 
μυός, χωρίς μυϊκές ίνες, αποτιμήθηκε στα 8.7cm 
κατά μέσο όρο. Ωστόσο, ο ισχνός ως ημιπτεροειδής 
μυς «παρέχει» μεγαλύτερο μήκος τένοντα, μετά 
συνοδών όμως μυϊκών ινών, το οποίο μετρήθηκε 
στα 19,8cm κατά μέσο όρο. Η διατομή αυτών των 
μυϊκών ινών επεξηγεί τη δημιουργία αιματώματος 
κατά τη λήψη του μοσχεύματος.

Εισαγωγή

Οι τένοντες του ισχνού και του ημιτενοντώδη 
μυός χρησιμοποιούνται ως αυτόλογα μοσχεύμα-
τα συνήθως για τη συνδεσμοπλαστική του ρα-
γέντος πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Κατά τη 
λήψη των τενόντων είναι δυνατό να επισυμβούν 
διάφορες επιπλοκές μεταξύ των οποίων ξεχωρί-
ζουμε τη διατομή των τενόντων, τη βλάβη του 
έσω πλαγίου συνδέσμου και τη βλάβη του μεί-
ζονος σαφηνούς νεύρου. Η επίπτωση του μετεγ-
χειρητικού πρόσθιου πόνου του γόνατος είναι μι-
κρότερη κατόπιν χρήσης των οπίσθιων μηριαίων 
τενόντων (14%) παρά κατόπιν χρήσης του επιγο-

νατιδικού τένοντα (47%) (Spicer και συν. 2000). 
Παράλληλα, ο υφιστάμενος κίνδυνος τρώσης 
του μείζονος σαφηνούς νεύρου λόγω της στενής 
συνάφειάς του με τον τένοντα του ισχνού μυός 
είναι μικρός, κάτι όμως  που δεν υποσημαίνει και 
την υποτίμησή του κατά τη λήψη των μοσχευμά-
των του ισχνού και του ημιτενοντώδη.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατα-
μέτρηση της απόστασης του σημείου διασταύ-
ρωσης του μείζονος σαφηνούς νεύρου με τον τέ-
νοντα του ισχνού μυός από την κατάφυση του 
ισχνού μυός, του μήκους του τένοντα του ισχνού 
μυός και η αναζήτηση πιθανής μεταβολής της 
σχετικής θέσης τένοντα ισχνού – μείζονος σα-
φηνούς νεύρου σε συγκεκριμένες θέσεις του μη-
ρού και της κνήμης στην άρθρωση του ισχίου και 
του γόνατος, αντίστοιχα. Απώτερος σκοπός των 
παρατηρήσεων αυτών είναι να εξαχθούν χρήσι-
μα συμπεράσματα για την αποφυγή ιατρογενούς 
βλάβης του μείζονος σαφηνούς νεύρου κατά τη 
λήψη μοσχεύματος τενόντων ισχνού και ημιτε-
νοντώδη για τη συνδεσμοπλαστική του προσθί-
ου χιαστού συνδέσμου.
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Εικ. 1.  Στην εικόνα απεικονίζεται ο τρόπος μέτρησης της απόστασης μεταξύ της κατάφυσης του τένοντα του ισχνού μυ-
ός και του σημείου διασταύρωσης του μείζονος σαφηνούς νεύρου (κεφαλή βέλους) με τον τένοντα του ισχνού μυός 

(βέλος), σε γόνατο πτώματος.



Υλικό – Μέθοδος

Το υλικό μας αποτέλεσαν 44 πτωματικά γό-
νατα, που άνηκαν σε 22 συνολικά πτώματα, 13 
ανδρών και 9 γυναικών, τα οποία χρησιμοποιή-
θηκαν για τη διδασκαλία των φοιτητών Ιατρι-
κής και Οδοντιατρικής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 
1997-2002 στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. Κατόπιν εκδοράς του γόνατος και 
του μηρού, παρασκευάσθηκαν επιμελώς το μεί-
ζον σαφηνές νεύρο, καθώς και οι τένοντες του 
ισχνού, του ραπτικού και ημιτενοντώδη μυός, 
μέχρι τη μυοτενόντια συμβολή τους. Μετρήσα-
με, με τη βοήθεια διαβήτη και δεκατόμετρου, την 
απόσταση του σημείου διασταύρωσης του τένο-
ντα του ισχνού με το μείζον σαφηνές νεύρο από 
την κατάφυση του τένοντα του ισχνού μυός (Εικ. 
1). Επίσης, μετρήθηκε το μήκος του καθαρού τέ-
νοντα του ισχνού μυός, χωρίς μυϊκές ίνες και το 
ολικό μήκος του τένοντα του μυός (Εικ. 2). Τέ-
λος, εξετάσθηκε πιθανή μεταβολή της σχετικής 

θέσης τένοντα – νεύρου σε συγκεκριμένες θέσεις 
του μηρού και της κνήμης στην άρθρωση του ι-
σχίου και του γόνατος, αντίστοιχα.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας είναι 
τα ακόλουθα: α) Η μέση τιμή της απόστασης 
της κατάφυσης του τένοντα του ισχνού από το 
σημείο διασταύρωσης τένοντα – μείζονος σαφη-
νούς νεύρου ανερχόταν σε 8,5cm. β) Η μέση τι-
μή του μήκους του καθαρού τένοντα του ισχνού 
μυός, χωρίς μυϊκές ίνες, ήταν 8,7cm, ενώ η μέση 
τιμή του ολικού μήκους του τένοντα του ισχνού 
μυός ήταν 19,8cm.

Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι όταν το ισχίο 
βρίσκεται σε θέση κάμψης περίπου 110o, απα-
γωγής και έξω στροφής και το γόνατο σε θέση 
πλήρους κάμψης, το μείζον σαφηνές νεύρο απο-
μακρύνεται χαρακτηριστικά από τον τένοντα του 
ισχνού μυός (Εικ. 3α, 3β).
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Εικ. 2. Στην εικόνα απεικονίζεται ο τρόπος μέτρησης του μήκους του καταφυτικού τένοντα του ισχνού μυός, 
σε γόνατο πτώματος.
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(Εικ. 3) α. Όταν το ισχίο και το γόνατο βρίσκονται σε ουδέτερη θέση, το μείζον σαφηνές νεύρο (κεφαλή βέλους) βρίσκεται σε τά-
ση και πολύ κοντά στον τένοντα του ισχνού μυός (βέλος). β. Όταν το ισχίο βρίσκεται σε κάμψη περίπου 110o, απαγωγή και 
εξωτερική στροφή και το γόνατο σε κάμψη το μείζον σαφηνές νεύρο (κεφαλή βέλους) χαλαρώνει και απομακρύνεται από 
τον τένοντα του ισχνού μυός (βέλος) κι έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τρώσης του κατά τη λήψη μοσχεύματος τένοντα 

ισχνού μυός με το ειδικό εργαλείο (stripper). Αυτή είναι η θέση που προτείνεται για τη λήψη του μοσχεύματος.

3α

3β



Συζήτηση

Το μείζον σαφηνές νεύρο είναι ένα αμιγώς αι-
σθητικό νεύρο που νευρώνει αισθητικά την έσω 
επιφάνεια του αρθρικού θυλάκου του γόνατος 
και το δέρμα της έσω επιφάνειας του γόνατος, 
της κνήμης και της ποδοκνημικής. Το νεύρο α-
ποτελεί τη συνέχεια του μηριαίου νεύρου, εισέρ-
χεται μέσα στον πόρο των προσαγωγών από το 
άνω στόμιο και εξέρχεται από αυτόν διατρυπώ-
ντας τον πλατυπροσαγωγό υμένα, σε άλλοτε άλ-
λη θέση. Έπειτα, αναδυόμενο μεταξύ του ραπτι-
κού μυός και του τένοντα του ισχνού μυός κα-
θίσταται υποδόριο και πορεύεται στην οπίσθιο-
εσωτερική επιφάνεια του γόνατος. Συνεπώς, ο 
κίνδυνος τρώσης του μείζονος σαφηνούς νεύρου 
κατά τη λήψη των τενόντιων μοσχευμάτων είναι 
προφανής.

Σε βλάβη του μείζονος σαφηνούς νεύρου ανα-
πτύσσονται διαταραχές της αισθητικότητας ή και 
απώλεια αυτής καθώς και καυσαλγία στην έσω 
επιφάνεια του γόνατος, της κνήμης και της πο-
δοκνημικής. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς εμφανίζουν 
ευαισθησία κατά την ψηλάφηση του δέρματος 
του υπερκείμενου του πόρου των προσαγωγών. 
Τα συμπτώματα επιτείνονται κατά τη βάδιση και 
υφίονται κατά την ανάπαυση, ενώ δεν παρατη-
ρούνται εκπτώσεις στην ισχύ των μυών που ε-
πενεργούν στο γόνατο, άλλα ούτε και ελάττωση 
των τενόντιων αντανακλαστικών (Bertram και 
συν. 2000). Η διάγνωση η οποία στηρίζεται κα-
τά κύριο λόγο στην κλινική εικόνα και εξέταση, 
πρέπει να επιβεβαιώνεται με τοπική έγχυση αναι-
σθητικού, η οποία προκαλεί πρόσκαιρη ανακού-
φιση του άλγους (Mozes και συν. 1975, Adar και 
συν. 1979). Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι η τοπική 
έγχυση κορτικοστεροειδούς και αναισθητικού 
προκαλεί, στο 80% ασθενών με σύνδρομο παγί-
δευσης του μείζονος σαφηνούς νεύρου, ύφεση 
του άλγους (Romanoff και συν. 1989). Επίσης, δι-
αφορική διάγνωση μιας «σαφηνούς νευραλγίας» 
θα πρέπει να γίνεται από διάφορες παθήσεις του 
γόνατος, αγγειακές παθήσεις και ριζίτιδα οσφυϊ-
κού νεύρου.

Ιατρογενής βλάβη του υποεπιγονατιδικού 
κλάδου του μείζονος σαφηνούς νεύρου μπορεί 

να επισυμβεί και ως επιπλοκή κατά τη διάρκεια 
έσω αρθροτομής με σκοπό την έσω μηνισκεκτο-
μή (Abbott και συν. 1945). Επίσης, το μείζον σα-
φηνές νεύρο μπορεί να υποστεί βλάβη κατά τη 
χρήση της οπισθο-εσωτερικής πύλης εισόδου κα-
τά την αρθροσκόπηση, ενώ ο υποεπιγονατιδικός 
κλάδος του νεύρου μπορεί να τραυματιστεί κατά 
τη χρήση της προσθιο-εσωτερικής πύλης εισόδου 
(Scott και συν. 1986).

