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Περίληψη 
Η νόσος των νευροπαθητικών αρθρώσεων ή αρθρώσεις 

Charcot μία χρόνια μορφή εκφυλιστικής αρθροπάθειας που συν-
δέεται με ελάττωση της αισθητικής νεύρωσης των προσβεβλημέ-
νων αρθρώσεων. Οι νευροπαθητικές αρθροπάθειες θεωρούνται 
ότι είναι μία μορφή επιταχυνόμενης οστεοαρθρίτιδας κυριαρχείται 
από την εμφάνιση κακώσεις σε μία άρθρωση που δεν προστα-
τεύεται από τα ιδιοδεκτικά και ανταλγικά αντανακλαστικά. Αυτή η 
διεργασία συνεχίζει μέχρι την τέλεια καταστροφή της άρθρωσης. 
Η αιτιολογία των αρθρώσεων Charcot έχει εμφανίσει μεγάλη ποι-
κιλία κατά τη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής της νοσηρής αυτής 
κατάστασης είναι διαφορετικές νοσηρές καταστάσεις έχουν κατα-
στεί περισσότερα λιγότερο προέχουσες. Μερικοί από τους αιτιο-
λογικούς παράγοντες περιλαμβάνουν σήμερα τη διαβητική νευρο-
πάθεια, τη νωτιάδα φθίση, η συνομιλία και της συγγενή αδιαφορία 
στα αλγεινά ερεθίσματα. Η μορφολογία και η παθογένεση αυτής 
της κατάστασης έχει προκαλέσει έξαρση του ενδιαφέροντος πολ-
λών ερευνητών στο παρελθόν περιλαμβανομένων των Musgrave, 
Charcot. Virchow. Eloesser, Sotto-Hall και Key. 
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Abstract
Anterior Cruciate Ligament (ACL) injuries are a major burden 

on the health care sys-tem with big annual cost. A significant 
proportion of these injuries are caused by non-contact mecha-
nisms and jump-training-type prevention programs are effec-
tive at re-ducing the incidence of these injuries, especially when 
instituted early in the devel-opment of the athlete. A focused 
history and physical examination may strongly suggest an ACL 
injury, but the preoperative diagnostic gold-standard for diagno-
sis re-mains MRI.
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Η νόσος των νευροπαθητικών αρθρώσεων ή 
αρθρώσεων Charcot είναι μία χρόνια μορφή εκφυ-
λιστικής αρθροπάθειας που σχετίζεται με έκπτωση 
της αισθητικής εννεύρωσης των προσβεβλημέ-
νων αρθρώσεων. Η νευροπαθητική αρθροπάθεια 
θεωρούνται ότι αποτελούν μία μορφή επιταχυνό-
μενης οστεοαρθρίτιδας που αφήνει μία άρθρωση 
που δεν προστατεύεται από τα ιδιοδεκτικά και τα 
αναλγητικά αντανακλαστικά της. Αυτή η εξεργα-
σία συνεχίζεται μέχρι την τέλεια καταστροφή της 
άρθρωσης. Οι αντιλήψεις για την αιτιοπαθογένεια 
τις νευροπαθητική αρθροπάθεια έχουν εμφανίσει 
μεγάλη ποικιλότητα διαμέσου των ετών, επειδή 
πολλές διαφορετικής φύσεως νοσηρές καταστά-
σεις ευθύνονται σε άλλοτε άλλο βαθμό. Μερικές 
από αυτές περιλαμβάνουν τη διαβητική αρθροπά-
θεια, τη νωτιάδα φθίση, τη συριγγομυελία και τη 
συγγενή αδιαφορία στο άλγος. Η μορφολογία και 
η παθογένεια αυτής της κατάστασης διέγειρε την 
προσοχή πολλών ερευνητών στο παρελθόν όπως 
των Musgrave, Charcot, Virchow, Eloesser, Sotto- 
Hall και Key.

