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

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

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

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

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

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

Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 5. 
και στρογγυλών τραπεζών.

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

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

Η κατηγορία της εργασίας.1. 

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

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

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

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

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

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

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

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

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

Philadelphia, 1980.

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

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

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

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

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

PREPARATION OF MANUSCRIPT

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

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

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

The body, which consists of:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No other abbreviations or acronyms should d) 
be used. 

AUTHORSHIP

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

REVIEW OF MANUSCRIPTS

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

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

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

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

Η ελάττωση της πνευματικής παραγωγής απο-
τελεί οργανικό πρόβλημα τόσο της οικονομικής 
όσο και της ηθικής κρίσης που εκφράζεται ως κρί-
ση αξιών σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι γεγονός ότι 
η διατήρηση ενός δυσανάλογα πυκνού δικτύου 
υγειονομικών υπηρεσιών στη χώρα μας, αναγκαί-
ου σε εποχές με προβληματικά οδικά και επικοινω-
νιακά δίκτυα, χωρίς μάλιστα την απρόσκοπτη στε-
λέχωσή του κατατείνει στην καταστρατήγηση των 
ατομικών ελευθεριών του προσωπικού σε όλα τα 
επίπεδα. Ο εξορθολογισμός των ανωτέρω προχω-
ρεί με αργά βήματα που πολλές φορές φαντάζουν 
ως παλινωδία σε προηγούμενες οργανωτικές από-
πειρες, μόνο που αυτή τη φορά δεν υπάρχει δίκτυ 
ασφαλείας.

Στο ζοφερό αυτό περιβάλλον, όχι χωρίς φωτει-
νές εξαιρέσεις η διατήρηση ενός επιστημονικού 
περιοδικού είναι τουλάχιστον προβληματική, αλλά 
παρόλα αυτά δυνατή.

Με έκκληση για τη βοήθειά σας στον ερανισμό 
των περισσευμάτων της πνευματικής σας παραγω-
γής ειλικρινώς ημέτερος.

Ιωάννης Στ. Μπισχινιώτης

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής

Σημείωμα από τη σύνταξη
Θεσσαλονίκη 26 Οκτωβρίου 2013
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Περίληψη
Περιγράφεται περιστατικό αυξητικού οστεοβλαστώματος στη 

διάφυση της δεξιάς περόνης που αφορά σε άνδρα 19 ετών, με 
τοπική διόγκωση και άλγος κατά τη βάδιση. Έγινε απεικονιστική 
διερεύνηση, ανοιχτή βιοψία του όγκου και χειρουργική εξαίρεση 
της βλάβης.

Aggressive osteoblastoma of the fibula in an 
adult. A case report.

M. Savvidis, G. Gkouvas

1st Orthopaedic Department - 424 M.H.TH - Greece

Abstract
We report a case of aggressive osteoblastoma in the diaphy-

sis of the tibia, in a 19 year-old man, presenting with local swell-
ing and pain while walking. Imaging studies were performed, 
including x-ray, CT, MR and bone scintigraphy, followed by open 
biopsy and surgical resection of the tumor.

Αυξητικό (aggressive) 
οστεοβλάστωμα περόνης. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η περίπτωση αφορά σε άνδρα 19 ετών με διό-
γκωση στην μεσότητα της δεξιάς περόνης και άλ-
γος κατά την βάδιση. Κλινικά διαπιστώθηκε οίδημα 
και ευαισθησία κατά την ψηλάφηση στην περιοχή.

Στην απλή ακτινογραφία (εικ.1) βρέθηκε στη δι-
άφυση της δεξιάς περόνης έκκεντρη λυτική βλάβη 
του φλοιού, με σαφή και ομαλά όρια, διεύρυνση 
του φλοιού, συμπαγής ομαλή περιοστική αντίδρα-
ση στην περιφέρεια, απουσία σκληρυντικής παρυ-
φής και ύπαρξη στικτών επασβεστώσεων στο εσω-
τερικό της.

Εικόνα 1- Ακτινογραφία κνήμης: Στη διάφυση της δεξιάς πε-
ρόνης παρατηρείται λυτική βλάβη, με έκκεντρη διόγκωση του 
οστού, ομαλά όρια, περιοστική αντίδραση στην περιφέρεια, 

απουσία σκληρυντικής παρυφής και ύπαρξη στικτών επασβε-
στώσεων στο εσωτερικό της

Ο εργαστηριακός έλεγχος (γεν. αίματος, CRP, 
νεοπλασματικοί δείκτες και βιοχημικός έλεγχος) 
ήταν φυσιολογικός. Ακολούθησε απεικονιστικός 
έλεγχος με υπολογιστική τομογραφία, μαγνητική 
τομογραφία και σπινθηρογράφημα οστών.

Στην υπολογιστική τομογραφία (εικ.2α, 2β) πα-
ρατηρήθηκαν όμοια ευρήματα με αυτά της απλής 
ακτινογραφίας και επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι 
εσωτερικές επασβεστώσεις αφορούσαν στη δημι-
ουργία οστίτη ιστού κυρίως στην περιφέρεια της 
βλάβης.

Εικόνα 2α. – Υπολογιστική τομογραφία: Διακρίνονται οστικές 
δοκίδες στην περιφέρεια της βλάβης και οστικά τεμάχια στο 
εσωτερικό της. Η δημιουργία οστίτη ιστού αφορά κυρίως την 

περιφέρεια της βλάβης

Εικόνα 2β - Ευρήματα στην ηλεκτρονική υπολογιστική τομο-
γραφία οβελιαίες τομές

Στη μαγνητική τομογραφία απεικονίστηκε εξω-
φυτικός όγκος εξορμώμενος από την επιφάνεια 
του φλοιού της περόνης με λοβωτή παρυφή, χωρίς 
επέκταση της μάζας στο μυελό και ανομοιογενής 
εμπλουτισμός του όγκου μετά την ενδοφλέβια έγ-
χυση σκιαστικού (εικ.3α, 3β). Παρατηρήθηκε επίσης 
οίδημα του μυελού(εικ.3γ) και των πέριξ μαλακών 
μορίων (3δ).
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Εικόνες 3α,3β,3γ,3δ - Μαγνητική τομογραφία: (α)Τ1-SE ακολουθία , (β)Τ1-SE μετά ΕΦ χορήγηση σκιαστικού, (γ)οβελιαία 
Τ1-SE μετά ΕΦ χορήγηση σκιαστικού και (δ)Τ2- SE. Παρουσία μάζας που εξορμάται από το φλοιό της περόνης με λοβωτά 

όρια και εμπλουτισμό μετά τη χορήγηση σκιαστικού. Εμπλουτισμός των γειτονικών μαλακών μορίων στην περιοχή της βλάβης, 
με υψηλό σήμα στην Τ2- SE, καθώς και παθολογικό σήμα του μυελού τοπικά στο ύψος της βλάβης, χωρίς εμπλουτισμό, που 

αποδόθηκαν σε οίδημα (flare phenomenon)

Στο σπινθηρογράφημα οστών με ενδοφλέβια 
χορήγηση Tc99m (εικ.4), παρατηρήθηκε αυξημένη 
καθήλωση του ισοτόπου στη μεσότητα της δεξιάς 

περόνης και σε μικρότερο βαθμό σε όλο το δεξιό 
κάτω άκρο, τόσο στην πρώιμη όσο και στην καθυ-
στερημένη φάση.

Εικόνα 4 – Σπινθηρογράφημα οστών με Tc99m: Αυξημένη καθήλωση του ισοτόπου στην μεσότητα της δεξιάς περόνης και σε 
μικρότερο βαθμό σε όλο το δεξιό κάτω άκρο

Η διαφορική διάγνωση που τέθηκε ήταν: (α) πε-
ριοστικό οστεοσάρκωμα (β) φλοιικό οστεοβλάστω-
μα.

Ο ασθενής υπεβλήθη σε ανοιχτή βιοψία του 
όγκου, από την οποία τέθηκε η διάγνωση του αυ-
ξητικού οστεοβλαστώματος. Ακολούθησε τμηματι-
κή εκτομή της περόνης (εικ.6α, 6β).

Εικόνα 6α – Αδρό παθολογοανατομικό παρασκεύασμα της 
αφαιρεθείσας περόνης 1
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Εικόνα 6β – Αδρό παθολογοανατομικό παρασκεύασμα της 
αφαιρεθείσας περόνης 2

Η παθολογοανατομική εξέταση του χειρουργι-
κού παρασκευάσματος επιβεβαίωσε τη διάγνωση 
του αυξητικού οστεοβλαστώματος και την αφαίρε-
ση του όγκου επί υγιών ιστών (εικ.5).

Εικόνα 5 – Χρώση HtE X 20: Οστεοδοκίδες συχνά με 
επασβεστώσεις, με ζώνη προβάλλουσας οστεοβλαστικής 

δραστηριότητας. Χαλαρό ινώδες υπόστρωμα με εξαγγειωμένα 
ερυθρά, μεγάλες επιθηλιόμορφες οστεοβλάστες και οστεο-

κλάστες.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το οστεοβλάστωμα αποτελεί περίπου το 1% έως 
2% των καλοηθών όγκων των οστών. Έχει σημα-
ντική ιστολογική ομοιότητα με το οστεοειδές οστέ-
ωμα αλλά δυνητικά διαφορετική κλινική πορεία, 
λόγω της πιθανότητας μετεγχειρητικής τοπικής 
υποτροπής ή σπανιότερα κακοήθους εξαλλαγής.

Η συχνότητα εμφάνισης σε σχέση με το φύλο 
είναι 2:1 άνδρες προς γυναίκες. Συνήθως εμφα-
νίζεται στην εφηβεία (μέση ηλικία 16 έτη, εύρος 
3-72 έτη).

Κλινικά τα συμπτώματα είναι βύθιο, συνεχές και 
σταθερό άλγος, που συχνά συνοδεύεται από ευ-

αισθησία στην πίεση στο σημείο του όγκου. Η δι-
άρκεια του άλγους είναι από μερικούς μήνες μέχρι 
αρκετά χρόνια.

Η συχνότερη εντόπιση του οστεοβλαστώματος 
είναι η σπονδυλική στήλη (30% - 50%), κυρίως στο 
σπονδυλικό τόξο και στην ακανθώδη απόφυση. Πε-
ρίπου 30% των οστεοβλαστωμάτων εμφανίζονται 
στα μακρά οστά, κυρίως των κάτω άκρων (στο 50% 
των περιπτώσεων στα μηριαία οστά). Το 75% των 
βλαβών στα μακρά οστά εντοπίζονται στη διάφυση 
και όλες οι υπόλοιπες στη μετάφυση. Το 60% των 
οστεοβλαστωμάτων των άκρων χειρών και άκρων 
ποδών εμφανίζονται στον αστράγαλο, κυρίως στον 
αυχένα. Στα μακρά οστά εμφανίζονται με την ίδια 
συχνότητα στη φλοιώδη και μυελώδη μοίρα.

Απεικονιστικά τα οστεοβλαστώματα είναι επι-
μήκεις, συνήθως γεωγραφικές λυτικές βλάβες, 
που μπορεί να αφορίζονται από σκληρυντικό όριο. 
Προκαλούν συχνά διεύρυνση του οστού με ομα-
λή λέπτυνση του φλοιού (88% των περιπτώσεων). 
Περιοστική αντίδραση συμπαγής ή πεταλιώδης εμ-
φανίζεται σε ποσοστό 77%. Ανώμαλη καταστροφή 
του φλοιού ή ανώμαλη περιοστική αντίδραση είναι 
σπάνια. Το εσωτερικό της βλάβης μπορεί να είναι 
ακτινοδιαυγαστικό, να εμφανίζει στικτές επασβε-
στώσεις, ή να είναι ακτινοσκιερό λόγω εκτεταμένης 
επασβέστωσης του παραγόμενου οστεοειδούς.

Συχνό εύρημα στο MRI είναι η αντιδραστική 
φλεγμονώδης διήθηση ενδοοστικά, καθώς και στα 
γειτονικά μαλακά μόρια (flare phenomenon).

Αν και η πλειοψηφία των οστεοβλαστωμά-
των ιστολογικά είναι καλοήθεις όγκοι, υπάρχει 
μια κατηγορία οστεοβλαστικών βλαβών με πολύ 
μεγαλύτερη τοπικά επιθετική συμπεριφορά από 
το συμβατικό οστεοβλάστωμα, για τα οποία χρη-
σιμοποιείται ο όρος αυξητικό οστεοβλάστωμα 
(aggressive osteoblastoma). Τα αυξητικά οστεο-
βλαστώματα εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία 
από τα τυπικά οστεοβλαστώματα, πολλά πάνω από 
την ηλικία των 30 ετών. Μπορούν να εμφανιστούν 
στα μακρά οστά, τα οστά της πυέλου, το κρανίο, τα 
οστά των άκρων χειρών και άκρων ποδών. Ακτι-
νολογικά είναι ελαφρώς μεγαλύτερα σε μέγεθος 
από το τυπικό οστεοβλάστωμα (μέγιστη διάμετρος 
πάνω από 8,5cm). Τα περισσότερα έχουν σαφή 
όρια και ποικίλης έκτασης σκληρυντική παρυφή. 
Μερικές φορές τα αυξητικά οστεοβλαστώματα 
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έχουν ανώμαλα όρια ή περιοστική αντίδραση που 
θέτει την υπόνοια πιθανής κακοήθειας, όπως επί-
σης μπορεί να προσβάλλουν τα γειτονικά οστά.

Η ταξινόμηση κατά Dorfman κατατάσσει τους 
οστεοβλαστικούς όγκους οριακής κακοήθειας σε 4 
κατηγορίες:

Low-grade οστεοσαρκώματα που μοιάζουν 1. 
ιστολογικά με οστεοβλαστώματα.

Σπάνιες περιπτώσεις οστεοβλαστωμάτων 2. 
που εξαλλάσσονται σε οστεοσαρκώματα.

Πολύ σπάνιες περιπτώσεις, τυπικών, κλινι-3. 
κά και ακτινολογικά, οστεοβλαστωμάτων με 
ψευδοσαρκωματώδη ιστολογική εικόνα και 

συμπεριφορά τυπικού οστεοβλαστώματος.

Τοπικώς επιθετικά οστεοβλαστώματα, που 4. 
συχνά υποτροπιάζουν, δεν μεθίστανται, και 
έχουν χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα (αυ-
ξητικά οστεοβλαστώματα).

Είναι προφανές ότι για το αυξητικό οστεοβλά-
στωμα η βασική διαφοροδιάγνωση αφορά στο 
οστεοσάρκωμα (low grade), με το οποίο εμφανίζει 
παρόμοιους απεικονιστικούς χαρακτήρες και η διά-
κρισή τους είναι πρακτικά αδύνατη απεικονιστικώς. 
Οι όγκοι αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη 
διαφορική διάγνωση σε κάθε περίπτωση οστεοβλα-
στικής βλάβης που δεν εμφανίζει σαφείς απεικονι-
στικούς χαρακτήρες τυπικού οστεοσαρκώματος.
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Περίληψη
Οι συγγενείς διαμαρτίες της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εμ-

φανίζονται με τη μορφή της σκολίωσης της κύφωσης ή και των 
δύο. Η επίπτωση των διαμαρτιών της σπονδυλικής στήλης είναι 
της τάξης των 0,5 – 1 ‰ των γεννήσεων ζώντων και ποικίλουν 
από την παρουσία ημισπονδύλων) μεμονωμένων ή πολλαπλών, 
συνοστεώσεων με οστέινες δοκούς με ή χωρίς, παρεμβαλλόμε-
νων σπονδύλων, σφηνοειδών ή σπόνδυλων από εξωσκελετικούς 
πυρήνες. Το 70% των διαμαρτιών καταλήγουν σε επιδείνωση των 
παραμορφώσεων. Οι παράγοντες κινδύνου επιδείνωσης περιλαμ-
βάνουν: τον τύπο, την εντόπιση του ελλείμματος, την ηλικία και 
τον χρόνος διάγνωσης. Η χειρουργική παρέμβαση προκειμένου να 
σταματήσει η επιδείνωση της παραμόρφωσης είναι απαραίτητη. 
Ο σχεδιασμός της επέμβασης περιλαμβάνει διενέργεια μαγνητικής 
τομογραφίας προκειμένου να αποκλειστούν συγγενείς διαμαρτίες 
του νωτιαίου μυελού. Οι στόχοι της θεραπείας είναι η επίτευξη 
ευθυτενούς αναπτυσσόμενης σπονδυλικής στήλης, φυσιολογικό 
προφίλ στάσης, και μικρότερο εύρος σπονδυλοδεσίας. Οι επιλογές 
της παρέμβασης περιλαμβάνουν: σπονδυλοδεσία in situ, επιφυσι-
όδεση του κυρτού τμήματος και αφαίρεση ημισπονδύλων. Οι βασι-
κές επεμβάσεις συνδυάζονται με διόρθωση κυρτωμάτων και βρα-
χεία σπονδυλοδεσία με προτιμώμενη την οπίσθια σπονδυλοδεσία 
για αφαίρεση ημισπονδύλου. Οι επεμβάσεις γίνονται με οπίσθια, 
πρόσθια ή συνδυασμό των δύο. Οι συνδυασμένες προσπελάσεις 
παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες διόρθωσης, ψευδαρθρώσεων 
και περιορισμό των φαινομένου του στροφαλοφόρου. Συνιστούμε 
τις οπίσθιες προσπελάσεις για την αντιμετώπιση κυρτωμάτων που 
περιλαμβάνουν το στοιχείο της κύφωσης και μέτρια παραμόρφωση 
και συνδυασμένες για την αντιμετώπιση μεγάλων και λορδωτικών 
παραμορφώσεων. Τελευταίως, η χρησιμοποίηση επεκτεινόμενων 
έχει βελτιώσει το θεραπευτικό οπλοστάσιο.. Με τα υλικά αυτά ταυ-
τόχρονη διόρθωση και κατά μήκος αύξηση. Με την επίτευξη του 
μεγίστου αναστήματος διενεργείται οριστική σπονδυλοδεσία.

Συγγενής σκολίωση - 
τρέχουσα αντιμετώπιση 

Ι. Στ. Μπισχινιώτης1, Μ. Σαββίδης2

1 Ορθοπαιδικός Χειρουργός.
  2 Α’ Ορθοπαιδική Κλινική 424 ΓΣΝΕ.
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Congenital scoliosis – Current management

I. St. Bischiniotis, M. Savvidis

Abstract
Congenital spinal vertebral anomalies present as scoliosis, 

kyphosis or both. The prevalence of the vertebral anomalies is 0.5-1 
‰ live births. Vertebral anomalies range from hemivertebrae, 
single or multiple, bars with/or without hemivertebrae, blocks 
and wedges. Seventy per cent of congenital anomalies result in 
progressive deformities. The risk factors include: type, site of 
defect and patient’s age at diagnosis. The key to success is early 
diagnosis and anticipation of progression. Surgical interventions 
halt the progression of deformity and prevent complications. 
Planning for surgery includes preoperative MRI to exclude 
cord anomalies. The goals of surgical treatment for congenital 
deformity are straight growing spine achievement, normal 
standing sagittal profile and short fusion segment. The options of 
surgery include in situ fusion, convex hemi epiphysiodesis and hemi 
vertebra excision. These basic surgical procedures are combined 
with curve correction, instrumentation and short segment 
fusion. Most preferable is posterior surgery for uncomplicated 
hemivertebrae excision followed by short segment fusion. These 
surgical procedures are performed through posterior, anterior 
or combined approaches. Combined approaches suggest 
greater deformity correction possibilities, reduced incidence of 
pseudoarthrosis and minimize crankshaft phenomenon. Posterior 
surgery for curves involving only the element of kyphosis or mild 
deformity, while combined anterior and posterior approaches 
are indicated for large or lordotic deformities. Lastly, the use 
of growing rods and vertebral expandable prosthetic ribs has 
improved the armamentarium of the spinal surgeon. The goal of 
growing rods is simultaneous deformity correction and for spinal 
growth allowance. Once maximal growth has been achieved, 
definitive fusion is performed.

Key words:

Congenital scoliosis

hemivertebrae

scoliosis
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Εισαγωγή
Οι συγγενείς παραμορφώσεις της σπονδυλικής 

στήλης εμφανίζονται ως σκολίωση ή κύφωση ή 
και τα δύο. Η συγγενής σκολίωση είναι το πλάγιο 
κύρτωμα της σπονδυλικής στήλης και οφείλεται 
στην παρουσία διαμαρτιών των σπονδύλων που 
προκαλεί μια ανισορροπία κατά τη σε μήκος αύξη-
ση της σπονδυλικής στήλης. Πιο συχνά η συγγενής 
σκολίωση γίνεται αντιληπτή κατά τη γέννηση, αλλά 
περισσότερο ύπουλα ελλείμματα της σπονδυλικής 
στήλης μπορεί να διαλάθουν της προσοχής κατά 
τα αρχικά στάδια. Χαρακτηριστικό κλινικό χαρα-
κτηριστικό είναι η παρουσία ενός ή περισσοτέρων 
πλημμελώς σχηματισμένων σπονδύλων. Όταν αυ-
τές οι διαμαρτίες περί τη διάπλαση ταυτοποιού-
νται, το κύρτωμα θα πρέπει να ταξινομηθεί ως 
συγγενές, ακόμη και αν η παραμόρφωση δεν είναι 
εμφανής μέχρι την επέλευση της εφηβείας. Η πα-
γκόσμια επίπτωση των συγγενών περί τη διάπλαση 
των σπονδύλων είναι 0.5-1 για κάθε 1000 ζώσες 
γεννήσεις 1.

Εμβρυολογία
Η σπονδυλική στήλη σχηματίζεται κατά τη δι-

άρκεια της σωμιτογένεσης. Η διαδικασία αυτή 
λαμβάνει χώρα μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης 
εμβρυϊκής εβδομάδας. Κατά τη διάρκειά της, τμή-
ματα μέσου βλαστικού δέρματος που αποκαλού-
νται σωμίτες σχηματίζονται κατά ζεύγη γύρω από 
το μελλοντικό νωτιαίο μυελό. Το πρόσθιο εσωτε-
ρικό τοίχωμα του σωμίτη καλείται σκληροτόμιο. 
Οι σωμίτες αυτοί διατάσσονται κανονικά κατά το 
σχήμα και κατά το μέγεθος και αυτή η κανονική ορ-
γάνωση είναι απαραίτητη για την καλή διάπλαση 
της σπονδυλική στήλης. Από τους ίδιους σωμίτες 
σχηματίζονται επίσης οι μύες του κορμού που συν-
δέουν τα σπονδυλικά τμήματα και οι πλευρές πους 
σχετίζονται με τους θωρακικούς σπονδύλους. Κύτ-
ταρα από το σκληροτόμιο διασπείρονται κεντρι-
κώς προκειμένου να σχηματίσουν το μη μεταμερές 
περιχόνδριο έλυτρο από το οποίο θα σχηματιστεί 
το σπονδυλικό σώμα. Κατά τη νωτιαία χορδή, εμ-
φανίζονται εναλλασσόμενες ζώνες πυκνωτικού και 
αραιωτικού ιστού (με τα ανώτερα κύτταρα των ζω-
νών να σχηματίζουν τον πυρήνα του σπονδύλου 
και τα κατώτερα το μεσοσπονδύλιο δίσκο). Πολλά 
άλλα όργανα και ιστοί σχηματίζονται επίσης κατά 
τη διάρκεια της κρίσιμης αυτής χρονικής περιόδου 

της μεταμερούς ανάπτυξης του εμβρύου 2. Τα συγ-
γενής ελλείμματα του σπονδύλων που είναι μο-
ναδικά για τις συγκεκριμένες μορφές συγγενούς 
σκολίωσης προκύπτουν από διακοπή του σχηματι-
σμού των σωμιτών, όπως είναι εμφανές από πολλά 
πειραματικά δεδομένα επί ζώων. Έχουν προταθεί 
πολλές θεωρίες για την ερμηνεία των συγγενών 
διαμαρτιών περί τη διάπλαση των σπονδύλων 
όπως είναι η αποτυχία της οστεογένεσης, η οστική 
μεταπλασία του ινώδους δακτυλίου ή παραμονή 
της νωτιαίας χορδής 3.

Γενετική
Μια στενή αλληλεπίδραση των γονιδιακών πληρο-

φοριών και περιβαλλοντικών παραγόντων ρυθμίζουν 
τη διάπλαση της φυσιολογικής σπονδυλικής στήλης.

Περιβαλλοντικές μελέτες σε πειραματικά μοντέ-
λα έχουν καταδείξει πολλά γονίδια που είναι υπεύ-
θυνα τόσο για το σχηματισμό των σωμιτών όσο και 
για την εμφάνιση της μεταμερούς ανάπτυξης. Προ-
σφάτως, γονίδια της ομάδος της «εντομής» έχει 
αποδειχθεί ότι ευθύνονται για τη ρύθμιση της διά-
πλασης των αρχέγονων σπονδύλων στους μυς.4-8, 
αλλά και ελλείμματα των γονιδίων της «εντομής» 
στον άνθρωπο έχουν συσχετισθεί με διαμαρτίες 
περί την διάπλαση των σπονδύλων 9. Άλλα γονίδια 
που συσχετίστηκαν με συγγενή σκολίωση είναι τα 
Pax1, DLL3 κλπ 10, 11.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί επίσης την 
εκδήλωση διαμαρτιών όπως είναι ο σακχαρώδης 
διαβήτης και η λήψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 12.

Η Wynne–Davies (1975) ότι υπάρχει 1% πιθα-
νότητα μεταξύ πρώτου βαθμού συγγενών εμφά-
νισης διαμαρτιών περί την διάπλαση σπονδύλων 
και κίνδυνος 1: 10 για την εμφάνιση πολλαπλών 
διαμαρτιών τόσο στους κατιόντες ή τα παιδιά ενός 
πάσχοντος 13.

Ταξινόμηση
Η ταξινόμηση των μορφών της συγγενούς σκο-

λίωσης βασίζεται στην εμβρυολογική διάπλαση της 
σπονδυλικής στήλης. Η Scoliosis Research Society 
έχει αποδεχθεί την ταξινόμηση που προτάθηκε από 
τους Goldstein και Waugh (1973) που περιλαμβά-
νει την ταξινόμηση των συγγενών παραμορφώ-
σεων που προτάθηκε από τους MacEwan και συν 
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(1968) με υποταξινομήσεις σε σκολίωση, κύφωση 
ή λόρδωση 14, 15. Η εμβρυολογική αιτιολογία μπο-
ρεί να είναι η αστοχία του σχηματισμού οστών, 
αστοχία της μεταμερούς διάπλασης ή και τα δύο. 
Η αστοχία στο σχηματισμό των οστών μπορεί να 
καταλήγει στο σχηματισμό τελείων ή ετερόπλευ-
ρων ημισπονδύλων (HV) ή μερική και ετερόπλευρη 
(σφηνοειδείς σπόνδυλοι). Οι αστοχίες της μεταμέ-
ρειας μπορεί να είναι ετερόπλευρες με αποτέλεσμα 
σχηματισμό οστέινων δοκών ή αμφοτερόπλευρες 
με αποτέλεσμα σπονδυλική συνοστέωση.

Μορφολογία
Η απουσία ενός σπονδυλικού πετάλου και του 

μισού ενός σπονδυλικού σώματος καταλήγει στο 
σχηματισμό ημισπονδύλου. Μπορεί να απουσιάζει 
η μεταμερής διαμόρφωση όταν υπάρχει συνοστέ-
ωση μεταξύ των προσκειμένων σπονδυλικών σω-
μάτων, παρουσία μερικώς μεταμερώς διαμορφω-
θέντων σπονδύλων με συνοστέωση προς τα άνω 
ή κάτω, ή πλήρως μεταμερώς διαμορφωθέντος 
σπονδύλου άνω ή κάτω με παρεμβολή μεσοσπον-
δυλίου δίσκου με αποτέλεσμα τα ετερόπλευρα 
στοιχεία της σπονδυλικής στήλης να υπόκεινται σε 
ασύμμετρη αύξηση ή να αντιρροπείται αυτή από 
άλλον ημισπόνδυλο με παρεμβολή υγιών σπονδύ-
λων με αποτέλεσμα την μεταμερή απόκλιση 16. Οι 
ημισπόνδυλοι συνήθως απαντούν ως υπεράριθμα 
σπονδυλικά τμήματα και συνήθως συνοδεύονται 
και από υπεράριθμη πλευρά. Τα ανωτέρω είναι δυ-
νατό να προκύπτουν ως αποτέλεσμα πλημμελούς 
βλάστησης ενός πρωτογενούς πυρήνα οστέωσης.

Οι ετερόπλευρες οστέινες δοκοί είναι δυνατό 
να δρουν ως άξονα αναστολής της αύξησης και 
μερικές φορές υπερπηδούν ένα ετερόπλευρο έλ-
λειμμα με αποτέλεσμα ετερόπλευρη δοκό και αντί-
πλευρο ημισπόνδυλο 17. Ο μικτός τύπος μπορεί να 
είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί κατά τη γέννηση 
επειδή μόνο το 30% της σπονδυλικής στήλης έχει 
οστεοποιηθεί. Οι περισσότερες διαμαρτίες περί την 
διάπλαση απαντούν στην κορυφή ενός κυρτώμα-
τος. Τα πιο συχνά τέτοια κυρτώματα απαντούν στη 
θωρακική μοίρα (20%), την οσφυϊκή μοίρα (11%) 
και την οσφυοϊερά (5%) 12.

Συνοδές διαμαρτίες
Οι ασθενείς με συγγενή σκολίωση συχνά συσχε-

τίζονται και με άλλες διαμαρτίες σε άλλα μέρη του 

σώματος. Μερικές φορές η συνοστέωση ή απουσία 
πλευρών είναι παρούσα μαζί με άλλες διαμαρτίες 
της σπονδυλικής στήλης, επειδή η διάπλαση των 
πλευρών συνδέεται στενά με τη διάπλαση των 
σπονδύλων. Όταν ο αριθμός των πλευρών δεν 
είναι ο ίδιος αμφοτεροπλεύρως, πρέπει να υπο-
πτευόμαστε διαμαρτίες περί τη διάπλαση και των 
σπονδύλων. Συνοδές διαμαρτίες είναι δυνατό να 
αφορούν σε άλλα όργανα εκτός του μυοσκελετι-
κού συστήματος 19. Σε ένα ποσοστό της τάξης του 
20-40% ασθενών με συγγενείς διαμαρτίες περί τη 
διάπλαση των σπονδύλων παρουσιάζουν διαμαρ-
τίες περί τη διάπλαση των νεφρών, περιλαμβανο-
μένων μονονέφρου, διπλασιασμό των ουρητήρων 
ή απόφραξη 10,21. Όλοι οι ασθενείς που παρουσι-
άζουν συγγενή σκολίωση θα πρέπει να υποβάλ-
λονται σε υπερηχογράφημα νεφρών ή μαγνητική 
τομογραφία οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Ο Opitz 
(1982) περιέγραψε το αναπτυξιακό πεδίο που πα-
ρέχει ένα εύκολο τρόπο κατανόησης της πολυσυ-
στηματικής προσβολής. Ένα έλλειμμα σε ένα οργα-
νικό σύστημα μας κατευθύνει στην αξιολόγηση και 
των άλλων 22.