Έχει αναφερθεί και η παρουσία συνδρόμου πα-
γίδευσης του υποεπιγονατιδικού κλάδου του μεί-
ζονος σαφηνούς νεύρου. Συγκεκριμένα, το νεύ-
ρο μπορεί να βρεθεί παγιδευμένο πίσω από τον 
τένοντα του ραπτικού μυός, πιεζόμενο επάνω 
στο προεξέχον έσω υπερκονδύλιο κύρτωμα ή να 
διέρχεται διαμέσου της μυοτενόντιας συμβολής 
του ραπτικού μυός (House και συν. 1977). Έχει 
αναφερθεί και σύνδρομο παγίδευσης του στελέ-
χους του μείζονος σαφηνούς νεύρου (Dumitru 
και συν. 1989). 

Οι Sgaglione και συν. (1990) έχουν αναφέρει 
την παρουσία υποεπιγονατιδικής παραισθησίας 
στο 37,5% ασθενών που αντιμετωπίστηκαν για 
ρήξη προσθίου χιαστού με χρήση μοσχεύμα-
τος τένοντα ημιτενοντώδη με ανοικτή τεχνική. 
Η τρώση του μείζονος σαφηνούς νεύρου είναι 
πιθανώς το αποτέλεσμα έσω αρθροτομής και 
όχι λήψης του μοσχεύματος. Οι Corry και συν. 
(1999) διαπίστωσαν την παρουσία πρόσθιου άλ-
γους του γόνατος στο 56% των ασθενών μετά 1 
εγχειρητικό έτος και στο 31% μετά 2 μετεγχει-
ρητικά έτη σε επεμβάσεις προσθίου χιαστού με 
χρήση μοσχεύματος επιγονατιδικού τένοντα, ενώ 
πρόσθιο άλγος εμφανιζόταν μόνο στο 7% των α-
σθενών τον πρώτο μετεγχειρητικό χρόνο και στο 
6% των ασθενών το δεύτερο μετεγχειρητικό χρό-
νο κατόπιν επέμβασης με χρήση μοσχευμάτων 
των τενόντων ισχνού και ημιτενοντώδη μυός. Οι 
Spicer και συν. (2000) διαπίστωσαν την παρουσία 
βλάβης του μείζονος σαφηνούς νεύρου στο 50% 
ασθενών που υπέστησαν πλαστική προσθίου χι-
αστού με χρήση μοσχευμάτων ισχνού – ημιτε-
νοντώδη τενόντων και μάλιστα βρήκαν πως στο 
86% των περιπτώσεων το άλγος αφορούσε στην 
περιοχή κατανομής του υποεπιγονατιδικού κλά-
δου του μείζονος σαφηνούς νεύρου. Αυτή η βλά-
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βη του νεύρου μπορεί να επισυμβαίνει κατά την 
τομή του δέρματος, την αρχική παρασκευή των 
τενόντων ισχνού και ημιτενοντώδη ή τη διάνοιξη 
της κνημιαίας σήραγγας (tibial tunnel) (Kartus 
και συν. 1999).

Το σημείο διασταύρωσης του μείζονος σαφη-
νούς νεύρου με τον τένοντα του ισχνού μυός α-
πέχει σύμφωνα με τις μετρήσεις μας 8,5cm κατά 
μέσο όρο από την κατάφυση του ισχνού μυός. 
Συνεπώς, κίνδυνος βλάβης του νεύρου κατά τη 
λήψη μοσχεύματος τένοντα του ισχνού υφίστα-
ται όταν προωθηθεί το ειδικό εργαλείο λήψης 
του μοσχεύματος (stripper) κατά 8,5cm περίπου.

Το μήκος του καθαρού τένοντα του ισχνού μυ-
ός, χωρίς μυϊκές ίνες, σύμφωνα με τις μετρήσεις 
μας ανέρχεται σε 8,7cm κατά μέσο όρο. Επειδή, 
όμως, ο ισχνός είναι ημιπτεροειδής μυς, ο τένο-
ντάς του είναι μεγαλύτερος από 8,7cm, με την 
ουσιώδη διαφορά, όμως, ότι από το σημείο αυτό 
και πάνω συνοδεύεται και από μυϊκές ίνες. Έτσι, 
το ολικό μήκος του τένοντα του ισχνού μυός 
σύμφωνα με τις μετρήσεις μας είναι 19,8cm κατά 
μέσο όρο, ενώ οι Tohyama και συν. (1993) ανα-
φέρουν τιμή 20cm ± 1,7cm και οι Deune και συν. 
(2001) τιμή 15,5cm κατά μέσο όρο. Συνεπώς, για 
τις ανάγκες της συνδεσμοπλαστικής του προσθί-
ου χιαστού συνδέσμου εκμεταλλευόμαστε όλο 
το μήκος του τένοντα του ισχνού μυός και συ-
γκεκριμένα στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται 
ότι το μήκος του μοσχεύματος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 20cm (Chen και συν. 1998). Γίνεται 
αντιληπτό, επομένως, ότι κατά τη λήψη του μο-
σχεύματος επισυμβαίνει διατομή και μυϊκών ινών 
του ισχνού και το γεγονός αυτό εξηγεί την ανά-
πτυξη αιματώματος μετά τη λήψη του μοσχεύμα-
τος. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς, όπως και 
άλλοι, χρησιμοποιούμε αντλία κενού μετεγχειρη-
τικά την οποία τοποθετούμε από την τομή λήψης 
των μοσχευμάτων.

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πε-
ριπτώσεις ιατρογενούς βλάβης του μείζονος σα-
φηνούς νεύρου, κατά τη διάρκεια λήψης μοσχευ-
μάτων από τους τένοντες του ημιτενοντώδη και 
του ισχνού μυός, με το ειδικό εργαλείο (stripper), 
για την αποκατάσταση βλάβης του προσθίου χι-
αστού συνδέσμου (Spicer και συν. 2000, Bertram 

και συν. 2000). Εντούτοις έχουν προταθεί διάφο-
ρες τεχνικές για την αποφυγή της επιπλοκή αυ-
τής, όπως η εφαρμογή έλξης στον τένοντα του 
ισχνού μυός, ώστε να μην ακολουθήσει το ειδικό 
εργαλείο λήψης μοσχεύματος (stripper) λανθα-
σμένη οδό (Howell και συν. 1996), η διενέργεια 
λοξής τομής για τη λήψη του μοσχεύματος, αρ-
χόμενης 3cm έσω του κνημιαίου κυρτώματος και 
περατόμενης 3cm κάτω και 5cm έσω του κνη-
μιαίου κυρτώματος. Η τομή αυτή, μάλιστα, δι-
ευκολύνει και τη λήψη του μοσχεύματος (Tillet 
και συν. 2004). Επιπλέον έχει διαπιστωθεί όπως 
συνέβη και στη μελέτη μας, ότι με το γόνατο σε 
κάμψη και το ισχίο σε εξωτερική στροφή, μειώνε-
ται η τάση του νεύρου και αυξάνεται η απόσταση 
του τελευταίου από τον τένοντα του ισχνού μυός 
(Bertram και συν. 2000, Miller, 1988).

Συμπεράσματα

Στη μελέτη αυτή η απόσταση του σημείου δια-
σταύρωσης του τένοντα του ισχνού με το μείζον 
σαφηνές νεύρο από την κατάφυση του τένοντα 
του ισχνού αποτιμήθηκε στα 8,5cm κατά μέσο 
όρο και δίνει έτσι τη δυνατότητα στο χειρουργό 
να εκτιμήσει σε ποιο βάθος προώθησης του ει-
δικού εργαλείου λήψης μοσχεύματος (stripper) 
κινδυνεύει να τρώσει το νεύρο. Το μήκος του 
καθαρού τένοντα του ισχνού μυός, χωρίς μυϊκές 
ίνες, μετρήθηκε στα 8,7cm ενώ το ολικό μήκος 
του τένοντα στα 19,8cm κατά μέσο όρο, με συ-
νοδεία, όμως και μυϊκών ινών, καθώς ο ισχνός 
είναι ημιπτεροειδής μυς.  Η διατομή αυτών των 
μυϊκών ινών κατά τη λήψη του μοσχεύματος του 
τένοντα του ισχνού επεξηγεί το μηχανισμό ανά-
πτυξης αιματώματος. Τέλος διαπιστώθηκε ότι για 
την απομάκρυνση του μείζονος σαφηνούς νεύρου 
από τον τένοντα του ισχνού απαιτείται κάμψη 
περίπου 110o, απαγωγή και έξω στροφή του ισχί-
ου σε συνδυασμό με πλήρη κάμψη του γόνατος. 
Έτσι, στη θέση αυτή μειώνονται οι πιθανότητες 
ιατρογενούς βλάβης του νεύρου κατά τη λήψη 
μοσχεύματος ισχνού - ημιτενοντώδη τενόντων 
για τη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου και είναι η θέση που προτείνεται για 
τη λήψη των τενόντων.
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Abstract

The clinical significance of the anatomic re-
lationship between the saphenous nerve and the 
tendon of the gracilis muscle.

Natsis K, Paraskevas G, Gigis I, Totlis T, An-
astasopoulos N, Tsitouridis I.

This study aims to evaluate the anatomic re-
lationship between the saphenous nerve and the 
tendon of the gracilis muscle. This knowledge may 
aid to avoid saphenous nerve damage during the 
hamstring tendon harvest.

For this scope 44 knees of 22 cadavers (13 male 
and 9 female) were dissected in the Department 
of Anatomy in the Medical School of the Aristotle 
University of Thessaloniki.

The mean distance between the gracilis tendon 
insertion and the point where the saphenous nerve 
was crossing over the tendon of the gracilis muscle 
was 8,5cm. When the stripper reaches this distance 
there is a high risk of nerve damage. The mean 
length of the mere gracilis tendon, without mus-
cle fibers, was 8,7cm, while the whole length of the 
tendon was 19,8cm. Due to the fact that the graci-
lis is a semipteroid muscle and the tendon graft is 
longer than 8,7cm the stripper causes muscle tissue 
damage. Moreover, we observed that when the hip 
is flexed about 110o, adducted and external rotat-
ed and the knee maximally flexed, the saphenous 
nerve is moving away from the gracilis tendon. 
This is the ideal position to harvest the hamstring 
tendons.

Key words:  G racilis tendon, saphenous nerve, sa-
phenous neuralgia, anterior cru-ci-
ate ligament
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Παραμόρφωση δίκην λαιμού 
κύκνου (swan-neck).
Αποκατάσταση με τενόντιο 
μόσχευμα (Sorl)

Moυρατίδης Α.,
Τζαβέας Α.,
Ιντζές Δ.