Η μελέτη της ανατομικής της νόσου τον νευ-
ροπαθητικών αρθρώσεων ή απλά αρθρώσεων 
Charcot έδειξε ότι οι αρχικές αλλοιώσεις λαμβά-
νουν χώρα στο χόνδρο και στο υποκείμενο οστούν. 
Μία σειρά από παραγωγικές εξεργασίες καταλή-
γουν σε υπερπλασία του αρθρικού υμένα. Αυτές 
οι αντιδραστικές εξεργασίες αποτελούν το παθο-
λογοανατομικό υπόστρωμα υποτροπιαζουσών εν-
δοαρθρικών συλλογών (Katz I και συν 1961). Μία 
θεωρία που υποστηρίχθηκε από τους Katz I και 
συν με βάση τη μελέτη 6 περιπτώσεων ασθενών, 
φαίνεται να καταδεικνύει ότι η μυϊκή υποτονία και 
η διάταση του συνδεσμικού συστήματος οδηγεί σε 
υπεξάρθρημα της πάσχουσας άρθρωσης. Άλλοι 
ερευνητές ισχυρίζονται ότι, λόγω της απώλειας 
της ιδιοδεκτικότητας, η άρθρωση καθίσταται χαλα-
ρή και ασταθής (Kozak G 1982). Η νευροπαθητική 
κινητικότητα σε αρθρώσεις καταλήγει στην εμφά-
νιση οστεοφύτων. Η διάβρωση του αρθρικού χόν-
δρου, η ύπαρξη αποσπαστικών οστεοχόνδρινων 
και συμπιεστικών καταγμάτων, οι ενδοαρθρικές και 
εξωαρθρικές εξοστώσεις και η οστεοποίηση των 
συνδέσμων, αποτελούν μερικές από τις επακόλου-
θες επιπλοκές. Ο αρθρικός χόνδρος καταστρέφε-
ται αργά από νεόπλαστο ιστό (Pannus) που εξορ-
μάται από το οστούν και τον αρθρικό υμένα. Αυτός 
ο ιστός αποτελεί το ειδοποιό σημείο διάκρισης 

της οστεοαρθρίτιδας από τις ‘αρθρώσεις Charcot’ 
(Steindler A 1931, Wiseman LW 1956). Ο Potts 
περιέγραψε μια άρθρωση Charcot ως μία παθολο-
γική κατάσταση καταστροφής σε μια προσπάθεια 
περιορισμού της βλάβης, με σκλήρυνση και σχημα-
τισμό νεοπλάστου οστίτη ιστού. Η σκλήρυνση και ο 
σχηματισμός οστεοφύτων δημιουργεί μια άρθρω-
ση με χοντροκομμένη εμφάνιση, με έκτοπο χόνδρο 
και οστούν διαμέσου του αρθρικού υμένα και των 
αρθρικών επιφανειών (Floyd W και συν 1947). 

Αυτές οι παραμορφωμένες αρθρώσεις έχουν 
συσχετισθεί με λοιμώδη, τοξική, τραυματική ή νε-
οπλασματική διακοπή της συνέχειας των περιφε-
ρικών νεύρων, των νευρικών ριζών ή των οπισθο-
πλάγιων δεματίων του νωτιαίου μυελού. Έχουν 
συσχετιστεί, επίσης, με την εμφάνιση αρθρώσεων 
Charcot μία πλειάδα νοσηρών καταστάσεων όπως 
είναι η μεγαλοβλαστική αναιμία, ο σακχαρώδης 
διαβήτης, η πολιομυελίτιδα, η συριγγομυελία και 
η νωτιάδα φθίση (Richardson EG 1987, Wiseman 
LW 1956). Η επίπτωση της αρθροπάθειας επί νω-
τιάδας φθίσης είναι 5% έως 10%. Οι ορολογικές 
εξετάσεις του αίματος και του ΕΝΥ μπορεί να είναι 
αρνητικές στο 50% των ασθενών με νωτιάδα φθί-
ση, οι οποίοι εκδηλώνουν μία άρθρωση Charcot 
(Skull-Jensen J 1952). Ο λόγος ανδρών προς γυ-
ναίκες με νευροπαθητική αρθροπάθεια είναι παρό-
μοιος με την κατά φύλο επίπτωση της νωτιάδας 
φθίσης (Skull-Jensen J 1952). Η απώλεια της αι-
σθητικότητας που σχετίζεται με μηνιγγομυελοκή-
λη είναι η πιο συνηθισμένη νοσηρή οντότητα που 
αποτελεί την βάση της αρθροπάθειας, όταν προ-
σβάλλονται αρθρώσεις στα παιδιά. Η αρθροπάθεια 
αναπτύσσεται σε παιδιά που είναι σε θέση να βαδί-
ζουν (Rodman GP και συν 1959). 