Μια άλλη περιοχή ενδιαφέροντος αποτελούν 
οι καρδιαγγειακές διαμαρτίες. Περίπου 10-15% 
των ασθενών με συγγενείς διαμαρτίες περί τη δι-
άπλαση των σπονδύλων παρουσιάζουν διαμαρτίες 
περί τη διάπλαση της καρδίας που αρχίζουν από 
ελλείμματα του μεσοκολπικού και μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος και φθάνουν μέχρι την τετραλογία 
του Fallot ή μετάθεση των μεγάλων αγγείων 23. 
ια προσεκτική αξιολόγηση του καρδιαγγειακού συ-
στήματος με διενέργεια προληπτικού ηχοκαρδιο-
γραφήματος είναι απαραίτητα για τα παιδιά αυτά. 
Ο περιορισμός της αναπνευστικής λειτουργίας σε 
ασθενείς με εξεσημασμένα κυρτώματα ιδιαίτερα 
πάνω από 90ο είναι μεγάλης σημασίας, επειδή απο-
τελεί ένδειξη υποπλαστικότητας των πνευμόνων 
24. Όλοι οι ασθενείς αυτοί χρειάζεται να υποβλη-
θούν σε λειτουργικές δοκιμασίες της αναπνευστι-
κής λειτουργίας όπως είναι η μέτρηση της ζωτικής 
χωρητικότητας. Τα ελλείμματα από τα περισσότερα 
οργανικά συστήματα οδηγούν σε διαπίστωση μι-
κτών τύπων ελλειμμάτων (73%) και ακολουθεί η 
αστοχία της διάπλασης (47%) αστοχία της μεταμε-
ρούς διαμόρφωσης (37%) 21.

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν ελλείμματα της 
μεταμέρειας ή μικτού τύπου διατρέχουν μεγαλύ-
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τερο κίνδυνο εμφάνισης (35%) διαταραχών του 
νωτιαίου άξονα όπως είναι η διαστηματομυελία, ο 
δισχιδής νωτιαίος μυελός, η δυσπλασία Arnold - 
Chiari και ενδοσκληρίδια λιπώματα 3. Άνω του 20% 
των ασθενών με συγγενή σκολίωση παρουσιάζουν 
διαστηματομυελία, ο οποία θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται προ της αντιμετώπισης της παραμόρφω-
σης της σπονδυλικής στήλης. Ανάλογη χειρουργι-
κή θεραπεία απαιτούν και οι άλλες ενδοσκληρίδιες 
διαμαρτίες που καταλήγουν σε παραμορφώσεις 
της σπονδυλικής στήλης. Η διενέργεια μαγνητικής 
τομογραφίας είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση 
αυτών των ασθενών 25. Οι στεφανιαίες και οβε-
λιαίες τομές διευκολύνουν στην αποκάλυψη ελ-
λειμμάτων της διάπλασης της πρόσθιας μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης. Οι αξονικές προβολές διευ-
κολύνουν στην αποκάλυψη οπισθίων ελλειμμάτων 
δηλαδή εκείνων του σπονδυλικού τόξου ιδιαίτερα 
όταν σχεδιάζεται η οπίσθια προσπέλαση.

Η συγγενής σκολίωση συσχετίζεται με διάφο-
ρα σύνδρομα. Συνηθέστερο είναι το σύνδρομο 
Goldenhaar και ο συνδυασμός VACTERL ακολου-
θούμενα από το σύνδρομο Klippel-Feil, το σύνδρο-
μο Alagille, το σύνδρομο Jarcho Levin, το σύνδρομο 
Joubert (αγενεσία του σκώληκα της παρεγκεφαλί-
δας), το σύνδρομο του βασικοκυτταρικού κυανού 
σπίλου, τρισωμία και διαβητική εμβρυοπάθεια 10. 
Οι διαμαρτίες του μυοσκελετικού που σχετίζονται 
με διαμαρτίες περί την διάπλαση των σπονδύλων 
περιλαμβάνουν ραιβοϊπποποδία, παραμόρφωση 
Sprengel, δυσπλασική νόσο του ισχίου και άλλες 
διαμαρτίες περί τη ανάπτυξη του σκελετού.

Φυσική εξέλιξη
Τα συγγενή κυρτώματα έχουν την τάση να είναι 

πολύ δύσκαμπτα και ανθεκτικά στη διόρθωση. Η 
φυσική εξέλιξη κάθε ενός από τα κυρτώματα θα 
πρέπει να τυγχάνει ενδελεχούς αναγνώρισης και 
παραμορφώσεις που δεν αναστέλλονται δεν θα 
πρέπει να αφήνονται χωρίς αντιμετώπιση. Γενικώς 
ένα ποσοστό της τάξης του 25% των κυρτωμάτων 
δεν εμφανίζουν επιδείνωση, το 50% εμφανίζουν 
βραδεία επιδείνωση και μόνο το 25% επιδεινώνε-
ται γρήγορα. Στα κυρτώματα με γνωστή την τάση 
για επιδείνωση, η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπι-
ση, όπως είναι η σπονδυλοδεσία είναι απαραίτητη 
και προτιμάται για την αποτροπή της επιδείνωσης 
της παραμόρφωσης. Η έγκαιρη χειρουργική αντι-

μετώπιση σε παιδιά με συγγενείς παραμορφώσεις 
που επιβαρύνονται με δυσμενή πρόγνωση επιτρέ-
πει τη απρόσκοπτη αύξηση των προσβεβλημένων 
μοιρών της σπονδυλικής στήλης.

Ο σχηματισμός και η μεταμερής διάπλαση των 
ελλειμμάτων έχουν σημαντική επίδραση πάνω στην 
αύξηση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια 
της παιδικής ηλικίας. Η βαρύτητα της συγγενούς πα-
ραμόρφωσης εξαρτάται από τον τύπο της διαμαρ-
τίας, την εντόπιση και το συνολικό δυναμικό αύξη-
σης του υπό εξέταση ατόμου 26. Οι Winter και συν 
(1968) και αργότερα οι McMaster και συν (1982) 
ανέφεραν ότι ο ρυθμός επιδείνωσης και της βαρύ-
τητας μιας παραμόρφωσης μπορεί να προβλεφθεί 
αξιοποιώντας τη μορφή της διαμαρτίας και την 
εντόπιση του κυρτώματος 26, 27. Περίπου το 75% 
των ασθενών που χρειάστηκε να υποβληθούν σε 
χειρουργική σπονδυλοδεσία και το 84% αυτών που 
αφέθηκαν ανέπτυξαν κυρτώματα μεγαλύτερα των 
40ο κατά το χρόνο της σκελετικής ωριμότητας. Τα 
θωρακοοσφυϊκά κυρτώματα έχουν την τάση είναι 
πιο σοβαρά από τα κυρτώματα άλλων εντοπίσεων. 
Τα παιδιά που παρουσιάζουν κλινικώς έκδηλες πα-
ραμορφώσεις κατά το πρώτο έτος της ζωής τους 
είχαν τη χειρότερη πρόγνωση με πρώιμη επιδείνωση 
της βαρύτητάς του. Γενικώς η επιδείνωση των κυρ-
τωμάτων επισυμβαίνει πιο γρήγορα κατά τα 5 πρώ-
τα έτη της ζωής και στη συνέχεια και πάλι κατά την 
περίοδο της ώσης αύξησης κατά την εφηβεία 28.

Όσον αφορά στη σπονδυλική στήλη, η αύξηση 
λαμβάνει χώρα συμμετρικά κατά τις άνω και κάτω 
σπονδυλικές επιφύσεις με αποτέλεσμα μια εντοπι-
σμένη ετερόπλευρη ανισορροπία της κατά μήκος 
αύξησης που καταλήγει σε αύξηση της παραμόρ-
φωσης καθώς το παιδί μεγαλώνει. Τα δυναμικά 
αύξησης μπορεί επίσης να προσδιοριστούν από 
την παρατήρηση των μεσοσπονδυλίων δίσκων. Οι 
πλήρως μεταμερώς διαμορφωθέντες σπόνδυλοι 
με σαφώς προσδιοριζόμενους δίσκους άνω και 
κάτω από το επίπεδό τους έχουν μεγαλύτερα δυ-
ναμικά πρόκλησης προκειμένου να προκαλέσουν 
παραμόρφωση από όσο έχουν οι ημισπόνδυλοι. 
Η παρουσία οστέινης δοκού ή συνοστεωμένων 
πλευρών είναι ένας πρόσφορος δείκτης πρόγνω-
σης επιδείνωσης του κυρτώματος. Αμφότερα είναι 
δυνατό να αποτελέσουν την άκανθα και ο συνδυ-
ασμός τους ακόμη χειρότερος. Η βαρύτητα της πα-
ραμόρφωσης μπορεί να βαθμονομηθεί από τη δυ-
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σμενή μέχρι την καλή πρόγνωση: ετερόπλευρη μη 
εταμερώς διαμορφωμένη δοκός σε συνδυασμός με 
απλό ή πολλαπλούς κυρτούς ημισπονδύλους, ακο-
λουθούμενη από ετερόπλευρη αμεταμέριστη δοκό, 
διπλό κυρτό ημισπόνδυλο και απλός κυρτός ημι-
σπόνδυλος, με συνοστέωση σπονδύλων έχουν την 
καλύτερη πρόγνωση 20. Μια ετερόπλευρη αμετα-
μέριστη δοκός προσκείμενη σε έναν ετερόπλευρο 
ημισπόνδυλο είναι ο δυσμενέστερος συνδυασμός 
που οδηγεί σε επιδείνωση του κυρτώματος μεγα-
λύτερη από 10ο κατ’ έτος κατά τη θωρακοοσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Μερικές φορές μια 
ημιμεταμερής απόκλιση παράγει προοδευτική πα-
ραμόρφωση κατά τη θωρακοοσφυϊκή συμβολή 29.

Τα κυρτώματα μπορεί να είναι από ήπια μέχρι 
σοβαρά κατά την αυχενοθωρακική συμβολή. Κά-
ποια κυρτώματα που οφείλονται σε απλούς ή πολ-
λαπλούς ημισπονδύλους κατά την αυχενοθωρακική 
συμβολή είναι δυνατό να οδηγήσουν σε προο-
δευτική παραμόρφωση που μπορεί να απαιτήσει 
χειρουργική σπονδυλοδεσία σε πρώιμη ηλικία 27. 
Κατά τη θωρακική μοίρα μια αμεταμέριστη οστέ-
ινη δοκός συνήθως συσχετίζεται με συνοστέωση 
πλευρών πλησίον της κορυφής του κυρτώματος 
κατά την κοίλη πλευρά. Επί ασθενών με μέτριας 
βαρύτητας ή σοβαρή γωνίωση, είναι σημαντικό να 

διορθωθεί η γωνίωση στη δεδομένη περιοχή προ 
της διενέργειας σπονδυλοδεσίας 17, 27. Υπάρχει 
σφαιρική απώλεια του ύψους του κορμού και του 
πλάτους που οδηγεί γρήγορα σε επιδείνωση της 
αναπνευστικής λειτουργίας.

Κατά τη θωρακοοσφυϊκή μοίρα, τα συγγε-
νή κυρτώματα γενικώς έχουν την ίδια πρόγνω-
ση όπως είναι και τα κυρτώματα της θωρακικής 
μοίρας. Οι ημισπόνδυλοι μπορεί να εντοπίζονται 
πλαγίως, οπισθοπλαγίως ή ακόμη και απευθείας 
οπισθίως. Χειρότερη πρόγνωση έχει η κύφωση και 
είναι χειρότερη όταν η εντόπιση του ημισπονδύλου 
είναι οπισθίως της σπονδυλικής στήλης. Κατά την 
οσφυϊκή μοίρα, τα συγγενή κυρτώματα μπορεί να 
σχετίζονται με διαμαρτίες περί τη διάπλαση των 
κάτω άκρων ή του ουροποιογεννητικού συστήμα-
τος. Ένα κύρτωμα στην περιοχή αυτή είναι μέχρι 
και 70ο είναι δυνατό να προκαλεί μικρή κοσμητική 
παραμόρφωση εάν το κύρτωμα δεν αντιρροπείται 
27. Η πλειονότητα των κυρτωμάτων κατά τη θωρα-
κική και την οσφυϊκή μοίρα που προκαλούνται από 
ένα πλήρως μεταμερισμένο ημισπόνδυλο επιδεινώ-
νεται βραδέως κατά 1-2ο κατ’ έτος. Πιο κακοήθης 
και παραμορφωτική κατάσταση είναι η παρουσία 
ημισπονδύλου κατά την οσφυοϊερά συμβολή και 
απαιτεί επείγουσα παρακολούθηση.

Εικόνα 1. – (α) Κορίτσι ηλικίας ενός έτους με ετερόπλευρο ημισπόνδυλος σε δύο επίπεδα (Θ10 και Ο3) που συνδυάζεται με 
απουσία της ημιπυέλου και απουσία του δεξιού νεφρού με αριστερόκυρτο οσφυϊκό κύρτωμα της τάξης των 38ο. Εντός δύο 

ετών το κύρτωμα της σπονδυλικής στήλης αυξήθηκε κατά 10ο ήτοι 48ο. (β) Εντός έξη ετών το κύρτωμα έφθασε στις 58ο. (γ) 
Στην ηλικία των 16 ετών το κύρτωμα έφθασε στις 100ο ακόμη και μετά την αφαίρεση του ημισπονδύλου και τη διενέργεια 

σπονδυλοδεσίας.
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Δύο ετερόπλευροι ημισπόνδυλοι έχουν βαρύτε-
ρη πρόγνωση επειδή απουσιάζουν τέσσερις επιφύ-
σεις στη μια πλευρά της σπονδυλικής στήλης με 
αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανισορροπία αύξησης. Τα 
κυρτώματα αυτά αυξάνουν κατά 1-2ο κατ’ έτος. 
Όλα αυτά μπορεί να φθάσουν στις 70ο περί το πέ-
ρας της σκελετικής ανάπτυξης (εικ. 1) απαιτώντας 
έτσι, προφυλακτική θεραπεία μέχρι την επίτευξη 
ισορροπίας της σπονδυλικής στήλης 26. Οι συνο-
στεώσεις των σπονδύλων είναι σπάνιες και παρά-
γουν κυρτώματα μικρότερα των 20ο. Τα διάφορα 
συγγενή κυρτώματα περιλαμβάνουν διπλές παρα-
μορφώσεις και διαμαρτίες που αφορούν σε ολό-
κληρη τη σπονδυλική στήλη και πολλά μικρά συ-
νοδά κυρτώματα. Οι μικτές παραμορφώσεις είναι 
απρόβλεπτες και απαιτούν στενή παρακολούθηση 
μέχρι την επίτευξη σκελετικής ωριμότητας.

Αξιολόγηση του ασθενούς

Κλινική
Λήψη και καταγραφή του πλήρους προγεννη-

τικού αναμνηστικού της μητέρας περιλαμβανομέ-
νων και των άλλων αδελφών. Το περιγεννητικό 
ιστορικό του παιδιού περιλαμβάνει τη διάρκεια της 
κύησης, τον τύπο του τοκετού, το βάρος κατά τη 
γέννηση και τις αναφερόμενες επιπλοκές. Κατά τη 
παιδική ηλικία η καταγραφή των αναφερομένων 
σημαντικών οροσήμων επίσης θα πρέπει να τυγχά-
νουν της παρατήρησης εφόσον είναι γνωστό ότι οι 
καθυστερήσεις συνοδεύονται από επιδείνωση των 
κυρτωμάτων.

Η φυσική εξέταση γίνεται από κορυφής μέχρις 
ονύχων, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για την κατα-
γραφή κρανιακών χαρακτηριστικών. Η ημικρανιακή 
μικροσωμία που περιλαμβάνει διαμαρτίες περί τη 
διάπλαση των σπονδύλων συνδυαζόμενη με απο-
τυχία της διάπλασης του ημίσεως του προσώπου 
και του ωτός, είναι η αιτία στο 2% των ασθενών 
που πάσχουν από συγγενείς παραμορφώσεις της 
σπονδυλική στήλης 30. Διενεργείται εξέταση του 
δέρματος για την ύπαρξη κηλίδων (café au lait 
spots) ή φακίδες και παρουσία νευρινωμάτων. Νη-
σίδες υπερτρίχωσης κατά τη μέση γραμμή του σώ-
ματος υποδηλώνουν την ύπαρξη δισχιδούς ράχης. 
Τα κάτω άκρα πρέπει να εξετάζονται για κοιλοπο-
δία ή ιπποποδία, κάθετο αστράγαλο ή νευρολογικά 
ελλείμματα. Η εξέταση της σπονδυλικής στήλης εν 
τω συνόλω πρέπει να περιλαμβάνει τις εμφανείς 

παραμορφώσεις με ανισορροπία του κορμού, δια-
μαρτίες περί την διάπλαση της ωμοπλάτης με κλί-
ση του ώμου ή και της πυέλου. Όσον αφορά στα 
ανώτερα θωρακικά κυρτώματα γίνεται αντιληπτή 
η ανύψωση του ώμου κατά την κυρτή πλευρά του 
κυρτώματος, με κλίση της κεφαλής προς την πλευ-
ρά της κυρτότητας. Τα οργανικά συγγενή κυρτώ-
ματα δεν παρουσιάζουν την τάση να παρουσιάζουν 
πλευρικό ύβο. Τα μη εξισορροπημένα κυρτώματα 
κατά τη θωρακοοσφυϊκή και την οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης παράγουν λοξότητα της 
πυέλου με φαινομενική βράχυνση του σκέλους 
κατά την κοίλη πλευρά του κυρτώματος. Ο κορμός 
έχει την τάση να γέρνει αντίθετα από την κορυφή 
του κυρτώματος με αποτέλεσμα δυσχέρεια στην 
κινητικότητα και την ισορροπία. Οι παραμορφώ-
σεις των πλευρών την ασυμμετρία του θώρακα και 
στα πλευρά, αδυναμία έκπτυξης του θωρακικού 
τοιχώματος και άλλες δυσμορφίες που θα πρέπει 
να αξιολογηθούν.

Συγγενείς διαμαρτίες περί τη διάπλαση των 
πλευρών συμβαίνουν συχνότερα κατά το κοίλον 
της θωρακικής ή της θωρακοοσφυϊκής συγγενούς 
σκολίωσης πράγμα το οποίο οφείλεται στην ετερό-
πλευρη αποτυχία του μεταμερισμού των αντίστοι-
χων σπονδύλων και δεν φαίνεται να έχει δυσμενή 
επακόλουθα στο μέγεθος του κυρτώματος ή στην 
ταχύτητα επιδείνωσής του 31. Ο περιορισμός της έκ-
πτυξης του θωρακικού τοιχώματος μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα σκολίωσης οφειλόμενης σε σύνδρομο 
δυσπλασίας της σπονδυλικής στήλης και/ή του θω-
ρακικού τοιχώματος αλλά και σύνδρομο ανεπαρ-
κείας του θωρακικού τοιχώματος 32. Η ευκαμψία 
του κυρτώματος ελέγχεται με την τοποθέτηση του 
ασθενούς σε πλάγια θέση πάνω στο γόνατο του 
εξεταστή ή με ανάρτηση του παιδιού πάνω στο βρα-
χίονα του εξεταστή. Διενεργείται λεπτομερής νευ-
ρολογική εξέταση, η ποία περιλαμβάνει τον έλεγχο 
της κινητικότητας, της αισθητικότητας και της αντα-
νακλαστικότητας. Τα κοιλιακά χαρακτηριστικά πρέ-
πει να αποτελούν αντικείμενο της κλινικήw εξέτα-
σης επειδή πολλές φορές αποτελούν αντικειμενικό 
εύρημα επί ασθενών με δυσπλασία Chiari. Διενερ-
γούνται απλές φωτογραφίες σε καθιστή και όρθια 
θέση για να αποτελέσουν την καταγραφή της συ-
νολικής διαδικασίας της αύξησης της σπονδυλικής 
στήλης και των κυρτωμάτων της. Η αναπνευστική 
λειτουργία καταγράφεται με πλήρη σπιρομέτρηση 
με ιδιαίτερη προσοχή στη ζωτική χωρητικότητα. Για 
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κάθε γωνίωση κατά Cobb η απώλεια της ζωτικής 
χωρητικότητας ήταν μεγαλύτερη από 15% μεγαλύ-
τερη στη συγγενή σκολίωση συγκρινόμενη με εκεί-
νη της ιδιοπαθούς σκολίωσης 34.

Απεικονιστικός έλεγχος
Η διενέργεια απλών ακτινογραφιών αποτελεί τη 

χρυσή σταθερά των απεικονιστικών τεχνικών για 
τη διάγνωση των οστέϊνων διαταραχών της ανά-
πτυξης, για τη μέτρηση της βαρύτητας των κυρτω-
μάτων την επιδείνωση και πιθανώς και την παρα-
κολούθηση των δυναμικών αύξησης αλλά και των 
διαμαρτιών περί τη διάπλαση των σπονδύλων. Είναι 
δυσχερής η παρακολούθηση των ακτινογραφιών 
λόγω του μεγέθους του ασθενούς, της συνθετό-
τητας της παραμόρφωσης και των επιπροβαλλο-
μένων οστικών σχηματισμών. Η διενέργεια αξονι-
κής τομογραφίας προεγχειρητικώς συμβάλλει στην 
τρισδιάστατη ανασύνθεση της εικόνας με οβελιαία 
πολυεπίπεδη ανασύνθεση και είναι χρήσιμη για την 
παρακολούθηση των ημισπονδύλων. Η αξονική το-
μογραφία χρησιμεύει επίσης στην απεικόνιση των 
παραμορφώσεων των θωρακικών τοιχωμάτων και 
τη μέτρηση των όγκων του θωρακικού κύτους ιδι-
αίτερα επί ασθενών με σύνδρομα ανεπάρκειας του 
θωρακικού τοιχώματος. Η βελτίωση των λειτουρ-
γικών δυνατοτήτων του πνεύμονα μπορεί να με-
τρηθεί με αξονική τομογραφία μετά από αυξητική 
θωρακοπλαστική 35.

Σε όλες τις περιπτώσεις συγγενούς σκολίωσης 
είναι απαραίτητη η διενέργεια μαγνητικής τομο-
γραφίας, ιδιαίτερα προεγχειρητικώς. Η απεικόνιση 
του ΚΝΣ από του εγκεφαλικού στελέχους μέχρι 
το ιερό είναι απαραίτητη για τον αποκλεισμό συ-
νοδών καταστάσεων που αφορούν στη διάπλαση 
της σπονδυλικής στήλης, την κρανιοπροσωπική 
συμβολή αλλά και τη διάπλαση των σπλάγχνων. Η 
Τ2 ακολουθία της μαγνητικής τομογραφίας διά της 
κορυφής του κυρτώματος και η Τ1 απεικόνι9ση εί-
ναι απαραίτητες για την αναζήτηση των διαμαρτι-
ών περί τη διάπλαση του νωτιαίου μυελού 25.

Αντιμετώπιση
Η διενέργεια άσκησης προοδευτικής έλξης για 

τη διόρθωση συγγενών παραμορφώσεων της 
σπονδυλικής στήλης είναι η αρχαιότερη αναφορά 
θεραπευτικής αντιμετώπισης σε ινδουιστικό θρη-
σκευτικό κείμενο που γράφηκε μεταξύ του 3500 

και 1800 π. Χ. Στο μύθο αναφέρεται ότι ο Θεός 
Krishna διόρθωσε την ύβωση ενός από τους πι-
στούς του με άσκηση έλξης 36. Στον Ιπποκράτη 460 
– 370 π. Χ. Αναφέρεται επινόηση συσκευών βασι-
ζομένων επί των αρχών της άσκησης αξονικής διά-
τασης και διόρθωσης τριών σημείων κυρτωμάτων 
της σπονδυλικής στήλης και αντιμετώπισης των 
σπονδυλικών παθήσεων. Οι συσκευές που χρησιμο-
ποιήθηκαν στην Ιπποκρατική συλλογή για την αντι-
μετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής 
στήλης ήταν η Ιπποκρατική κλίμακα, η Ιπποκρατική 
δοκός και το Ιπποκρατικό πήγμα (πάγκος) 37. Ο Γα-
ληνός (131 – 212 μ. Χ.) που υπήρξε ακόλουθος της 
Ιπποκρατικής Σχολής χρησιμοποίησε την άσκηση 
αξονικής έλξης ακολουθουμένη από πίεση επί των 
παραμορφώσεων. Ο Αβικέννας, (Πέρσης ιατρός, 
980 – 1037 μ. Χ.) στη Μέση Ανατολή έκανε χρήση 
παρομοίων πρακτικών. Υπάρχουν επίσης αναφορές 
ότι οστεοπαθολόγοι στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία έκαναν χρήση της συνεχούς έλξης για την 
αντιμετώπιση παραμορφώσεων της σπονδυλικής 
στήλης. Γενικώς όμως οι τεχνικές προοδευτικής 
μηχανικής αντιμετώπισης των παραμορφώσεων 
περιέπεσαν σε ανυποληψία, τούτου οφειλομένου 
στα ποικίλα ποσοστά επίπτωσης παραπληγίας μετά 
την εφαρμογή τους 36.

Στόχοι της θεραπείας
Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπευτικής αγω-

γής της συγγενούς σκολίωσης είναι η αποτροπή 
ανάπτυξης μιας σοβαρής παραμόρφωσης, η επίτευ-
ξη ευθυτενούς σπονδυλικής στήλης και η διατήρη-
ση κατά το δυνατό ομαλού προτύπου ανάπτυξης. 
Δεν πρέπει να αναμένεται η εμφάνιση μιας βαριάς 
παραμόρφωσης προκειμένου να επιχειρηθεί μια 
μείζων και επομένως επικίνδυνη διορθωτική δια-
δικασία. Για τους ασθενείς που εμφανίζουν εξεση-
μασμένη ανισορροπία ανάπτυξης της σπονδυλικής 
στήλης, καμιά θεραπεία δεν μπορεί να είναι τέλεια 
38. Το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να επι-
τευχθεί είναι ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης 
ισορροπημένη κατά την κυρτή πλευρά. Στις περι-
πτώσεις αυτές, το καλύτερο αποτέλεσμα είναι μια 
βραχεία, σχετικώς ευθυγραμμισμένη σπονδυλική 
στήλη μάλλον παρά μια παραμορφωμένη που ανα-
πτύσσεται κατά μήκος χωρίς θεραπεία. Για την επί-
τευξη των καλυτέρων αποτελεσμάτων σε ασθενείς 
με συγγενή σκολίωση πρέπει να κατανοήσει τους 
παρακάτω αποφασιστικής σημασίας παράγοντες:
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Πρώιμη διάγνωση – Εάν η διάγνωση γίνει • 
νωρίς (προ της ηλικίας των 5 ετών στο παι-
δί), ενώ το κύρτωμα είναι ακόμη μικρό και 
εύκαμπτο, μια ευκαιρία υπάρχει για διενέρ-
γεια προφυλακτικής χειρουργικής επέμβασης 
προκειμένου να εξισορροπηθεί η ανάπτυξη 
της σπονδυλικής στήλης.

Πρόβλεψη – Η πρόγνωση της επιδείνωσης • 
της συγγενούς σκολίωσης μπορεί να εκτιμηθεί 
με βάσει τα υπολειπόμενα δυναμικά αύξησης., 
τον τύπο και την εντόπιση της διαμαρτίας και 
τον βαθμό της επερχόμενης ανισορροπίας αύ-
ξησης που παράγεται. Αυτό απαιτεί τη σπουδή 
καλής ποιότητας ακτινογραφιών και τη γνώση 
της φυσικής εξέλιξης της κατάστασης.

Αποτροπή της επιδείνωσης –Η αποτροπή μιας • 
σοβαρής παραμόρφωσης της σπονδυλικής 
στήλης είναι ευκολότερη από τη διόρθωσή 
της 39. Μια ετερόπλευρη μη μεταμερισμένη 
οστέινη δοκός με ή χωρίς εμφάνιση αντί-
πλευρου ημισπονδύλου. Σχετίζεται με πτωχή 
πρόγνωση και επομένως απαιτείται έγκαιρη 
χειρουργική θεραπεία ανεξαρτήτως της μι-
κρής ηλικίας του παιδιού. Άλλοι τύποι συγ-
γενούς σκολίωσης μπορεί να ανιχνευθούν, 
αλλά το πιο συχνό λάθος είναι η αποτυχία 
έγκαιρης αναγνώρισης μια βραδείας αλλά 
μη επιβραδυνόμενης προόδου μέχρις ότου 
είναι πολύ αργά για διενέργεια προφυλακτι-
κής θεραπείας. Έτσι, άλλοι οι ασθενείς χρει-
άζονται στενή ακτινολογική παρακολούθηση 
κατά τετράμηνα ή εξάμηνα διαστήματα. Όταν 
γίνει αντιληπτή επιδείνωση του κυρτώματος, 
η άμεση θεραπεία είναι απαραίτητη για την 
αποτροπή παραπέρα επιδείνωσης.

Μη παρεμβατική αντιμετώπιση
Τα περισσότερα σκολιωτικά κυρτώματα δεν εί-

ναι εύκαμπτα και είναι επομένως ανθεκτικά στη 
διόρθωσή τους με τη χρήση κηδεμόνων. Οι κηδε-
μόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απο-
τροπή της προόδου δευτεροπαθών αντισταθμιστι-
κών κυρτωμάτων που αναπτύσσονται πάνω και 
κάτω από τα συγγενή κυρτώματα που προκαλούν 
ανισορροπία. Καθόσον χρόνο το κύρτωμα παρα-
μένει υπό έλεγχο, η εφαρμογή κηδεμόνων στις 
περιπτώσεις αυτές μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την 
επέλευση της σκελετικής ωριμότητας.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Αρχές
Οι συγγενείς παραμορφώσεις της σπονδυλικής 

στήλης απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό όσον αφορά 
στη χειρουργική τους αντιμετώπιση. Ο κίνδυνος της 
υψηλής συχνότητας διεγχειρητικών νευρολογικών 
επιπλοκών 40 καθιστά αναγκαία τη στενή νευρολογι-
κή παρακολούθηση. Οι κυφωτικές παραμορφώσεις 
είναι περισσότερο επικίνδυνες. Η προεγχειρητική 
εφαρμογή συσκευής halo (επί κλίνης ή σε τροχήλατη 
πολυθρόνα) μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη προεγχει-
ρητικώς 41. Η προεγχειρητική διενέργεια μαγνητικής 
τομογραφίας είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας 
εάν πρόκειται να αποκλειστούν παθολογικές κατα-
στάσεις εντός του νωτιαίου σωλήνα. Η παρακολού-
θηση των σωματοκινητικών και των σωματοαιασθη-
τικών προκλητών δυναμικών για τον περιορισμό 
της εμφάνισης νευρολογικών επιπλοκών 42. Επί μη 
τεχνολογικής δυνατότητας η δοκιμασία αφύπνισης 
είναι επίσης επαρκής ιδιαίτερα για μικρότερα παιδιά 
43. Το εύρος επάρκειας της δοκιμασίας έχει φθάσει 
μέχρι την ηλικία των δύο ετών. Η συμβουλευτική 
εξέταση νευροχειρουργού είναι απαραίτητη για των 
αποκλεισμό διαμαρτιών περί τη διάπλαση του νωτι-
αίου μυελού. Οι επεμβάσεις καθήλωσης του νωτιαίου 
μυελού θα πρέπει να συνδυάζονται με την αφαίρεση 
ημισπονδύλων ή σπονδυλοδεσία κατά θέση (in situ). 
Η θέση του ασθενούς σε κοινό τραπέζι σπονδυλι-
κής στήλης με εξάρτημα συγκράτησης της κεφαλής 
, υπόθεμα κάτω από το στήθος και προστατευτικά 
μαξιλάρια κατά τις λαγόνιες ακρολοφίες.