Ορθοπαιδική Κλινική &
Πλαστική Χειρουργική
2ου Νοσοκομείου ΙΚΑ
Παναγία - Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Κατά τη πενταετία 1998-2002 χειρουργήθηκαν 11 ασθενείς με 
παραμόρφωση δίκην λαιμού κύκνου (swan neck) των δακτύλων.  Οι 
εντοπίσεις ήταν στο 5ο δάκτυλο σε 4 περιπτώσεις, στο 4ο δάκτυλο σε 
3 περιπτώσεις, στο 2ο δάκτυλο σε 3 περιπτώσεις και στο 3ο δάκτυλο 
σε 1 περίπτωση.  Τα αίτια της παραμόρφωσης ήταν η κάκωση της 
εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης στις 6 και παλαιά σφυροδα-
κτυλία (mallet finger) στις 4 περιπτώσεις ενώ σε μία υπήρχε συγγε-
νές swan neck με συνοδή συνδακτυλία με το 4ο δάκτυλο. Χρησιμο-
ποιήθηκε η τεχνική SORL (Spiral Oblique Retinacular Ligament) 
κατά Thompson-Littler. Ακολουθήθηκε μετεγχειρητικό πρόγραμμα 
με τοποθέτηση ραχιαίου νάρθηκα ή χρήση k-wire επί 4 εβδομάδες.  
Τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά με πολύ καλή κινητικό-
τητα και λειτουργικότητα των δακτύλων και χωρίς υπερέκταση της 
PIP άρθρωσης. Σε δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκε έλλειμμα έκτα-
σης 10-15 μοίρες στην άπω φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση. Η σπει-
ροειδής δυναμική τενοντοδεσία (SORL) είναι η προτιμώμενη μέθο-
δος με ασφαλή και μακροπρόθεσμα πολύ καλά αποτελέσματα. Η 
χρήση του τενοντίου μοσχεύματος, επιπλέον, προτιμάται: α) όταν η 
λειτουργία του εκτατικού μηχανισμού είναι πτωχή και β) όταν η 
κάμψη της άπω ΦΦ άρθρωσης είναι μεγάλη. Η επιτυχία της μεθό-
δου αυτής στηρίζεται στη σωστή χειρουργική τεχνική, στην κατάλ-
ληλη τάση της τενοντοδεσίας και στη συμμόρφωση και συνέπεια 
του ασθενούς στο μετεγχειρητικό πρόγραμμα.

Λέξεις ευρετηρίου: παραμόρφωση δίκην λαιμού κύκνου, πλαστική sorl.



Εισαγωγή

Η αδυναμία έκτασης της περιφερικής φαλαγ-
γοφαλαγγικής άρθρωσης (DIP) σε συνδυασμό με 
υπερέκταση της εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρ-
θρωσης (PIP) αποτελεί σοβαρό λειτουργικό αλλά 
και αισθητικό πρόβλημα στον ασθενή. Η βλάβη 
μπορεί να είναι τραυματικής ή συγγενούς αιτιο-
λογίας και επίσης απαντάται σε ασθενείς ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα και  σύνδρομο Ehlers-Danlos 
(Stack HG 1969, Smith RJ 1971, Boyer MI και 
Gelberman RH 1999, Ercocen AR et al 1997).  Αρ-
χικά η παραμόρφωση αυτή συμβαίνει κατά την 
προσπάθεια ενεργητικής  έκτασης του δακτύλου 
σαν μία δυναμική ανισορροπία, αργότερα, προ-
στίθενται και ινώδεις συμφυτικές αλλοιώσεις κα-
θώς και αλλοιώσεις στις φαλαγγοφαλαγγικές αρ-
θρώσεις μεγαλώνοντας το πρόβλημα της λειτουρ-
γικότητας των δακτύλων (Green 1988).  

Υλικό – μέθοδος

Κατά την πενταετία 1998-2002 χειρουργήθη-
καν 11 δάκτυλα (σε 11 διαφορετικούς ασθενείς) 

με swan-neck παραμόρφωση.  Η εντόπιση των 
βλαβών ήταν στο 5ο δάκτυλο σε 4 περιπτώσεις, 
στο 2ο δάκτυλο σε 3 περιπτώσεις, στο 4ο δάκτυλο 
σε 3 περιπτώσεις και στο 3ο σε μία περίπτωση.  Τα 
αίτια των παραμορφώσεων ήταν η κάκωση της 
εγγύς ΦΦ άρθρωσης (χαλάρωση της παλαμιαίας 
πλάκας) σε 6 ασθενείς, το παλαιό mallet finger  
στους 4 και το συγγενές swan neck με μερική συν-
δακτυλία του 3ου με το 4ο δάκτυλο σε μία περί-
πτωση.  Οι παραπάνω περιπτώσεις είχαν μόνο 
δυναμική ανισορροπία του εκτατικού μηχανισμού 
χωρίς συνοδές αρθριτικές βλάβες.  Όλες οι αρ-
θρώσεις είχαν φυσιολογική ακτινολογική εικόνα. 

Για την αποκατάσταση των βλαβών χρησιμο-
ποιήθηκε η τεχνική SORL κατά Thompson και 
Littler. Χρησιμοποιήθηκε ο μακρός παλαμικός 
σαν τενόντιο μόσχευμα.  Η τομή έγινε στην ωλέ-
νιο περίμετρο του δακτύλου πλαγιο – ραχιαία, 
σχήματος μπαστουνιού χόκεϊ, εκτεινόμενη από τη 
βάση της περιφερικής φάλαγγας μέχρι τη βάση 
της εγγύς φάλαγγας.  
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Εικ2. Ανατομική εικόνα της swan neck παραμόρφωσης 
(Green D.P.)

Εικ 1.  Χαρακτηριστική περίπτωση swan neck 
παραμόρφωσης στο 5ο δάκτυλο. 

Εικ 3. Η παραμόρφωση μετά από κάκωση της 
παλαμιαίας πλάκας. της ΡΙΡ άρθρωσης του IV δακτύλου  

ΑΡ χειρός

Εικ.4  Η παραμόρφωση σε συνδυασμό με τραυματική 
σφυροδακτυλία του IV δακτύλου ΑΡ χειρός .



Το τενόντιο μόσχευμα στερεώνεται γερά στη 
ραχιαία επιφάνεια της βάσης της ονυχοφόρου 
φάλαγγας και φέρεται, ακολούθως, σπειροειδώς 
κάτω από την εγγύς ΦΦ  άρθρωση στην αντίθετη 
πλευρά της μετάφυσης της εγγύς φάλαγγας όπου 
και στερεώνεται.  Η πορεία του τενοντίου μο-
σχεύματος γίνεται υποδόρια και παλαμιαία κάτω 
από το αγγειονευρώδες δεμάτιο.  Η  κεντρική και 
περιφερική στερέωση του μοσχεύματος γίνεται 
μέσω οπής στην εγγύς και ονυχοφόρο φάλαγγα 
με «pull out» ραφή,  χρησιμοποίηση κουμπιού και 
ραμμάτων στο περιόστεο.  Η τάση της τενοντοδε-
σίας είναι τέτοια ώστε η PIP άρθρωση να βρίσκε-
ται σε κάμψη 20 μοιρών όταν η DIP άρθρωση βρί-
σκεται στις 0 μοίρες.  

Μετεγχειρητικά διατηρήθηκε η προστατευτική 
επίδεση με τοποθέτηση ραχιαίου νάρθηκα για 4 
εβδομάδες η οποία συγκρατεί την PIP άρθρωση 
σε 20 μοίρες και την DIP άρθρωση σε 0 μοίρες.  Ο 
ασθενής αρχίζει ενεργητικές κάμψεις της PIP άρ-
θρωσης με ενεργητική έκταση χρησιμοποιώντας 
το ραχιαίο νάρθηκα ώστε να σταματά στις 20 μοί-
ρες κάμψης.  Ο προστατευτικός νάρθηκας βαθμι-
αία επιτρέπει την έκταση της PIP άρθρωσης στις 
10 μοίρες στις 6 εβδομάδες και 5 μοίρες στις 10 
εβδομάδες.

Επιτυχημένες θεωρήθηκαν οι περιπτώσεις στις 
οποίες δεν υπήρχε πλέον υπερέκταση της εγγύς 
ΦΦ άρθρωσης, είτε σε ηρεμία είτε  κατά την ενερ-
γητική έκταση, και όταν είχαμε πετύχει η εγγύς 
ΦΦ άρθρωση να διατηρείται στις 5° -10°  κάμψης, 
τουλάχιστον, και όχι απαραίτητα στις 0°.
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Εικ 5. Σχηματική αναπαράσταση της τομής.

Εικ 6. Η στερέωση και πορεία του τενόντιου 
μοσχεύματος σχηματικά .

Εικ 7. Στερέωση του μοσχεύματος περιφερικά και η 
διέλευσή του παλαμιαία.

Εικ 8.  Κεντρική στερέωση του μοσχεύματος.

Εικ 9. Διεγχειρητική ρύθμιση της τάσης του τενοντίου 
μοσχεύματος.



Επιπλοκές

Σε δύο περιπτώσεις η άπω ΦΦ άρθρωση πα-
ρουσίασε έλλειμμα έκτασης 10-15 μοιρών.  Δεν 
υπήρχε υποτροπή της παθολογικής κατάστασης 
μετά από επανεξέταση 1 ½ έτους.  Δεν παρατηρή-
θηκαν επιπλοκές όπως διάσταση ραμμάτων της 
τενοντοδεσίας, παραμόρφωση Boutonniere ή ου-
λώδεις συμφύσεις των καμπτήρων.
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Εικ 10 , Εικ 11. Προεγχειρητική και μετεγχειρητική 
εικόνα swan neck παραμόρφωσης 5ου δακτύλου.

Εικ 12, Εικ 13. Εντόπιση της παραμόρφωσης στο 
4ο δάκτυλο πριν και μετά τη διόρθωση.

Εικ.14 , Εικ 15 και Εικ 16. Περίπτωση ασθενούς με 
συγγενές swan neck στο 3ο δάκτυλο και μερική 

συνδακτυλία με το 4ο. Προεγχειρητική και
μετεγχειρητική εικόνα.



Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα κρίθηκαν πολύ καλά.  Η κι-
νητικότητα και λειτουργικότητα των δακτύλων 
ήταν πολύ καλή.  Δεν υπήρχε υπερέκταση της εγ-
γύς ΦΦ άρθρωσης και το έλλειμμα έκτασης της 
εγγύς ΦΦ άρθρωσης ήταν 5-10 μοίρες.

Συζήτηση

Οι ασθενείς με swan-neck παραμόρφωση υπο-
διαιρούνται σε δύο κατηγορίες.  Σε αυτούς που 
έχουν μόνο δυναμική ανισορροπία στα δάκτυλα 
χωρίς αρθρικές αλλοιώσεις (όπως αυτοί που ανα-
φέρονται στην εργασία μας) και σε αυτούς στους 
οποίους συνυπάρχουν αλλοιώσεις των φαλαγγο-
φαλαγγικών αρθρώσεων (Green 1988).  

Η παραμόρφωση αυτή δεν μπορεί να διορθω-
θεί με συντηρητικές μεθόδους (νάρθηκες ή πρό-
γραμμα κινησιοθεραπείας) (Green 1988).  