Οι θεωρίες που εξηγούν την παθογένεια της 
άρθρωσης Charcot εμφανίζουν αρκετούς κοινούς 
αιτιολογικούς παράγοντες. Επαναλαμβανόμενες 
καταπονήσεις από ελάσσονες κακώσεις, ή μία με-
μονωμένη μείζονα κάκωση, είναι δυνατόν να συν-
δέονται με την ανάπτυξη μιας νευροπαθητικής 
άρθρωσης. Η ανέπαφη κινητική λειτουργικότητα 
συνυπάρχει με ελάττωση της αίσθησης του άλγους 
και της ιδιοδεκτικότητας της άρθρωσης. Στην πα-
θογένεια της παραμόρφωσης της άρθρωσης συμ-
βάλλουν τόσο οι νευρολογικές διαταραχές όσο και 
μεταβολικά αιτία. Ο συνδυασμός της δράσης των 
παραγόντων οδηγεί στην εξήγηση της ανάπτυξης 
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της άρθρωσης Charcot καλύτερα από οποιαδήπο-
τε μεμονωμένη μηχανική, τροφική ή μεταβολική 
θεωρία (Foster DB και Bassett RC 1947).

 Αν και στη νευροπαθητική αρθροπάθεια απο-
δόθηκε το όνομά του Charcot, άλλοι ερευνητές 
περιέγραψαν νωρίτερα το φαινόμενο. Ο William 
Musgrave του Exeter (1657 - 1721) περιέγραψε 
αρθρίτιδα οφειλόμενη σε αφροδίσιο νόσημα δηλα-
δή επιπλοκές αφροδίσιας αιτιολογίας και μη αφρο-
δίσιας αιτιολογίας ουρηθρίτιδας (Antiquitates 
Britano - Belgicae), ο Musgrave έγραψε 4 τόμους 
αφιερωμένους στην αρθρίτιδα. Σε όλη την έκτα-
ση του έργου του, ζητάει από τον αναγνώστη να 
αναγνωρίσει δευτεροπαθείς ή συμπτωματικές αρ-
θρίτιδες προκαλούμενες από άλλες νοσηρές κα-
ταστάσεις. Περίγραψε επίσης την νευροπαθητική 
αρθρίτιδα σε έναν συφιλιδικό ασθενή, ο οποίος 
κατέληξε με σπασμούς. Η αρθρίτιδα του ασθενούς 
σχετίστηκε με την παράλυση που ανέπτυξε όσο 
ήταν νέος και προσβλήθηκε από τον “κολικό του 
Poitou”. Αν και δεν είναι όλα σαφή, ο Kelly ισχυρί-
ζεται ότι ο Musgrave πιστώνεται με την περιγραφή 
αυτής της κατάστασης πρώτος (Kelly M 1960).

Άλλοι συγγραφείς όπως οι Steindler, Fleming, 
Möller και Floyd ισχυρίζονται ότι ο JK Mitchell από 
τη Φιλαδέλφεια ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε 
σε νευροπαθητικές αρθρώσεις το 1831. Μαζί με τις 
παρατηρήσεις του επί άλλων βλαβών του νωτιαίου 
μυελού και συγκεκριμένες αλλοιώσεις από αρθρο-
πάθεια, ανέπτυξε μία θεωρία για την παθολογική 
ανατομική της αρθρίτιδας. Ο Charcot αποδίδει τα 
εύσημα στον Mitchell για την αναφορά της κατά-
στασης 37 ολόκληρα έτη πριν από τον ίδιο (Floyd 
W et al 1959, Fried K 1979, Holland HW 1952, 
Kelly M 1965, Steindler A 1931). Ακόμη, η προσε-
κτική εξέταση των χειρογράφων του Mitchell δεν 
φαίνεται ότι υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς. 
Στο έργο του «On the new practice in acute and 
chronic rheumatism» ο Mitchell ανέφερε τις περι-
πτώσεις τεσσάρων ιδιωτικών του ασθενών και 8 
από το Pennsylvania Hospital από τους ιατρούς 
Stewardson, Morris και άλλους. Σε μια μεταγενέ-
στερη μελέτη του περιέλαβε 35 ασθενείς. Έφθασε 
να πιστέψει ότι εάν οι ασθενείς δεν απαλλασσό-
ταν από όλα τα πάθη τους, δεν θα είχαν «ρευμα-
τισμούς». Ανέπτυξε τη θεωρία της σπονδυλικής 
προέλευσης των ρευματισμών και μιας ανάλογης 
μορφής θεραπείας της νόσου. Πολλές ανακολου-