Προκειμένου περί νεοτέρων ασθενών, η χρήση 
υποθεμάτων γέλης είναι επαρκής για τη συγκρά-
τηση του κορμού. Η τυπική πλάγια (decubitus) 
θέση απαιτείται προκειμένου για θωρακικές ή θω-
ρακοκοιλιακές προσπελάσεις. Οι ασθενείς επί των 
οποίων αναλαμβάνονται ταυτοχρόνως οπίσθιες 
και πρόσθιες προσπελάσεις θα πρέπει να τοποθε-
τούνται σε πλάγια (decubitus) θέση με την κυρτή 
πλευρά προς τα πάνω επί επιπέδου ακτινοδιαπερα-
τού χειρουργικού τραπεζιού με ταυτόχρονη προε-
τοιμασία και των δύο χειρουργικών πεδίων 44. Η 
ελεγχόμενη υπόταση κατά τη διάρκεια της επέμβα-
σης είναι απαραίτητη για τον περιορισμό των απω-
λειών αίματος προς αποφυγή της ισχαιμίας του 
νωτιαίου μυελού κατά τη διάρκεια των διορθωτι-
κών χειρισμών. Η εισαγωγή οστεοσυνθετικών υλι-
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κών κατά τη διόρθωση κυρτωμάτων σε παιδιά θα 
πρέπει να γίνεται μετά προεγχειρητική διενέργεια 
αξονικής τομογραφίας για την εκτίμηση της ανα-
τομίας των σπονδυλικών πετάλων. Είναι απαραί-
τητη η παρουσία υλικών όλων των πιθανών μεγε-
θών που πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ 45. 
Καλύτερη είναι η χρησιμοποίηση υλικών τιτανίου 
επειδή είναι συμβατά με τη μαγνητική τομογραφία. 
Η παραπέρα απεικονιστική διερεύνηση του άξονα 
της σπονδυλικής στήλης και των άλλων οργάνων 
είναι ευχερέστερη με τη παραμαγνητικών υλικών. 
Υπάρχουν μελάτες που συνηγορούν για τη χρήση 
υλικών σπονδυλοδεσίας και σε μικρότερα παιδιά 
με διαμαρτίες περί τη διάπλαση της σπονδυλικής 
στήλης 46. Η συχνότητα επίτευξης οστέινης πώρω-
σης και διατήρησης της διόρθωσης κατά την οπί-
σθια σπονδυλοδεσία με χρήση υλικών. Οι εισαγω-
γή διαυχενικών βιδών είναι ασφαλής και τεχνικώς 
εφικτή ακόμη και σε παιδιά ενός έτους 47-50.

Προκειμένου να επιτευχθεί η σταθερότητα της 
σπονδυλικής στήλης και η διατήρηση της διόρθω-
σης μέχρι την ολοκλήρωση της πώρωσης, ο χει-
ρουργός θα πρέπει να είναι σε θέση να εισαγάγει 
άγκιστρα ή βίδες στα επιθυμητά επίπεδα. Αν και 
η χρησιμοποίηση αυτόλογων λαγονίων μοσχευ-
μάτων αποτελεί τη χρυσή σταθερά, θα πρέπει να 
επιφυλάσσεται για μεγαλύτερα παιδιά λόγω των 
υπαρχόντων περιορισμών για τα μικρότερα. Τα 
οστέινα ελεύθερα μοσχεύματα που λαμβάνονται 
από την εκτομή προσκειμένων στις προσπελάσεις 
πλευρών είναι ιδεώδη για μικρότερα παιδιά. Σε κά-
ποια ιδρύματα ευνοείται η χρήση αλλομοσχευμά-
των (freeze frozen φλοιοσπογγώδη φυλλίδια) εί-
ναι δυνατό να χρησιμοποιούνται αλλά είναι ακριβά 
51. Το φαινόμενο του στροφαλοφόρου άξονα είναι 
πολύ λιγότερο προβλέψιμο κατά την αντιμετώπιση 
της συγγενούς σκολίωσης 52. Με τον τρόπο αυτό, 
η παρακολούθηση των δυναμικών αύξησης της 
σπονδυλικής στήλης από τη μελέτη της διαύγειας 
των δυναμένων να προσδιοριστούν μεσοσπονδυ-
λίων δίσκων κατά την πρόσθια μοίρα τους.

Χειρουργικές προσπελάσεις 

Σπονδυλοδεσία κατά θέση (in situ)
Η κατά θέση (in situ) σπονδυλοδεσία είναι η πιο 

ασφαλής και αξιόπιστη χειρουργική επέμβαση για 
την αντιμετώπιση των συγγενών σκολιωτικών πα-
ραμορφώσεων. Η κατά θέση (in situ) σπονδυλο-

δεσία δεν διορθώνει τη παραμόρφωση αλλά είναι 
αποτελεσματική για τον έλεγχο της επιδείνωσης 
της παραμόρφωσης. Ο ιδεώδης υποψήφιος ασθε-
νής είναι αυτός που εμφανίζει αποτυχία του μετα-
μερισμού όπως είναι μια ετερόπλευρη αποτυχία 
του μεταμερισμού με παρεμβολή οστέινης δοκού 
και αντίπλευρη παρουσία ημισπονδύλου 53,54.

Η κατά θέση (in situ) σπονδυλοδεσία πρέπει να 
αναλαμβάνεται νωρίς προ της επιδεινώσεως του 
κυρτώματος. Άλλη ιδεώδης ένδειξη εφαρμογής της 
είναι η παραμόρφωση που καταλείπεται από τη συγ-
γενή αποτυχία διάπλασης της Σ. Σ. μικρότερης από 
50ο σε παιδιά με σημαντικά δυναμικά αύξησης 55. Η 
κατά θέση (in situ) σπονδυλοδεσία απευθύνεται σε 
ένα βραχύ τμήμα που υπάρχει μικρότερος βαθμός 
στροφής στο τμήμα, έτσι το φαινόμενο στροφαλο-
φόρου άξονα να είναι απίθανο να συμβεί. Τα κυρτώ-
ματα που οφείλονται στην ύπαρξη ημισπονδύλων 
κατά τις μεταβατικές περιοχές της Σ. Σ. είναι πολύ 
πιο πιθανό να οδηγήσουν σε αντιαισθητικές παρα-
μορφώσεις και πρέπει να τυγχάνουν έγκαιρης in 
situ σπονδυλοδεσίας. Ο John Moe (1958) πρώτος 
δημοσίευσε μια κριτική ανάλυση της in situ σπονδυ-
λοδεσίας κατά τη συγγενή σκολίωσης 56.

Επιφυσιόδεση του κυρτού τμήματος 
της παραμόρφωσης

Η επέμβαση αυτή αποτρέπει τη μελλοντική εμ-
φάνιση παραμόρφωσης και απαιτεί υπολειπόμενα 
δυναμικά αύξησης προκειμένου να επιτευχθεί δι-
όρθωση με την πάροδο του χρόνου 57. Η συγγενής 
παραμόρφωση στην οποία απευθύνεται η επέμβα-
ση είναι η αστοχία της διάπλασης (τέλεια μεταμε-
ρισμένος ημισπόνδυλος) χωρίς συνοδό παραμόρ-
φωση. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω μιας πρόσθιας και 
οπίσθιας σπονδυλοδεσίας της κυρτής πλευράς του 
κυρτώματος με εκτομή του έξω ημίσεως τμήματος 
των παρακειμένων μεσοσπονδυλίων δίσκων. Οι 
Winter και συν (1988) υποδεικνύουν ότι η επέμ-
βαση αυτή θα πρέπει να επιφυλάσσεται για ασθε-
νείς μικρότερους από 5 ετών με ένα προοδευτικά 
επιδεινούμενο κύρτωμα < 70ο που αφορά σε 5 ή 
λιγότερα σπονδυλικά τμήματα και εμφανίζεται με 
μορφή γνήσιας σκολίωσης εκτός από την αυχενική 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης 58. Αντενδείκνυται 
εάν δεν υπάρχει δυναμικό αύξησης κατά το κοίλο 
του κυρτώματος όπως και εάν ο ασθενής παρουσι-
άζει οποιαδήποτε οβελιαία παραμόρφωση.
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Εκτομή ημισπονδύλου
Ο ιδεώδης ασθενής είναι παιδί ηλικίας μικρότερο 

από 5 ετών με πλήρως μεταμερισμένο ημισπόνδυ-
λο κατά τις μεταβατικές περιοχές της σπονδυλικής 
στήλης (αυχενοθωρακική ή θωρακοοσφυϊκή). Οι 
ημισπόνδυλοι είναι δυνατό να εκταμούν με συνδυ-
ασμένη πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση ή με μόνη 
την οπίσθια προσπέλαση. Οι Ruf και Harms (2002) 
ανέφεραν επιτυχείς εκτομές με μόνη την οπίσθια 
προσπέλαση και διατείνονται ότι είναι λιγότερο πα-
ρεμβατική και εξίσου αποτελεσματική κατά τη δι-
όρθωση τοπικών παραμορφώσεων 59. Οι Suk και 
(2005) διατείνονται ότι η συνδυασμένη πρόσθια και 
οπίσθια προσπέλαση είναι δυνατό να αυξάνει τους 
εγχειρητικούς κινδύνους και έτσι η οπίσθια εκτομή 
παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα μιας ενός σταδίου 
επέμβασης, τη δυνατότητα ελέγχου της κορυφής 
της παραμόρφωσης και τον έλεγχο επί της βρά-
χυνσης κατά το χάσμα που καταλείπεται από την 
εκτομή 60. Η επέμβαση δεν είναι ακίνδυνη επειδή 
απαιτούνται χειρισμοί γύρω από το νωτιαίο μυελό 
ή την ίππουρίδα και είναι δυνατό να είναι διενεργεί-
ται σε αιμορραγικό χειρουργικό πεδίο με ταυτόχρο-
νη μεγάλη απώλεια αίματος. Από την άλλη πλευρά, 
οι υπέρμαχη των συνδυασμένων προσπελάσεων 
διατείνονται ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα 
διόρθωσης περιλαμβανομένης και εκείνης κατά το 
οβελιαίο επίπεδο που είναι απότοκος της αφαίρε-
σης του μεσοσπονδυλίου δίσκου 61. Η προσπέλαση 
αυτή άλλωστε παρέχει καλύτερο οπτικό έλεγχο στα 
εμπλεκόμενα στοιχεί. Επιτρέπει επίσης στο διενερ-
γούντα αυτή χειρουργό να εφαρμόσει διορθωτικές 
δυνάμεις από εμπρός ενώ συγχρόνως εφαρμόζο-
νται συμπιεστικές δυνάμεις από πίσω. Ελαττώνεται, 
επίσης, ο κίνδυνος ψευδάρθρωσης και αποτρέπεται 
το φαινόμενο του στροφαλοφόρου άξονα με την 
αφαίρεση των μεσοσπονδυλίων δίσκων.

Η κατά ένα ή δύο στάδια διόρθωση 
και σπονδυλοδεσία με χρήση 
υλικών

Η μερική ή τέλεια διόρθωση της παραμόρφωσης 
εξαρτάται από τον τύπο, την εντόπιση και το βαθμό 
της βαρύτητας του κυρτώματος χωρίς τον κίνδυνο 
νευρολογικών επιπλοκών. Τα ανώτερα θωρακικά 
και αυχενικά κυρτώματα χρειάζονται επιπλέον προ-
φυλάξεις καθώς η υπερδιόρθωση ενός κατώτερου 
θωρακικού ή θωρακοοσφυϊκού κυρτώματος μπορεί 

να οδηγήσει σε λοξότητα του ώμου ή του αυχένα. 
Τα συγγενή εύκαμπτα κυρτώματα με φυσιολογικό 
μεταμερισμό και μικρή ή καθόλου ελλείπουσα ανι-
σορροπία του κορμού μπορεί να αντιμετωπιστούν 
με οπίσθια ενός σταδίου σπονδυλοδεσία με χρήση 
υλικών. Δεν θα πρέπει να γίνεται τέλεια διόρθωση 
ενός δύσκαμπτου εκτεταμένου συγγενούς κυρτώ-
ματος. Είναι πιο επωφελές να διενεργείται πρόσθια 
χαλαρωτική επέμβαση ακολουθούμενη από οπίσθια 
σπονδυλοδεσία σε δύο στάδια κατά την αντιμε-
τώπιση τέτοιων κυρτωμάτων. Σε πρώιμες μελέτες 
υπάρχει αναφορά μεγάλου αριθμού ψευδαρθρώ-
σεων, τούτου οφειλομένου στην ανεπάρκεια των 
υλικών 53, 62. Η σύγχρονη τμηματική οστεοσύνθεση 
έχει βελτιώσει τη διατήρηση της διόρθωσης αλλά 
και τη συχνότητα πώρωσης της σπονδυλοδεσίας 
46. Κατά την προσπάθεια εξισορρόπησης μιας μη 
αντιρροπουμένης συγγενούς σκολίωσης πρέπει να 
εφαρμόζεται η αρχή του σταθερού σπονδύλου. Πιο 
συχνά η εξισορρόπηση επιτυγχάνεται με οπίσθια 
σπονδυλοδεσία με χρήση υλικών (εικ. 2). Κατά τη 
διόρθωση θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση δι-
ατατικών δυνάμεων με τη βοήθεια των υλικών ή 
να επιχειρείται σημαντική διόρθωση με τη βοήθεια 
των υλικών σε δύσκαμπτες παραμορφώσεις.

Εικόνα 2. – (α) Πλήρως μεταμερισμένος ημισπόνδυλος στο 
επίπεδο του Ο3 σπονδύλου δεξιά σε παιδί ηλικίας 18 μηνών 
με κύρτωμα της τάξης των 35ο. (β) Έγινε οπίσθια εκτομή του 
ημισπονδύλου και οπίσθια βραχεία σπονδυλοδεσία με ταυτό-

χρονη διόρθωση του κυρτώματος κατά λιγότερο από 10ο.
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Επανορθωτικές οστεοτομίες
Οι ενδείξεις της διορθωτικής οστεοτομίας για 

τη διόρθωση σπονδυλικής ανισορροπίας είναι η 
αύξηση της λοξότητας της πυέλου, η αδυναμία 
εξισορρόπησης της παραμόρφωσης από πλευράς 
κορμού, η προϊούσα επιδείνωση της παραμόρφω-
σης και η ανάδυση νευρολογικού ελλείμματος. Ο 
σχεδιασμός της οστεοτομίας διευκολύνεται από τη 
προεγχειρητική διενέργεια τρισδιάστατης αξονικής 
τομογραφίας 63. Αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν 
πρόκληση και πρέπει να διενεργούνται από πεπει-
ραμένους χειρουργούς. Η οστεοτομία μπορεί να 
είναι μέρος μιας συνδυασμένης προσέγγισης που 
αφορά σε αφαίρεση ημισπονδύλου και σπονδυ-
λοδεσία με χρήση υλικών ενός πιο εκτεταμένου 
κυρτώματος. Η διαυχενική δίκην κελύφους ωού 
οστεοτομία περιγράφηκε για την αντιμετώπιση 
μεγαλύτερων ασθενών με πολλαπλές διαμαρτίες 
και πολυεπίπεδη παραμόρφωση. Οι βίδες και τα 
άγκιστρα τίθενται άνω και κάτω του επιπέδου της 
οστεοτομίας με αυτήν εντοπιζόμενη κοντά στις επι-
φύσεις των σπονδύλων 64.

Εκτομή της σπονδυλικής στήλης
Πρόκειται για πολύ σπάνια σωστικού χαρακτήρα 

επέμβαση για την αντιμετώπιση βαριών παραμορ-
φώσεων που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν 
με άλλα μέσα. Έχει διεξαχθεί με επιτυχία με καλά 
αποτελέσματα 59, 65. Αποτελεί ιδεώδη λύση για την 
αντιμετώπιση κυφωτικής παραμόρφωσης που προ-
καλεί πίεση επί του νωτιαίου μυελού. Οι εκτομές 
της σπονδυλικής στήλης μπορούν να διεξαχθούν 
ως μια σταδιοποιημένη διαδικασία με πρόσθια και 
οπίσθια προσπέλαση ή με οπίσθια προσπέλαση και 
μόνο. Οι συνδυασμένες επεμβάσεις σταδιοποιού-
νται λόγω της αιμορραγικότητάς τους και είναι τε-
χνικώς απαιτητικές. Η εκτομή της πρόσθιας μοίρας 
του σπονδυλικού σώματος γίνεται μέχρι το επίπεδο 
του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου. Μετά την τέ-
λεια αφαίρεση, εισάγονται άφθονα ομοιομοσχεύ-
ματα και αλλομοσχεύματα για την πλήρωση του 
καταλειπομένου κενού. Η οπίσθια εκτομή αφήνεται 
για μια εβδομάδα αργότερα. Απατούνται συχνές 
δοκιμασίες αφύπνισης μαζί με καλή διεγχειρητική 
παρακολούθηση των μυελικών λειτουργιών.

Επιμηκυνόμενες ράβδοι
Οι τεχνικές με χρήση επιμηκυνόμενων ράβδων 

προτάθηκαν το πρώτον από τον Harrington Το 
1962 66. Οι Marchetti και Faldini περιέγραψαν 
την τεχνική της περιορισμένης σπονδυλοδεσία 
των επιφύσεων για την ενίσχυση της σταθερότη-
τας των υλικών στα σημεία αγκυροβόλησής τους 
68. Οι περισσότερες από τις μεθόδους που περι-
γράφηκαν παραπάνω βασίζονται στην τεχνική της 
μιας ράβδου. Η σπονδυλοδεσία Luque 69 έχει ανα-
φερθεί ως Luque έχει αναφερθεί ως Luque τρόλεϊ 
και είναι εν χρήσει από την αρχή της δεκαετίας του 
1980 με μακρά παρακολούθηση και αποκάλυψε 
ανεπιθύμητες αυτόματες σπονδυλοδεσίες 70. Ο 
Akbarnia (2005) εισήγαγε πρώτος την αρχή της δι-
πλής επιμηκυνόμενης στήριξης για την αντιμετώπι-
ση τα αναπτυσσόμενης σπονδυλικής στήλης κατά 
την εισβολή της σκολίωσης σε παιδιά με συγγενή 
σκολίωση 71.

Η συγγενής σκολίωση συσχετίζεται με μικρό 
ανάστημα και μικρό μήκος κορμού. Οι παραπέρα 
σπονδυλοδεσίες μπορεί να μειώσουν ακόμη περισ-
σότερο τον όγκο του θωρακικού κύτους με αποτέ-
λεσμα ανεπάρκειά του. Ο στόχος της θεραπείας με 
τη χρησιμοποίηση επιμηκυνόμενων ράβδων είναι η 
διόρθωση της παραμόρφωσης με ταυτόχρονη δι-
ατήρηση της αύξησης της σπονδυλικής στήλης. Η 
τελική σπονδυλολυσίας και εισαγωγή των οριστι-
κών υλικών γίνεται μετά την επίτευξη του μεγίστου 
της αύξησης. Η ηλικία των 5 ετών θεωρείται κρί-
σιμη για τη ζωή του παιδιού όταν το παιδί φθάνει 
στην πρόσκτηση των ⅔ του ύψους του σε καθιστι-
κή θέση του ενήλικα και ο θωρακικός όγκος φθάνει 
στο 30% της ενηλίκου ζωής. Η επιμήκυνση γίνεται 
κατά χρονικά μεσοδιαστήματα 6 μηνών. Ο ιδεώ-
δης υποψήφιο είναι ηλικίας κάτω των 5 ετών και 
έχει συγγενή παραμόρφωση που αφορά σε μεγάλο 
τμήμα της σπονδυλικής στήλης, στο οποίο η διε-
νέργεια σπονδυλοδεσίας θα ήταν βλαπτική για την 
αύξηση της σπονδυλικής στήλης. Σήμερα προτιμά-
ται περισσότερο η χρήση δίδυμων ράβδων επει-
δή υπάρχει κίνδυνος απασφάλισης των αγκίστρων 
και θραύσης των ράβδων. Η τεχνική των διπλών 
επιμηκυνόμενων ράβδων έχει ως αποτέλεσμα την 
πρόσκτηση μήκους 5.7±2.9 cm από την αναπτυσ-
σόμενη σπονδυλική στήλη σε χρονικό διάστημα 
θεραπείας 4.37±2.4 ετών. Παρατηρήθηκε σημα-
ντικά μεγαλύτερη αύξηση και ποσοστά διόρθωσης 
σε εκείνες τις περιπτώσεις που η επιμήκυνση ήταν 
κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα72.
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Εκτατική θωρακοπλαστική 
και εισαγωγή εκτεινόμενων 
προσθετικών πλευρών

Οι συγγενείς παραμορφώσεις της σπονδυλι-
κής στήλης μπορεί να σχετίζονται με συνοστέωση 
πλευρών που με τη σειρά της προκαλεί περιορι-
σμό των αναπνευστικών χωρητικοτήτων και του 
όγκου του ημιθωρακίου 31. Η προκύπτουσα πτωχή 
διάπλαση τόσο του θωρακικού κύτους όσο και του 
πνευμονικού παρεγχύματος προκαλεί αναπνευστι-
κή δυσλειτουργία που αποκλήθηκε από τον Robert 
Campbell (2003) 32 «σύνδρομο θωρακικής ανεπάρ-
κειας». Οι σπονδυλικές εκτεινόμενες πλευρές τιτα-
νίου (vertebral expandable prosthetic titanium 
rib – VEPTR) διατηρούν εν εκπτύξει το ημιθωράκιο 
στα σημεία στα οποία αγκυροβολούν κεντρικά στα 
επίπεδα από το επίπεδο της 2ης – 3ης πλευρά. Πε-
ριφερικά οι VEPTR είναι δυνατό να αγκυροβολούν 
σε ένα από τα ακόλουθα τρία σημεία: γύρω από τις 
κεντρικές πλευρές, σε σημεία της οσφυϊκής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης ή γύρω από το λαγόνιο. Η 
συσκευή μπορεί να εκταθεί μέσω προς τούτο συν-
δέσμων κάθε έξη μήνες. Η διαδικασία αυτή βελτιώ-
νει το θωρακικό ύψος, τον όγκο του πνεύμονα και 
τις αναπνευστικές λειτουργίες. Η ιδεώδης ένδειξη 
είναι ο ασθενής με περίσφιξη του ημιθωρακίου, 
δευτεροπαθή σε συνοστεώσεις πλευρών 74.

Αποτελέσματα
Υπάρχουν αναφορές από την εφαρμογή συν-

δυασμένης πρόσθιας και οπίσθιας εκτομής ημι-
σπονδύλων που καταδεικνύουν ένα καλό βαθμό 
διόρθωσης των κυρτωμάτων με μικρές απώλειες 
με την πάροδο του χρόνου. Η μέση μετεγχειρητική 
διόρθωση που επιτεύχθηκε με την εκτομή ημισπον-
δύλων σε όλα τα σημεία της σπονδυλικής στήλης 
κυμαίνονται από 59 – 67ο για το πρωτογενές κύρ-
τωμα  με μικρή απώλεια της διόρθωσης τουλάχι-
στον δύο έτη μετεγχειρητικώς. Η εκτομή των ημι-
σπονδύλων μέσω μιας οπίσθιας προσπέλασης έχει 
αναφερθεί είναι σε θέση να διορθώσει 23 -36ο 

με ένα μέσο όρο συνολικής απώλειας της τάξης 
των 3,7ο με την εκτομή σε ένα χρόνο μέσω μιας 
οπίσθιας προσπέλασης και μόνης που αντιστοιχεί 
στο 54,3% της διόρθωσης της σκολίωσης και στο 
67,4% της διόρθωσης της κύφωσης 76. Σε μια με-
λέτη επί έξη πολύ μικρών παιδιών, επί των οποίων 
διενεργήθηκε διαδοχικά πρόσθια και οπίσθια εκτο-

μή ημισπονδύλου σε ένα στάδιο επιτεύχθηκε διόρ-
θωση της τάξης του 67% 27. Τα αποτελέσματα της 
εκτομής ημισπονδύλων και της σπονδυλοδεσίας 
μικρού μήκους μέσω μιας οπισθοπλάγιας προσπέ-
λασης αναφέρθηκε μετεγχειρητική διόρθωση της 
τάξης του 60.9% 76. Σε μια μελέτη δέκα ασθενών 
επί των οποίων διενεργήθηκε θωρακική και θωρα-
κοοσφυϊκή εκτομή ημισπονδύλων, η μέση βελτίω-
ση των κυρτωμάτων ήταν της τάξης του 59% 79. 
Η διόρθωση που επιτεύχθηκε διά της οσφυοϊεράς 
εκτομής ημισπονδύλων είναι πολύ λιγότερη συγκρι-
νόμενη με άλλες περιοχές (10 – 12ο). Οι Hosalkar 
et al. (2004) αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα 
της εκτομής των οσφυοϊερών ημισπονδύλων ακο-
λουθούμενη από σταθεροποίηση των φυσιολο-
γικών προσκειμένων σπονδύλων στο λαγόνιο με 
βίδες ή σύρματα. Αυτό διαπιστώθηκε ότι αποτελεί 
ισχυρότερη από εμβιομηχανική άποψη σε νήπια και 
μικρά παιδιά με σχετικώς μαλακά οστά 80.

Σε μια μελέτη μακροχρόνιας παρακολούθησης 
(10-52 έτη) από το Nottingham, 52 ασθενείς (18 
άρρενες και 34 θήλεις), υποβλήθηκαν σε πρώιμη 
επιφυσιόδεση και σπονδυλοδεσία. Η αιτιολογία πε-
ριλάμβανε ημισπονδύλους (n=22), αμεταμέριστες 
οστέινες δοκούς  (n=15), αμεταμέριστες οστέινες 
δοκούς με αντίπλευρη παρουσία ημισπονδύλου 
(n=4), σφηνοειδείς σπονδύλους (n=5), ημιμεταμε-
ρή εκτροπή (n=2) και αταξινόμητες (n=4). Συνυπάρ-
χουσες ενδοσωληνικές διαμαρτίες παρατηρήθηκαν 
σε 10 (19%) και συνοδά σύνδρομα σε 11 ασθενείς. 
Ταξινομήθηκαν τα ανωτέρω σε τρεις ομάδες:

Ομάδα Ι: οπίσθια σπονδυλοδεσία κατά θέση (in 
situ) (n=16), 

Ομάδα IΙ: πρόσθια και οπίσθια διόρθωση και 
σπονδυλοδεσία (n=32)

Ομάδα IΙΙ: πρόσθια εκτομή ημισπονδύλου, διόρ-
θωση και σπονδυλοδεσία (n=4). Τα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν τα ακόλουθα:

Η αναστολή της αύξησης και η σπονδυλοδε-1. 
σία σε πρώιμα στάδια είναι δυνατό να επιδει-
νώνεται με την πάροδο του χρόνου, όταν μια 
οπίσθια σπονδυλοδεσία κατά θέση και μόνο 
αφήνεται ως οριστική θεραπεία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Ο προσδιορισμός του χρόνου διενέργειας 2. 
της οριστικής επέμβασης επηρεάζεται από 
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τον τύπο, την εντόπιση και τον αριθμό ων 
ημισπονδύλων αλά και την παρουσία ή μη 
μεταμερισμένων οστέινων δοκών.

Η πρώιμη οριστική εκτομή/σπονδυλοδεσία 3. 
των ημισπονδύλων συνιστάται ιδιαίτερα 
εφόσον πρόκειται για μεταβατικούς ημισπον-
δύλους για την αποτροπή των επίμονων μα-
κροχρόνιων παραμορφώσεων 81.

Οι Winter και Lonstein (2009) αναφέρονται 
σε 51 έτη παρακολούθησης επί 23 ασθενών με 8 
ασθενείς με συγγενή σκολίωση. Αναφέρουν ότι η 
πρώιμη σπονδυλοδεσία προκειμένης της αντιμε-
τώπισης συγγενούς σκολίωσης έχει μακράν κα-
λύτερα αποτελέσματα από τα αποτελέσματα της 
καθυστερημένης σπονδυλοδεσίας. Μια σταθερή 
σπονδυλοδεσία στο τέλος της ανάπτυξης παραμέ-
νει γενικώς αμετάβλητη 82.

Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;
Υπάρχουν δεδομένα από εργαστηριακές αλλά 

και από κλινικές μελέτες που δείχνουν την ανα-
γκαιότητα της σπονδυλικής εκπτυσσόμενης προ-
σθετικής αντικατάστασης πλευρών (VEPTR) επί 
ασθενών με συγγενή σκολίωση. Οι Hell και συν 
(2005) αναφέρουν κλινική και ακτινολογική βελτί-
ωση σε ασθενείς με συγγενή σκολίωση που αντι-
μετωπίστηκαν με VEPTR 83. Καθώς βελτιώνονται 
οι τεχνολογικές μας γνώσεις και επιτρέπουν τη 
βελτίωση των τεχνικώς επιμηκυνόμενων ράβδων 
θα καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του αριθ-
μού των επεμβάσεων που χρειάζεται ένα παιδί με 
προβλήματα συγγενούς σκολίωσης κατά την πε-
ρίοδο της ανάπτυξής του. Οι πρόοδοι στον τομέα 
της γενετικής μπορεί να συμβάλλουν στο μέλλον 
στην αποκάλυψη των ελλειμμάτων της ανάπτυξης  

της σπονδυλικής στήλης κατά την εμβρυϊκή περίο-
δο και να επιτρέψει την πιθανότητα της γονιδιακής 
θεραπείας.

Συμπεράσματα
Η συγγενής σκολίωση επιβαρύνεται με πολλά 

διλήμματα για τους ασχολούμενους με τη θεραπευ-
τική της αντιμετώπιση. Κατά τα τελευταία 50 έτη 
κατέστη δυνατή η αποκάλυψη λεπτομερειών γύρω 
από τη φυσική εξέλιξη των διαφόρων τύπων συγ-
γενούς σκολίωσης και της συμπεριφοράς της κατά 
την ανάπτυξη του σκελετού. Η οξύνοια ως προς 
τη διάγνωση και την εφαρμογή των ορθών αρχών 
αντιμετώπισης για την επίτευξη επιτυχούς αποτε-
λέσματος. Η ενδελεχής προεγχειρητική ετοιμασία 
είναι απαραίτητη και η ενδεδειγμένη χειρουργική 
επέμβαση εξαρτάται από τον τύπο της διαμαρτί-
ας και το βαθμό της παραμόρφωσης. Η πρώιμη 
διάγνωση και χειρουργική θεραπεία αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο για ένα επιτυχημένο αποτέλε-
σμα. Ήπιες έως και μέτριας βαρύτητας παραμορ-
φώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς 
με σπονδυλοδεσία με εισαγωγή οστεοσυνθετικών 
υλικών. Η εκτομή ημισπονδύλων στις μεταβατικές 
περιοχές της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη 
για τη διόρθωση της παραμόρφωσης. Η οπίσθια 
προσπέλαση μόνη ή σε συνδυασμό με πρόσθια 
εξαρτάται από τον τύπο του ασθενούς, τον τύπο 
της διαμαρτίας, την παραμόρφωση και τις επιλογές 
του χειρουργού. Πολλές φορές είναι απαραίτητες 
διορθωτικές οστεοτομίες για την εξισορρόπηση 
της σπονδυλικής στήλης. Τα κυρτώματα σε μικρά 
παιδιά με μακρές μεταμερισμένες περιοχές της 
σπονδυλικής στήλης μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με επιμηκυνόμενες ράβδους. Οι ασθενείς που εμ-
φανίζουν θωρακική ανεπάρκεια μπορεί να πρέπει 
να αντιμετωπιστούν με VEPTR.
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Ευρεία ανασκόπηση
Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη της 

οστικής πυκνότητας και αντοχής σε υγιή άτομα. Οι 
έννοιες αυτές ουσιαστικά παρουσιάζονται σε σχέση 
με τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης ενηλίκων. Δια-
γνωστικές ή θεραπευτικές πτυχές των παθήσεων 
των οστών στα παιδιά δεν καλύπτονται.