Δύο είναι τα βασικά σημεία τα οποία πρέπει να 
κατανοηθούν στο μηχανισμό δημιουργίας της πα-
ραμόρφωσης swan-neck.  Το πρώτο είναι η χαλά-
ρωση της παλαμιαίας πλάκας της εγγύς ΦΦ  άρ-
θρωσης που σε κανονικές συνθήκες δεν επιτρέπει 
την υπερέκταση της εγγύς ΦΦ  άρθρωσης. Το 
δεύτερο είναι η εξασθένηση της εκτατικής ενέρ-
γειας των πλάγιων εκτατικών δεσμίδων στην πε-
ριφερική φάλαγγα (ονυχοφόρου) λόγω της μετα-
κίνησης τους πιο ραχιαία, με αποτέλεσμα την 
κάμψη της άπω ΦΦ άρθρωσης λόγω υπερίσχυσης 
της καμπτικής δύναμης του εν τω βάθει καμπτή-
ρα (Zancolli E 1979, Boyer MI και Gelberman RH 
1999).

Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για την απο-
κατάσταση της παραμόρφωσης swan neck 
(Karthaus RP και Van der Werf GJIM 1986, 
Nalebuff EA 1989, Ercocen AR et al 1997), μεταξύ 
των οποίων η μετάθεση της πλάγιας δεσμίδας 
(Tonkin MA et al 1992), η ημιτενοντόδεση του 
επιπολής καμπτήρα των δακτύλων (Littler JW 
1986), η δυναμική τενοντόδεση της εγγύς φαλαγ-
γοφαλαγγικής άρθρωσης (Smrcka V και Dylevsky 
I 2001) και η χρησιμοποίηση άγκυρας Mitek 
(Ozturk S et al 2005).

Οι χειρουργικές μέθοδοι που προτιμώνται ανή-
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Εικ.17-Εικ.18-Εικ.19-Εικ.20: Πολύ καλά 
λειτουργικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα της Swan 

Neck παραμόρφωσης IV και V δακτύλου



κουν στις δυναμικές τενοντοδεσίες και οι αρχές 
που τις διέπουν είναι:

1. Να υπάρχει εμπόδιο παλαμιαία στην εγγύς 
ΦΦ άρθρωση κατά την ενεργητική έκταση της 
ώστε να μην επιτρέπεται η υπερέκταση της.

2. Παθητική τενοντοδεσία της άπω ΦΦ άρθρω-
σης σε έκταση όταν η εγγύς ΦΦ άρθρωση εκτεί-
νεται ενεργητικά.

Δύο είναι οι χειρουργικές μέθοδοι που ανταπο-
κρίνονται σ’αυτές τις αρχές και περιγράφηκαν 
από τον Littler:

Η κατά Littler όπου χρησιμοποιείται η πλάγια 
δεσμίδα του εκτατικού μηχανισμού διατηρώντας 
την περιφερική πρόσφυσής της στην ονυχοφόρο 
φάλαγγα και φέρεται παλαμιαία κάτω από τη εγ-
γύς ΦΦ άρθρωση και σταθεροποιείται στην εγγύς 
φάλαγγα (Littler JW 1966, 1986).

Η δεύτερη είναι παραλλαγή της πρώτης κατά 
Littler – Thompson (SORL) όπου χρησιμοποιείται 
ελεύθερο μόσχευμα του μακρού παλαμιαίου 
(Thompson et al 1978).

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ελεύθερου 
τενόντιου μοσχεύματος  κατά την τεχνική (SORL) 
είναι αρκετά :

1. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
μετά από ρήξη του εκτατικού μηχανισμού της ζώ-
νης 1 και διορθώνει το έλλειμμα της έκτασης της 
άπω ΦΦ άρθρωσης καθώς και την υπερέκταση 
της εγγύς ΦΦ άρθρωσης ταυτόχρονα.

2. Δεν θυσιάζεται τμήμα του υπάρχοντος εκτα-
τικού μηχανισμού.

3. Το μόσχευμα σταθεροποιείται σε οστούν 
τόσο εγγύς όσο και άπω, καταργώντας τα προ-
βλήματα που δημιουργούνται από τη ραφή σε άλ-
λες τενόντιες ή ινώδεις δομές μέσα στο δάκτυλο 
(μέθοδος Littler), και 

4. Η τάση της τενοντοδεσίας μπορεί να ρυθμι-
στεί με ακρίβεια με τάση ή χαλάρωση στο τενό-
ντιο μόσχευμα ακόμα και μετά το κλείσιμο όλων 
τον τομών αφού παρατηρήσουμε τη θέση των αρ-
θρώσεων (Thompson et al 1978).

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου μπορεί να θε-
ωρηθούν:

η ανάγκη της λήψης ελεύθερου τενόντιου μο-
σχεύματος αν και δεν έχουν παρατηρηθεί προ-
βλήματα από τη χρήση του μακρού παλαμικού ή 

πελματικού και
– η σχετικά μεγάλη δερματική τομή, αν και δεν 

δημιουργεί ιδιαίτερο αισθητικό πρόβλημα (Thomp-
son et al 1978).

Συμπεράσματα

Η σπειροειδής δυναμική τενοντοδεσία είναι η 
προτιμώμενη μέθοδος με ασφαλή και μακροπρό-
θεσμα πολύ καλά αποτελέσματα.  Η χρήση του 
τενοντίου μοσχεύματος επιπλέον προτιμάται α) 
όταν η λειτουργία του εκτατικού μηχανισμού εί-
ναι πτωχή και β) όταν η κάμψη της DIP άρθρωσης 
είναι μεγάλη.

Η επιτυχία της μεθόδου αυτής στηρίζεται:
1. Στη σωστή χειρουργική τεχνική:
(ακριβής γνώση της ανατομικής του δακτύλου 

- σωστή τοποθέτηση του μοσχεύματος σε σχέση 
με τα αγγειονευρώδη δεμάτια και το έλυτρο των 
καμπτήρων και - ακρίβεια στην τοποθέτηση των 
οπών στην εγγύς και άπω φάλαγγα)

2. Στην κατάλληλη τάση της τενοντοδεσίας
3. Στη συμμόρφωση και συνέπεια του ασθενούς 

στο μετεγχειρητικό πρόγραμμα (Green 1988).

Abstract

Treatment of Swan-Neck Deformity with sorl 
technique (spiral oblique retinacular ligament)

Mouratidis A., Tzaveas A., Intzes D.

Between 1998-2002 we operated on 11 patients 
with swan-neck deformity of fingers, in our Depart-
ment.  The deformity was located at the little finger 
in 4 cases, ring finger in 3 cases, index finger in 3 
cases and middle finger in one case.  The causes 
were rupture of the terminal tendon in 6 cases, old 
mallet finger in 4 cases and one was congenital 
swan neck.  The SORL technique, described by Lit-
tler-Thompson, was used.  We used a splint or k-
wires for 4 weeks.  The results were satisfactory, with 
very good range of movement and function of the 
fingers without hyperextension of the PIP joint.  
There was a deficit in extension of 10-15 degrees in 
DIP joint in 2 cases. This technique has been rea-
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sonably successful in the treatment of swan neck 
deformity and has long term satisfactory results.  
The free tendon graft is used when there is poor 
function of the extensor mechanism and when there 
is fairly enough flexion of the DIP joint.  The success 
of the method depends on the correct use of the 
technique, on the correct tension of the tenodesis 
and in the compliance of the patient in the postop-
erative program.

Key words: swan neck deformity, SORL.
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Η επίδραση της διάρκειας της 
στατικής διάτασης
στην ισοκινητική παραγωγή 
μυϊκής δύναμης σε 
ποδοσφαιριστές

Πολυξένη Θωμά
Χρήστος Γαλαζούλας
Αικατερίνη Βέργου
Παναγιώτης Ζαχαριάδης
Γεώργιος Αμπατζίδης
Αθανάσιος Ζάκας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού

Περίληψη

Τελευταίες έρευνες αναφέρουν ότι η στατική διάταση που εφαρ-
μόζεται πριν τη φυσική δραστηριότητα προκαλεί μείωση στη μυ-
ϊκή δύναμη. Όμως η μεγάλη διάρκεια  διάτασης που χρησιμοποι-
είται, δεν εφαρμόζεται συνήθως από τους αθλητές στη διάρκεια 
της προθέρμανσης πριν την προπόνηση ή τον αγώνα. Σκοπός της 
μελέτης ήταν να εξετάσει το ρόλο της διάρκειας της στατικής δι-
άτασης στην παραγωγή της μυϊκής δύναμης σε 14 επαγγελματίες 
ποδοσφαιριστές, ηλικίας  25.0±1.5 ετών. Όλοι οι  συμμετέχοντες ε-
κτέλεσαν 3 πρωτόκολλα στατικής διάτασης διαφορετικής διάρκει-
ας σε 3 διαφορετικές προπονητικές μονάδες. Το πρώτο εκτελέστη-
κε 1 φορά για 30 sec (1x30), το δεύτερο 10 φορές για 30 sec (10x30) 
και το τρίτο 16 φορές για 30 sec (16x30). Η ευκαμψία στην κάμψη 
του γόνατος μετρήθηκε με γωνιόμετρο, ενώ η μέγιστη ισοκινητική 
δύναμη στους εκτείνοντες του γόνατος μετρήθηκε στο ισοκινητικό 
δυναμόμετρο Norm σε ποικίλες γωνιακές ταχύτητες. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ότι η μέγιστη δύναμη διατηρήθηκε στα ίδια περίπου 
επίπεδα σε όλες τις γωνιακές ταχύτητες μετά την εφαρμογή μιας 
στατικής διάτασης 30 sec, ενώ μειώθηκε (p<0.01 έως p<0.001) σε 
όλες τις γωνιακές ταχύτητες μετά την εφαρμογή της συνολικής 
στατικής διάτασης των 5 ή των 8 λεπτών. Από τα ευρήματα της 
μελέτης συμπεραίνεται ότι η εφαρμογή μιας στατικής διάτασης 
μικρής διάρκειας (30 s) δεν προκαλεί μειώσεις στην παραγωγή της 
μυϊκής δύναμης, όπως συμβαίνει με τη στατική επιμήκυνση μεγά-
λης διάρκειας που εκτελείται με πολλαπλό τρόπο. 