θίες υφίστανται στην ανάπτυξη αυτής της θεωρίας. 
Από αυτές τις 47 περιπτώσεις ασθενών σε μόνο 
μία παρατηρήθηκε κάκωση της σπονδυλικής στή-
λης. Περαιτέρω, αυτός ο ίδιος ασθενής με ξηρά 
τερηδόνα ανέπτυξε αρθροπάθεια του γόνατος και 
της ποδοκνημικής στην αντίθετη πλευρά του σώ-
ματός του από την προσβεβλημένη. Αν και ο ασθε-
νής δεν ανταποκρίθηκε στην τυπική θεραπεία αντι-
μετώπισης εκείνων των χρόνων όπως η εφαρμογή 
βδελλών, χορήγηση καθαρτικών, ψυχοθεραπεία 
και ατμίζοντα διαλύματα, δεν υπήρξε ένδειξη ότι ο 
πάσχων σπόνδυλος πιέζει το νωτιαίο μυελό. Εάν ο 
Mitchell παρακολουθούσε τους συναδέλφους του, 
θα μάθαινε ότι οι περισσότεροι από τους ασθενείς 
του θεραπεύονταν χωρίς τη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση που εφάρμοζε. Οι Rodman (Rodman GP et 
al 1959) και ο Kelly (Kelly M 1965) υποστηρίζουν 
την άποψη ότι ο Mitchell δεν είχε καμία πραγματι-
κή ένδειξη για την υποστήριξη των ισχυρισμών του 
(Mitchell JK 1833, Mitchell JK 1831). Έτσι, αν και 
ο Charcot με γενναιοδωρία του παρέσχε την τιμή 
αυτού που έχει κάνει τις πρώτες παρατηρήσεις, εί-
ναι σαφές ότι οι παρατηρήσεις του Mitchell δεν 
έχουν σχέση με την νευροπαθητική αρθροπάθεια 
επί των πραγμάτων (Kelly M 1965).