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται 
τα κύρια χαρακτηριστικά απόκτησης της οστικής μά-
ζας από τη γέννηση μέχρι τη λήξη τους. Στη συνέχεια, 
αναλύουμε τη βάση πάνω στην οποία μπορεί κανείς 
να θεωρήσει ότι η οστική μάζα και τη δύναμη που 
αποκτήθηκαν από το τέλος της περιόδου ανάπτυξης 
είναι τόσο σημαντική στο συνολικό κίνδυνο καταγ-
μάτων μηχανικής ανεπάρκειας που συμβαίνουν τόσο 
συχνά τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες κατά το 
δεύτερο μισό της ενήλικης ζωής . Στο τελευταίο μέ-
ρος του κεφαλαίου, θα συζητηθεί η σχετική συμβολή 
στην ανάπτυξη της οστικής μάζας και της αντοχής 
από κληρονομικής, ενδοκρινικής και από άποψη από 
μερικούς από τους πιο καλά μελετημένους περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες, δηλαδή τη σωματική δραστη-
ριότητα και το ποσό πρόσληψης ασβεστίου.

Χαρακτηριστικά της μελέτης 
πρόσκτησης οστικής μάζας από τα 
οστά

Πολλά είναι τα οργανικά στοιχεία που καθορί-
ζουν τη μηχανική αντοχή του οστού. Το μέγεθος 

του οστού, η ποσότητα της ιστικής μάζας του οστού 
που βρίσκεται εντός του περιοστικού φάκελου και 
χωροταξική κατανομή της, δηλαδή η μικρο - και η 
μακροαρχιτεκτονική της και ο βαθμός της επιμε-
τάλλωσης της οργανικής θεμελίου ουσίας είναι τα 
πιο σημαντικά δομικά στοιχεία που καθορίζουν την 
αντοχή σε μηχανική φόρτιση. Σε κάθε άτομο, τα 
συστατικά αυτά στο σύνολό τους ακολουθούν μια 
πορεία από την ενδομήτρια ζωή μέχρι την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας της σκελετικής ανάπτυξης, 
για την επίτευξη της μέγιστης οστικής μάζας (Peak 
Bone Mass - PBM). Σε κάθε άτομο, τα συστατι-
κά αυτά στο σύνολό τους ακολουθούν μια πορεία 
που αρχίζει από την ενδομήτρια ζωή και φθάνει 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας σκελετικής 
ανάπτυξης, για την επίτευξη της μέγιστης οστικής 
μάζας (PBM). Μέχρι σήμερα, η επιφανειακή πυκνό-
τητα μεταλλική οστική (aBMD εκφρασμένη σε g/
cm2), όπως μπορεί να εκτιμηθεί με τη μέτρηση της 
διπλής φωτονιακής απορρόφησης με τη βοήθεια 
ακτίνων Χ (DEXA), είναι η πιο κοινή μεταβλητή που 
μελετήθηκε κατά τη βρεφική ηλικία, την παιδική 
ηλικία και την εφηβεία. Υπάρχουν διάφορες εξηγή-
σεις για την ευρεία χρήση της μέτρησης της aBMD 
για να μελετήσει την ωρίμανσης των οστών κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης σε σχέση με τον κίνδυνο 
της οστεοπόρωσης στην ενήλικη ζωή. Ο προσδιο-
ρισμός της aBMD είναι ιδιαίτερα εύκολη από την 
άποψη της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, της 
χαμηλής έκθεσης σε ακτινοβολία, η επαναληψιμό-
τητα της μέτρησης σε διάφορα σημεία του σκελε-

Το οστούν και τα βιολογικά 
χαρακτηριστικά του μέχρι

 την επίτευξη του μέγιστου 
 της οστικής μάζας 

Ι. Στ. Μπισχινιώτης1, Μ. Σαββίδης2

1 Ορθοπαιδικός Χειρουργός.
  2 Α’ Ορθοπαιδική Κλινική 424 ΓΣΝΕ.
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τού και, τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική, τη 
σχέση της με την έκθεση του κινδύνου στον ενήλι-
κα επέλευσης οστεοπορωτικών καταγμάτων, όπως 
τεκμηριώνονται επαρκώς σε μεγάλες ομάδες γυ-
ναικών και ανδρών. Εξαιτίας, αυτού του τελευταί-
ου χαρακτηριστικού, η aBMD αναγνωρίστηκε ως 
σημαντικός δείκτης από διάφορους εθνικούς και 
διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Παγκό-
σμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) 1 για τη διάγνωση 
της οστεοπόρωσης επί του ενήλικα. Αυτά τα θετικά 
στοιχεία δεν σημαίνουν ότι η μέτρηση της aBMD εν-
σωματώνει όλους τους καθοριστικούς παράγοντες 
της αντοχής των οστών. Οργανικά και λειτουργικά 
στοιχεία συμβάλλουν στο βαθμό της ευθραυστότη-
τας των οστών και συνεπώς στην πιθανότητα του 
κινδύνου εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων 
κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Η πρόσφατη 
χρήση της περιφερικής ποσοτικής υπολογιστικής 
τομογραφίας υψηλής ανάλυσης (pQCT) μπορεί να 
παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με πιο 
λεπτή υφή των οστικών δομικών συστατικών. Η 
τεχνική αυτή προσέγγιση αναμένεται να βελτιώσει 
την πρόβλεψη της αντοχής των οστών, σε σύγκρι-
ση με την τρέχουσα χρήση των μεταβλητών που 
μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν με τη μέθο-
δο DEXA δηλαδή η aBMD, η περιεκτικότητα του 
οστού σε οστίτη ιστό (BMC), καθώς και το μέγεθος 
των οστών της περιοχής ενδιαφέροντος. Επιπλέον, 
από τις μετρήσεις αυτές, μια πρόχειρη εκτίμηση της 
κατ’ όγκο οστικής πυκνότητας(ν) BMD, που ονομά-
ζεται και φαινόμενη οστική πυκνότητα (g/cm3 σε 
BMAD}, μπορούν επίσης να υπολογιστούν. Η πο-
σοτική υπερηχογραφία (QUS) συγκρινόμενη με τη 
DEXA για τον εντοπισμό ενηλίκων με οστεοπόρω-
ση και οστεοπορωτικών καταγμάτων. Αν και οι πα-
ράμετροι που καθορίζονται από την QUS μπορούν 
να προσδιοριστούν σε ορισμένες, αλλά όχι σε όλες 
τις διαθέσιμες συσκευές μπορούν να προβλέψουν 
τον κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος, η χρήση 
τους δεν είναι ακόμη καθιερωμένη για τη διάγνωση 
ή την παρακολούθηση της θεραπείας της οστεοπό-
ρωσης των ενηλίκων 2. Η εφαρμογή της τεχνολο-
γίας QUS σε παιδιά είναι ελκυστική επειδή πολλά 
από τα χαρακτηριστικά της συμπεριλαμβανομένης 
της απουσίας της ιονίζουσας ακτινοβολίας, της φο-
ρητότητας και το χαμηλό κόστος είναι δεδομένα. 
Οι QUS μετρήσεις στην περιοχή της πτέρνας μπο-
ρούν να ανιχνεύσουν χαμηλή οστική μάζα κατά την 
παιδική ηλικία και την εφηβεία. Ωστόσο, όπως υπο-

στηρίζεται πρόσφατα, η τεχνική αυτή παραμένει 
εργαλείο έρευνας στον παιδιατρικό πληθυσμό 3.

Οργανικές μεταβολές
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης η αύξηση της 

aBMD οφείλεται κυρίως στην αύξηση του με-
γέθους των οστών4, η οποία συνδέεται στενά με 
μια σχεδόν ανάλογη αύξηση στο ποσό του οστίτη 
ιστού που περιέχεται εντός του περιοστικού φακέ-
λου. Κατά συνέπεια η vBMD αυξάνει πολύ λίγο από 
την παιδική ηλικία μέχρι το τέλος της περιόδου της 
ανάπτυξης. Σε υγιή κορίτσια η κατά μήκος εξέταση 
της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης κατά 
τη διάρκεια της εφηβικής ωρίμανσης δείχνει ότι η 
τυπική απόκλιση (SD) των αποτελεσμάτων των 
Z-scores, της aBMD, της BMC και της vBMD καθώς 
επίσης και το πλάτος και το ύψος του σπονδυλικού 
σώματος που συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό, με 
τους συντελεστές «r» που κυμαίνονται από 0,70 
έως 0,82, σε σύγκριση με 0,85 στην όρθια στάση 5. 
Πριν από την εφηβεία, δεν υπάρχει ουσιαστική δια-
φορά μεταξύ των δύο φύλων έχει αναφερθεί στην 
οστική μάζα του αξονικού σκελετού (οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης) και του περιφερικού σκε-
λετού (π.χ. κερκίδα και στο μηρό). Δεν υπάρχουν 
ενδείξεις διαφορών της οστικής μάζας μεταξύ των 
δύο φύλων κατά τη γέννηση στην. Η vBMD φαί-
νεται να είναι παρόμοια σε θήλεα και άρρενα νε-
ογέννητα. Η απουσία αυτή σημαντικών διαφορών 
μεταξύ των φύλων στην οστική μάζα διατηρείται 
μέχρι την έναρξη της εφηβικής ωρίμανσης. Η δι-
αφορά μεταξύ των δύο φύλων στην οστική μάζα 
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Αυτή 
η διαφορά φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε μια 
πιο παρατεταμένη περίοδο ωρίμανσης των οστών 
στους άνδρες από ό, τι στις γυναίκες, με μεγαλύτε-
ρη προκύπτουσα αύξηση στο μέγεθος των οστών 
και το πάχος του φλοιού. Η εφηβεία επηρεάζει το 
μέγεθος των οστών πολύ περισσότερο από ό, τι 
επηρεάζει την vBMD. Δεν υπάρχει σημαντική δι-
αφορά μεταξύ των δύο φύλων της ογκομετρικής 
σπογγώδους πυκνότητας στο τέλος της εφηβικής 
ωρίμανσης4, 6, 7. Ο ρυθμός συσσώρευσης της οστι-
κής μάζας τόσο οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης όσο και του μηριαίου αυχένα αυξάνει 4 
έως 6 φορές σε περίοδο 3 - και 4- στα θήλεα και 
άρρενα άτομα αντίστοιχα (Εικ. 1). Το συστατικό της 
αύξησης της οστικής μάζας είναι λιγότερο έντονο 
στις διαφύσεις μακρών οστών 8.
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Εικόνα 1. – Η αύξηση της οστικής μάζας στην οσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης παραμένει σταθερή κατά τα 

χρόνια της εφηβικής ωρίμανσης. Η αύξηση της οστικής μάζας 
κατά προσέγγιση είναι 4-πλάσια, όπως εκτιμάται από τη μέ-

τρηση της επιφανειακή οστικής πυκνότητα (BMD), η μέτρηση 
της διπλής φωτονιακής απορρόφησης με ακτίνες x, είναι 

εμφανής ιδιαίτερα σε γυναίκες κατά τη διάρκεια 3 - 4 ετών, 
(11-14) και σε άνδρες (από το 13ο έως το 17ο έτος), αντίστοι-

χα (Theintz et al.8).

Στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η 
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων που παρατηρεί-
ται όταν ΡΒΜ φθάνει στο μέγιστό της οφείλεται 
ουσιαστικά στη μεγαλύτερη διάμετρο του σπονδυ-
λικού σώματος στο μετωπιαίο επίπεδο από εκείνο 
επί των αρρένων σε σχέση προς τα θήλεα9. Αυτός 
ο φυλοσύνδετος διμορφισμός δεν ελαττώνεται με 
την πάροδο της ηλικίας. Αυτό αποτελεί σίγουρα 
καθοριστικό παράγοντα από πλευράς μακροαρχι-
τεκτονικής όσον αφορά στη διαφορά στη συχνό-
τητα εμφάνισης των σπονδυλικών οστεοπορωτι-
κών καταγμάτων που παρατηρήθηκε μεταξύ των 
γυναικών και των ανδρών άτομα αργότερα στη 
ζωή. Όσον αφορά και στα δύο φύλα, αυτή η ορ-
γανική διαφορά διαδραματίζει επίσης σημαντικό 
ρόλο στην εμφάνιση κατάγματος στην σπονδυλική 
κίνδυνο. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, με-
τρήθηκε μικρότερο εμβαδόν διατομής των σπον-
δυλικών σωμάτων σε σχέση με εκείνες στις οποίες 
δεν παρατηρήθηκαν κατάγματα της σπονδυλικής 
στήλης, παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες εμ-
φάνισαν εξίσου χαμηλό αριθμό δοκίδων της vBMD 
όπως προσδιορίστηκε με το σπονδυλικό QCT. ‘° 
Η διαφορά μεταξύ των δύο των φύλων είτε στη 
aBMD είτε στη BMC που παρατηρήθηκε στην κερ-
κιδική ή στη μηριαία διάφυση φορά PBM που επι-
τυγχάνεται, επίσης, φαίνεται να οφείλεται κυρίως 
σε μια μεγαλύτερη αύξηση στο μέγεθος των οστών 
σε άνδρες από τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της 
εφηβικής ωρίμανσης. Μια πρόσφατη μελέτη που 
συνέκρινε τις μεταβλητές των οστών (BMC, aBMD 

και vBMD) σε αντίθετου φύλου διδύμων επιβεβαι-
ώνει αυτή την άποψη.

Η οστική κατασκευή και 
ανακατασκευή κατά τη διάρκεια της 
αύξησης

Κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλι-
κίας, οι δύο εξεργασίες που εμπλέκονται, προκει-
μένου να καθοριστεί η μέγιστη αντοχή των οστών 
του σκελετού: «οστική κατασκευή» και «οστική 
ανακατασκευή». Ο λόγος της οστικής κατασκευής 
των οστών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι 
να οικοδομηθεί και να σχηματιστεί νέο οστό (κα-
τασκευή) και της οστικής ανακατασκευής είναι η 
αφαίρεση των κατεστραμμένων οστών και την 
αποκατάσταση της δομής (ανακατασκευή) (εικ. 2).

Εικόνα 2. – Διαμόρφωση των οστών και αναδιαμόρφωση 
κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία (αναπαραγωγή από 

Rauch και Glorieux) 12

Η οστική διαμόρφωση λαμβάνει χώρα σε δι-
αφορετικές οστικές επιφάνειες και με διαφορε-
τικές ταχύτητες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 
Η επαναπορρόφηση του οστού είναι ανεξάρτητη 
του σχηματισμού του εφόσον οι οστεοκλάστες και 
οστεοβλάστες ενεργούν χωριστά σε διαφορετικούς 
σημεία του οστού. Αυτή η εξεργασία επιτρέπει στα 
επιμέρους οστά να αυξηθούν κατά μέγεθος και να 
εξαπλωθούν στο χώρο. Η οστική κατασκευή γίνεται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου επιτευχθεί 
η σκελετική ωρίμανση. Η διαδικασία σταματά στη 
σκελετική ωρίμανση. Κατά τη διάρκεια της οστικής 
ανακατασκευής η απορρόφηση από τους οστεο-
κλάστες προηγείται σχηματισμό οστού από τους 
οστεοβλάστες. Οι οστεοβλάστες και οστεοκλά-
στες σχηματίζουν το οστούν από την πολυκύτταρη 
οστική μονάδα (BMU), που αναδομεί το οστού σε 
διαφορετικές θέσεις (ενδοφλοιώδης, διαφλοιϊκή 
και δοκιδώδης). Αυτή η εξεργασία επηρεάζει την 
πυκνότητα, την επιμετάλλωση και τη μικροαρχιτε-



28- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 3 - 2013

κτονική του οστού. Ο σκελετός έχει αναδιαμορφώ-
νεται με μια ομαλή αλληλουχία της οστικής επα-
ναπορρόφησης που ακολουθείται από σχηματισμό 
οστών, ως αποτέλεσμα αναπόδραστης αλληλουχί-
ας. Η παιδική και η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζονται 
από ανάπτυξη κατά το διαμήκη άξονα καθώς και 
από τις αλλαγές στο σκελετικό μέγεθος και σχήμα. 
Τα οστά αναπτύσσονται μέσω δύο διαδικασιών: με 
περιοστική απόθεση (αύξηση σε πλάτος) και με εν-
δοχόνδρια οστεοποίηση (ανάπτυξη σε μήκος). Κατά 
τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, τα οστά μεγαλώ-
νουν επειδή επαναπορρόφηση λαμβάνει χώρα στο 
εσωτερικό του οστού, ενώ ο σχηματισμός νέου 
οστού λαμβάνει χώρα στην εξωτερική (περιοστική) 
επιφάνειά του. Η οστική κατασκευή εμφανίζεται 
κυρίως στις περιοστικές επιφάνειες και έτσι είναι 
κυρίως υπεύθυνη για μια μεγάλη αύξηση στο μέ-
γεθος των οστών που συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης. Οι οστεοβλάστες είναι τα πιο ευ-
ρέως διαδεδομένα κύτταρα, από τα οποία γίνεται 
η κατασκευή και η δημιουργία νέου οστού, προκα-
λώντας μεγάλες αυξήσεις στην οστική μάζα. Κατά 
την εφηβεία η οστική κατασκευή αυξάνει επειδή 
ο σχηματισμός του γίνεται και στις δύο την εξω-
τερική (περιοστική) και την εσωτερική (ενδοστική) 
επιφάνειες. Ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την 
εφηβεία, η ισορροπία μεταξύ της δραστηριότητας 
των οστεοβλαστών και οστεοκλαστών είναι υπέρ 
του σχηματισμού οστού, με μικρότερη δραστηριό-
τητα της οστικής επαναπορρόφησης.

Παροδική ευθραυστότητα
Υπάρχει μια ασυγχρονία μεταξύ της διαρκούς 

αύξησης καθ’ ύψος και την αύξηση της οστικής 
μάζας κατά τη διάρκεια της εφηβικής και της επι-
μετάλλωσης κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης 8 ‘13. 
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να είναι υπεύθυνο για 
την εμφάνιση μιας παροδικής ευθραυστότητας 
των οστών στην εφηβεία που μπορεί να συμβάλει 
στην υψηλότερη συχνότητα των καταγμάτων που 
εμφανίζεται όταν ο διαχωρισμός είναι μέγιστη με-
ταξύ των ποσοστών των μονίμων ύψος και οστικής 
accrual.14 ‘15 Παρόλα αυτά, υπάρχουν κατάγματα 
τραύμα που παρατηρήθηκε κατά την παιδική ηλικία 
ή την εφηβεία μπορεί να μη σχετίζεται με παρο-
δική ευθραυστότητα των οστών που εμφανίζεται 
στη μέγιστη ταχύτητα αύξησης του ύψους κατά τη 
διάρκεια της προεφηβικής φάσης της ανάπτυξης. 
Είναι πιθανό ότι ορισμένες από αυτές τις καταγμά-

των μπορεί επίσης να προσδιορισθεί από την πα-
ρακολούθηση, από τη βρεφική έως το τέλος της 
σκελετικής ωρίμανσης, κατά μήκος ενός σχετικά 
χαμηλή οστική μάζα εκατοστημόριο (Ζ-score) .16 
Έτσι, το έλλειμμα θα είναι μόνιμη και να εκφρά-
ζεται από ένα σχετικά χαμηλή PBM και αυξημένο 
κίνδυνο κατάγματος αστάθειας στη μετέπειτα ενή-
λικη ζωή.

Χρόνος επίτευξης μέγιστης οστικής 
μάζας

Σε έφηβες γυναίκες, αύξηση στην οστική μάζα 
μειώνεται γρήγορα μετά την εμμηναρχή. Δεν υπάρ-
χει περαιτέρω στατιστικώς σημαντική αύξηση ύστε-
ρα από 2 χρόνια, τουλάχιστον σε περιοχές όπως η 
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή του αυ-
χένα του μηριαίου οστού. Σε έφηβους άρρενες, η 
αύξηση της BMD και BMC που επιταχύνεται κυρί-
ως κατά την ηλικία από 13 έως 17 ετών μειώνεται 
αισθητά στη συνέχεια, αν και παραμένει σημαντικά 
αυξημένη μεταξύ 17 και 20 ετών στην οσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης τόσο η BMD όσο 
και η BMC και καθώς και η μεσοδιαφυσιακή BMD 
στον άξονα. Αντίθετα, δεν παρατηρείται σημαντική 
αύξηση της BMD στον αυχένα του μηριαίου 8. Σε 
άτομα που έφτασαν στάδιο της εφηβείας P5 και 
σημείωσαν αύξηση μικρότερη από 1 cm / y, συνεχί-
στηκε σημαντική αύξηση της οστικής μάζας στους 
άνδρες, αλλά όχι σε θήλεις 8. Αυτό υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύ-
λων στο μέγεθος ή / και τη διάρκεια του φαινόμενο 
της λεγόμενης «ενοποίησης» που συμβάλλει στην 
PBM. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η μεταβολή 
της vBMD κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι 
πολύ μικρή σε σύγκριση με την αύξηση των οστών 
στο μέγεθος. Επιπλέον, αυξημένη vBMD προσδι-
οριζόμενη με QCT έχει ανιχνευθεί σε σπονδυλικό 
σπογγώδες οστού αλλά όχι στο φλοιώδη ιστό του 
περιφερικού σκελετού 6. Στα οσφυϊκά σπονδυλικά 
σώματα, δεν παρατηρήθηκε καμιά διαφορά ανά-
μεσα στις μέσες τιμές μεταξύ ατόμων16 και 30 
ετών 17. Η παρατήρηση αυτή στηρίζει την άποψη 
ότι μικρή αύξηση της vBMD των σπονδυλικών δο-
κίδων επιτυγχάνεται αμέσως μετά την εμμηναρχή. 
Αυτό είναι σύμφωνο με τις πολυάριθμες παρατη-
ρήσεις που δείχνουν ότι στα περισσότερα σημεία 
του σκελετού, η συνολική οστική μεταλλική μάζα 
δεν αυξάνει σημαντικά από την τρίτη έως την πέ-
μπτη δεκαετία. Παρόλα αυτά, μερικές ιστολογικές 
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μελέτες δείχνουν ότι η πρόσκτηση οστικής μάζας 
μπορεί να εξακολουθεί να είναι σημαντική κατά τη 
διάρκεια της τρίτης και της τέταρτης δεκαετίας. Σε 
κάθε περίπτωση, το υπόλοιπο των δημοσιευμένων 
δεδομένων δεν υποστηρίζει την άποψη ότι η οστι-
κή μάζα σε κάθε θέση του σκελετού συνεχίζει να 
αυξάνει, σε κάθε φυλετική, εθνική ή γεωγραφική 
ομάδα του πληθυσμού, κατά τη διάρκεια της τέ-
ταρτης δεκαετίας.

Μέγιστη διακύμανση της οστικής 
μάζας

Στην αρχή της τρίτης δεκαετίας και σε υγιή άτο-
μα, υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές της 
aBMD που μετρώνται τόσο στον αξονικό όσοι και 
στον περιφερικό σκελετό 4 (εικ. 3).

Εικόνα 3. - Σχέσεις μεταξύ της μεταλλικής οσφυϊκής 
οστικής μάζας (BMC) και του ύψους στην όρθια στάση σε 

υγιείς γυναίκες και άνδρες από την προεφηβική ηλικία μέχρι 
την ολοκλήρωση της εφηβικής ωρίμανσης. Τα στάδια της 
εφηβείας από Ρ1 έως P5 που αναφέρεται σε σχέση με το 

ύψος στην όρθια στάση. Οι κάθετες μπλε γραμμές δείχνουν 
την έντονη μεταβλητότητα της οστικής μάζας στο τέλος 

της εφηβικής ωρίμανσης, στο ύψος της όρθιας στάσης που 
αντιστοιχεί στην μέση τιμή του πληθυσμού νεαρών ενηλίκων. 
Παρατηρείται 2-πλάσια διαφορά της ποσότητας της οστικής 
μάζας που περιέχεται εντός του τρίτου οσφυϊκού σπονδύλου 
που παρατηρείται για το ίδιο ύψος στην όρθια στάση τόσο 

στα θήλεα όσο και στα άρρενα άτομα. Η μέση BMC στο τέλος 
της εφηβικής ωρίμανσης όπως υποδεικνύεται από οριζόντιες 
λευκές γραμμές ήταν 10% μεγαλύτερη σε άνδρες από ότι στις 

γυναίκες (προσαρμοσμένο από τους Bonjour et al18).

Ο μεγάλος συντελεστής μεταβλητότητας (CV 
= [μέση σταθερή απόκλιση SD] × 100) της PBM 
που παρατηρείται σε ιδιαίτερα ύποπτα σημεία για 
την εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων κατά 
την μετέπειτα ζωή όπως είναι η οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης, σπάνια μειώνεται κατά την 
όρθια στάση 9. Ο μεγάλος συντελεστής μεταβλη-
τότητας της οστικής μάζα που παρατηρείται πριν 
από την εφηβεία φαίνεται να αυξάνει περαιτέρω, 

ανεξάρτητα από το ύψος στην όρθια στάση, κατά 
τη διάρκεια της εφηβικής ωρίμανσης σε περιο-
χές ενδιαφέροντος όπως στην οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης και στον αυχένα του μηριαίου. 

8 ‘9 ‘13. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο συντελεστής με-
ταβλητότητας (CV) του ύψους σε όρθια θέση δεν 
αυξάνει κατά τη διάρκεια της εφηβείας .9 ‘13. Σε 
νέους υγιείς ενήλικες, ο συντελεστής μεταβλητό-
τητας (CV) του BMC στην οσφυϊκή μοίρα της σπον-
δυλικής στήλης είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος από 
το ύψος στην όρθια στάση 9. Όπως συζητείται σε 
επόμενο κεφάλαιο, όταν η PBM ολοκληρώνεται, 
η μεγάλη διακύμανση των τιμών της aBMD τιμών 
δεν φαίνεται να αυξάνει σημαντικά κατά τη διάρ-
κεια της ενήλικης ζωής.

Η σημασία του μέγιστου της οστικής 
μάζας του σώματος

Η σχετική συμβολή της PBM στην αποτροπή κα-
τάγματος έχει διερευνηθεί μέσω της εξέτασης της 
μεταβλητότητας των τιμών της aBMD κάθε ατό-
μου σε σχέση με την ηλικία. Αν η PBM είναι σχετικά 
μικρής σημασίας για τον προσδιορισμό των τιμών 
της aBMD και τον κίνδυνο κατάγματος στη μετέ-
πειτα ζωή των ατόμων, θα περίμενε κανείς ευρύτε-
ρη διακύμανση των τιμών των aBMD τιμών με την 
πάροδο της ηλικίας. Ωστόσο, αρκετές παρατηρή-
σεις δεν συνάδουν με αυξημένες μια σειρά τιμών 
της aBMD σε σχέση με την ηλικία. Σε μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες χωρίς θεραπεία, η SD (σταθερή 
απόκλιση) της οστικής μεταλλικής μάζας μετράται 
και στο κεντρικό και περιφερικό άκρο της κερκίδας 
και αποδείχθηκε δεν ήταν μεγαλύτερη σε γυναίκες 
ηλικίας 70-75 ετών σε σύγκριση με άτομα ηλικίας 
55-59 ετών19. Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερ-
θεί σε δύο άλλες κλινικά σημαντικές σκελετικές 
θέσεις με κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων. 
Τόσο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
όσο και του αυχένα του μηριαίου οστού, το εύρος 
των τιμών της aBMD δεν ήταν ευρύτερα σε γυ-
ναίκες ηλικίας 70-90 ετών σε σύγκριση με άτομα 
ηλικίας 20-30 ετών 20. Αυτή η συνέχεια της διακύ-
μανσης των επιμέρους τιμών της aBMD τιμών που 
παρατηρήθηκε παρά την αισθητή μείωση των τιμών 
των aBMD της σπονδυλικής στήλης και του αυχένα 
του μηριαίου οστού σε μεγαλύτερες γυναίκες 20. Σε 
συμφωνία με ιστολογικά ευρήματα, μια διαχρονική 
μελέτη επί γυναικών που κυμαίνονταν στην ηλικία 
20 έως 94 ετών (μέση ηλικία 60 ετών), μετά πα-
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ρακολούθηση 22ετών, έδειξε ότι ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός της οστικής απώλειας ήταν σχετικά σταθε-
ρός και έβαινε ομαλώς σε κάθε άτομο 21. Υψηλές 
συσχετίσεις (r = 0,80) παρατηρήθηκαν μεταξύ των 
τιμών αναφοράς των aBMD και αυτών που προέ-
κυψαν μετά από 22 χρόνια παρακολούθησης και 
άνω 21. Αυτό το πρότυπο της παρακολούθησης των 
τιμών των aBMD, το οποίο ήδη παρατηρείται κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης, φαίνεται να διατηρείται 
πάνω από την έκτη δεκαετία της ενήλικης ζωής. Η 
έννοια της «παρακολούθησης» έχει δύο σημαντι-
κές συνέπειες. Πρώτον, η πρόβλεψη του κινδύνου 
κατάγματος βασίζεται σε μια ενιαία μέτρηση των 
τιμών των aBMD του αυχένα του μηριαίου και πα-
ραμένει αξιόπιστη σε μακροπρόθεσμη βάση 21. Και 
δεύτερον, στο μεγάλο εύρος των τιμών των aBMD 
στον αυχένα του μηριαίου και παρατηρείται μικρή 
διακύμανση κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής 
στα επιμέρους μετρήσεις των Ζ-σκορ των εκατο-
στιαίων θέσεων. Από αυτές τις δύο επιπτώσεις, 
μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η οστική 
μάζα που αποκτήθηκε κατά τη λήξη της περιόδου 
ανάπτυξης φαίνεται να είναι πιο σημαντική από την 
απώλεια οστικής μάζας που συμβαίνει κατά τη δι-
άρκεια της ενήλικης ζωής.