Λέξεις ευρετηρίου:  Ευκαμψία, Κινητικό εύρος άρθρωσης, Ισοκινητική δύ-
ναμη, Απώλεια μυϊκής δύναμης, Ποδοσφαιριστές



Εισαγωγή

Η ενσωμάτωση των διατατικών ασκήσεων στη 
διάρκεια της προθέρμανσης κατά την προπόνηση 
και τον αγώνα. έχει γίνει πλέον μια παραδοσιακή 
διαδικασία από τους αθλητές (Beaulieu 1981). Η 
διάταση του μυός έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα α-
ποτελεσματικό μέσο για την αύξηση του εύρους 
κίνησης της άρθρωσης (Zakas et al. 2003) και 
χρησιμοποιείται ευρέως από τους αθλητές, για-
τί η αυξημένη ευκαμψία θεωρείται ότι συμβάλ-
λει στην καλύτερη αθλητική απόδοση (Shellock 
and Pentice 1985), στη μείωση του μυϊκού πόνου 
(High 1989), στην ελάττωση (Safran et al. 1989) 
ή την πρόληψη (Smith 1994) των κακώσεων, που 
προκαλούνται εξαιτίας των βραχυμένων μυών 
(Jonhages et al. 1994). Τα τελευταία χρόνια, όμως, 
τα προτεινόμενα οφέλη που αποδίδονται στη 
διάταση υφίστανται αξιοσημείωτη διερεύνηση. 
Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ο Shrier 
(2004) συμπεραίνει ότι η διάταση είναι απίθανο 
να συμβάλλει στην πρόληψη των κακώσεων, αν 
και οι Hartig και Henderson (1989) έχουν αναφέ-
ρει ότι ο κίνδυνος κακώσεων μειώνεται εξαιτίας 
των διατάσεων. 

Παρόλο που έχει βρεθεί ότι η στατική διάταση 
είναι αποτελεσματική για την αύξηση του κινητι-
κού εύρους των αρθρώσεων (Mcnair and Stanley 
1996, Zakas 2005), πρόσφατες έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι η στατική διάταση μπορεί να προκαλέσει, 
επίσης μια σημαντική μείωση στη μυϊκή δύναμη 
από 5 ως 30% (Kokkonen et al. 1998, Fowles et al. 
2000, Nelson et al. 2001, Behm et al. 2001, Cramer 
et al. 2004) και τη μυϊκή ισχύ (Cornwell et al. 2001) 
στις μυϊκές ομάδες που διατείνονται.

Το γεγονός αυτό οδήγησε ορισμένους ερευνη-
τές να προτείνουν την αποφυγή των στατικών 
διατάσεων από τους αθλητές στη διάρκεια της 
προθέρμανσης (Kokkonen et al. 1998, Cornwell et 
al. 2001, Nelson et al. 2001). Όμως οι υποδείξεις 
αυτές αμφισβητούνται, καθώς τα πρωτόκολλα 
διάτασης που χρησιμοποιήθηκαν από τους πα-
ραπάνω ερευνητές ήταν μεγάλης διάρκειας, τα ο-
ποία δεν εκτελούνται συνήθως από τους αθλητές 
στη διάρκεια της προθέρμανσής τους, πριν την 
προπόνηση ή τον αγώνα. Στη διάρκεια της προ-

θέρμανσης οι αθλητές εκτελούν συνήθως στατι-
κή διάταση λίγων δευτερολέπτων σε κάθε μυϊκή 
ομάδα. Οι Cramer και συν. (2004) και Nelson και 
συν.. (2001) για παράδειγμα εφάρμοσαν στατική 
διάταση  συνολικής διάρκειας 15 λεπτών στους ε-
κτείνοντες του γόνατος, οι Behm και συν.  (2001) 
εφάρμοσαν συνολική διάρκεια 20 λεπτών, ενώ οι 
Fowles και συν. (2000) διάρκεια 30 λεπτών.

Σε αντίθεση με τη διάταση μεγάλης διάρκειας 
που χρησιμοποιήθηκε από τους παραπάνω ερευ-
νητές για την εκτίμηση της επίδρασης της στατι-
κής διάτασης στην παραγωγή της μυϊκής δύναμης 
και της ισχύος, οι Power και συν. (2004) χρησιμο-
ποιώντας μικρότερη διάρκεια (π.χ. 270 sec) στα-
τική διάταση, βρήκαν σημαντικές μειώσεις στη 
μέγιστη ισομετρική δύναμη του τετρακεφάλου, 
όχι όμως στην αλτική ικανότητα. Οι Knudson και 
συν. (2001), επίσης  δε βρήκαν μειώσεις στην αλ-
τική ικανότητα μετά την εφαρμογή στατικής δι-
άτασης συνολικής διάρκειας 45 δευτερολέπτων 
(3Χ15 sec). 

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι αθλητές, και ιδι-
αίτερα οι ποδοσφαιριστές, στη διάρκεια της προ-
πόνησης και του αγώνα εκτελούν ποικίλου τύπου 
εκρηκτικών προσπαθειών, όπως είναι το σπριντ, 
το άλμα, η προσποίηση και το σουτ,  θα ήταν πολύ 
χρήσιμο γι αυτούς και τους προπονητές να γνω-
ρίζουν αν η στατική διάταση μικρής διάρκειας που 
εφαρμόζεται συνήθως πριν από κάθε αγωνιστική 
δραστηριότητα θα προκαλέσει μειώσεις στη μυϊ-
κή τους δύναμη.

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την επί-
δραση της διάρκειας της στατικής διάτασης στη 
μέγιστη παραγωγή της μυϊκής δύναμης σε ποδο-
σφαιριστές. 

Μεθοδολογία και μέσα
Δείγμα

Δεκατέσσερις επαγγελματίες ποδοσφαιριστές 
από ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας επε-
λέγησαν τυχαία, για να συμμετάσχουν στην έρευ-
να. Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 25.0±1.5 ετών, 
αναστήματος 178.7±3.3 cm, σωματικής μάζας 
75.5± 5.2 kg και προπονητικής ηλικίας 14.7±2.7. 
Οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς, χωρίς μυοσκελε-
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τικά ή νευρολογικά προβλήματα. Ορθοπαιδικός 
γιατρός εξέτασε κάθε παίκτη πριν την έναρξη της 
μελέτης. Όλοι οι συμμετέχοντες, καθώς και οι 
προπονητές τους πληροφορήθηκαν για τον τρό-
πο διεξαγωγής της μελέτης, το σκοπό της και τους 
πιθανούς κινδύνους που ενέχονταν, πριν δώσουν 
τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους. 

Διαδικασίες και πρωτόκολλα διάτασης

Όλοι οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν 3 πρωτό-
κολλα διαφορετικής διάρκειας στατικής διάτα-
σης στους πρόσθιους μηριαίους του επιδέξιου 
σκέλους και δοκιμασία μέγιστης μυϊκής δύναμης 
στην ίδια μυϊκή ομάδα στο ισοκινητικό δυναμό-
μετρο σε ποικίλες γωνιακές ταχύτητες σε 3 δια-
φορετικές ημέρες, όπου για κάθε μια παρεμβαλ-
λόταν μια εβδομάδα. 

Κάθε πρωτόκολλο άρχιζε με δοκιμασία ευκαμ-
ψίας στην κάμψη του γόνατος. Αμέσως μετά ακο-
λουθούσε 5λεπτη προθέρμανση στο κυκλοεργό-
μετρο και δοκιμασία στο ισοκινητικό δυναμόμε-
τρο για την εκτίμηση της αρχικής μυϊκής δύναμης. 
Μετά την αρχική δοκιμασία στο ισοκινητικό δυ-
ναμόμετρο εκτελούνταν το πρόγραμμα διάτασης 
και η τελική δοκιμασία ευκαμψίας, αμέσως μετά 
το τέλος του διατατικού προγράμματος. Το πρω-
τόκολλο τελείωνε με την τελική δοκιμασία στο 
ισοκινητικό δυναμόμετρο.  

Το πρώτο πρωτόκολλο της στατικής διάτασης 
εκτελέστηκε μια μόνο φορά για 30 sec (1x30 s), 
το δεύτερο πρωτόκολλο εκτελέστηκε 10 φορές 
για 30 sec (10x30 s) και το τρίτο 16 φορές για 30 
sec (16x30 s) επίσης. Η διάρκεια του διαλείμματος 
ανάμεσα στις σειρές ήταν 15 sec στο δεύτερο και 
τρίτο πρωτόκολλο. 

Το εύρος κίνησης της άρθρωσης στην κάμψη 
του γόνατος μετρήθηκε με το γωνιόμετρο Myrin 
(Lic Rehabil. 17183 Solna, Sweden) σύμφωνα με τη 
μέθοδο Ekstrand και των συνεργατών του (1982). 
Ο συντελεστής μεταβλητότητας  του οργάνου μέ-
τρησης ήταν υψηλός (CV=1.9±0.7%). Η μέτρηση 
έγινε σε εξεταστικό κρεβάτι. Η αρχική και τελική 
θέση της κίνησης μετρήθηκε παθητικά από έμπει-
ρο εξεταστή με αφετηρία το ουδέτερο ανατομικό 
σημείο, όπως προσδιορίζεται από την American 

Academy of Orthopedic Surgeons (1965). Η τελι-
κή θέση της κίνησης ορίστηκε ως το σημείο, όπου 
ο εξεταστής άρχιζε να αισθάνεται ότι η άρθρωση 
έφτανε στο τελικό της κινητικό εύρος (Ferber et 
al. 2002). Οι περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν πα-
ρόμοιες κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων. Δεν 
διεξήχθησαν ασκήσεις προθέρμανσης πριν από 
την αρχική μέτρηση ευκαμψίας και κανένας από 
τους συμμετέχοντες δε συμμετείχε σε κάποιο προ-
πονητικό πρόγραμμα ή άλλου είδους άσκηση για 
24 ώρες, πριν από τη διεξαγωγή των μετρήσεων. 
Ο συντελεστής αξιοπιστίας της μέτρησης ήταν 
υψηλός (r=0.94) και αναφέρεται σε άλλη μελέτη 
(Zakas et al. 2003).  

Οι διατατικές ασκήσεις για όλα τα πρωτόκολ-
λα διάτασης αποτελούνταν από στατικού τύπου 
επιμήκυνση των μυών, όπου η μέγιστη επιμήκυν-
ση διατηρήθηκε για 30 sec, χωρίς να προκαλείται 
μυϊκός πόνος. Η θέση αυτή ήταν στην ακραία κι-
νητική περιοχή της άρθρωσης, στο σημείο όπου 
εμφανιζόταν μέγιστες δυνάμεις αντίστασης της 
διατεινόμενης μυϊκής ομάδας. 

Στο πρώτο πρωτόκολλο κάθε άτομο εκτέλεσε 
μια στατική διάταση στους πρόσθιους μηριαίους 
χωρίς βοήθεια. Η εφαρμογή μιας τέτοιας διατα-
τικής προσπάθειας 30 sec υλοποιήθηκε, επειδή η 
χρονική αυτή διάρκεια χρησιμοποιείται συνήθως 
από τους αθλητές για κάθε μυϊκή ομάδα κατά την 
προθέρμανση. Το άτομο στεκόταν όρθιο με το ένα 
χέρι στηριγμένο στον τοίχο, ώστε να διατηρεί την 
ισορροπία του σώματός του. Στη συνέχεια έκαμπτε 
το εξεταζόμενο σκέλος στο γόνατο και με το ελεύ-
θερο χέρι έπιανε τον αστράγαλο του λυγισμένου 
σκέλους, έλκοντας την κνήμη προς το γλουτό.