Άλλοι συγγραφείς αναφέρθηκαν σε μεμονω-
μένες περιπτώσεις ασθενών με νευροπαθητική 
αρθροπάθεια, όπως ο Stanley με μία άρθρωση 
του ισχίου και ο Packard το 1863 (Floyd W 1965, 
Kelly M 1965). Ο επόμενος ερευνητής που μελέ-
τησε τη νοσηρή κατάσταση εκτεταμένα, παρόλα 
αυτά, ήταν ο άνθρωπος εξαιτίας του οποίου η κα-
τάσταση αυτή φέρει το όνομά του, ο Jean-Martin 
Charcot (1825-1893). Ο Γάλλος αυτός νευρολό-
γος διερεύνησε και μελέτησε τον πληθυσμό του 
Salpetriere. Το Salpetriere περιγράφηκε ως το « 
άσυλο της ανθρώπινης δυστυχίας». Αρχικά χτίστη-
κε ως οπλοστάσιο κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
του Λουδοβίκου XIII και αργότερα χρησίμευσε ως 
πτωχοκομείο, γηροκομείο, αναρρωτήριο και άσυλο 
ανιάτων. Κατά τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα, 
στέγαζε περισσότερα από 5.000 πάσχοντες από 
επιληψία, διάφορες νευρώσεις ή λανθάνουσες ψυ-
χώσεις. Ήταν ο τόπος που ο Charcot ανέπτυξε τις 
διδακτικές του μεθόδους πάνω στη βάση ανατομο-
κλινικών παρατηρήσεων. Το έργο του περιλαμβά-
νει μελέτες επί της υστερίας, την ουρική αρθρίτιδα, 
την πολιομυελίτιδα και την πλάγια αμυοτροφική 
σκλήρυνση (Riose W 1959).
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Το 1863 ο Charcot ανέπτυξε μία θεμελιώδη 
περιγραφή των ιδιαίτερων εκείνων σκελετικών 
διαταραχών που σχετίζονται με νευρολογικά νο-
σήματα. Η εργασία του περιλαμβάνει την κλασική 
περιγραφή των βαριών μορφών οστεοαρθρίτιδας 
που συνοδεύουν τη νωτιάδα φθίση. Έδωσε μια 
εξαιρετικής ποιότητας περιγραφή της ανώδυνης 
διόγκωσης και της αστάθειας των γονάτων σε 
ασθενή με « κινητική αταξία» (l’ ataxie locomotrice) 
σε ασθενή με νωτιάδα φθίση. Ο ερευνητής αυτός 
περιέγραψε περίπτωση στρατιώτη που βάδιζε επί 
25 έως 30 χιλιόμετρα την ημέρα. Εντός χρονικού 
διαστήματος έντεκα ημερών από την εισβολή της 
αρθρίτιδας, αμφότερα τα ισχία του εξαρθρώθηκαν. 
Η μελέτη αυτή τον οδήγησε στην πεποίθηση ότι το 
φαινόμενο οφειλόταν σε αυτόματα κατάγματα που 
συνόδευαν τη νωτιάδα φθίση. Κατά τη διάρκεια 
του ίδιου έτους οι Ball και Hervey ήταν σε θέση 
να αναγνωρίσουν μία περίπτωση νευροπαθητικής 
αρθροπάθειας, με την ακριβή εικόνα που έδωσε ο 
Charcot ως αρθροπάθειας που συνοδεύει τη νω-
τιάδα φθίση και οφείλεται σε βλάβες του νευρικού 
συστήματος (Fried K 1979, Henderson VE 1905, 
Sturgardt K 1912).

Ο Charcot ισχυρίστηκε ότι οι βλάβες των αρ-
θρώσεων ήταν αποτέλεσμα της νόσου των τροφι-
κών κέντρων των πρόσθιων κεράτων του νωτιαίου 
μυελού. Πίστευε, επίσης, ότι οι αρθροπάθειες που 
συνοδεύουν τη νωτιάδα φθίση οφείλονταν αμιγώς 
σε εκφύλιση συγκεκριμένων νεύρων με επακόλου-
θη οστική ατροφία. Οι Barré και Babinski θεώρη-
σαν ότι αυτές οι βλάβες ήταν απλώς αποτέλεσμα 
συφιλιδικών αρθριτίδων. Ο Charcot αλλά και άλ-
λοι νευρολόγοι επίσης Γάλλοι, υπέθεσαν ότι η προ-
σβολή του νωτιαίου μυελού ήταν η αιτία του προ-
βλήματος και ότι η τροφική αλλοίωση αποτελούσε 
την εξήγηση της νευροπαθητικής αρθροπάθειας 
(Eloesser L 1917, Knutsson K 1937, Sturgardt K 
1912).

Η Γερμανική σχολή, με κύριους εκπροσώπους 
τους Volmann και Virchow, υιοθέτησε τη μηχανική 
θεωρία. Θεωρούσαν ότι πολλαπλές τραυματικές 
επιδράσεις, μη ανεκτές από τις αισθητικές, προσβε-
βλημένες αρθρώσεις, ήταν το αποτέλεσμα αυτής 
της κατάστασης. Επιπλέον, η εξήγησή του Virchow 
ότι δηλαδή η κατάσταση ήταν το αποτέλεσμα τις 
συφιλιδικές οστεοχονδροπάθειες δεν βοήθησε 
στην ερμηνεία άλλων νοσηρών καταστάσεων που 

παρήγαγαν παρόμοια αποτελέσματα. 