Σε ένα μαθηματικό μοντέλο χρησιμοποιώντας 
διάφορες πειραματικές μεταβλητές για την πρό-
βλεψη των σχετικών επιδράσεων της ΡΒΜ κατά 
την εμμηνόπαυση και τη σχετιζόμενη με την οστική 
απώλεια με την πάροδο της ηλικίας, για την ανά-
πτυξη της οστεοπόρωσης 22, υπολογίστηκε ότι η 
αύξηση της ΡΒΜ κατά 10% θα καθυστερήσει την 
εμφάνιση της οστεοπόρωσης για13 χρόνια. Σε 
σύγκριση με τα παραπάνω, μια αύξηση κατά 10% 
της ηλικίας της εμμηνόπαυσης, ή μια μείωση της 
απώλειας οστικής μάζας κατά 10% που σχετίζεται 
με την ηλικία (χωρίς εμμηνόπαυση), θα καθυστε-
ρήσει την εμφάνιση της οστεοπόρωσης για μόλις 2 
χρόνια 22. Έτσι, αυτή η θεωρητική ανάλυση δείχνει 
ότι η PBM θα μπορούσε να είναι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης 
στη μετέπειτα ζωή 22. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις 
ότι ο κίνδυνος κατάγματος μετά την έκτη δεκαετία 
μπορεί να σχετίζεται με δομικές και μηχανικές ιδιό-
τητες του οστού που αποκτήθηκαν κατά τις πρώτες 
δύο έως τρεις δεκαετίες της ζωής. Οι Duan et al.23 

υπολόγισαν ότι ο δείκτης κινδύνου κατάγματος 
(fracture risk index (FRI) των σπονδυλικών σω-
μάτων με βάση τη σχέση άσκησης συμπιεστικών 

καταπονήσεων και των ασκούμενων φορτίων σε 
νέους και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (-30 έως 
70 ετών). Τα ασκούμενα φορτία προσδιορίστηκαν 
με ανώτερο το ανώτερο σωματικό βάρος, το ύψος 
και το μοχλοβραχίονα δράσης των μυών με βάση 
τη διατομή των οστών (cross-sectional area CSA) 
και των τιμών των vBMD. Από τους νέους στους 
μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες, ο δείκτης αυτός 
αυξήθηκε περισσότερο στις γυναίκες (Κινέζικης και 
Καυκασιανής καταγωγής), από τους άνδρες της 
ίδιας φυλής .23. Ωστόσο, η διασπορά των τιμών της 
CSA, vBMD και του FRI τιμών γύρω από την οσφυ-
ϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης δεν αυξάνει με 
την ηλικία σε κάθε ένα από τα συγκεκριμένα φύλα 
και στις επιμέρους εθνοτικές ομάδες ομάδες23, γε-
γονός που υποδηλώνει σημαντικό το ρόλο της πο-
σότητας του οστού που αποκτήθηκαν πριν από την 
ηλικία των 30 ετών.

Η σημασία της μεγιστοποίησης της PBM έχει 
επίσης εκτιμηθεί από τον προσδιορισμό του κινδύ-
νου εμφάνισης ενός οστεοπορωτικού κατάγματος 
στην ενήλικη ζωή. Από τα αποτελέσματα επιδημιο-
λογικών μελετών, είναι δυνατόν να προβλεφθεί ότι 
αύξηση κατά 10% (περίπου 1 μονάδας σταθερής 
απόκλισης SD) της PBM θα μπορούσε να μειώσει 
τον κίνδυνο κατάγματος κατά 50% στις γυναίκες 
μετά την εμμηνόπαυση 24’25’’.

Μαζί με αυτά τα ευρήματα ενισχύεται η άποψη 
ότι η μεγιστοποίηση της σκελετικής υγείας κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης μπορεί να αντιπροσωπεύ-
ει μια σημαντική στρατηγική για την πρόληψη της 
οστεοπόρωσης και των καταγμάτων κατά τη γή-
ρανση. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, υπήρξε με-
γάλο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση κατά πόσον 
οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να τροπο-
ποιήσουν το γενετικά προκαθορισμένο ποσό οστι-
κής μάζας κατά τη διάρκεια του νήματος της ζωής 
και της ανάπτυξης. Πριν από τη συζήτηση αυτής 
της δυνατότητας, ο ρόλος της κληρονομικότητας 
και υποθετικών υποψήφιων γονιδίων που μπορεί 
να εμπλέκονται στον προσδιορισμό της ΡΒΜ πα-
ρουσιάζονται παρακάτω.

Κληρονομικότητα και μέγιστη 
οστική μάζα

Συγκριτικές μελέτες μεταξύ γονέα-απογόνου 
αποκαλύπτουν μια σημαντική σχέση του κινδύνου 
οστεοπόρωσης στα μέλη των οικογενειών, με εμ-
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φανή μετάδοση είτε από τις μητέρες ή τους πατέ-
ρες στα παιδιά.5 τους ‘26 ‘27. Η οικογενειακή ομοιό-
τητα της οστικής μάζας ανάμεσα στις μητέρες και 
τις κόρες εκφράζεται πριν από την έναρξη της εφη-
βικής ωρίμανσης 5.

Σύγκριση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των 
ζευγών των ομοζυγωτικών έναντι ετεροζυγωτι-
κών διδύμων επιτρέπει σε κάποιον να εκτιμηθεί η 
συμβολή της κληρονομικότητας στη διακύμανση 
της μεταλλικής φάσης της οστικής μάζας με με-
γαλύτερη ακρίβεια 28. Ο υπολογισμός αυτός δεί-
χνει ότι η κληρονομικότητα, δηλαδή οι αθροιστικές 
επιδράσεις των γονιδίων, ερμηνεύουν το 60- 80% 
της διακύμανσης της οστικής μάζας που παρατη-
ρείται στην ενήλικο ζωή. Αυτή η «γενετική επίδρα-
ση» φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε σημεία του 
σκελετού, όπως η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης σε σχέση με εκείνη του αυχένα του μηρι-
αίο 28. Είναι πιθανό ότι μηχανικοί παράγοντες (π.χ. 
φυσική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος, τη δύ-
ναμη των μυών) ασκούν μεγαλύτερη επίδραση επί 
του φλοιώδους οστού του εγγύς μηριαίου από ό, 
τι εκείνη που ασκείται επί του δοκιδικού πλέγμα-
τος των σπονδυλικών σωμάτων, εξηγώντας έτσι τη 
σχετικά χαμηλή κληρονομικότητα των τιμών των 
aBMD του κεντρικού μηριαίου. Παρά την ισχυρή 
επίδραση της κληρονομικότητας στις τιμές της 
aBMD, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες εξακολου-
θούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, δεδομέ-
νου ότι μπορεί να ευθύνονται έως και για το 20-
40% διακύμανσης της PBM.

Η έρευνα για τα γονίδια που 
ευθύνονται για την οστεοπόρωση

Δύο κύριες προσεγγίσεις έχουν κυριαρχήσει 
στην αναζήτηση των γενετικών παραγόντων που 
ενδέχεται να επηρεάζουν την πρόσκτηση οστικής 
μάζας και έτσι να τροποποιήσει την ευαισθησία στην 
οστεοπόρωση στη μετέπειτα ζωή. Μία προσέγγιση 
είναι η αναζήτηση των θέσεων του γονιδιώματος 
που πλαισιώνεται από μικροδείκτες DMA που θα 
συμψηφίζονται με τον φαινότυπο ενδιαφέροντος 
σε πληθυσμό σχετικών ατόμων. Η γενεαλογία που 
διερευνήθηκε μέχρι σήμερα αποτελείται κυρίως 
από οικογένειες με ένα μέλος στα δύο άκρα του 
φάσματος του σκελετικού φαινοτύπου, ιδιαίτερα 
εκείνων που παρουσιάζουν είτε πολύ υψηλή είτε 
πολύ χαμηλή οστική μάζα ή επιφανειακή πυκνότη-

τα. Η διαλογή γονιδιακών ποσοτικών χαρακτήρων 
(QTLS) έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για να ανιχνευ-
θούν στα μέλη των φυσιολογικών οικογενειών ή/
και αδέλφια με σημαντικές διαφορές στην οστική 
μάζα, το μέγεθος και τη γεωμετρία 29.

Η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη προ-
σέγγιση είναι να ψάξει κανείς για μια συσχέτιση 
μεταξύ των αλληλίων ή πολυμορφισμό των γο-
νιδίων που κωδικοποιούν για τα αποτελέσματα 
που εμπλέκονται στην πρόσκτηση ή των απώλεια 
οστικής ουσίας 28 «30. Ο πιο ευρέως μελετημένος 
φαινότυπος είναι εκείνος της aBMD ή BMC, λόγω 
της ευκολίας πρόσβασης και της αξιοπιστίας των 
μετρήσεων, καθώς και η σχετικά καλή προβλεψι-
μότητα κινδύνου οστεοπορωτικών καταγμάτων1 ‘24 

‘25. Η συσχέτιση μεταξύ των υποψήφιων πολυμορ-
φικών γονιδίων και κατάγματος έχει επίσης ανα-
φερθεί 28-30. Η φαινοτυπική συσχέτιση κατάγματος 
είναι σίγουρα ελκυστική, δεδομένου ότι είναι η πιο 
πειστική απόδειξη της οστεοπόρωσης που προκα-
λείται από ευθραυστότητα των οστών. Ωστόσο, το 
κάταγμα ανεπάρκειας συνδέεται με πολύ σύνθετο 
φαινότυπο που εξαρτάται όχι μόνο από την ποσό-
τητα και την ποιότητα των οστών, αλλά επίσης και 
από άλλους ενδογενείς παράγοντες, όπως η τάση 
πτώσεις, τα προστατευτικά αντανακλαστικά, τα μα-
λακά μόρια όπως επί παχύσαρκων και εξωγενών 
στοιχείων που υπάρχουν στο περιβάλλον διαβίω-
σης, όπως καλώδια στο πάτωμα ή ολισθηρές επι-
φάνειες.

Πολυάριθμες μελέτες αναφέρονται στη σύνδεση 
μεταξύ φαινοτύπου των οστών και πολυμορφικό-
τητας γονιδίων που ευθύνονται για την παραγωγή 
ορμονών, ορμονικών υποδοχέων, ή ενζύμων που 
εμπλέκονται σε βιοχημικές διεργασίες που σχετίζο-
νται με την τοπική ρύθμιση του μεταβολισμού των 
οστών ή δομικά στοιχεία της θεμελίου ουσίας 28-

30. Υπάρχουν μετα-αναλύσεις έχουν διεξαχθεί για 
τις πιο ευρέως μελετημένους πολυμορφισμούς, οι 
οποίες περιλαμβάνουν μελέτη του υποδοχέα της βι-
ταμίνης D (VDR), του υποδοχέα οιστρογόνου άλφα 
(ESR1) και της αλυσίδας του κολλαγόνου τύπου Ι 
Α1 (CollA 1) 28 – 30. Οι πολυμορφισμοί που παρατη-
ρούνται σε αυτά τα τρία γονίδια θεωρούνται σημα-
ντικοί στη συσχέτισή τους με τη aBMD, τη BMC ή 
/ και τον κίνδυνο κατάγματος. Ωστόσο, κανείς από 
αυτούς τους από πολυμορφισμούς δε φαίνεται να 
είναι υπεύθυνος για ένα σημαντικό ποσοστό, δη-
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λαδή περισσότερο από το 1-3%, των τιμών της 
διακύμανσης της ΡΒΜ. Επιπλέον, σημαντικές συ-
σχετίσεις φαίνεται να εξαρτώνται από διάφορους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των σκελετι-
κών μετρήσεων, την ηλικία, το φύλο, την εθνικό-
τητα, τη γενετική ομοιογένεια του πληθυσμού και 
την αλληλεπίδραση μεταξύ γονιδίων και περιβαλ-
λοντικών παραγόντων. Μόνο λίγες μελέτες έχουν 
διερευνήσει τη συμβολή αυτών των γονιδίων που 
είναι υπεύθυνα χρησιμοποιώντας γεωμετρία των 
οστών ή την ασκούμενη καταπόνηση ως αποτέλε-
σμα. Τα ευρήματα από αυτές τις μελέτες είναι αντι-
φατικά, και λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μεγέθη 
των δειγμάτων, αυτό μπορεί σε μεγάλο βαθμό να 
εξηγήσει την έλλειψη στατιστικής ισχύος.

28-30

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές που 
αφορούν στην κληρονομικότητα της οστικής μά-
ζας και τις καταπονήσεις είναι η επίπτωση της έκ-
φρασης του γονιδίου που κωδικοποιεί την ευαι-
σθησία του υποδοχές της λιποπρωτεΐνης-5 (LRP5) 
30. Η LRP5 είναι μέλος της λιποπρωτεϊνών χαμη-
λής πυκνότητας που σχετίζονται με τον υποδοχέα 
κωδικοποιεί τη διαμεμβρανική σηματοδότηση του 
συστήματος Wnt. Αρκετά στοιχεία ενδείξεων του 
ότι η LRP5 σχετίζεται με γονίδιο υπεύθυνο για την 
οστεοπόρωση. Μετάλλαξη στο γονίδιο LRP5 έχει 
βρεθεί σε ασθενείς με το σύνδρομο οστεοπόρω-
σης που συνοδεύει το ψευδογλοίωμα (OPPG), μια 
διαταραχή κληρονομούμενη κατά τον αυτοσωμα-
τικό υπολειπόμενο χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται 
από χαμηλή οστική μάζα, αυτόματα κατάγματα και 
τύφλωση. Είναι ενδιαφέρον ότι επί μυών με ανε-
πάρκεια της ανεπάρκεια της LRP5 αναπτύσσουν 
οστεοπόρωση και υφίστανται κατάγματα λόγω του 
μειωμένης πολλαπλασιασμού τη λειτουργία των 
οστεοβλαστών. Σε έντονη αντίθεση με μεταλλάξεις 
LRP5 που σχετίζονται με μείωση της οστεογόνου 
λειτουργικής ικανότητας, άλλες μεταλλάξεις στο 
ίδιο γονίδιο μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο 
σχηματισμό οστού. Ένα τέτοιο κέρδος στη μεταλ-
λαξιογόνο ικανότητα τηςLRP5 σχετίζεται με την 
υψηλή οστική μάζα που παρατηρείται στις αυτοσω-
ματικής κληρονομικής επιβάρυνσης σκληρυντικές 
δυσπλασίες των οστών. Πιο σημαντικό είναι ότι ένα 
ποσοτικό QTL για τη aBMD της LRP5 στο γενικό 
πληθυσμό χαρτογραφήθηκε στη θέση 11q12-13. 
Μια πληθυσμιακή μελέτη των πέντε πολυμορφι-
σμών της LRP5 με συχνότητες αλληλίων 2%, που 
διαπιστώθηκε ότι η χωρίς έκφραση υποκατάσταση 

στο εξόνιο 9 και των απλοτύπων του εξονίου 9 
με βάση τα αλλήλια του εξονίου 18 συσχετίστηκε 
σημαντικά με την οστική μάζα στην οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης στη και την προβλεπόμενη 
περιοχή σε ενήλικα άρρενα άτομα, αλλά δεν παρα-
τηρήθηκε σε θήλεα. Οι πολυμορφισμοί αυτοί που 
αντιπροσωπεύουν το 15% της διακύμανσης στο 
γενικό πληθυσμό για αυτά τα γνωρίσματα στους 
άνδρες31. Συνεπής με την παρουσία ενός QTL γονι-
δίου για το ανάστημα στη θέση 11q12-13, παραλ-
λαγή του εξόνιου 9, σχετίζεται με ύψος με το ύψος 
στην όρθια στάση και στα δύο φύλα 31. Επιπλέον, 
μεταβολές 1-έτους στην οστική μάζα και το μέγε-
θος σε προεφηβικά αγόρια στην οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης συνδέθηκαν με αυτές τις πα-
ραλλαγές της LRP5, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
οι πολυμορφισμοί της LRP5 που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στον κίνδυνο της οστεοπόρωσης στη 
σπονδυλική στήλη στους άνδρες επηρεάζοντας 
σπονδυλική ανάπτυξη των οστών κατά τη διάρκεια 
της παιδικής ηλικίας31.

Είναι ενδιαφέρον ότι δύο μελέτες δεν έδειξαν 
κάποια σχέση μεταξύ των πολυμορφισμών της 
LRP5 και τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης σε ενή-
λικες άνδρες. Πρώτον, σε ασθενείς με ιδιοπαθή 
οστεοπόρωση, μια μάλλον ασυνήθιστη μορφή της 
οστεοπόρωσης με σαφή κληρονομική συνιστώσα 
που επηρεάζει μεσήλικες άνδρες και χαρακτηρίζε-
ται από χαμηλή ΡΒΜ και αυξημένη συχνότητα των 
σπονδυλικών καταγμάτων με απουσία οποιωνδή-
ποτε δευτερογενών αιτίων, τα αλλήλια της LRP5 
συνδέθηκαν με σπονδυλικά κατάγματα32. Δεύτερον, 
σε μια μεγάλη προοπτικού χαρακτήρα, πληθυσμι-
ακή μελέτη σε ηλικιωμένους λευκούς άνδρες, μια 
παραλλαγή του γονιδίου της LRP5 συσχετίστηκε 
με μειωμένη aBMD και μειωμένης οστικής μάζας 
τόσο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
όσο και του μηριαίουαυχένα.33. Αυτές οι διαφορε-
τικές μελέτες δείχνουν ότι ορισμένες παραλλαγές 
του γονιδίου LRP5 αυξάνει το προφίλ κινδύνου της 
οστεοπόρωσης στους άνδρες, πιθανώς επηρεάζο-
ντας το μέγεθος των οστών κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης και κατά συνέπεια επηρεάζει μια σημα-
ντική συνιστώσα της μέγιστης αντοχής των οστών.

Εκτός από τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραμα-
τίζει η κληρονομικότητα, πολλοί άλλοι αλληλοε-
ξαρτώμενοι καθοριστικοί παράγοντες μπορούν να 
επηρεάσουν την επίτευξη της PBM (εικ. 4).
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Εικόνα 4. – Καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μέ-
γιστη οστική μάζα των οστών. Τα μαύρα βέλη καταδεικνύουν 
τη διασύνδεση των τεσσάρων κατηγοριών των παραγόντων 

των IGF-1.

Ενδοκρινικοί παράγοντες
Μεταξύ των ενδοκρινικών παραγόντων που 

ακούν επιταχυντικό αποτέλεσμα στα οστά, τόσο οι 
ορμόνες της αναπαραγωγής7-34’35 όσο το σύστημα 
της αυξητικής ορμόνης (GH) – ινσουλινόμορφου 
αυξητικού παράγοντα – 1 (IGF-1) 36-37 διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα κατά τη φάση της 
εφηβικής ωρίμανσης.

Ορμόνες της αναπαραγωγής
Όπως έχει ήδη εκτεθεί, η ολοκλήρωση της με-

ταλλικής φάσης της οστικής μάζας καθ΄ όλη την 
περίοδο της αύξησης, περιλαμβανομένης της φά-
σης της εφηβικής ωρίμανσης, είναι κρίσιμη λόγω 
της αύξηση της οστών, με πολύ μικρές αλλαγές της 
επιμετάλλωσης των ιστών εντός του περιοστικού 
φακέλου 4’7’3»8. Παρομοίως, άπαξ και επιτευχθεί 
η εφηβική ωρίμανση, η διαφορά των δύο φύλων 
στην οστική μάζα προκύπτει ουσιαστικά από μια 
μεγαλύτερη αύξηση μεγέθους των οστών στους 
άρρενες 4’7’35’38. Στα αγόρια, η έναρξη της εφηβεί-
ας συμβαίνει αργότερα από ό, τι στα κορίτσια και 
η περίοδος της ταχείας ανάπτυξης των οστών δι-
αρκεί 4, σε σύγκριση με 3 χρόνια που γίνεται στα 
θήλεα 8. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά πιθανόν να 
αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά 
των δύο φύλων όσον αφορά στη μέση της PBM 
παρατηρήθηκε σε υγιείς νέους ενήλικες 4.

Ένας υποδοχέας ανδρογόνων έχει εντοπιστεί 
σε χονδροκύτταρα του επιφυσιακού χόνδρου στον 
άνθρωπο κατά τη διάρκεια της εφηβικής ωρίμαν-
σης35’38. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι 
τα ανδρογόνα διεγείρουν διαμήκης ανάπτυξη των 
οστών με άμεση δράση επί του σκελετού. Στην ενή-

λικη ζωή, ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο 
έλλειψης ευαισθησίας στα ανδρογόνα, με γονότυπο 
ΧΥ και έντονο θηλυκό φαινότυπο είναι ψηλότεροι 
από το μέσο ύψος του αντίστοιχου γυναικείου πλη-
θυσμού35’38. Σε αντίθεση, είναι καλά τεκμηριωμένο 
ότι τα οιστρογόνα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
σε διαμήκη ανάπτυξη των οστών. Ασκούν διφασι-
κή δράση με την επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
οστών κατά την έναρξη της εφηβείας, ενώ και στα 
δύο φύλα, τα οιστρογόνα αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες για τη σύγκλειση των συζευκτικών χόν-
δρων7’35. Κατά τη διάρκεια της εφηβικής ωρίμανσης, 
η συγχρονική ανάλυση των οστών του περιφερικού 
σκελετού, τουλάχιστον στο άνω άκρο, αποκαλύπτει 
κάποια διακριτό φυλετικό διμορφισμό. Στις γυναί-
κες, η μεταλλική οστική μάζα αυξάνεται περισσότε-
ρο με ενδοστική διεργασία παρά με περιοστική39.

Στο τέλος της εφηβικής ωρίμανσης, το πάχος 
του φλοιού είναι μεγαλύτερη στους άνδρες από 
ό, τι στις γυναίκες. Όσον αφορά τα σπονδυλικά 
σώματα, ο φυλετικός δομικός διμορφισμός εκ-
φράζεται κυρίως στο μετωπιαίο άξονα, αυτός είναι 
δηλαδή κατά 10-15% μεγαλύτερος στις γυναίκες 
από ό, τι είναι στους άνδρες9 . Αυτές μορφολογικές 
διαφορές στη γεωμετρία και την κατανομή της με-
ταλλικής οστικής μάζας τόσο στον αξονικό όσο και 
στα οστά του περιφερικού σκελετού προσδίδουν 
μια μεγαλύτερη μηχανική αντίσταση στην φόρτιση 
του σκελετού επί των ανδρών. Σε μεγάλο βαθμό, 
εξηγούν τον αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών 
καταγμάτων που συμβαίνουν σε ενήλικες γυναίκες 
από ό, τι σε άνδρες. Η αυξημένη οστική εναπόθε-
ση στο επίπεδο της ενδοστικής επιφάνειας κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας στα θήλεα φαίνεται να απο-
τελεί, σύμφωνα με μια τελεολογική εξήγηση, μια 
βιολογική προσαρμογή που επιτρέπει την ταχεία 
κινητοποίηση της οστικής μάζας για την αντιμετώ-
πιση των αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια 
της κύησης και της γαλουχίας.

Μια επιβράδυνση κατά την ηλικία της εμμηναρ-
χής βρέθηκε να σχετίζεται με χαμηλότερες τιμές 
aBMD στη σπονδυλική στήλη και του κεντρικού 
μηριαίου »και με υψηλότερο κίνδυνο σπονδυλικών 
42 και καταγμάτων του ισχίου 43 στην ενήλικη ζωή 4, 

40. Έμμεση ένδειξη προερχόμενη από μια αναδρομι-
κή επιδημιολογική έρευνα υποδεικνύει ότι αυτός ο 
συσχετισμός είναι πιθανό να σχετίζεται με την επί-
δραση του χρονισμού της εφηβείας στην επίτευξη 
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PBM. Σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες παρατη-
ρείται ότι η πρώιμη εμμηναρχή συνδέεται με υψη-
λότερο aBMD44 ‘45. Αυτός ο συσχετισμός θεωρείται 
συνήθως μια έκφραση της πρώιμης, και ως εκ τού-
του πιο παρατεταμένης έκθεσης στα οιστρογόνα. 
Αν και αυτή η διαισθητική εξήγηση φαίνεται να 
είναι αρκετά λογική, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι η ορμονική έκθεση είναι 
η ουσιαστικός αιτιώδης παράγοντας που αντιπρο-
σωπεύει τη σχέση μεταξύ εμφάνισης της εφηβείας 
και τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Μια πρόσφα-
τη αναφορά δείχνει επίσης ότι το χρονοδιάγραμμα 
έναρξης της εφηβείας, όπως εκτιμήθηκε σε άνδρες, 
χρησιμοποιώντας την ηλικία στη μέγιστη ταχύτητα 
αύξησης του ύψους σε νεαρούς ενήλικες άνδρες, 
για την πρόβλεψη καταγμάτων που συμβαίνουν 
πριν από την επίτευξη της PBM και της aBMD46.

Σε μια προοπτική μελέτη σε υγιείς γυναίκες με 
φυσιολογική εφηβική ανάπτυξη, παρατηρήθηκε μία 
σημαντικά μεγαλύτερη τιμή της aBMD κατά το εγ-
γύς μηριαίο σε άτομα με μέση ηλικία εμμηναρχής 
των 12 ετών, σε σύγκριση με αντίστοιχα που την 
εμφάνισαν κατά την η ηλικία των 14 ετών47. Αυτή 
η μελέτη δείχνει επίσης μια αλληλεπίδραση μετα-
ξύ των παραγόντων που πυροδοτούν την έναρξη 
της εφηβικής ωρίμανσης και την πρόσληψη ασβε-
στίου47. Ο ρόλος των θρεπτικών ουσιών στον κα-
θορισμό χρονισμού της εφηβείας έχει από μακρού 
εγείρει υπόνοιες, αν και η θρεπτική ουσία (-ες) που 
εμπλέκονται δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Σε 
πολλές χώρες και στις πέντε ηπείρους, μια παγκό-
σμια τάση για πρόωρη έναρξη της εμμηναρχής έχει 
αναφερθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 120 
χρόνων. Η εμμηναρχή φαίνεται να έχει εμφανιστεί 
νωρίτερα κατά μέσο όρο 3 ή 4 μήνες για κάθε δε-
καετία. Παρά το γεγονός ότι τόσο η αύξηση του 
ύψους στην όρθια στάση και η μείωση της ηλικίας 
εμφάνισης της εμμηναρχής έχουν αρχίσει να καθυ-
στερούν σε ορισμένους πληθυσμούς αλλά συνεχί-
ζουν να αυξάνουν σε άλλους. Η παγκόσμια τάση 
επιτάχυνση της έναρξης της ηλικίας εμμηναρχής 
έχει αποδοθεί σε μεταβολές των περιβαλλοντικών 
συνθηκών, ιδίως για την καλύτερη υγεία και βελτι-
ώσεις στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τη 
διατροφή. Η παγκόσμια τάση για πρόωρη έναρξη 
της εμμηναρχής σε συσχετισμό με την αύξηση της 
παχυσαρκίας υποδηλώνει μια κάποια επίδραση της 
διατροφής. Ωστόσο, αν υπάρχει άμεση αιτιώδης 
σχέση μεταξύ της αύξησης μάζας σώματος και της 

επιτάχυνσης της εμμηναρχής παραμένει αβέβαιη. 
Η λεπτίνη μπορεί να εμπλέκεται στο ανθρώπινο 
αναπαραγωγικό σύστημα και ιδιαίτερα στην έναρ-
ξη της εφηβείας. Ο ρόλος της λεπτίνης στο μετα-
βολισμό του ασβεστίου και των οστών παραμένει 
αμφιλεγόμενη. Αν ανεξαρτήτως της χορήγησης ή 
όχι συμπληρωμάτων ασβεστίου που μπορεί να χο-
ρηγούνται κατά την έναρξη της εφηβικής ωρίμαν-
σης 47 είναι δυνατό να επηρεαστεί ο υποθάλαμο-
υποφυσιο - γοναδικός άξονας, από ένα μεταβολικό 
δρόμο ένα εξαρτημένο ή ανεξάρτητο από τη λεπτί-
νη, και έτσι να επισπεύσει την εμφάνιση της εμμη-
ναρχής, παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα.

Η αυξητική ορμόνη – το σύστημα 
του ινσουλινόμορφου αυξητικού 
παράγοντα-1

Από τη γέννηση έως το τέλος της εφηβείας, το 
σύστημα GH-IGF-1 είναι απαραίτητο για τη σταθε-
ρή ανάπτυξη του σκελετού. Κατά την εφηβεία, τα 
επίπεδα του IGF-1 στο πλάσμα αυξάνονται παρο-
δικά σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που είναι παρό-
μοιο με την καμπύλη αύξησης της οστικής μάζας 
και το μεγέθους του σκελετού 4. Ο IGF-1 επηρεάζει 
θετικά την ανάπτυξη τόσο σε μήκος και το πλάτος 
των σκελετικών τμημάτων.

Ο IGF-1 επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη τόσο σε 
μήκος και το πλάτος των σκελετικών κομμάτια. Ο 
παράγοντας αυτός ασκεί άμεση δράση τόσο στα 
χονδροκύτταρα της επιφυσιακού δίσκου όσο και 
στα οστεογενετικά κύτταρα που είναι υπεύθυνα 
για την διάπλαση τόσο του φλοιού όσο και στα 
δοκιδώδη συστατικά του ιστού των οστών. Αυτή η 
δραστηριότητα εκφράζεται επίσης από παράλλη-
λες αλλαγές στους κυκλοφορούντες βιοχημικούς 
δείκτες σχηματισμού οστού όπως είναι η οστεο-
καλσίνη και αλκαλική φωσφατάση. Επιπλέον, ο 
IGF-1 ασκεί σημαντική επίδραση στη ενδοκρινική 
νεφρική λειτουργία και στις λειτουργίες μεταφο-
ράς που είναι απαραίτητες για την οικονομία των 
ανόργανων αλάτων του σκελετού.

Οι υποδοχείς του IGF-1 εντοπίζονται στα κύτ-
ταρα νεφρικών σωληναρίων. Συνδέονται με τους 
μηχανισμούς της ορμονικής μορφής βιταμίνης D, 
και συγκεκριμένα 1,25-υδροξυβιταμίνης D (1,25 
(ΟΗ)2 Dκαι στο σύστημα μεταφοράς των ανόργα-
νων φωσφορικών (Ρί) που εντοπίζεται στην μεμ-
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βράνη του αυλού των κυττάρων των νεφρικών 
σωληναρίων. Με την ενίσχυση της παραγωγής και 
των κυκλοφορούντων επιπέδων της 1,25 (OH) 2D, 
ο IGF-1 διεγείρει έμμεσα την εντερική απορρόφη-
ση του Ca και Pi.

Σε συνδυασμό με τη διέγερση της σωληναρι-
ακής ικανότητας να απορροφηθεί Pi, το εξωκυτ-
τάριο Ca-Pi προϊόντος αυξάνεται κατά IGF-1, το 
οποίο, μέσω αυτής της διπλής νεφρικής δράσης, 
ευνοεί την επιμετάλλωση της θεμελίου ουσίας των 
οστών (εικ. 5).

Εξάλλου, στο επίπεδο των οστών, ο IGF-1 βελτι-
ώνει ακόμα άμεσα τον οστεοβλαστικό σχηματισμό 
της εξωκυττάριας ουσίας. Στα χονδροκύτταρα του 
συζευκτικού χόνδρου καθώς και στα κυστίδια προ-
ερχόμενα από την πλασματοκυτταρική μεμβράνη 
εξωκυτταρικής θεμελίου ουσίας που είναι εφοδι-
ασμένα με σύστημα μεταφοράς Pi και διαδραματί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της πρωτο-
γενούς επιμετάλλωσής της και ως εκ τούτου στην 
ανάπτυξη των οστών. Αυτό το σύστημα μεταφοράς 
Pi είναι επίσης παρόν και σε άλλα οστεοπαραγωγά 
κύτταρα 48 και, κατά αρκετά ενδιαφέροντα τρόπο, 
ρυθμίζεται από τον IGF-1.