Το δεύτερο πρωτόκολλο διάτασης αποτελού-
νταν από δύο δραστηριότητες στατικής διάτασης 
στην ίδια μυϊκή ομάδα. Η πρώτη αποτελούνταν 
από στατική διάταση χωρίς βοήθεια και η δεύτερη 
με βοήθεια.  Στην πρώτη δραστηριότητα η στα-
τική διάταση έγινε δύο φορές (2x30s), όπως και 
στο πρώτο πρωτόκολλο διάτασης, ενώ κατά τη 
δεύτερη δραστηριότητα εκτελούνταν παθητική 
διάταση οκτώ φορές (8x30s) με τη βοήθεια ενός 
εξεταστή. Η συνολική αμιγής διάρκεια διάτασης 
και των δύο δραστηριοτήτων ήταν 5 λεπτά. Η ά-
σκηση με βοήθεια έγινε με το άτομο ξαπλωμένο 
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στην πρηνή κατάκλιση με το γόνατα τεντωμένα. 
Στη θέση αυτή ο εξεταστής έκαμπτε το γόνατο του 
εξεταζόμενου και πίεζε ελαφρά τη φτέρνα προς 
το γλουτό. Καθώς η φτέρνα ερχόταν σε επαφή με 
το γλουτό, το γόνατο υψωνόταν πάνω από την 
επιφάνεια στήριξης του κρεβατιού, προκαλώντας 
υπερέκταση στην άρθρωση του ισχίου. Στη νέα 
αυτή θέση ο εξεταστής κρατούσε το μέλος του 
εξεταζομένου για 30 sec. Στο τέλος του χρόνου 
της διάτασης, το σκέλος επέστρεφε στη ουδέτερη 
θέση για χαλάρωση για 15 sec. Ο κύκλος αυτός 
διάτασης επαναλαμβανόταν οκτώ φορές.   

Το τρίτο πρωτόκολλο διάτασης ήταν παρόμοιο 
με το δεύτερο. Η πρώτη δραστηριότητα εκτελού-
νταν 2 φορές (2x30 s), ενώ η δεύτερη 14 φορές 
(14x30s). Η συνολική αμιγής διάρκεια διάτασης 
και των δύο δραστηριοτήτων ήταν 8 λεπτά. Η σει-
ρά με την οποία υλοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα 
διάτασης ήταν τυχαία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
εξοικείωση του αθλητή με το πρωτόκολλο. 

Δοκιμασία ισοκινητικής δύναμης

Κάθε άτομο εκτέλεσε δύο δοκιμασίες στο ισο-
κινητικό δυναμόμετρο (αρχική και τελική) στο 
επιδέξιο σκέλος για την εκτίμηση της μυϊκής δύ-
ναμης των εκτεινόντων μυών του γόνατος. Η μέ-
γιστη ισοκινητική δύναμη μετρήθηκε σε καθιστή 
θέση στο ισοκινητικό δυναμόμετρο Cybex Norm 
σε ποικίλες γωνιακές ταχύτητες (60, 90, 150, 210 
και 270ο·s-1),  σύμφωνα με τις διαδικασίες μέτρη-
σης που ορίζονται από τον κατασκευαστή για 
παρόμοιες μετρήσεις. Σε κάθε γωνιακή ταχύτητα 
εκτελέστηκαν τρεις ξεχωριστές μέγιστες προσπά-
θειες με διάλειμμα 30sec ανάμεσα στις προσπά-
θειες, ενώ το διάλειμμα μεταξύ των γωνιακών τα-
χυτήτων ήταν διάρκειας 60 sec. Κάθε δοκιμασία 
άρχιζε από την υψηλή γωνιακή ταχύτητα (270ο·s-

1) και συνεχιζόταν στις χαμηλότερες (60ο·s-1). Για 
την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 
υψηλότερη τιμή της μέγιστης δύναμης που κατα-
γράφηκε σε κάθε γωνιακή ταχύτητα. Οι μέγιστες 
τιμές καταγράφηκαν σε Nm και υπολογίστηκε η 
επίδραση της βαρύτητας του σκέλους και του μο-
χλοβραχίονα δύναμης του δυναμόμετρου, όπως 
περιγράφεται από τον κατασκευαστή.

Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση έγινε με ανάλυση δια-
κύμανσης (ANOVA) με επαναληπτικές μετρήσεις 
και έλεγχο για εξαρτημένα δείγματα. Ο εξαρτη-
μένος παράγοντας ήταν η δοκιμασία και είχε δύο 
επίπεδα (αρχική, τελική). Ο ανεξάρτητος παράγο-
ντας ήταν το πρωτόκολλο άσκησης και αυτό είχε 
τρία επίπεδα (1x30 s, 10x30 s και 16x30 s). Όταν 
καταγραφόταν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
τιμών χρησιμοποιούνταν το t-test με ζευγαρωτές 
παρατηρήσεις για τον προσδιορισμό της σχέσης 
μεταξύ των μέσων τιμών. Η στατιστική σημαντι-
κότητα τέθηκε στο επίπεδο του 95% (p<0.05). 

Αποτελέσματα
 

Η ανάλυση διακύμανσης με επαναληπτικές με-
τρήσεις έδειξε σημαντική επίδραση στο κινητι-
κό εύρος κάμψης του γόνατος (F(1,39)=367.25, 
p<0.000), δείχνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές στο εύρος κίνησης της άρθρωσης από 
την εφαρμογή των τριών πρωτοκόλλων. Δεν πα-
ρατηρήθηκε, όμως σημαντική αλληλεπίδραση με-
ταξύ των μετρήσεων ευκαμψίας και των πρωτο-
κόλλων, δείχνοντας ότι και τα τρία πρωτόκολλα 
που εφαρμόστηκαν επηρέασαν θετικά την ευκαμ-
ψία στην κάμψη του γόνατος.

Για τη διερεύνηση της επίδρασης κάθε πρω-
τοκόλλου ξεχωριστά στο εύρος κίνησης της άρ-
θρωσης, το t-test με ζευγαρωτές παρατηρήσεις 
που χρησιμοποιήθηκε, έδειξε σημαντική αύξηση 
(p<0.001) στο κινητικό εύρος της άρθρωσης του 
γόνατος μετά την εφαρμογή του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου διάτασης (πίνακας 1).

Από την ανάλυση διακύμανσης με επαναληπτι-
κές μετρήσεις παρατηρήθηκε, επίσης, σημαντική 
επίδραση στη μυϊκή δύναμη για τους εκτείνοντες 
του γόνατος σε κάθε γωνιακή ταχύτητα που με-
τρήθηκε.   

60° · s-1 F(1,39)=26.42, p<0.000
90° · s-1 F(1,39)=17.00, p<0.000
150° · s-1 F(1,39)=27.67, p<0.000
210° · s-1 F(1,39)=27.83, p<0.000
270° · s-1 F(1,39)=27.42, p<0.000 
Η στατιστική ανάλυση έδειξε, επίσης σημα-
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ντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της δοκιμασίας 
δύναμης και πρωτοκόλλων διάτασης σε όλες τις 
γωνιακές ταχύτητες. 

60° · s-1 F(2.39)=6.13, p<0.005
90° · s-1 F(2.39)=4.66, p<0.015
150° · s-1 F(2.39)=5.96, p<0.006
210° · s-1 F(2.39)=5.07 p<0.011
270° · s-1 F(2.39)=5.95, p<0.006
Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι διατατικές 

ασκήσεις επιδρούν στην παραγωγή της δύναμης  
ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται 
(1x30s, 10x30s ή 16x30 s). Το t-test με ζευγαρω-
τές παρατηρήσεις που χρησιμοποιήθηκε για κάθε 
πρωτόκολλο ξεχωριστά έδειξε, ότι η μυϊκή δύνα-
μη παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα μετά την 
εφαρμογή του πρώτου πρωτοκόλλου (1x30 s), 
ενώ μειώθηκε σημαντικά (p<0.01 ως p<0.001) με-
τά την εφαρμογή του δευτέρου (10x30 s) και του 
τρίτου (16x30 s), σε όλες τις γωνιακές ταχύτητες 
(πίνακας 2). 

 
Συζήτηση

Η παρούσα μελέτη έγινε, για να εξετάσει αν η 
στατική διάταση μικρής διάρκειας, που συνήθως 
εφαρμόζεται από τους αθλητές πριν την προπό-
νηση ή τον αγώνα, προκαλεί μειώσεις στη μυϊκή 
δύναμη, καθώς ένας αριθμός μελετών που ανα-
φέρουν απώλεια στη μυϊκή δύναμη, έχουν χρη-
σιμοποιήσει στατική διάταση μεγάλης διάρκειας. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στατική διάταση 
διάρκειας 30 sec, που εκτελέστηκε μια μόνο φο-

ρά, δεν προκάλεσε σημαντική μείωση στη μυϊκή 
δύναμη στη μειομετρική ισοκινητική δύναμη στις 
χαμηλές, αλλά και στις υψηλές γωνιακές ταχύτη-
τες, σε αντίθεση με τη στατική διάταση μεγάλης 
διάρκειας (5 ή 8 λεπτών) που προκάλεσε σημα-
ντική μείωση στη δύναμη στις χαμηλές και τις υ-
ψηλές γωνιακές ταχύτητες.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν 
μπορούν να συγκριθούν άμεσα με αποτελέσματα 
άλλων μελετών, μια και διαφέρουν ως προς τη με-
θοδολογική προσέγγιση. Ο Power και οι συνερ-
γάτες του (2004) βρήκε σημαντική μείωση στην 
ισομετρική μυϊκή δύναμη των εκτεινόντων του 
γόνατος και όχι στο κάθετο άλμα, μετά την εφαρ-
μογή στατικής διάτασης 4.5 λεπτών (6x45 s). Ο 
Knudson και οι συνεργάτες του (2001) επίσης, δε 
βρήκε σημαντική μείωση στο κάθετο άλμα, εφαρ-
μόζοντας στατική διάταση μικρότερης συνολικής 
διάρκειας (π.χ. 45 s), η οποία εκτελέστηκε 3 φορές 
για 15 sec κάθε φορά. 

Όσον αφορά στη μείωση της μυϊκής δύναμης 
που προκαλείται από τη στατική διάταση των 5 
ή των 8 λεπτών, τα αποτελέσματα της παρούσας 
μελέτης συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες 
(Cramer et al., 2004, Nelson et al., 2001, Behm 
et al., 2001, Fowles et al., 2000, Kokkonen et al., 
1998), που εφάρμοσαν πρωτόκολλα στατικής διά-
τασης αρκετών λεπτών (π.χ. πάνω από 10 λεπτά). 
Ο Nelson και οι συνεργάτες του (2001) για παρά-
δειγμα, βρήκε μειώσεις στην ισοκινητική δύναμη 
στις 60 και 90°·s-1, και όχι στις 150, 210 ή την 270°·s-

1 μετά από συνολική στατική διάταση 15 λεπτών 
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Πρωτόκολλο διάτασης   Πρωτόκολλο διάτασης  Πρωτόκολλο διάτασης                               
                        (1x30 s)                         (10x30 s)                       (16x30 s)
                       Πριν       Μετά               Πριν       Μετά               Πριν         μετά
Κάμψη 
γόνατος (o)

3.3   153.5***
 ±5.3       ±5.5

  149.5      154.4***
  ±5.6       ±5.8

150.0      154.2 ***
 ±5.2        ±5.4

Πίνακας 1. Κινητικό εύρος στην κάμψη του γόνατος σε 14 ποδοσφαιριστές, πριν και μετά την εκτέλεση στατικών δια-
τατικών ασκήσεων διαφορετικής διάρκειας. Οι μέσες τιμές εκφράζονται σε μοίρες ± τυπικές  αποκλίσεις.