Εικόνα 5. - Σχέσεις μεταξύ απαραίτητων θρεπτικών συ-
στατικών και οστικής μάζας, ινσουλινόμορφου αυξητικού 

παράγοντα - 1, του μεταβολισμού του ασβεστίου και φωσφο-
ρικών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Η ηπατική παραγω-
γή του IGF-1 τελεί υπό την θετική επίδραση της αυξητικής 
ορμόνης (GH) και τα απαραίτητα αμινοξέα (αα). IGF-I, ασκεί 
άμεση δράση για την ανάπτυξη των οστών Επιπλέον, στο 
επίπεδο των νεφρών, ο IGF-I αυξάνει τόσο τη μετατροπή 
της 1,25-υδροξυκοβαλαμίνης (1.250) μετατροπή από 25-

υδροξυβιταμίνης D (25D) και η μέγιστη σωληναριακή παλιρ-
ρόφηση Pi (TmPi). Με αυτή τη διπλή νεφρική δράση ο IGF-1 
ευνοεί ένα θετικό ισοζύγιο ασβεστίου και φωσφορικών, όπως 
απαιτείται από τον αυξημένο οστικό μεταβολισμό . Βλέπε το 

κείμενο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ηπατική παραγωγή του IGF-1, η οποία είναι 
η κύρια πηγή του κυκλοφορούντος παράγοντα, 
επηρεάζεται όχι μόνο από την GH, αλλά επίσης και 
από άλλους παράγοντες, ιδιαίτερα από τα αμινο-
ξέα διαιτητικών πρωτεϊνών. Κατά τη διάρκεια της 
εφηβικής ωρίμανσης, υπάρχει αλληλεπίδραση με-
ταξύ των στεροειδών του φύλου και του συστή-
ματος GH-IGF-1. Οι λεπτομέρειες αυτής της αλ-
ληλεπίδρασης δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί στον 
άνθρωπο. Από μελέτες σε ζώα, παρατηρήθηκε ότι 
σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων φαί-
νεται να διεγείρουν την παραγωγή ηπατικής του 
IGF-1, ενώ μεγάλες συγκεντρώσεις ασκούν προ-
φανώς ένα ανασταλτικό αποτέλεσμα 35. Τα ανδρο-
γόνα φαίνεται ότι δρουν κυρίως στο επίπεδο της 
υπόφυσης, αλλά μόνον αφού μετατρέπονται σε 
οιστρογόνα από την ενζυματική δραστικότητα της 
αρωματάσης35.

Μηχανική παράγοντες
Μηχανικές δυνάμεις που δρουν επί σκελετού 

ενισχύουν μέσω των οστεοβλαστών το σχημα-
τισμό οστού, ενώ αναστέλλεται η οστεοκλαστική 
επαναπορρόφησή του49. Η επίδραση στον αριθμό 
των οστεοβλαστών και δραστηριότητα περιλαμβά-
νει πιθανώς πολλές τοπικούς παράγοντες. Κάποιοι 
φαίνεται να παράγονται από τα οστεοκύτταρα.

Η πυκνότητα, τη κατανομή και το εκτεταμένο 
δίκτυο επικοινωνίας των οστεοκυττάρων τους κά-
νουν ιδιαίτερα οργανικώς προσανατολισμένα για 
να λειτουργούν ως ανιχνευτές της μηχανικής κα-
ταπόνησης μέσω αισθητήρων, της κινητικότητας 
εντός των οστικών σωληναρίων. Μπορούν να κα-
τευθύνουν το σχηματισμό νέου οστού με την ενερ-
γοποίηση των επενδυματικών κυττάρων να διαφο-
ροποιηθούν προς προοστεοβλάστες 49. Ένα βασικό 
μόριο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία μηχανικής 
διαβίβασης φαίνεται να είναι εκείνο της σκληροστί-
νης, που αποτελεί προϊόν του γονιδίου SOST 50.

Ασθενείς με σκληροστέωση και υψηλή οστική 
μάζα 51 μπορούν να έχουν μεταλλάξεις, είτε στην 
LRP5 ή του γονιδίου SOST.

Η σκληροστίνη μπορεί να δεσμεύσει και να 
ανταγωνίζεται την LRP5, ένα Wnt συν-υποδοχέα 
που απαιτείται για το σχηματισμό οστού σε απά-
ντηση άσκησης μηχανικού φορτίου. Η μηχανική 
φόρτιση μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση 
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της σκληροστίνης σε οστεοκύτταρα και στο δίκτυο 
των οστικών σωληναρίων 50. Επιπλέον, ενδείξεις 
για το ότι αυτός ο μοριακός δρόμος διαδραματίζει 
βασικό ρόλο έχουν αναφερθεί πρόσφατα αποδει-
κνύοντας ότι η χορήγηση μονοκλωνικών αντισω-
μάτων έναντι της σκληροστίνης στα πρωτεύοντα 
οδηγεί σε μια δραματική αύξηση στο σχηματισμό 
οστού, στο πάχος των δοκίδων της κερκιδικής, 
της μηριαίας και της σπονδυλικής BMD, και στην 
αντοχή των οστών52. Συνεπώς, τα γονίδια που 
κωδικοποιούν τον LRP5 Wnt-συνυποδοχέα και 
σκληροστίνης εμπλέκονται στην οστική αναβολική 
απόκριση στην αυξημένη μηχανική καταπόνηση. Η 
μηχανοευαισθησία και μεταγωγή σε οστεοκύττα-
ρα συνεπάγονται εμπλοκή και άλλων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων του νιτρικού οξειδίου, των 
προσταγλανδίνών και του ΑΤΡ 49. Ο IGF-1, οι δί-
αυλοι ιόντων της μεμβράνης, οι ιντεγκρίνες και οι 
συνδετίνες επίσης εμπλέκονται τοπικά στην από-
κριση των κυττάρων των οστών σε μηχανική ση-
ματοδότηση.

Τα αναπτυσσόμενα οστά συνήθως ανταποκρί-
νονται περισσότερο στη μηχανική φόρτιση περισ-
σότερο από τα ενήλικα οστά. Η σωματική δρα-
στηριότητα αυξάνει την οστική μάζα συσσώρευση 
μεταλλικών αλάτων σε παιδιά και εφήβους. Ωστό-
σο, η επίδραση φαίνεται να είναι ισχυρότερη  από 
ό, τι πριν κατά την διάρκεια ή μετά την περίοδο 
της εφηβικής ωρίμανσης 53. Τα παιδιά και οι έφη-
βοι που συμμετέχουν σε διάφορα ανταγωνιστικά 
αθλήματα, όπως γυμναστική, σκι, πατινάζ ταχύ-
τητας ή ποδόσφαιρο, και ως εκ τούτου υφίσταται 
έντονη προπόνηση, εμφανίζουν αυξημένη πρό-
σκτηση οστικής μάζας. Η μεγαλύτερη αύξηση των 
τιμών της BMC και της aBMD σε νεαρούς αθλη-
τές σε σύγκριση με λιγότερο δραστήρια άτομα της 
ομάδας ελέγχου κατά προτίμηση εντοπίζεται στις 
φέρουσες το βάρος οστών περιοχές όπως το εγγύς 
μηριαίο. Μελέτες σε ενήλικες αθλητές δείχνουν 
έντονα ότι οι αυξημένη άθροιση της οστικής μάζας 
που προκύπτει από την έντονη σωματική δραστη-
ριότητα κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβι-
κής ηλικίας που διατηρείται μετά την προπόνηση 
μειώνει ή ακόμη και εντελώς παύει μετά από αυ-
τήν. Αν η αυξημένη PBM που προκαλείται από τη 
σωματική άσκηση θα διατηρηθεί σε μεγάλη ηλικία 
και επιτρέπει μείωση της συχνότητας των καταγ-
μάτων παραμένει αβέβαιο. Μια συγχρονική μελέτη 
επί συνταξιούχων Αυστραλών υψηλών προδιαγρα-

φών ποδοσφαιριστών κατατείνει στο ότι αυτό δεν 
μπορεί να συμβαίνει 54. Ωστόσο, σε μια άλλη μελέ-
τη, τα οφέλη ήταν μικρά, αλλά όχι ανύπαρκτα 55. 
Έτσι, σε παίκτες χόκεϊ επί πάγου και ποδοσφαίρου, 
αν και προκαλούνται μετά από άσκηση οφέλη επί 
των τιμών της BMD κατά τη διάρκεια της ανάπτυ-
ξης ελαττώνονται μερικώς μετά την απομάκρυνση 
από τον αθλητισμό, ενώ οι υψηλότερες τιμές PBM 
μπορεί να συμβάλουν στη χαμηλότερη συχνότητα 
εμφάνισης των καταγμάτων ανεπάρκειας που πα-
ρατηρήθηκαν σε αποσυρθέντες αθλητές άνω των 
60 ετών σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μάρ-
τυρες 55. Σε μια προοπτική μελέτη προγραμμάτων 
δημόσιας υγείας που στόχευαν στην αύξηση της 
αύξηση της μεταλλικής οστικής μάζας σε παιδιά 
και εφήβους, έγινε προφανές ότι μόνο η σωματική 
άσκηση μέτριας έντασης, τόσο κατά τη διάρκεια και 
τη συχνότητα, αλλά η οποία θα εξακολουθήσει να 
είναι ωφέλιμη, μπορεί να ληφθεί υπόψη. Σε παιδιά 
της προεφηβικής ηλικίας ή άτομα σε πρώιμο στά-
διο της σεξουαλικής ωρίμανσης, αρκετές παρεμβά-
σεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος δείχνουν ότι η μέτρια άσκηση μπο-
ρεί να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη των οστών. 
Παρ ‘όλα αυτά, παραμένει αβέβαιο σε ποιο βαθ-
μό η μεγαλύτερη αύξηση της aBMD ως απάντηση 
στην μέτρια και εύκολα προσβάσιμη με βάρη άσκη-
ση σχετίζεται με ανάλογη αύξηση της αντοχής των 
οστών. Το μέγεθος του οφέλους από την άποψη 
της αντοχής των οστών θα εξαρτάται από τη φύση 
της οργανικής μεταβολής. Ένα αποτέλεσμα που 
προκύπτει κυρίως από μια αυξημένη περιοστική 
απόθεση και συνεχόμενους αύξησης της διαμέτρου 
θα προσδώσει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή από ό, 
τι μια ανταπόκριση που περιορίζει στην ταχύτητα 
της ενδοστική εναπόθεσης και οδηγεί ουσιαστικά 
σε μία μείωση της υποφλοιώδους διαμέτρου.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν τοπογραφικές 
διαφορές όσον αφορά στον τρόπο που αναπτύσ-
σεται ο σκελετός προεφηβικά σε απόκριση σε 
επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις 56.Σε μερικές 
περιοχές, όπως η διάφυση της κνήμης, η φόρτιση 
θα οδηγήσει σε γεωμετρικές μεταβολές με περισ-
σότερη οστική μάζα και μεγαλύτερες φλοιώδεις 
περιοχές, ενώ στις θέσεις που αποτελούνται κυρί-
ως από δοκιδώδη ιστό, όπως το περιφερικό πέρας 
της κερκίδας και της κνήμης η σωματική δραστη-
ριότητα μπορεί να αυξήσει την ογκομετρική με-
ταλλική πυκνότητα. Ποσοτική δομική ανάλυση των 
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οστών σε παιδιά και εφήβους 3 θα παράσχει μια 
σαφέστερη εκτίμηση των πραγματικών επιπτώ-
σεων των μηχανικών αποτελεσμάτων φόρτισης, 
όπως είναι η ένταση, η διάρκεια και η συχνότητα 
των διαφόρων τύπων ασκήσεων ως προς την πυ-
κνότητα, το μέγεθος, τη γεωμετρία και την επιμε-
τάλλωση του φλοιού όσο και στα σπογγώδη οστά 
τόσο στα παιδιά όσο και στους εφήβους. Σε υγιή 
άτομα, η ενεργειακή πρόσληψη ρυθμίζεται από αυ-
ξημένη φυσική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, είναι 
δύσκολο να αποδώσουμε το επιπλέον κέρδος σε 
οστική μάζα σε μηχανική φόρτιση και μόνο. Πράγ-
ματι, τα θρεπτικά συστατικά όπως το ασβέστιο και 
οι πρωτεΐνες, οι οποίες συνήθως καταναλώνονται 
σε διάφορες ποσότητες σε σχέση με τη σωματι-
κή δραστηριότητα, θα μπορούσαν να συμβάλουν 
ουσιαστικά στην θετική επίδραση στην πρόσκτηση 
οστικής μάζας. Η ανεξάρτητη μηχανική συνεισφορά 
μπορεί να μετρηθεί με τη διαφορική επίδραση που 
παρατηρείται σύμφωνα στις διάφορες σκελετικές 
θέσεις. Ωστόσο, η καλύτερη απόδειξη της διακρι-
τής επίδρασης της μηχανικής φόρτισης από την 
ταυτόχρονη αύξηση στην διατροφική πρόσληψη 
παρέχεται από μελέτες για τη χρήση των αθλητών 
αντισφαίρισης, όπως προσδιορίζεται με τη μέτρηση 
της διαφοράς οπλισμένων όπλων και μη. Ένα προ-
τεινόμενο μοντέλο υποδεικνύει ότι η αύξηση της 
οστικής μάζας που επάγεται από την άσκηση, το 
μέγεθος και τα αποτελέσματα επί της αντοχής ου-
σιαστικά αποτελεί μία δευτερεύουσα προσαρμογή 
στην αύξηση της μυϊκής μάζας και δύναμης57. Το 
μοντέλο αυτό έχει προσφάτως αμφισβητηθεί από 
αρκετές παρατηρήσεις που αποδεικνύουν ότι η αύ-
ξηση των οστών μπορεί να διαχωριστεί από εκείνη 
της ανάπτυξης των μυών 58’59. Μειωμένη πρόσκτη-
ση οστικής μάζας μπορεί να συμβεί όταν η εντατική 
σωματική δραστηριότητα οδηγεί σε υπογοναδισμό 
και χαμηλής μάζας σώματος60. Τόσο η διατροφή 
όσο και ορμονικοί παράγοντες είναι πιθανό να 
συμβάλουν σε αυτή την ανεπάρκεια. Η πρόσληψη 
ενέργειας, πρωτεΐνης και ασβεστίου μπορεί να εί-
ναι ανεπαρκής, οι αθλητές καταφεύγουν σε δίαιτες 
για να διατηρήσουν μια εξιδανικευμένη σωματική 
διάπλαση για τις αθλητικές τους δραστηριότητες. 
Η εντατική εκπαίδευση κατά την παιδική ηλικία 
μπορεί να συμβάλει σε μια μεταγενέστερη έναρξη 
και ολοκλήρωση της εφηβείας. Ο υπογοναδισμός, 
όπως εκφράζεται από την εμφάνιση ολιγομηνόρ-
ροιας ή αμηνόρροιας, μπορεί να οδηγήσει σε απώ-

λεια οστικής μάζας στις γυναίκες που αρχίζουν την 
εντατική άσκηση μετά από την εμμηναρχή 60.

Διατροφή: η διαφορική επίδραση 
του ασβεστίου

Ο βαθμός στον οποίον οι παραλλαγές στην πρό-
σληψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών σε υγιή, 
καλής θρέψης παιδιών και εφήβων επηρεάζει τη 
συσσώρευση οστικής μάζας, ιδιαίτερα σε περιο-
χές επιρρεπείς σε οστεοπορωτικά κατάγματα, έχει 
τύχει μεγαλύτερης προσοχής κατά τα τελευταία 
15 χρόνια. Οι περισσότερες μελέτες έχουν επικε-
ντρωθεί στην πρόσληψη ασβεστίου. Ωστόσο, άλ-
λες θρεπτικές ουσίες όπως οι πρωτεΐνες, οι οποίες 
δεν περιγράφονται στην παρούσα ανασκόπηση, θα 
πρέπει επίσης να εξεταστούν. Στις περισσότερες 
περιοχές του κόσμου, η πρόσληψη ασβεστίου είναι 
επαρκής για να αποφευχθεί η εμφάνιση κλινικώς 
εκδήλων διαταραχών των οστών κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης. Παρ ‘όλα αυτά, με την εξασφάλιση 
επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου, εφόσον η δερμα-
τική παροχή του και η από του στόματος πρόσληψη 
βιταμίνης D είναι επαρκής, αναμένεται ότι η πρό-
σκτηση οστικής μάζας μπορεί να αυξηθεί κατά τη 
βρεφική ηλικία, την παιδική ηλικία και την εφηβεία 
και ως εκ τούτου μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη 
ΡΒΜ. Η πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων 
επί των ενηλίκων είναι ο κύριος λόγος για αυτή 
την ευρέως διαδεδομένη ανησυχία.

Συστάσεις για την πρόσληψη 
ασβεστίου

Διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί έχουν υιοθετή-
σει συστάσεις για την πρόσληψη ασβεστίου από 
τη βρεφική έως τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής. 
Οι συστάσεις από αυτές που συνιστούν οι φορείς 
μπορεί να βασίζονται είτε στο ισοζύγιο του ασβε-
στίου, επιτρέποντας να γίνονται εκτιμήσεις όσον 
αφορά την μέγιστη κατακράτηση, είτε παραγοντική 
μέθοδο που υπολογίζει με βάση τα διαθέσιμα στοι-
χεία σχετικά με εναπόθεση του ασβεστίου και τις 
ενδογενείς απώλειες που βρίσκεται με κλασματική 
απορρόφηση. Παρατηρησιακές και παρεμβατικές 
μελέτες πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Οι συ-
στάσεις ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των 
διαφόρων φορέων 61 (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1

Έτσι, προκειμένου για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών, 
η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου, 
ορίζεται σε 500.700.800 και έως 1200 mg στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στις σκανδιναβικές χώρες, στη 
Γαλλία και στις ΗΠΑ, αντίστοιχα. Προκειμένου για 
θήλεις εφήβους ηλικίας 11-17 ετών έχουν καθορι-
στεί σε 800 900, 1200 και έως 1500 mg / ημέρα 
στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές. Η μετα-
βλητότητα στις συστάσεις πρόσληψης ασβεστίου 
μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τα αντιφατικά 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά παρατηρη-
σιακές και παρεμβατικές μελέτες.

Επιδημιολογικές μελέτες
Αναδρομικά επιδημιολογικά στοιχεία που λή-

φθηκαν από γυναίκες ηλικίας 20-49 ετών έδειξε 
ότι η κατανάλωση γάλακτος κατά την παιδική ηλι-

κία και την εφηβεία μπορεί να συσχετίζεται θετι-
κά με τη μεταλλική φάση της οστικής μάζας64. Σε 
ορισμένες, αλλά όχι όλες τις μελέτες παρατήρησης 
που πραγματοποιήθηκαν κατά την παιδική ηλικία 
και την εφηβεία, αναφέρθηκε θετική συσχέτιση με-
ταξύ διαιτητικού ασβεστίου και της μεταλλικής φά-
σης της οστικής μάζας 36’65. Στη δική μας παρατετα-
μένη προοπτική μελέτη, βρέθηκε σημαντική θετική 
σχέση μεταξύ συνολικής πρόσληψης ασβεστίου, 
πενθήμερης βάσης και συσσώρευσης οστικής μά-
ζας, σε μια εφηβική υπο- ομάδα Ρ1-Ρ4, αλλά όχι 
σε μια άλλη υποομάδα P5 36.

Επιπλέον, όταν τα αποτελέσματα αναλύθηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της ηλικίας και 
εφηβικής ωρίμανσης, η σχέση μεταξύ των απόλυ-
των τιμών της πρόσληψης ασβεστίου και το κέρ-
δους επί των τιμών BMD όσον αφορά στο Z-score 
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πρότειναν ότι το ασβέστιο μπορεί να είναι πιο ση-
μαντικό, πριν παρά κατά τη διάρκεια της εφηβικής 
ωρίμανσης 36. (εικ. 6)

Εικόνα 6. - Σχέση μεταξύ της πρόσληψης ασβεστίου και 
αλλαγών στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και 

της περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα των οστών (BMC), σε 
προ-, περι-και μετα-εφηβική σε άρρενες και θήλεις εφήβους. 

Η μέση πρόσληψη ασβεστίου από γαλακτοκομικά προϊό-
ντα, λαχανικά και μεταλλικά άλατα καταγράφηκαν σε δύο 

5-ημερών προγράμματα διατροφής σε διάστημα 1 έτους σε 
193 υγιείς εφήβους (96 γυναίκες και 97 άνδρες) ηλικίας 9-19 

ετών.

Κάθε κουκίδα αντιστοιχεί στη μεταβολή της BMC 
προσαρμοσμένη στην ηλικία και το φύλο (Ζ- score). 
Μια θετική συσχέτιση βρέθηκε στην προεφηβική 
ηλικία (P1), αλλά όχι στη αντίστοιχη περιεφηβική 
(P2-P4), αλλά ούτε επί μετεφηβικών θήλεων (P5). 
Οι μέθοδοι και οι αντίστοιχες προσλήψεις σε μα-
κροθρεπτικά συστατικά περιγράφονται στο Clavien 
et al67. Τα δεδομένα BMC είναι από Theintz et al8.

Παρεμβατικές μελέτες
Αρκετές παρεμβατικές μελέτες ασβεστίου έχουν 

διεξαχθεί σε παιδιά και εφήβους 65’66 . Όπως πα-
ρουσιάζεται στον Πίνακα 2, σε γενικές γραμμές, 
αυτές οι μελέτες έδειξαν μεγαλύτερο κέρδος οστι-
κής μάζας σε παιδιά και εφήβους που λαμβάνουν 
συμπληρώματα ασβεστίου για περιόδους που κυ-
μαίνονται από 12 έως 36 μήνες. Παρ ‘όλα αυτά, 
η απάντηση φαίνεται να ποικίλλει σημαντικά ανά-
λογα με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανο-
μένων των σκελετικών που εξετάστηκαν χώρας, 
το στάδιο της εφηβικής ωρίμανσης, τις βασικές 
διατροφικές συνθήκες (δηλ. τη συνήθη πρόσληψη 

ασβεστίου και πρωτεϊνών), το επίπεδο της φυσικής 
δραστηριότητας και το γενετικό υπόβαθρο.

Διαφορικές κατά χώρας σκελετικές 
ανταποκρίσεις

Το όφελος από τη συμπληρωματική χορήγηση 
ασβεστίου συνήθως ήταν μεγαλύτερο στην περι-
φερικό σκελετό από ό, τι στην αξονική σκελετό 
65’66. Έτσι, σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας, χορή-
γηση συμπληρωμάτων ασβεστίου είναι πιο απο-
τελεσματική στο φλοιώδες οστό του περιφερικού 
σκελετού (κερκιδική και μηριαία διάφυση) από ό, 
τι στον αξονικό πλούσιο δοκιδώδες οστού σκελετό 
(οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης) ή στο εγ-
γύς μηριαίο. (εικ. 7)

Εικόνα 7. – Κατά χώρας σκελετική επιλεκτικότητα της 
ανταπόκρισης στα συμπληρώματα ασβεστίου. Επίδραση 

των εμπλουτισμένων ή μη ιόντων ασβεστίου ή μη (placebo) 
τροφίμων στην οστική μεταλλική μάζα σε προεφηβικά κορί-
τσια. Οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές (± SEM) του 
οφέλους στην επιφανειακή οστική πυκνότητα που μετριέται 
σε έξι σημεία του σκελετού στα κορίτσια που καταναλώνουν 
εμπλουτισμένα τρόφιμα (σε Ca) ή όχι (placebo) κατά τη διάρ-
κεια 48 εβδομάδων. Τα εμπλουτισμένων σε ασβέστιο τρόφιμα 
παρέχεται ένα συμπλήρωμα από 850 mg / ημέρα. Μια θετική 
ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα αντιληπτή στη διάφυση των μα-
κρών οστών, ενώ η περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπον-
δυλικής στήλης ανταποκρίνεται λιγότερο. # Ρ = 0,075? * Ρ = 
0.037? ** Ρ = 0.015? *** Ρ = 0,007 για τις διαφορές μεταξύ 

των δύο ομάδων (προσαρμοσμένο από Bonjour et al.73).
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Επίδραση επί του σταδίου της 
εφηβικής ωρίμανσης

Σε συμφωνία τα ευρήματα από μακράς διάρκει-
ας παρατήρηση μας σε υγιή άτομα ηλικίας 8-19 
ετών (Εικ. 6), ο σκελετός φαίνεται να αποκρίνεται 
περισσότερο σε συμπληρώματα ασβεστίου πριν 
από την έναρξη της ωρίμανσης εφηβικής από ό, 
τι κατά τη διάρκεια της περιεφηβικής περιόδου 
65’66’69(Εικ. 7). Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με ει-
κονικό φάρμακο μελέτες σε δίδυμους είναι ιδιαί-
τερα κατατοπιστικές στο θέμα αυτό. Πράγματι, ο 
σχεδιασμός μελέτης επί διδύμων για να δοκιμαστεί 
η επίδραση των συμπληρωμάτων ασβεστίου προσ-
δίδει σημαντικό πλεονέκτημα με στατιστική ισχύ, σε 
σύγκριση με μελέτες παρέμβασης σε άσχετα άτομα. 
Δύο μελέτες επί διδύμων 69’76 υποδεικνύουν έντο-
να ότι η αύξηση της πρόσληψης ασβεστίου μετά 
την έναρξη της εφηβικής ωρίμανσης πάνω από τη 
συνήθη ημερήσια πρόσληψη περίπου 800-900 mg 
δεν ασκεί σημαντική θετική επίδραση στην οστική 
πρόσκτηση οστικής μάζας (εικ. 8). Αυτό είναι σε 
αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη διαισθητική 
πεποίθηση ότι η περίοδος της εφηβικής ωρίμανσης 
με την επιτάχυνση πρόσκτησης μεταλλικής οστικής 
μάζας θα είναι ο πιο ελκυστικός χρόνος για την 
ενίσχυση πρόσληψης ασβεστίου πολύ πάνω από 
τις απαιτήσεις τις προεφηβικής ηλικίας. Όπως πε-
ριγράφεται παραπάνω, η αποτελεσματικότητα των 
προσαρμοστικών μηχανισμών εξασφαλίζει επαρκή 
οστική οικονομία ως απάντηση στην αυξημένη ζή-
τηση της έκρηξη ανάπτυξης γύρω από την εφηβική 
ηλικία. Λόγω των προσαρμοστικών αυτών διεργα-
σιών, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η εξάρτηση 
από την περιβαλλοντική παροχή μεταλλικών αλά-
των για τη διασφάλιση της αύξηση της ζήτησης από 
δεν είναι απαραίτητα αυξημένη κατά την περίοδο 
γύρω από την εφηβεία, σε σύγκριση με τα έτη πριν 
από την έναρξη της σεξουαλικής ωρίμανσης.

Εικόνα 8. - Επίδραση της εφηβικής ωρίμανσης σχετικά με 
την ανταπόκριση σε χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου 
από μελέτη επί διδύμων. Οι ράβδοι αντιστοιχούν στη μέση 

διαφορά μεταξύ ζευγαριών διδύμων στη μεταβολή της επιφα-
νειακής οστικής πυκνότητας (aBMD) (μετρούμενη στο επίπεδο 
της κερκίδας, της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
και του ισχίου) μεταξύ προεφηβικής ηλικίας, σε σύγκριση με 

ηλικία γύρω από την εφηβεία επί θηλέων και θηλέων ατόμων 
μετεφηβικής ηλικίας. Η βασική ηλικία κυμαινόταν από 6 έως 
14 έτη. Μετά από 3 χρόνια χορήγησης συμπληρωμάτων πα-
ρατηρήθηκε αύξηση της πρόσληψης ασβεστίου από περίπου 
900 ως 1600 mg / ημέρα, η διαφορά αυτή ήταν σημαντική 
για την aBMD σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας (+2,9%), αλλά 
όχι επί θηλέων γύρω από την εφηβεία και στην μετεφηβική 

(+0,3%) (προσαρμοσμένο από τους Johnston et al 69).

Συνήθης πρόσληψη ασβεστίου
Όπως είναι διαισθητικά αναμενόμενο, το όφε-

λος που παρατηρήθηκε στο τέλος της παρέμβα-
σης είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε παιδιά με σχετι-
κά χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου65’66. Σε κορίτσια 
προεφηβικής ηλικίας 8 ετών με σχετικά χαμηλή με 
πρόσληψη ασβεστίου, η αύξηση της πρόσληψης 
ασβεστίου οδήγησε σε μια πρόσθετη αύξηση κατά 
περίπου 0,25 SD σε σύγκριση με την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου μετά από 1 έτος συμπλήρω-
σης της θεραπείας. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, 
το πρόσθετο κέρδος ήταν ελάχιστο σε κορίτσια με 
μια σχετικώς υψηλή πρόσληψη ασβεστίου 73. Ως εκ 
τούτου, κάτω από ένα ορισμένο όριο στην συνήθη 
προσφορά είναι πολύ πιο πιθανό ότι η αύξηση της 
πρόσληψης ασβεστίου να μπορεί να «ωθήσει προς 
τα πάνω» την ατομική τροχιά ανάπτυξης του οστού 
και ως εκ τούτου να επηρεάσει θετικά τις τιμές της 
PBM. Σύμφωνα με την θεωρία του «προσαρμοστι-
κότητας», περιβαλλοντικά ερεθίσματα κατά τις κρί-
σιμες περιόδους της πρώιμης ανάπτυξης μπορεί να 
προκαλέσουν μακροχρόνιες μεταβολές στην δομή 
και λειτουργία των διαφόρων βιολογικών συστη-
μάτων80. Παρεμβάσεις που περιορίζονται στην 
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πρώτη περίοδο της ζωής μπορεί να τροποποιήσουν 
την πορεία άθροισης της οστικής μάζας 81. Αυτή η 
θεωρία έλαβε κάποια υποστήριξη σε σχέση με την 
οικονομία ασβεστίου, δεδομένου ότι η βιταμίνη D 
δίδεται σε φυσιολογικές δόσεις (400 III = 10 μg) 
σε θήλεα βρέφη για έναν μέσο όρο 1 έτους και 
συσχετίστηκε με μια σημαντική αύξηση της aBMD 
που μετρήθηκε στην ηλικία των 7-9 ετών82. Σε αυτή 
τη μελέτη, η διαφορά της aBMD μεταξύ των βρε-
φών που ελάμβαναν συμπληρώματα βιταμίνης D 
και εκείνων που δεν ελάμβαναν ήταν περισσότερο 
σημαντική στον αυχένα του μηριαίου οστού, στον 
μείζονα τροχαντήρα και μετάφυση της κερκίδας82.