***  Οι μέσες τιμές μετά τη διάταση ήταν σημαντικά υψηλότερες από αυτές πριν τη διάταση στο επίπε-
δο p<0.001.  



στους εκτείνοντες του γόνατος. Οι συγγραφείς 
αυτοί συμπέραναν ότι η παραγωγή της μυϊκής 
δύναμης μετά τη στατική διάταση επηρεάζεται 
πρωτίστως από τη γωνιακή ταχύτητα. Ο Cramer 
και οι συνεργάτες τους (2004), όμως δε συμφω-
νούν με την άποψη που υποστήριξε ο Nelson και 
οι συνεργάτες του, επειδή βρήκαν μειώσεις στην 
ισοκινητική δύναμη στη χαμηλή (60°·s-1) και την 
υψηλή (240°·s-1) γωνιακή ταχύτητα, μετά την ε-
φαρμογή στατικής διάτασης συνολικής διάρκειας 
16 λεπτών στους εκτείνοντες τους γόνατος. Από 
τα αποτελέσματα αυτά, φαίνεται ότι η παραγωγή 
της μυϊκής δύναμης μετά την εφαρμογή στατικών 
διατάσεων μπορεί να επηρεάζεται από τη διάρ-
κεια επιμήκυνσης του μυός και όχι από τον τύπο 
της γωνιακής ταχύτητας. Στη μελέτη μας παρα-
τηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή 
της μυϊκής δύναμης στις χαμηλές και τις υψηλές 
γωνιακές ταχύτητες, όταν η συνολική διάρκεια 
της στατικής διάτασης ήταν 5 ή 8 λεπτά και όχι, 
όταν η διάρκειά της ήταν 30 sec.

Ένας επιπλέον λόγος για τη διεξαγωγή αυτής 

της μελέτης, ήταν η σύσταση που γίνεται από ένα 
αριθμό ερευνητών (Cornwell et al., 2001, Nelson et 
al., 2001, McLellan, 2000, Kokkonen et al., 1998), 
σύμφωνα με την οποία η στατική διάταση πρέπει 
να αποφεύγεται στη διάρκεια της προθέρμανσης, 
πριν την προπόνηση και ειδικά πριν τον αγώνα, 
μια και προκαλείται μείωση στη μυϊκή δύναμη 
στις μυϊκές ομάδες που υφίστανται στατική επι-
μήκυνση. Οι συστάσεις αυτές, όμως δημιουργούν 
σύγχυση στους αθλητές και τους προπονητές για 
τη χρησιμότητα της στατικής διάτασης στη δι-
άρκεια της προθέρμανσης. Οι μελέτες που ανα-
φέρουν μειώσεις στη μυϊκή δύναμη και τη μυϊκή 
ισχύ εφαρμόζουν πρωτόκολλα στατικής διάτασης 
μεγάλης διάρκειας σε μια μόνο μυϊκή ομάδα, τα ο-
ποία όμως δε χρησιμοποιούνται από τους αθλητές 
στη διάρκεια της προθέρμανσής τους. 

Πέραν της μεγάλης διάρκειας της στατικής δι-
άτασης, που εφαρμόστηκε από τους παραπάνω 
συγγραφείς για τη διερεύνηση της επιρροής της 
στην παραγωγή της μυϊκής δύναμης, η προσέγ-
γιση έγινε σε συνθήκες εργαστηρίου και όχι σε 
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Πρωτόκολλο διάτασης   Πρωτόκολλο διάτασης   Πρωτόκολλο διάτασης            
Γωνιακές              (1x30 s)                       (10x30 s)                       (16x30 s)
ταχύτητες      Πριν          Μετά          Πριν        Μετά              Πριν          Μετά

60°·s-1   209.7
  ±34.7

208.3 
±33.9

  208.7
  ±35.4

200.8 **
±36.1

  211.0
  ±30.6

199.7 **
±28.4

90°·s-1 197.4
±32.7

197.5
±32.1

193.6
±30.1

184.1 **
±28.1

199.7
±28.6

187.8 **
±27.5

150°·s-1 171.4
±28.4

170.6
±27.8

171.6
±26.7

162.0 **
±22.7

177.8
±25.0

165.1 ***
±23.5

210°·s-1 145.6
±23.0

144.3
±23.3

146.3
±20.5

138.6 **
±19.3

150.8
±21.3

140.2 ***
±19.2

270°·s-1 123.0
±18.8

122.2
±18.3

125.2
±18.7

113.8 ***
±15.4

129.2
±15.5

118.8 ***
±14.8

Πίνακας 2. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις της μέγιστης ισοκινητικής δύναμης των εκτεινόντων του γόνατος στις γωνι-
ακές ταχύτητες 60, 90, 150, 210, και 270°·s-1. 

** Ο ι τιμές πριν τη διάταση ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις τιμές μετά τη διάταση στο επίπεδο 
p<0.01. 

*** Ο ι τιμές πριν τη διάταση ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις τιμές μετά τη διάταση στο επίπεδο 
p<0.001. 



πραγματικές συνθήκες προπόνησης των αθλητών. 
Οι αθλητές τις στατικές διατάσεις τις ενσωματώ-
νουν στη διάρκεια της προθέρμανσης, εκτελώ-
ντας αερόβιες διαδικασίες υπομέγιστης έντασης 
και δεν υποκαθιστούν την προθέρμανση με δια-
τατικές ασκήσεις. Οι Young και Behm (2003), πριν 
από τη στατική διάταση διάρκειας 60 sec, χρησι-
μοποίησαν 4λεπτη ενεργητική προθέρμανση και 
βρήκαν ότι η στατική διάταση προκαλεί μειώσεις 
στην αλτική ικανότητα μόνον, αν δεν προηγηθούν 
αερόβιες διαδικασίες χαμηλής έντασης. Αυτοί συ-
μπέραναν ότι η προθέρμανση που προηγείται της 
στατικής διάτασης μπορεί να εξισορροπήσει το 
αρνητικό αποτέλεσμα που προκαλείται από τη 
στατική διάταση. 

Στην παρούσα μελέτη προηγήθηκε 5λεπτη προ-
θέρμανση στο κυκλοεργόμετρο χαμηλής έντασης, 
πριν την εφαρμογή των πρωτοκόλλων διάτασης. 
Φαίνεται, ότι μια 5λεπτη αερόβια διαδικασία, που 
προηγείται της στατικής διάτασης 30 sec, θα μπο-
ρούσε να εξισορροπήσει το αρνητικό αποτέλεσμα 
που μπορεί να προκαλείται από τη στατική διά-
ταση, γι αυτό το λόγο μπορεί να μην υπήρξαν ση-
μαντικές μειώσεις στην ισοκινητική δύναμη στις 
χαμηλές και τις υψηλές γωνιακές ταχύτητες. Από 
την άλλη, η στατική διάταση των 5 ή 8 λεπτών 
μπορεί να είναι πολύ μεγάλη διάρκεια και συνε-
πώς, η αερόβια διαδικασία μπορεί να μην είναι 
ικανή να αντισταθμίσει τα αρνητικά αποτελέσμα-
τα της στατικής διάτασης. Όμως, είναι αναγκαίο 
να γίνουν περαιτέρω έρευνες, ώστε να διαπιστω-
θεί η ακριβής διάρκεια της στατικής διάτασης που 
προκαλεί σημαντικές απώλειες στη μυϊκή δύναμη 
των μυών που υφίστανται στατική διάταση.

Αν και δεν εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη 
οι μηχανισμοί που μπορεί να ευθύνονται για τις 
μειώσεις που προκαλούνται στη μυϊκή δύναμη 
από την εφαρμογή στατικών διατάσεων, ωστόσο, 
αρκετοί συγγραφείς έχουν κάνει υποθέσεις, για 
να εξηγήσουν τη μείωση που προκαλεί η στα-
τική διάταση στην παραγωγή της μυϊκής δύνα-
μης. Νευρολογική αναστολή (Behm et al., 2001, 
Fowles et al., 2000) και μηχανικοί παράγοντες που 
εμπλέκονται στις ελαστικές ιδιότητες των μυών, 
αναφέρονται ως αιτίες για την απώλεια στη μυϊκή 
δύναμη (Cornwell et al., 2001, Nelson et al., 2001, 

Kokkonen et al., 1998). Ένας άλλος πιθανός μη-
χανισμός μπορεί να είναι η φθορά που επέρχεται 
στα συσταλτά στοιχεία του μυός, καθώς αυξάνο-
νται τα επίπεδα της φωσφοκινάσης της κρεατί-
νης (CPK) στο αίμα, μετά από στατική διάταση 
μεγάλης διάρκειας  (Smith et al. 1993). Ωστόσο, 
όμως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής μη-
χανισμός που ευθύνεται για την απώλεια στη μυ-
ϊκή δύναμη των μυϊκών ομάδων που υφίστανται 
στατική διάταση μεγάλης διάρκειας (Behm et al., 
2001).

Συμπέρασμα
 

Ένα πρόγραμμα στατικής διάτασης, χωρίς να 
προκαλείται μυϊκός πόνος, που διαρκεί 30 sec, 
μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κινητικό εύρος 
στην κάμψη του γόνατος και να μην προκαλέσει 
απώλεια στην ισοκινητική μυϊκή δύναμη στους ε-
κτείνοντες μυς του γόνατος. Αντιθέτως, ένα πρό-
γραμμα στατικής διάτασης, χωρίς να προκαλείται 
μυϊκός πόνος, που διαρκεί 5 ή 8 λεπτών μπορεί να 
αυξήσει σημαντικά το κινητικό εύρος στην κάμ-
ψη του γόνατος και να προκαλέσει απώλειες στην 
ισοκινητική μυϊκή δύναμη στις χαμηλές και τις 
υψηλές γωνιακές ταχύτητες στους παίκτες ποδο-
σφαίρου. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να είναι 
χρήσιμα στους αθλητές που επιθυμούν τη βελτί-
ωση της ευκαμψίας τους στη διάρκεια της προ-
θέρμανσης, πριν την προπόνηση και τον αγώνα 
και στους κλινικούς που επιθυμούν να συμπερι-
λάβουν τη στατική διάταση σε προγράμματα α-
ποκατάστασης. 

Abstract

Acute effects of static stretching duration on iso-
kinetic peak torque production of soccer players

P. Thoma, X. Galazoulas, A. Bergou, P. Zacha-
riadis, G. Abatzidis, A. Zakas

Recent research demonstrates that stretching prior 
to physical activity decreases performance. However, 
these stretching bouts are not representative of ath-
letes during warm up procedures, as they are usu-
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ally time consuming. The aim of the present study 
was to examine whether the duration of acute static 
stretching is responsible for losses in isokinetic peak 
torque production. Fourteen young, male, talented, 
semiprofessional soccer players, from different Greek 
first national division teams, with an average age of 
25.0±1.5 years, height of 178.7±3.3 cm, body mass 
of 75.5±5.2 kg and 14.7±2.7 years of training, were 
randomly selected to take part in the study. All par-
ticipants performed three static stretching protocols, 
in nonconsecutive training session. The first stretch-
ing protocol was performed once for 30 s (volume 
30), the second 10 times for 30 s (volume 300) and 
the third 16 times for 30 s (volume 480) also. Range 
of motion (ROM) was determined during knee 
flexion, using a goniometer. The peak torque of the 
dominant leg extensors was measured on a Cybex 
NORM dynamometer at angular velocities of 60, 
90, 150, 210 and 270o·s-1. The results of the statis-
tical analysis indicated that peak torque remained 
unchanged following the static stretching for 30 s in 
all angular velocities, while it decreased (P<0.01 to 
P<0.001) following the static stretching for 5 or 8 
minutes in all angular velocities. The findings sug-
gest that a single stretch (training volume 30 s) does 
not produce decreases in peak torque compared to 
multiple stretches (training volume 480 s). 

Key words:  Flexibility; Stretching duration; Range 
of motion; Isokinetic peak torque; 
Strength loss, Soccer players
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Περίληψη

Περιγράφεται μία σπάνια περίπτωση ασθενούς με σηπτική αρ-
θρίτιδα στερνοκλειδικής άρθρωσης από ψευδομονάδα, η οποία   
αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με χορήγηση αντιβιοτικών βάσει 
αντιβιογράμματος αφού είχε προηγηθεί παρακέντηση και ταυτο-
ποίηση του παθογόνου μικροοργανισμού.

Μετεγχειρητικές επιπλοκές δεν εμφανίσθηκαν και τρία χρόνια 
μετά δεν παρουσιάστηκε υποτροπή. Με την ευκαιρία της περίπτω-
σης αυτής διενεργήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφί-
ας και συζητείται η διαφορική διάγνωση από άλλες παθήσεις της 
στερνοκλειδικής άρθρωσης όπως μετατραυματική αρθρίτις, ρευ-
ματοειδής αρθρίτις, υπερόστωση, παραμελημένο εξάρθρημα στερ-
νοκλειδικής και νεοπλασίες της περιοχής.

Εισαγωγή 

Η σηπτική αρθρίτις της στερνοκλειδικής άρθρωσης είναι σχε-
τικά σπάνια και αφορά περίπου 0,5% - 1% όλων των σηπτικών 
αρθρίτιδων (Ross και Shamsuddin, 2004).

Συνήθεις προδιαθεσικοί παράγοντες είναι: Η χρήση ναρκω-
τικών ουσιών, διαβήτης, κάκωση της περιοχής, απομακρυσμένη 
φλεγμονή κεντρικής φλεβικής γραμμής (Ross και Shamsuddin, 
2004). Ο συχνότερος παθογόνος μικροοργανισμός στους χρή-
στες ναρκωτικών ουσιών είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος (sta-
phylococcus aureus) που πήρε τα τελευταία χρόνια την πρώτη 
θέση από τη ψευδομονάδα (pseudomonas aeruginosa) (Ross και 
Shamsuddin 2004).

Λέξεις ευρετηρίου:  σηπτική αρθρίτις, στερνοκλειδική άρθρωση



Έχουν επίσης ενοχοποιηθεί σπανιότερα και άλ-
λοι μικροοργανισμοί όπως, ο γονόκοκκος (Messa 
και συν 1998), βρουκέλλα (Adak και συν 1997).

Έτσι στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μία περί-
πτωση σηπτικής αρθρίτιδας της στερνοκλειδικής 
άρθρωσης σε μία ασθενή, λόγω της σπανιότητάς 
της. Επίσης διενεργείται ανασκόπηση της διε-
θνούς βιβλιογραφίας και συζητείται η διαφορική 
διάγνωση από άλλες παθήσεις της στερνοκλειδι-
κής άρθρωσης.

Περιγραφή περίπτωσης

Η ασθενής ήταν μία γυναίκα 24 ετών που προ-
σήλθε με επώδυνη διόγκωση της δεξιάς στερνο-
κλειδικής άρθρωσης. Δεν υπήρχε ερυθρότητα και 
αύξηση της θερμοκρασίας τοπικά. Παρατηρήθηκε 
ευαισθησία κατά τη ψηλάφηση και οι κινήσεις του 
δεξιού ώμου ήταν επώδυνες. Η ασθενής παρου-
σίαζε μέτρια πυρετική κίνηση από δεκαημέρου. 
Ο αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος έδειξαν 
αύξηση των ΤΚΕ, CRP και λευκών αιμοσφαιρίων. 
Η ακτινογραφία έδειξε λυτική βλάβη στο στερνι-

κό άκρο της κλείδας δεξιά (εικόνα 1).
Το σπινθηρογράφημα με Tc 99 έδειξε αυξημένη 

συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου στην περιοχή (ει-
κόνα 2). Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε τη  
λυτική βλάβη και έδειξε διάβρωση φλοιού (εικόνα 
3). Έγινε αρθροκέντηση και το υγρό που αναρρο-
φήθηκε ελαφρώς θολερό, εστάλη για βιοχημικό 
έλεγχο και καλλιέργεια. 

Ο βιοχημικός έλεγχος έδειξε χαμηλή γλυκόζη 
και μέτρια αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια, ενώ η 
καλλιέργεια έδειξε ψευδομονάδα ευαίσθητη στη 
σιπροφλοξασίνη. Χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβί-
ωση για 3 εβδομάδες και 3 εβδομάδες από το στό-
μα. Τρία χρόνια μετά, τόσο κλινικά όσο και στον 
έλεγχο με απλές ακτινογραφίες (Ro) και αξονική 
τομογραφία (CT) (εικόνα 4) δεν παρουσιάστηκε 
υποτροπή.

Συζήτηση

Η σηπτική αρθρίτις της στερνοκλειδικής άρ-
θρωσης είναι μια σχετικά σπάνια οντότητα στην 
κάθ’ ημέρα Ορθοπαιδική πράξη. Εμφανίζεται συ-
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Εικόνα 1. Ακτινογραφία θώρακος: Παρατηρείται λυτική βλάβη στο στερνικό άκρο της δεξιάς κλείδας. 
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Εικόνα 2. Σπινθηρογράφημα με Τc 99: Αυξημένη συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου στο στερνικό άκρο της δεξιάς κλείδας.

Εικόνα 3. Αξονική τομογραφία: Παρατηρείται λυτική βλάβη και διάσπαση φλοιού στο στερνικό άκρο της δεξιάς κλείδας.



νήθως σε άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες 
όπως σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών και πάσχο-
ντες από διαβήτη. Έχει αναφερθεί όμως εμφάνισή 
της σε ασθενείς με AIDS (Nicαstro και συν 1999) 
καθώς και σε ασθενείς χωρίς προδιαθεσικό παρά-
γοντα (Zanelli και συν 2003, Ross και Shamsuddin 
2004).

Η διαφορική διάγνωση θα γίνει από τη μετα-
τραυματική αρθρίτιδα, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
το παραμελημένο εξάρθρημα, την υπερόστωση και 
νεοπλασίες της περιοχής. Σε αυτό συμβάλλουν οι 
απλές ακτινογραφίες, η αξονική τομογραφία και το 
σπινθηρογράφημα. Η τελική διάγνωση τίθεται με 
παρακέντηση με λεπτή βελόνα, το προϊόν της οποί-
ας αποστέλλεται για βιοψία, καλλιέργεια και βιοχη-
μικό έλεγχο. Επί αποτυχίας γίνεται ανοικτή βιοψία 
(Bαrr-Nαttan και συν 2002) με την οποία πραγμα-
τοποιείται με βεβαιότητα η ταυτοποίηση του παθο-
γόνου μικροοργανισμού.

Συνήθως απομονώνεται χρυσίζων σταφυλό-
κοκκος ή ψευδομονάδα έχουν όμως αναφερθεί 

και σπάνιοι μικροοργανισμοί, όπως γονόκοκκος 
(Messa και συν 1998), βρουκέλλα (Adak και συν 
1997) καθώς και βάκιλλος της φυματίωσης. Σε α-
σθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστη-
μα αλλά και άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες, 
παρατηρούνται επιπλοκές όπως οστεομυελίτις 
της κλείδας, οπισθοστερνικό απόστημα και μεσο-
θωρακίτις οι οποίες  μπορεί να αποβούν μοιραί-
ες, λόγω σηπτικού shock (Ross και Shamsuddin  
2004, Barr-Natan και συν 2002, Akkasilpa και συν 
2001).

Η θεραπεία είναι είτε συντηρητική με χορήγη-
ση αντιβιοτικών, αφού έχει προηγηθεί η ταυτο-
ποίηση του παθογόνου μικροοργανισμού (Zanelli 
και συν 2003) είτε συνδυαζόμενη με χειρουργική 
παροχέτευση (Barr-Natan και συν 2002) ή και με 
εκτομή του στερνικού άκρου της κλείδας (Ross 
και Shamsuddin 2004, Song και συν 1999). Στη 
δική μας περίπτωση η διαδοχική ενδοφλέβια και 
από του στόματος χορήγηση αντιβιοτικών είχε 
καλό αποτέλεσμα χωρίς υποτροπή.

72 Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005

Εικόνα 4. Αξονική τομογραφία: Τρία xρόνια μετά παρατηρείται φυσιολογική απεικόνιση χωρίς στοιχεία υποτροπής.



Abstract

Septic arthritis of the sternoclavicular joint

Parashou S., Papapanos A., Alexopoulos J., 
Roussis N.

A rare case of sternoclavicular septic arthritis is 
described.

The patient was treated with antibiotic adminis-
tration according to the antibiogramm which iden-
tified the causal microorganism after fine needle as-
piration. We had no complication. In the last three 
years we had no recurrence of the septic arthritis. 
A review of the literature is carried out and the dif-
ferential diagnosis is discussed focussing on other 
pathological conditions of the sternochavicular 
joint, such as metatraumatic arthritis, rheumatoid 
arthritis, sternoclaviculur hyperostosis, neglected 
sternoclavicular dislocation and neoplastic lesions.

Kew words: septic arthritis, sternoclavicular joint
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