Αλληλεπίδραση πρόσληψης 
ασβεστίου και φυσικής 
δραστηριότητας

Η πιθανότητα η σωματική δραστηριότητα να 
μπορεί να διαμορφώσει την ανταπόκριση των 
οστών σε διαιτητικά συμπληρώματα ασβεστίου 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης έχει μελετηθεί σε 
βρέφη, παιδιά και εφήβους. Τα συνολικά, τα απο-
τελέσματα υποδεικνύουν μία αλληλεπίδραση: όσο 
μεγαλύτερη είναι η πρόσληψη ασβεστίου, τόσο πιο 
θετική η επίδραση που εξασκεί αυξημένη φυσική 
δραστηριότητα στην οστική ανάπτυξη. Σε μετρί-
ως χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου, το αποτέλεσμα 
μπορεί να μην είναι θετικό. Έτσι, σε μία διαχρονική 
μελέτη σε βρέφη ηλικίας 6-18 μηνών, δηλαδή κατά 
τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης των οστών, η 
φόρτιση του σκελετού σχετίστηκε με μειωμένη αύ-
ξηση της BMC του συνολικού σώματος επί παρου-
σία μιας μετρίως χαμηλής πρόσληψης ασβεστίου. 
Στα μικρά παιδιά ηλικίας 3-5 ετών, είτε ελάμβαναν 
συμπληρώματα ασβεστίου είτε είχαν βαριά κινητική 
δραστηριότητα η εξωγενής πρόσληψη αύξησε την 
μεταλλική οστική μάζα σε σύγκριση την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου και της μειωμένης κινητικής 
δραστηριότητας83. Επιπλέον, η ανταπόκριση των 
οστών σε χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου 
ήταν μεγαλύτερη σε παιδιά με βαριά σε σύγκριση 
με παιδιά με μειωμένη φυσική δραστηριότητα 83. 
Σε μια άλλη μελέτη σε κορίτσια 8-9 ετών, η μεγα-
λύτερη αύξηση της οστικής μάζας σε σημεία του 
σκελετού που φέρουν βάρος παρατηρήθηκε ότι 
μέτρια άσκηση σε συνδυασμό με συμπληρώματα 
ασβεστίου ήταν ευνοϊκή 84. Έτσι, η θετική αλληλε-
πίδραση της πρόσληψης ασβεστίου και της σωμα-
τικής δραστηριότητας φαίνεται να είναι ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό συγκεκριμένων περιοχών. Αυτή 
η περιφερειακή ιδιαιτερότητα υποδηλώνει ότι η 
επίδραση της φυσικής δραστηριότητας μόνη ή σε 
συνδυασμό με σχετικά υψηλή παροχή ασβεστίου 
δεν οφείλεται απλώς σε μια έμμεση επίδραση στην 
πρόσληψη ενέργειας, η οποία με τη σειρά της θα 
επηρεάσει θετικά την αύξηση της οστικής μάζας.

Συμπερασματικά
Κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας και σε όλη τη ζωή, τα οστά είναι ένας ζω-
ντανός ιστός που υφίσταται διαδικασία διαμόρ-
φωσης, ενώ οστού ανανεώνεται διαρκώς για την 
αντιστάθμιση για την καθημερινή βλάβη. Η οστική 
μάζα και η αντοχή που επιτυγχάνεται στο τέλος 
της περιόδου ανάπτυξης, απλά ορίζεται ως «μέγι-
στη οστική μάζα» (ΡΒΜ) και παίζει σημαντικό ρόλο 
στον κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων που 
συμβαίνουν στην ενήλικη ζωή.

Θεωρείται ότι η αύξηση της PBM κατά 1 SD θα 
μειώσει τον κίνδυνο κατάγματος κατά 50%. Όπως 
εκτιμάται από μελέτες επί διδύμων, η γενετική είναι 
ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της τιμής PBM, 
που αντιπροσωπεύει περίπου το 60-80% της δι-
ακύμανσης της. Πολυάριθμοι πολυμορφισμοί των 
«υποψηφίων» γονιδίων έχει βρεθεί ότι συνδέονται 
με την aBMD, μέχρι στιγμής το πιο βολικά μετρήσι-
μη υποκατάστατο της οστικής μάζας και της αντο-
χής. Τα γονίδια που μελετήθηκαν κωδικοποιούν τα 
μόρια που εμπλέκονται στην οστική λειτουργία και 
τη δομή, όπως είναι εκείνα των κυκλοφορούντων 
παραγόντων των ενδοκρινών αδένων, των υπο-
δοχέων των ορμονών, των τοπικών ρυθμιστικών 
αρχές της διαμόρφωσης των οστών και την αναδι-
αμόρφωση των μορίων της θεμελίου ουσίας. Κα-
νένα από αυτά τα γονίδια φαίνεται να αντιστοιχεί 
από μόνο του σε περισσότερο από ένα μικρό ποσο-
στό των τιμών διακύμανσης της PBM. Πριν από την 
εφηβεία δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ 
των δύο φύλων στις τιμές της aBMD προσαρμοζό-
μενες στην ηλικία, τους διατροφικούς παράγοντες 
και τη σωματική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια 
της εφηβικής ωρίμανσης, το μέγεθος του οστού 
αυξάνει ενώ η vBMD παραμένει σταθερή στα δύο 
φύλα. Στο τέλος της εφηβείας, η διαφορά των δύο 
φύλων οφείλεται κυρίως σε μεγαλύτερο μέγεθος 
των οστών στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναί-
κες. Αυτό επιτυγχάνεται με την μεγαλύτερη περιο-
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στική εναπόθεση στα αγόρια, πράγμα που παρέχει 
καλύτερη αντίσταση σε μη- χανικές καταπονήσεις 
σε άνδρες παρά σε γυναίκες όσον αφορά στην 
ΡΒΜ. Είναι οι ορμόνες και  το σύστημα του IGF-1 
που εμπλέκονται στην οστικό φυλετικό διμορφισμό 
που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβικής 
ωρίμανσης. Η γενετικά καθορισμένη διαδρομή της 
ανάπτυξης της οστικής μάζας μπορεί να τροποποι-
ηθεί σε ένα ορισμένο βαθμό από τροποποιήσιμους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι παρεμβάσεις που 
στοχεύουν στην αύξηση της σωματικής δραστηρι-
ότητας των παιδιών έχουν αποδειχθεί ότι ασκούν 
μία θετική επίδραση στα φλοιώδη οστά του περι-

φερικού φέροντος σκελετού. Καθ’ όμοιο τρόπο, 
παρεμβατικές μελέτες χρησιμοποιώντας είτε άλατα 
ασβεστίου ή συμπληρώματα γάλακτος έχουν τεκ-
μηριώσει αυξημένο πρόσκτηση οστικής μάζας, ιδι-
αίτερα σε φέροντα φλοιώδη οστά. Ορισμένες μελέ-
τες δείχνουν μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
συμπληρωμάτων ασβεστίου και της αύξησης της 
σωματικής δραστηριότητας στα παιδιά. Γύρω από 
την εφηβεία φαίνεται να είναι η κατάλληλη στιγ-
μή να τροποποιήσει κανείς τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην πρόσκτηση 
μεταλλικής οστικής μάζας.
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Περίληψη
Οι παθήσεις του θυρεοειδούς που προκαλούν οστεοπόρωση 

είναι ο ενεργός και ο υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός. Οι θυρεοει-
δικές ορμόνες διεγείρουν άμεσα την απορρόφηση και τον σχημα-
τισμό του οστού ταυτόχρονα, αλλά λόγω σμίκρυνσης του χρόνου 
τη οστικής ανακατασκευής στο ήμισυ του κανονικού, δηλαδή μόνο 
100 ημέρες, δεν μπορεί να αναπληρωθεί το απολεσθέν οστούν.

Σε ασθενείς με ενεργό υπερθυρεοειδισμό παρατηρούνται μείω-
ση της οστικής πυκνότητας, αύξηση του καταγματικού κινδύνου, 
συμπτώματα οστικής νόσου μόνο σε ποσοστό 8% και βιοχημικές 
και ορμονολογικές διαταραχές συμβατές με την αύξηση της απορ-
ρόφησης και του σχηματισμού του οστού. Η θεραπεία περιλαμ-
βάνει αντιθυρεοειδικά φάρμακα, ραδιενεργό ιώδιο, εγχείρηση και 
χορήγηση επαρκούς ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D.

Στους ασθενείς με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό παρατηρούνται 
μείωση της οστικής πυκνότητας και βιοχημικές και ορμονολογικές 
διαταραχές συμβατές με την αύξηση της απορρόφησης και του 
σχηματισμού του οστού. Η θεραπεία περιλαμβάνει τιτλοποίηση της 
δόσης της θυροξίνης, χορήγηση ασβεστίου από το στόμα και ανα-
στολή της οστικής απορρόφησης με διφωσφονικά.

Στους ασθενείς με υποθυρεοειδισμό παρατηρείται αύξηση της 
οστικής πυκνότητας που μετά τη θεραπεία με θυροξίνη αποκαθί-
σταται στο φυσιολογικό.

Thyroid diseases and osteoporosis

C. Zidrou, A. Kyriakidis

Orthopedic Department Papageorgiou Hospital, 
Thessaloniki, Greece

Abstract
Thryroid hormones have profound effects on bone turnover. 

Patients with hyperthyroidism have an increased bone turnover, 
leading to a negative bone balance, mainly because of an 
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expansion of the remodeling space and a decreased cortical 
thickness. The clinical consequences are decreased bone mineral 
density (BMD) and increased fracture risk.

In patients with untreated hypothyroidism bone turnover 
is decreased in both trabecular and cortical bone. However, 
in addition to the well-known effects  of thyroid hormones on 
bone turnover mediated by thyroid hormone receptors, thyroid 
stimulating hormone (TSH) may also influence bone turnover 
directly, with high levels of TSH inhibiting bone resorption.

Upon treatment for hyperthyroidism, bone turnover is 
normalized, the reduced BMD increases and fracture risk 
decreases. The effect of antithyroid drugs may be caused by the 
reduction in thyroid hormone levels and has been associated with 
a decreased risk of fractures. Thyroid surgery for hyperthyroidism 
and thyroid cancer were not associated with fracture risk.

Key words:

steoporosis

hyperthyroidism

hypothyroidism

fracture risk

antithyroid drugs
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1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΟ 
ΣΚΕΛΕΤΟ

Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί τον μεγαλύτε-
ρο ενδοκρινή αδένα στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Η κύρια αποστολή του έγκειται στην παραγω-
γή θυρεοειδικών ορμονών (Τ4 και Τ3), οι οποίες 
ασκούν πολλαπλές δράσεις σε σειρά λειτουργιών 
του ανθρώπου. Η λειτουργία του θυρεοειδούς 
πραγματοποιείται χάρη στην αρμονική συνεργασία 
μεταξύ υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς και 
περιφερικών ιστών. Ειδικότερα το τριπεπτίδιο TRH 
το οποίο παράγεται στον υποθάλαμο ευοδώνει την 
έκκριση της TSH από τα θυρεοειδοτρόφα κύτταρα 
του προσθίου λοβού της υπόφυσης. Στη συνέχεια 
η TSH ευοδώνει όλα τα στάδια της σύνθεσης και 
απελευθέρωσης των θυρεοειδικών ορμονών. Τέ-
λος, οι θυρεοειδικές ορμόνες, πέρα από τη δράση 
τους στην περιφέρεια ασκούν ανασταλτική δράση 
στη σύνθεση και απελευθέρωση της TSH και TRH, 
κλείνοντας έτσι το κύκλωμα (Basset και Williams 
2008).

Οι θυρεοειδικές ορμόνες κατέχουν κεντρικό 
ρόλο στη φυσιολογική διαμόρφωση και διατήρη-
ση του σκελετού. Γνωστό το χαμηλό ανάστημα στα 
υποθυρεοειδικά παιδιά και η επιτάχυνση στην οστι-
κή ηλικία για την υπερθυροξιναιμία (Μαλακτάρη - 
Σκαραντάβου, 2006),

Η πρώτη αναφορά υπερθυρεοειδικής οστι-
κής νόσου περιγράφηκε το 1891 από τον von 
Recklinghausen ως “worm eaten” (σκωληκόβρω-
το) οστούν σε αναφορά με τα μακρά οστά νεαρής 
γυναίκας που πέθανε από υπερθυρεοειδισμό. Μετά 
την εισαγωγή των αντιθυρεοειδικών φαρμάκων 
και του ραδιενεργού ιωδίου το 1940 για τη θερα-
πεία του υπερθυρεοειδισμού, η κλινική εμφάνιση 
της υπερθυρεοειδικής οστικής νόσου είναι λιγότε-
ρο συχνή.

Όμως οι μετρήσεις της οστικής πυκνότητας κατά 
την τελευταία δεκαετία απέδειξαν ότι η οστική 
απώλεια είναι συχνή σε ασθενείς με ενεργό υπερ-
θυρεοειδισμό και σε μικρότερο βαθμό σε ασθενείς 
με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό, είτε προκαλείται 
από οζώδη βρογχοκήλη, είτε από αυξημένη δόση 
θυροξίνης.

Η δράση των θυρεοειδικών ορμονών στα οστά 

ασκείται μέσω των πυρηνικών τους υποδοχέων. 
Στους οστεοβλάστες έχουν βρεθεί οι υποδοχείς 
TRα1, α2 και β1, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν 
η δράση των θυρεοειδικών ορμονών στους οστε-
οκλάστες ασκείται απευθείας ή μέσω της δράσης 
τους στους οστεοβλάστες. Έχει εντοπιστεί υποδο-
χέας της TSH τόσο σε οστεοβλάστες όσο και σε 
οστεοκλάστες ( O’ Shea et al, 2006).

Σε ενήλικες επίμυες που είχαν υποστεί ωοθηκε-
κτομή, χορήγηση TSH ανέστειλε την οστική απορ-
ρόφηση και διέγειρε τον οστικό μετασχηματισμό. 
Έτσι θεωρείται ότι η καταστολή της TSH κατά τον 
υπερθυρεοειδισμό μπορεί να συμμετέχει στην οστι-
κή απώλεια (Sampath et al, 2007).

Αναφορικά με τη δράση των θυρεοειδικών ορ-
μονών στο σκελετό, αυτές αφορούν τόσο στους 
οστεοβλάστες και οστεοκλάστες όσο και στα χον-
δροκύτταρα, ιδίως στο επίπεδο του συζευκτικού 
χόνδρου. Αναφορικά με τους οστεοβλάστες η Τ3 
ασκεί ευοδωτική δράση στη διαφοροποίηση και 
λειτουργικότητα των οστεοβλαστών, ενώ η δρά-
ση της στους οστεοκλάστες είναι κυρίως έμμεση, 
μέσω αύξησης της ιντερλευκίνης 6 και της προστα-
γλανδίνης-2 από τους οστεοβλάστες. Τα τελευταία 
χρόνια περιγράφηκαν λειτουργικοί υποδοχείς TSH 
στα οστικά κύτταρα, με τα περισσότερα δεδομένα 
να καταλήγουν ότι η TSH αυξάνει την οστεοβλα-
στική και περιορίζει την οστεοκλαστική λειτουργία, 
ιδίως υπό συνθήκες ευθυρεοειδισμού και σε κατα-
στάσεις αυξημένου ρυθμού οστικής εναλλαγής. Σε 
κάθε περίπτωση οι δράσεις της Τ3 κυριαρχούν.

2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ 

2Α. ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Οι ασθενείς που πάσχουν από ενεργό υπερθυ-
ρεοειδισμό (νόσος του Graves, πολυοζώδης τοξική 
βρογχοκήλη, μονήρης τοξικός όζος) εμφανίζουν:

αυξημένο ρυθμό οστικής ανακατασκευής  -
(remodeling)

μείωση της οστικής πυκνότητας του οστού -

οστεοπόρωση και συμπτώματα οστικής νό- -
σου σε ποσοστό 8%

αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων -



50- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 3 - 2013

βιοχημικές και ορμονολογικές διαταραχές  -
συμβατές με την αύξηση της απορρόφησης 
και του σχηματισμού του οστού. (Κασσή, 
2009).

Οι αλλαγές της οστικής πυκνότητας μπορεί να 
είναι –ή όχι- αναστρέψιμες με τη θεραπεία. Οι αλ-
λαγές αυτές του οστικού μεταβολισμού αποδίδο-
νται στο αρνητικό ισοζύγιο του ασβεστίου και του 
φωσφόρου, στην ελάττωση της παραθορμόνης 
(PTH) και της βιταμίνης D, στην υπερασβεστιου-
ρία.

Οστική πυκνότητα (απώλεια)

Ο κλινικός υπερθυρεοειδισμός (κατεσταλμένη 
TSH με υψηλές Τ3, Τ4) αυξάνει το ρυθμό της οστι-
κής εναλλαγής, οδηγώντας σε καθαρή απώλεια 
οστού μετά από κάθε κύκλο οστικής ανακατασκευ-
ής (Vestergaard και Moseklide, 2003).

Ιστομορφομετρικές μελέτες σε βιοψίες οστού 
από τη λαγόνιο ακρολοφία, έδειξαν διαφορές στην 
οστική απώλεια του συμπαγούς και του σπογγώ-
δους οστού. Η απώλεια στο σπογγώδες περιορί-
στηκε στο 2,7% του όγκου του οστού, ενώ στο 
συμπαγές οστούν η επιφάνεια απορρόφησης των 
οστεοκλαστών αυξήθηκε κατά 40%, ενώ κατά 32% 
αυξήθηκε η διάβρωση του οστού. Δεν διαπιστώθη-
καν αλλαγές στον όγκο του οστεοειδούς, εύρημα 
συμβατό με την απουσία εκδήλωσης οστεομαλακί-
ας (Ευθυμίου. και Σταφυλίδου, 2007).

Σε φυσιολογική οστική ανακατασκευή, η οστεο-
κλαστική απορρόφηση και ο οστεοβλαστικός σχη-
ματισμός του οστού είναι σύγχρονοι. Στον υπερ-
θυρεοειδισμό η οστεοκλαστική απορρόφηση είναι 
αυξημένη και δε βρίσκεται σε αντιστοιχία με τον 
οστεοβλαστικό σχηματισμό.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαταραχής, στους 
υπερθυρεοειδικούς ασθενείς η διάρκεια των 200 
ημερών της φυσιολογικής οστικής ανακατασκευ-
ής περιορίζεται στο ήμισυ και σε κάθε κύκλο δια-
πιστώνεται απώλεια του επιμεταλλωμένου οστού 
κατά 9,6%. Αντίθετα, στους υποθυρεοειδικούς 
ασθενείς η διάρκεια του κύκλου της οστικής ανα-
κατασκευής αυξάνεται σε 700 ημέρες και διαπι-
στώνεται αύξηση του μεταλλωμένου οστού κατά 
17% (Vestergaard και Moseklide, 2003).

Η μείωση της οστικής πυκνότητας στους υπερ-

θυρεοειδικούς ασθενείς ποικίλλει από 10-20%, αυ-
ξάνοντας τον καταγματικό κίνδυνο, από τα πρώτα 
πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση του υπερθυρεοει-
δισμού. Η αναστρεψιμότητα της οστικής απώλειας 
με τη θεραπεία δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη. 
Τα αποτελέσματα πολλών μελετών εμφανίζουν με-
γάλη ποικιλία. Μετα-ανάλυση 25 εργασιών έδειξε 
ότι η BMD αποκαθίσταται μετά τη διόρθωση του 
υπεθυρεοειδισμού και σε χρονικό διάστημα 1-4 
χρόνια (Grimnes et al, 2008).

Κίνδυνος καταγμάτων

Το ιστορικό υπερθυρεοειδισμού είναι παράγο-
ντας κινδύνου για κάταγμα στο ισχίο και αργότε-
ρα στη σπονδυλική στήλη και συσχετίζεται με μη 
πλήρη αποκατάσταση της οστικής απώλειας μετά 
τη θεραπεία. Ο καταγματικός κίνδυνος φαίνεται να 
αυξάνει βραχύχρονα, με μείωση του καταγματικού 
κινδύνου με την αποκατάσταση του ευθυρεοειδι-
σμού (Vestergaard και Moseklide, 2003).

Σε μία μελέτη 621 υπερθυρεοειδικών ασθενών 
μετά τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου, βρέθηκε 
ότι ο κίνδυνος καταγμάτων στη σπονδυλική στή-
λη και το αντιβράχιο είναι αυξημένος. Περιέργως, 
ο κίνδυνος δεν αυξήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν 
θεραπεία με methimazole ( Ευθυμίου και Σταφυ-
λίδου, 2007).

Η συμβολή των χαμηλών τιμών της TSH (<0,1 
mUI/ml) στον κίνδυνο πρόκλησης καταγμάτων 
μελετήθηκε σε προοπτική μελέτη 686 λευκών 
γυναικών ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών που 
παρακολουθήθηκαν για 3,7 χρόνια. Βρέθηκε αυ-
ξημένος κίνδυνος κατάγματος του ισχίου και της 
σπονδυλικής στήλης κατά 3,6% και 4,5% αντίστοι-
χα (Grimnes et al, 2008).

Tα συχνότερα παρατηρούμενα κατάγματα συμ-
βαίνουν στις θέσεις όπου το συμπαγές οστούν εί-
ναι ιδιαίτερα αυξημένο. Η αυξημένη συχνότητα κα-
ταγμάτων στο συμπαγές οστούν αποδίδεται στην 
εντονότερη και μεγαλύτερη διάρκεια των φάσεων 
της οστικής ανακατασκευής σε αυτό σε σύγκριση με 
την ανάλογη διαδικασία στο σπογγώδες οστούν.

Συμπτώματα οστικής νόσου

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της οστικής νό-
σου σε μια μελέτη 187 υπερθυρεοειδικών ασθε-
νών παρατηρήθηκαν μόνο στο 8% (Ευθυμίου Η. 
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και Σταφυλίδου Α., 2007).

Είναι αξιοσημείωτο ότι:

όλοι οι ασθενείς ήταν γυναίκες και το 80%  -
ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών.

στα ¾ των γυναικών η διάρκεια της νόσου  -
ήταν μικρότερη από ένα έτος.

2/3 των ασθενών έπασχαν από κάταγμα ή  -
σοβαρό οστικό πόνο.

στον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε γε- -
νικευμένη εικόνα οστεοπόρωσης και συμπιε-
στικά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη.

Βιοχημικός και ορμονολογικός έλεγχος

Η αυξημένη απελευθέρωση του ασβεστίου προ-
καλείται από την αυξημένη απορρόφηση του οστού 
με συνέπεια τις παρακάτω βιοχημικές και ορμονο-
λογικές διαταραχές.

Εργαστηριακώς υπερασβεστιαιμία παρατηρείται 
μόνο στο 8% των ασθενών, ενώ οι αυξημένες τι-
μές του ιονισμένου Ca είναι περισσότερο συχνές. Η 
υπερασβεστιαιμία καταστέλλει την PTH και συνδυ-
άζεται με αντισταθμιστική υπερασβεστιουρία που 
δρα αντισταθμιστικά.

Οι χαμηλές τιμές της PTH ελαττώνουν τη μετα-
τροπή της 25-ΟΗ D σε 1,25 (ΟΗ)2D3. H μείωση 
της παραγωγής της 1, 25 (ΟΗ)2D3 συνδυάζεται 
με αυξημένο μεταβολισμό του οστού στους υπερ-
θυρεοειδικούς ασθενείς. Οι χαμηλές τιμές 1,25 
(Ο- Η)2D3 ελαττώνουν, επίσης, την εντερική απορ-
ρόφηση του ασβεστίου (και φωσφόρου) με απο-
τέλεσμα την αυξημένη απώλεια ασβεστίου με τα 
κόπρανα. Η απορρόφηση του ασβεστίου επιδεινώ-
νεται επίσης με τη στεατόρροια και την αυξημένη 
κινητικότητα του εντέρου. Αποτέλεσμα των παρα-
πάνω διεργασιών είναι το αρνητικό ισοζύγιο του 
ασβεστίου στον οργανισμό.

Οστική απώλεια- αναστρεψιμότητα με τη θερα-
πεία

Η οστική απώλεια ποικίλλει από 10-20%. Οι 
βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολισμού και 
των ανόργανων στοιχείων (ασβεστίου και φωσφό-
ρου) επηρεάζονται από τη θεραπεία. Οι τιμές της 
αλκαλικής φωσφατάσης, της οστεοκαλσίνης και 
της οστεοπροτεγερίνης αυξάνονται και παραμέ-

νουν αυξημένες για μήνες μετά τη θεραπεία. Αυτό 
οφείλεται σε αυξημένη δραστηριότητα των οστεο-
βλαστών.

Στα ούρα των υπερθυρεοειδικών ασθενών βρί-
σκονται αυξημένα επίπεδα της πυριδινολίνης που 
ομαλοποιούνται σύντομα μετά τη θεραπεία.

Θεραπεία-πρόληψη

Η θεραπεία της οστικής νόσου στον υπερθυρεο-
ειδισμό περιλαμβάνει τη χορήγηση των αντιθυρεο-
ειδικών φαρμάκων, του ραδιενεργού ιωδίου καθώς 
και την προσθήκη επαρκούς ποσότητας ασβεστίου 
και βιταμίνης D.

2Β. ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

O υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός ορίζεται ως η 
καταστολή της TSH με φυσιολογικές τιμές θυρεοει-
δικών ορμονών. Δεδομένα από αντιπροσωπευτικές 
μελέτες και μελέτες παρατήρησης υποδηλώνουν 
ότι οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υποκλινι-
κό υπερθυρεοειδισμό εμφανίζουν οστική απώλεια 
κύρια στον περιφερικό σκελετό, ενώ δεν περιγρά-
φεται δυσμενής επίδραση σε προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες (Τουρνής, 2011). Στις μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες η υπεραναπλήρωση θυροξίνης φαίνε-
ται να αυξάνει το ρυθμό οστικής εναλλαγής, ενώ η 
οστική πυκνότητα μειώνεται ανάλογα με το βαθμό 
καταστολής της TSH και την ημερήσια πρόσληψη 
ασβεστίου (Κασσή, 2009).

Από υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό πάσχουν κυ-
ρίως ηλικιωμένα άτομα με πολυοζώδη βρογχοκήλη 
και λιγότερο συχνά άτομα με ήπιες μορφές υπερ-
θυρεοειδισμού. Δεν παρατηρούνται συμπτώματα 
οστικής νόσου. Στους ασθενείς αυτούς τέσσερις 
παρατηρήσεις συνηγορούν ότι ο υποκλινικός υπερ-
θυρεοειδισμός συμβάλλει στη μείωση της οστικής 
πυκνότητας και είναι παράγοντας κινδύνου για την 
πρόκληση οστεοπόρωσης.

Η μείωση της οστικής πυκνότητας συσχετί-1. 
ζεται αρνητικά με τις φυσιολογικές τιμές της 
FT4 , κυρίως σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες. Η μείωση αυτή διαπιστώθηκε στην κερ-
κίδα και στην κεφαλή του μηριαίου αλλά όχι 
στη σπονδυλική στήλη.

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υποκλινικό 2. 
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υπερθυρεοειδισμό που βρίσκονται σε θερα-
πεία με unimazole έχουν υψηλότερη οστική 
πυκνότητα από τις ασθενείς που δεν λαμβά-
νουν θεραπεία.

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υποκλινι-3. 
κό υπερθυρεοειδισμό που υποβλήθηκαν σε 
θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, στα επόμενα 
δύο χρόνια της παρακολούθησης τους, δεν 
είχαν οστική απώλεια από τη σπονδυλική 
στήλη και το ισχίο, σε αντίθεση με τις γυναί-
κες που δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία και 
είχαν απώλεια οστού στις δύο θέσεις 4,5 και 
2,9% αντίστοιχα.

Από τους ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό 4. 
λόγω οζώδους τοξικής βρογχοκήλης που 
βρίσκονταν σε θεραπεία με αντιθυρεοειδικά 
φάρμακα, εκείνοι που διατηρούνται σε επί-
πεδα υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού είχαν 
υψηλότερες τιμές αλκαλικής φωσφατάσης 
στον ορό και πυριδινολίνης στα ούρα, σε σύ-
γκριση με τα ευθυρεοειδικά άτομα.

Υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός λόγω εξωγενούς 
χορήγησης θυροξίνης

Πολλοί ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία με 
Τ4 πάσχουν από υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό και 
παρουσιάζουν αυξημένη οστική απορρόφηση και 
μειωμένη οστική πυκνότητα. Δεν υπάρχουν δεδο-
μένα για αυξημένο καταγματικό κίνδυνο σε αυτούς 
τους ασθενείς.

Χαμηλή οστική πυκνότητα

Σε πολλές μελέτες διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς 
με υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό μετά τη λήψη Τ4 
εμφανίζουν ανάλογη μείωση της οστικής πυκνό-
τητας, συγκριτικά με τους ασθενείς που πάσχουν 
από ενδογενή υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό. Προ-
σεκτική αναπροσαρμογή της δόσης της Τ4 μπορεί 
να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αυτό (Ευθυμίου Η. 
και Σταφυλίδου Α., 2007). Τα αποτελέσματα των 
μελετών πάντως είναι αμφιλεγόμενα. Άλλες εμφα-
νίζουν μείωση της οστικής πυκνότητας σε προ- και 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άλλες όχι σε 
προεμμηνοπαυσιακές. Τα αποτελέσματα επηρεά-
ζονται από την πρωτοπαθή νόσο (οζώδης βρογχο-
κήλη), τη λήψη ραδιενεργού ιωδίου ή τη χορήγηση 
κατασταλτικής θεραπείας με θυροξίνη για χειρουρ-
γηθέν νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα.

Ένας πιθανολογούμενος παράγοντας που επη-
ρεάζει την ομοιοστασία του ασβεστίου, είναι η έλ-
λειψη της καλσιτονίνης σε ασθενείς που υποβλήθη-
καν σε ολική θυρεοειδεκτομή ή λήψη ραδιενεργού 
ιωδίου ή πάσχουν από χρόνια θυρεοειδίτιδα.

Βιοχημικός και ορμονολογικός έλεγχος

Οι βιοχημικές και ορμονολογικές αλλαγές του 
οστικού μεταβολισμού που συνδυάζονται με αυξη-
μένη οστική απορρόφηση στον υποκλινικό υπερθυ-
ρεοειδισμό είναι:

αυξημένες τιμές πυριδινολίνης και δεοξυπυ- -
ριδινολίνης στα ούρα των μετεμμηνοπαυσια-
κών γυναικών

αυξημένες τιμές οστεοκαλσίνης ορού οι  -
οποίες συσχετίζονται αρνητικά με τις τιμές 
της TSH

αυξημένες τιμές του καρβοξυτελικού  -
άκρου-1- τελοπεπτιδίου (ICTP) που συγκριτι-
κά είναι περισσότερο αυξημένες από τις τιμές 
της οστεοκαλσίνης σε μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες που βρίσκονται σε θεραπεία με Τ4.

Καταγματικός κίνδυνος

Αμφισβητείται αν οι ασθενείς οι οποίοι λαμβά-
νουν θεραπεία με Τ4 εμφανίζουν αυξημένο ρυθμό 
καταγμάτων.

Θεραπεία-πρόληψη

Στους ασθενείς αυτούς πρέπει να λαμβάνονται 
ορισμένα μέτρα περιορισμού της οστικής απώλει-
ας:

τιτλοποίηση της κατασταλτικής θεραπείας με 1. 
Τ4 ώστε να διατηρούνται οι τιμές της TSH 
μεταξύ 0,1-0,5 μIU/L

χορήγηση ασβεστίου2. 

θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα (αν 3. 
και ο ρόλος των οιστρογόνων ελαττώθηκε 
μετά την Women’s Health study)

αναστολή της οστικής απορρόφησης με δι-4. 
φωσφονικά ή καλσιτονίνη.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα από την τιτλο-
ποίηση της δόσης θυροξίνης αντανακλώνται στην 
αύξηση της οστικής πυκνότητας στη σπονδυλική 
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στήλη και στο μηριαίο οστούν.

Η συνιστώμενη επαρκής δόση ασβεστίου είναι 
1000mg/ημερησίως. Είναι σημαντική η χορήγηση 
του διότι αποτρέπει τις παρενέργειες θυροξίνης.

Η θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα είναι 
προστατευτική όταν συγχορηγείται με θυροξίνη.

Η συνιστώμενη δόση θυροξίνης για να αποτρα-
πεί η μείωση της οστικής πυκνότητας πρέπει να εί-
ναι μικρότερη από 1,6μgr/Kgr

Γ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΘΥΡΟΞΙΝΗ

Η αντιμετώπιση του διαφοροποιημένου καρκί-
νου του θυρεοειδούς περιλαμβάνει την ολική θυ-
ρεοειδεκτομή, τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου 
και τέλος τη θεραπεία καταστολής με θυροξίνη, 
ιδίως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Τα δεδομένα 
σειράς μελετών και μετα-αναλύσεων συγκλείνουν 
ότι η θεραπεία καταστολής με θυροξίνη συνοδεύε-
ται από σημαντική οστική απώλεια στις μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει 
ιδιαίτερη δυσμενής επίδραση σε προεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες και σε άνδρες. Σε αυτούς τους ασθε-
νείς η θεραπεία με διφωσφονικά συνοδεύεται με 
ευνοϊκά αποτελέσματα (Heemstra et al, 2006).

3. ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
Κατά τη θεραπεία του υποθυρεοειδισμού με 

χορήγηση θυροξίνης από το στόμα και διατήρηση 
της TSH σε φυσιολογικά επίπεδα δεν παρατηρείται 
οστική απώλεια (Vestergaard et al, 2005).

Σε μια μελέτη 50 γυναικών με υποθυρεοειδισμό 
οι οποίες ελάμβαναν μακροχρόνια θεραπεία δεν 
παρατηρήθηκαν αλλαγές της οστικής πυκνότητας 
στη σπονδυλική στήλη και στο μηριαίο (Ευθυμίου 
Η. και Σταφυλίδου Α., 2007).

Σε μια άλλη προοπτική μελέτη 44 παιδιών με 
συγγενή υποθυρεοειδισμό και παρακολούθηση για 
8,5 χρόνια δεν διαπιστώθηκαν αλλαγές στην οστι-
κή πυκνότητα, η οποία δεν διέφερε επίσης από την 
ομάδα ελέγχου (Ευθυμίου και Σταφυλίδου, 2007).

Ενώ αυτά τα σταθερά ευρήματα διαπιστώθη-
καν μετά τη μακροχρόνια αγωγή, παραδόξως δι-
απιστώθηκαν αλλαγές της οστικής πυκνότητας σε 

υποθυρεοειδικούς ασθενείς 6-12 μήνες μετά την 
έναρξη της θεραπείας. Αυτό αποδείχθηκε σε ιστο-
μορφομετρικές μελέτες που έγιναν σε βιοψίες λα-
γονίων σε 10 υποθυρεοειδικούς ασθενείς πριν και 
6 μήνες μετά τη θεραπεία. Διαπιστώθηκε ότι ενώ 
οι υποθυρεοειδικοί ασθενείς είχαν εύρος φλοιού 
μεγαλύτερο των ευθυρεοειδικών, αυτό αποκατα-
στάθηκε στο φυσιολογικό μετά τη θεραπεία των 
6 μηνών.

Η οστική αυτή απώλεια οφείλεται στην αποκα-
τάσταση του ρυθμού της οστικής ανακατασκευής, 
με αύξηση της οστεοκλαστικής απορρόφησης και 
αποκατάστασης της εσωτερικής ανακατασκευής 
(remodeling) στο φυσιολογικό ρυθμό.

Τα δεδομένα σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό 
χαρακτηρίζονται από αποσύζευξη μεταξύ οστικής 
πυκνότητας και καταγματικού κινδύνου. Χαρακτη-
ριστικά παρατηρείται αύξηση της οστικής πυκνό-
τητας σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό, παροδική 
μείωση αυτής κατά την αποκατάσταση του υποθυ-
ρεοειδισμού, ενώ η λήψη θυροξίνης στους άνδρες 
σχετίζεται με μεγαλύτερο καταγματικό κίνδυνο. 
Παράλληλα το ιστορικό του υποθυρεοειδισμού 
σχετίζεται με αυξημένο καταγματικό κίνδυνο τόσο 
στον αξονικό όσο και στον περιφερικό σκελετό. Τέ-
λος, ο υποθυρεοειδισμός σχετίζεται με μεγαλύτερη 
συνοσηρότητα καθώς και από μεγαλύτερο κίνδυνο 
πτώσεων (Τουρνής , 2011).

Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός

Η θεραπεία του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με Τ4 και η ομα-
λοποίηση των τιμών δεν προκαλούν αλλαγές της 
οστικής πυκνότητας.

Παρόλα αυτά υπάρχει μια μελέτη σε 26 μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες με υποθυρεοειδισμό όπου 
η μέση τιμή Τ4=0,111 μgr/ml με παρακολούθηση 
των ασθενών για 7,5 χρόνια με φυσιολογικές τιμές 
TSH έδειξε μείωση της οστικής πυκνότητας στον 
τροχαντήρα κατά 7% χωρίς αλλαγές στη σπονδυ-
λική στήλη. Τα ευρήματα της μελέτης συνηγορούν 
ότι η θεραπεία με Τ4 μπορεί να αυξήσει τον οστι-
κό μεταβολισμό (Ευθυμίου Η. και Σταφυλίδου Α., 
2007).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε ασθενείς με διαταραχή της θυρεοειδικής λει-
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τουργίας πρωταρχικός στόχος είναι η αποκατάστα-
ση του ευθυρεοειδισμού, η αποκατάσταση του ελ-
λείμματος πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης D 
καθώς και η προσπάθεια μείωσης των πτώσεων.

Ενεργός υπερθυρεοειδισμός οδηγεί σε οστε- -
οπόρωση και κατάγματα.

Υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός (ενδογενής  -
ή εξωγενής) προκαλεί μείωση της οστικής 
πυκνότητας, κυρίως στο συμπαγές οστούν 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Δεν έχει 
διευκρινισθεί αν υπάρχει αυξημένος ρυθμός 
καταγμάτων.

Όλοι οι υπερθυρεοειδικοί ασθενείς και ιδιαίτε- -
ρα οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με αυξη-
μένο κίνδυνο καταγμάτων πρέπει να εκτιμώ-
νται για οστεοπόρωση και να υποβάλλονται 

σε ανάλογη θεραπεία εφόσον χρειάζεται.

Ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης σε μετεμμη- -
νοπαυσιακές γυναίκες που βρίσκονται σε θε-
ραπεία με κατασταλτικές δόσεις θυροξίνης 
είναι αυξημένος και χρειάζεται τιτλοποίηση 
της δόσης και προσθήκη ασβεστίου, βιταμί-
νης D ή διφωσφονικών.

Σε περίπτωση καταστολής της TSH σε ασθε- -
νείς με καρκίνο θυρεοειδούς και οστική απώ-
λεια, η θεραπεία με διφωσφονικά συνοδεύε-
ται με ευνοϊκά αποτελέσματα.

Επαρκής θεραπεία υποκατάστασης του υπο- -
θυρεοειδισμού με διατήρηση της TSH σε φυ-
σιολογικά επίπεδα είναι αναγκαία. Η θερα-
πεία του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού δεν 
μειώνει την οστική πυκνότητα.
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Περίληψη
Τα κατάγματα του άνω άκρου του βραχιονίου είναι από τα πιο 

συχνά του σκελετού και απ αυτά μόνο το 20%, χρειάζεται χειρουρ-
γική θεραπεία. Οι τεχνικές της εξωτερικής στερέωσης αποτελούν 
εναλλακτική πρόταση μικρής χειρουργικής και καλής ανοχής από 
τους ασθενείς. Σκοπός μας είναι να αναλύσουμε τα πλεονεκτή-
ματα και τις επιπλοκές της μεθόδου σε σχέση με τις άλλες τεχνι-
κές.. Κατά την περίοδο 2008-2011, εφαρμόσαμε τη μέθοδο σε 18 
ασθενείς όπου υπερείχαν οι γυναίκες, ηλικίας 19-80 ετών με μ.ο. 
63 χρόνια. Κύρια αιτία ήταν η πτώση και συνοδές κακώσεις είχαμε 
σε 3 ασθενείς. Τα κατάγματα ήταν τύπου Α2-Α3 κατά ΑΟ η 2 τμη-
μάτων κατά Neer με κύρια εντόπιση αριστερά.. Χρησιμοποιήσαμε 
την τεχνική TGF. Η εφαρμογή ήταν εύκολη, η νοσηλεία βραχεία 
και η φυσικοθεραπεία άμεση. Επανεξετάσαμε 15 /18 ασθενείς και 
σε 2 είχαμε αλλαγή μεθόδου. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν κατά 
Constant score, με ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε 12/15 με μ.ο. 
score 75-80. Από τη δική μας εμπειρία και την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας φαίνεται πως πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η 
ελάχιστη κακοποίηση των μαλακών μορίων και του στροφικού πε-
τάλου του ώμου, ο σεβασμός της αιμάτωσης της βραχιονίου κε-
φαλής και η σταθερότητα της ανάταξης που ευνοεί την πρώιμη 
κινητοποίηση.

Κατάγματα Άνω Άκρου 
Βραχιονίου - Θεραπεία με

  Εξωτερική Οστεοσύνθεση
Παπαγεωργίου Κ., Μάττας Β., Παπαγεωργίου Γ., Σαρίδης Α.,

Ταχυρίδης Λ., Τερζής Α.
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Συντονιστής Διευθυντής: Δρ Κ. Α. Παπαγεωργίου
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Κακώσεις ώμου
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Proximal humeral fractures – Management by 
external fixation devices 

Papageorgiou K., Mattas V., Papageorgiou J.,                 
Saridis A., Tachyridis L., Terzis A.

Orthopaedic Department - Drama General Hospital 
Drama, Greece

Head: Dr Kosmas Papageorgiou

Abstract
Fractures proximal part of humerus are very common and 20% 

of them need surgical treatment .External fixation techniques 
consist an alternative for minimal surgical and tolerance from 
patients. Our purpose is to analyze the benefits and complications 
of this method in comparison with other. During 2008-2011, we 
used this method to 18 patients, mostly women old aged. Main 
cause was fall and associated injuries appeared to 3 patients. 
Fractures were of type A2-A3 accord AO or two parts according 
to Neer, main place at left hand side. We used TGF fixators 
and apply technique was easy, hospitalization was short and 
physiotherapy immediate. We reexamined 15/18 patients and we 
changed method to 2 of them. Patients were, evaluated accord 
to Constant score with satisfying results to 12/15 patients and 
average score 75-80.From our experience and the bibliography 
review it seems that benefits of this method are the minimal 
dissection of soft tissue and rotator cuff and preservation of 
blood supply of the humeral head and it seems to have the 
advantage of early mobility along with adequate reduction

Key words:

Shoulder injuries

Proximal humeral fractures 

External skeletal fixation
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Εισαγωγή
Τα κατάγματα του άνω άκρου βραχιονίου, είναι 

από τα πιο συχνά, του άνω άκρου. Τα πιο πολλά εί-
ναι απαρεκτόπιστα η ελάχιστα παρεκτοπισμένα, εκ 
των οποίων το 20% περίπου απαιτούν χειρουργική 
θεραπεία.(Νho et al 2007, Dhar et al 2008, Neer 
(I) 1970). Ποικίλες τεχνικές έχουν υποστηριχθεί και 
προταθεί, όπως, οστεοσυρραφή, πλάκες απλές και 
κλειδούμενες, ηλώσεις, ημιαρθροπλαστικές. Όλες 
αυτές οι μέθοδοι απαιτούν ανοικτή ανάταξη, που 
τις περισσότερες φορές είναι ανατομική. Οι χειρι-
σμοί όμως και τα υλικά σταθεροποίησης προκαλούν 
διαταραχή αιμάτωσης της βραχιονίου κεφαλής - 
οστεονέκρωση και δυσλειτουργία του στροφικού 
πετάλου του ώμου με σύνδρομο υπακρωμιακής 
προστριβής σε ποσοστό 35% (Gerber et al 2004). 
Αν και στα κατάγματα 4 τμημάτων η μέθοδος 
εκλογής θεωρείται η ημιαρθροπλαστική, για τα κα-
τάγματα 2 και 3 τμημάτων υπάρχει αμφισβήτηση 
με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα και επιπλοκές. Οι 
τεχνικές της εξωτερικής στερέωσης, για κατάγματα 

2 και 3 τμημάτων, παραμένει εναλλακτική πρότα-
ση μικρής χειρουργικής που σέβεται την αιμάτωση 
της περιοχής και με την πρώιμη κίνηση ελαχιστο-
ποιεί την κυρίαρχη επιπλοκή της χειρουργικής του 
ώμου, που είναι η δυσκαμψία (Kristiansen et al 
1987, Ebraheim et al 2007). Σκοπός της εργασίας 
είναι η μελέτη εφαρμογής της εξωτερικής στερέω-
σης σύμφωνα με τις ενδείξεις, τα αποτελέσματα, οι 
επιπλοκές και η ανοχή από τον ασθενή.

Υλικό - Μέθοδος
Κατά την περίοδο 2008-2011, μελετήσαμε 18 

ασθενείς,13 γυναίκες και 5 άνδρες με κάταγμα άνω 
τριτημορίου βραχιονίου, ηλικίας από 19-80 ετών 
με μ.ο. τα 63 χρόνια. Κύρια αιτία ήταν η πτώση με 
τους εξής τύπους: σε 11 κατάγματα άνω τριτημο-
ρίου του βραχιονίου και σε 7 υποκεφαλικά τύπου 
ΙΙΙ κατά Neer. Υπερείχε η δεξιά πλευρά εντόπισης 
και ήταν όλα κλειστά πλην ενός, συνοδές κακώσεις 
είχαμε σε τρείς ασθενείς (Πίνακας 1).

Κατάγματα άνω πέρατος Βραχιονίου-Θεραπεία με Εξωτερική Οστεοσύνθεση{TGF}
Αναλυτικός Πίνακας Μελέτης Πίνακας 1

α/α Ηλικία Αιτία Φύλο Τύπος  # 
κατά Νeer

Τυπος 
κάκωσης Εντόπ FU  

μήν
Τύπος 

ΕΟ
Constant 

score Επιπλοκες Χρόνος 
Πωρωσης

Συνοδές
κακώσεις

1 62 Πτώση Θ IV Αρισ TGF 73 Φλεγμονη  
βελονών 12  εβδομ

2 57 Εργατ Α Α III Ανοικτή 
II GA Δεξ TGF 80 10    >>

3 69 Πτώση Θ III Αρισ TGF 79 12    >>

4 62 Πτώση Θ III Δεξ TGF 80

Μικρή
χειρουργική, 
συνδυασμός  

με  βίδες

12  >>

5 32 Πτώση Α III Δεξ TGF Αλλαγή  με-
θόδου -ORIF ------- #  λεκάνης

6 79 Πτώση Θ III Δεξ TGF 85 12 >>
7 72 Πτώση Θ II Αρισ TGF 83 12 >>
8 62 Πτώση Θ III Αρισ TGF 75 10  >>

9 19 Πτώση Α III Αρισ TGF 77 Φλεγμονή 
βελονών 12  >> # κατω ακρου 

κερκίδος
10 82 Πτώση Α III Δεξ TGF 75 12  >>
11 82 Πτώση Θ II Δεξ TGF 73 10  >>

12 59 Πτώση Θ III Αρισ TGF 82 12  >> # κατω ακρου 
κερκίδος

13 80 Πτώση Θ III Δεξ TGF 88 10  >>
14 62 Πτώση Θ III Δεξ TGF 80 11  >>

15 46 Πτώση Θ II Αρισ TGF

Ψευδάρθρω-
ση-Αλλαγή 
μεθόδου-
Ηλωση

-------

16 56 Πτώση Θ III Δεξ TGF 80 12  >>

17 70 Τροχ Α Θ II Δεξ TGF 78 Φλεγμονή 
βελονών 12  >>

18 72 Πτώση Α III Αρισ TGF 80 10  >>
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Τοποθετήσαμε σε 18 ασθενείς το σύστημα εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης TGF (Εικόνα 1).

Εικόνα 1.- Σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης TGF. Οι βε-
λόνες είναι λεπτές και οι συνδέσεις {club}, ράβδου – βελόνας 

και ράβδου-ράβδου, είναι μικρές, σταθερές και εύχρηστες

Τεχνική: ο ασθενής σε θέση Beach Chair, υπό 
γενική αναισθησία. Διενεργείται εισαγωγή 2 βελο-
νών 2,5 mm, ενδοαυλικά με πύλες εισόδου πίσω 
από την αύλακα του δικεφάλου επί τα έσω του 
μείζονος βραχιονίου ογκώματος και υπό ακτινο-
σκοπικό έλεγχο. Στο μέσο του βραχιονίου και στην 
έξω επιφάνεια τοποθετούνται 2 ημίπασες βελόνες 
(Half pins) 4mm. Αφού γίνουν οι χειρισμοί ανά-
ταξης το σύστημα σταθεροποιείται με ειδικά κυρ-
τωμένη ράβδο 5 mm και 2 club ράβδου- βελόνας 
κεντρικά, ενώ περιφερικά η σταθεροποίηση γίνεται 
με 2 club ράβδου – ημίπασων βελονών (half pins) 
(Εικόνα 2).

Εικόνα 2.- Το σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης TGF, έχει 
τοποθετηθεί στην ασθενή. Καλή ανοχή και κοσμητικό αποτέ-

λεσμα

Η μέθοδος ανήκει στη μικρή χειρουργική με ελά-
χιστη νοσηρότητα καλή ανοχή, χειρουργικό χρόνο 
μ.ο. 25-30 λεπτά και νοσηλεία 2 ημερών. Οι ασθε-
νείς ενθαρρύνονταν να κινούν τον ώμο τους την 
πρώτη εβδομάδα παθητικά και κατόπιν ενεργητικά.

Από τις πρώιμες επιπλοκές είχαμε μια μηχανική 
αποτυχία, με αλλαγή μεθόδου και εφαρμογή πλά-
κας με βίδες και ανοικτή μέθοδο. Σε 3 ασθενείς 
παρατηρήθηκε λοίμωξη των οπών εισόδου των 
βελονών, που αντιμετωπίσθηκε με λήψη καλλιέρ-
γειας και αντιβίωση

Από τις όψιμες επιπλοκές είχαμε μια ψευδάρ-
θρωση που αντιμετωπίσθηκε μετά από 6 μήνες με 
κλειστή ασφαλιζόμενη στατική ήλωση. Το σύστημα 
αφαιρούνταν σε 8-10 εβδομάδες μετά από κλινική 
και ακτινολογική πώρωση του κατάγματος, με πα-
ράλληλη φυσικοθεραπεία.

Αποτελέσματα
Επανεξετάσαμε 16/18 ασθενείς 1-4 χρόνια 

μετά την κάκωση, 14 κλινικά και ακτινολογικά, ενώ 
με 2 είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία λόγω μετοί-
κησης στοεξωτερικό. Σε όλους είχαμε κλινική και 
ακτινολογική πώρωση του κατάγματος κατά μ.ο. 
8 εβδομάδες μετά την κάκωση. Όλοι οι ασθενείς 
αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το Constant score και 
παραμέτρους τον πόνο, δραστηριότητες, κίνηση και 
μυϊκή ισχύς (Πίνακας 2).

Σύμφωνα με τα παραπάνω το αποτέλεσμα ήταν 
ικανοποιητικό σε 11/16 με Constant score μ.ο. 72 
(65-84). Το σύνολο των ασθενών επανήλθε στις 
δραστηριότητες τους, με σχετικούς περιορισμούς 
λόγω ηλικίας. Δεν παρατηρήθηκε καμία από τις 
μείζονες επιπλοκές όπως δυσκαμψία, άσηπτη νέ-
κρωση, εκτός από μια ψευδάρθρωση και γενικώς 
η εξωτερική οστεοσύνθεση είναι καλώς ανεκτή ως 
μέθοδος αντιμετώπισης των καταγμάτων του άνω 
πέρατος του βραχιονίου σύμφωνα με τις ενδείξεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εξωτερική οστεοσύν-
θεση είναι μια εναλλακτική πρόταση θεραπείας γιατί:

Είναι απλή, γρήγορη ατραυματική1. 

Επιτρέπει πρώιμη κίνηση2. 

Έχει χαμηλή νοσηρότητα, βραχεία νοσηλεία3. 

Οι επιπλοκές είναι λίγες και αντιμετωπίσιμες.4. 
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Πίνακας 2
Γενικό Νοσοκομείο Δράμας  α/α……………… 
Ορθοπαιδική Κλινική
Διευθυντής: Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
Θεραπεία με Εξωτερική Οστεοσύνθεση

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ CONSTANT SCORE

 Α} Π Ο ΝΟ Σ: 1 5 
Χωρίς άλγος: 15 , ελαφρός άλγος: 10,  μέτριο άλγος: 5 , έντονο άλγος: 0  

B} ΗΜ ΕΡΗ ΣΙΕΣ ΔΡΑΣ Τ Η ΡΙΟ ΤΗ Τ ΕΣ: 2 0 
1} Καθημερινές δραστηριότητες   2} Παραγωγικές δραστηριότητες-Χόμπι 
Χωρίς περιορισμό: 4     Χωρίς περιορισμό: 4
Μέτριος περιορισμός: 2    Μέτριος περιορισμός: 2
Σοβαρός περιορισμός: 0    Σοβαρός περιορισμός: 0

3} Διαταραχές ύπνου    4} Επίπεδο χρήσης ώμου 
Χωρίς: 2      Μέση 2
Κάποιες φορές: 1     Στέρνο 4
Αϋπνία: 0      Αυχένας 6
       Κεφάλι 8
       > Κεφάλι 10

C} ΚΙΝΗΣΗ: 40     D} Δύναμη ώμο υ 2 5
Κάμψη: 10
Απαγωγή: 10      Απαγωγή του ώμου  στο ύψος της
Έξω στροφή: 10     ωμοπλάτης 
Έσω στροφή: 10

ΣΥΝΟΛΟ SCORE : ………………………… 

Oνοματεπώνυμο: …………………………………… Ημερομηνία: ……………………………………

Συζήτηση
Τα κατάγματα του άνω πέρατος του βραχιονίου 

είναι πιο συχνά σε ενήλικες ασθενείς και η πλειονό-
τητα αφορά άτομα άνω των 60 ετών, στα οποία το 
κάταγμα σχετίζεται με οστεοπόρωση. Στη δική μας 
σειρά 14/18 ασθενείς ήταν άνω των 60 ετών. Σκο-
πός της θεραπείας αυτών των καταγμάτων είναι 
να επιτύχουμε σταθερή ανάταξη για πώρωση του 
κατάγματος και πρώιμη λειτουργική αποκατάστα-
ση του ώμου .Τα πιο πολλά κατάγματα είναι απα-
ρεκτόπιστα η ελάχιστα παρεκτοπισμένα που μπο-
ρούν να θεραπευθούν συντηρητικά. Για τα σοβαρά 
παρεκτοπισμένα επιφυλάσσονται αρκετές τεχνικές 
σταθεροποίησης, όπως: ενδομυελική ήλωση, πλάκα 
βίδες, χρήση σύρματος (tension band wiring, χρή-

ση βελονών υποδόρια, ημιαρθροπλαστική ώμου 
και η εξωτερική οστεοσύνθεση (Juberg et al 1992, 
Zhu et al 2011,Υildiz et al 2010, Robinson και 
Rogers 2003, Cerber et al 1992, Dimakopoulos 
et al 2009, Neer (II) 1970 De La Hoz et al 2001, 
Ozsoy και Altunamaz 2003). Οι ανοικτές μέθοδοι 
προσφέρουν ανατομική ανάταξη και καλή σταθε-
ρότητα, όμως οι εκτεταμένες αποκολλήσεις μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την αιμάτωση της βραχιονί-
ου κεφαλής, να επηρεάσουν την ακεραιότητα του 
στροφικού πετάλου και σε συνδυασμό με την κακή 
οστική ποιότητα να οδηγήσουν σε μηχανική απο-
τυχία. (Kristiansen και Kofoed 1987). Επ’ αυτών 
εγείρονται σοβαρές αμφισβητήσεις ως προς την 
επιλογή του τύπου της χειρουργικής θεραπείας σε 
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σχέση με το όφελος και την ελαχιστοποίηση των 
επιπλοκών. Αυτό γέννησε την ανάγκη χρήσης τε-
χνικών ελάχιστης παρεμβατικότητας, όπως είναι 
η εξωτερική οστεοσύνθεση. Η ακινητοποίηση του 
κατάγματος με χρήση βελονών που συνδέονται 
εξωτερικά δεν είναι καινούργια, καθώς χρησιμο-
ποιείται στον ώμο στην κλείδα και την ωμοπλάτη, 
σε αρθροδέσεις και ανοικτά κατάγματα. Η τεχνική 
της εξωτερικής οστεοσύνθεσης φαίνεται θεωρητι-
κά τουλάχιστον να εξαλείφει τα προβλήματα των 
ανοικτών και κλειστών μεθόδων θεραπείας. Τεχνι-
κά η ΕΟ έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

Οι μπάρες στερέωσης ουδεροποιούν τις βε-1. 
λόνες.

Οι βελόνες, περνώντας μέσα από ασφαλείς 2. 
ανατομικούς δρόμους, κακοποιούν ελάχιστα 
τα μαλακά μόρια.

Η αιμάτωση της βραχιονίου κεφαλής και το 3. 
στροφικό πέταλο (Rotator cuff) ελάχιστα 
επηρεάζονται.

Η χρήση πολλαπλών λεπτών βελονών σε 4. 
διάφορα επίπεδα προσδίδει στροφική στα-
θερότητα και ευνοεί την πρώιμη κίνηση.

Ακόμη σε περίπτωση παρεκτόπισης του κατάγ-
ματος, το σύστημα της ΕΟ, χαλαρώνει και επανα-
σταθεροποιείται.(Copuroglou et al 2008, Dhal et 
al 2008, Manino et al 2009, Monga et al 2009, 
Ebraheim, 2007).

Η αρχική χρήση του συστήματος ΕΟ Hoffmann, 
με ογκώδεις βελόνες, δημιούργησε πρόβλημα 
βλάβης των μαλακών μορίων, που λύθηκε με χρή-
ση λεπτών βελονών από συστήματα μικρά (mini 
fixators) η το σύστημα TGF, που χρησιμοποιήσαμε 
στη παρούσα μελέτη (Manino et al 2009). Φαίνεται 
πως το σύστημα TGF, πληροί τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, η εφαρμογή των βελονών είναι εύκολη, 
καθώς  προσφέρει και την δυνατότητα χειρισμών 
ανάταξης. Ακόμη επισημαίνεται το ενδιαφέρον της 
σταθεροποίησης της έσω κολώνας ,για αποτροπή 
της πώρωσης σε ραιβότητα (Schlegel και Hawking, 
1994). Πέρα από την ποιότητα της ανάταξης, η 
απώλεια αίματος και η διάρκεια της επηρεάζουν 
το αποτέλεσμα και τις επιπλοκές. Η διάρκεια της 
επέμβασης στη δική μας σειρά ήταν περίπου 30 
λεπτά, αλλά και από τη βιβλιογραφία ήταν 30+/- 
12 λεπτά ,σε σχέση με την ORIF, που είναι 68-97 

λεπτά και με την συνοδό απώλεια αίματος (Zhang 
et al 2012, Robinson και Page, 2003). Από τη βι-
βλιογραφία οι αναφορές είναι ενθαρρυντικές: Οι 
Jabey et al (1992), σε 54 ασθενείς αναφέρει ικα-
νοποιητικό αποτέλεσμα σε 70%. Οι Kristiansen και 
Kofoed 1987 και οι Ebraheim et al 2007, δίδουν 
καλό αποτέλεσμα 70% και 63% αντίστοιχα με μι-
κρό χρόνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης (FU). 
Οι Manino et al 2009, αναφέρουν καλό αποτέλε-
σμα με TGF σε 20 ασθενείς με χρόνο μετεγχειρη-
τικής παρακολούθησης (FU) 24 μήνες. Οι Monga 
et al 2009, με εξωτερική της ΑΟ, είχαν Neer score 
85 και χρόνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης 
(FU)18 μήνες. Αντιθέτως, οι Zhang et al 2012 με 
εφαρμογή μικρών συστημάτων (Mini fixators), εί-
χαν Neer score 81, σε 32 ασθενείς με χρόνο με-
τεγχειρητικής παρακολούθησης (FU) 20 μήνες.

Φαίνεται ότι η ατραυματική υποδόρια εφαρμογή 
των βελονών δεν προκαλεί υπακρωμιακή προστρι-
βή, χωρίς διαταραχή του στροφικού πετάλου του 
ώμου (Zhang et al 2012), ενώ το κύριο πρόβλημα 
είναι η φλεγμονή των βελονών, που ποικίλλει στη 
βιβλιογραφία έως 10% και είναι σε συγκρίσιμα πο-
σοστά με τις ανοικτές μεθόδους (Kristiansen και 
Kofoed, 1987).

Συμπεράσματα
Η χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης στα 

κατάγματα του ώμου είναι μια εναλλακτική επι-
λογή μικρής παρεμβατικότητας σύμφωνα με τις 
ενδείξεις, απλή, βραχείας νοσηλείας με ελάχιστες 
επιπλοκές, ειδικά σε πολυτραυματίες, όπου οι 
ανοικτές μέθοδοι είναι χρονοβόρες και μπορεί να 
επηρεάσουν την αιμοδυναμική σταθερότητα. Η πα-
ρούσα μελέτη έχει τρεις σοβαρούς περιορισμούς:

Είναι αναδρομική, χωρίς ομάδα ελέγχου1. 

Ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός2. 

Η υπεροχή των γυναικών και η συνυπάρχου-3. 
σα οστεοπόρωση δεν έχει τεκμηριωθεί, ως 
παράγων που επηρεάζει τη σταθερότητα του 
συστήματος
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Παράθεση περιπτώσεων

Εικόνα  3- Προσθιοπίσθια  ακτινογραφία με κάταγμα άνω 
τριτημορίου αριστερού βραχιονίου σε  γυναίκα  59 ετών μετά 

από  πτώση. Παρεκτόπιση του κατάγματος.

Εικόνα  4 -  Προσθιοπίσθια  ακτινογραφία αρ βραχιονί-
ου. Αντιμετώπιση  με σύστημα TGF. Ανατομική ανάταξη του 

κατάγματος

Εικόνα 5 και 6- Προσθιοπίσθια ακτινογραφία  αριστερού 
βραχιονίου 6εβδομάδες και .5  χρόνια μετά την  κάκωση, 

πώρωση του κατάγματος (Το σύστημα TGF αφαιρέθηκε μετά 
12/52)
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