Καθώς ο Charcot προχώρησε την αντίληψή 
του ως προς την νευρογενή αιτιολογία του προ-
βλήματος κατ’ αποκλειστικότητα, ως αποτέλεσμα 
τροφικών του κυκλοφορικού διαταραχών προερ-
χόμενων από εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο νωτι-
αίο μυελό, ο Volmann προχώρησε στην αντίληψη 
ότι υπήρχαν εξωτερικές επιδράσεις στην άρθρωση 
που έχει προδιάθεση για την εμφάνιση της νέας 
αυτής κατάστασης λόγω εκφύλισης του νωτιαίου 
μυελού και απώλειας της εν τω βάθει αισθητικό-
τητας της άρθρωσης. Ο Virchow από την άλλη 
πλευρά θεώρησε ότι οι παθολογοανατομικές αλ-
λοιώσεις άρχιζαν με εξαίρεση, πάχυνση των περι-
αρθρικών ιστών και παραγωγικές εξεργασίες που 
αφορούν στον αρθρικό χόνδρο: στη νωτιάδα φθί-
ση οι αλλοιώσεις της άρθρωσης οφείλονταν σε 
μηχανικές κακώσεις τριβής επί των υπερπλαστι-
κών μαλακυντικών αρθρικών χόνδρων. Αργότερα, 
τόσο ο Volkmann πόσο και ο Virchow θεώ-ρησαν 
ότι οι αλλοιώσεις που χαρακτηρίζουν τη νοσηρή 
αυτή κατάσταση συμβαίνουν λόγω μηχανικής επί-
δρασης, ως αποτέλεσμα της απώλειας των φυσιο-
λογικών ιδιοδεκτικών αντανακλαστικών των νωτι-
αίων νεύρων (Floyd W et al 1959, Foster DB και 
Bassett RC 1947, Steindler A 1931, Virchow R και 
Franke B 1886). 

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, 
άλλοι ερευνητές περίγραψαν περιπτώσεις νευρο-
παθητικής αρθροπάθειας δευτεροπαθών άλλων 
νοσηρών καταστάσεων εκτός από τη σύφιλη. Το 
1873, ο Laborde ανέφερε περίπτωση οστεομυελί-
τιδας που επιπλέχθηκε με νευροπαθητική αρθροπά-
θεια. Το επόμενο έτος, o Buzzard (Buzzard T 1874) 
παρουσίασε μία αναφορά με νευροπαθητικές αρ-
θρώσεις σε ασθενείς με κινητική αταξία. Διέκρινε 
τη νευροπαθητική άρθρωση από την «ξηρά χρόνια 
αρθροπάθεια». Το 1875, ο Weir Mitchell ανέφερε 
περίπτωση μυελίτιδας που συνοδευόταν από αρ-
θροπάθεια. Οι Westphal, Oppenheim, Dejerine και 
Weitzsacker ισχυρίστηκαν το 1831, ότι η αρθρο-
πάθεια ήταν δυνατόν να συμβεί σε κάθε άρθρωση 
πού αποστερούταν την αισθητική της εννεύρωση 
(Buzzard T 1874, Steindler A 1931, Wiseman LW 
1956).

Κατά την ίδια περίοδο, πολλές περιπτώσεις συ-
ριγγομυελίας σχετίστηκαν με αρθρώσεις τύπου 
Charcot. Ο Floyd ισχυρίστηκε ότι οι Schultz και 
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Kahler ανέφεραν αρθροπάθειες σχετιζόμενες με 
συριγγομυελία το 1888. Το 1892 τόσο ο Sokoloff 
όσο και ο Sverdloff ανέφεραν και δημοσίευσαν πε-
ριπτώσεις συριγγομυελικής οστεοαρθροπάθειας. 
Ο Charcot ο ίδιος ανέφερε πολλές περιπτώσεις 
ασθενών νευροπαθητική αρθροπάθεια δευτεροπα-
θή σε συριγγομυελία το 1893. Το 1902 Slesinger 
παρουσίασε λεπτομερή περιγραφή της κατάστα-
σης. Το έργο του, όπως και το έργο του Rodman, 
κατέδειξε ότι το 20 έως 25% των ασθενών με συ-
ριγγομυελία ανέπτυσσαν αυτόματα μία νευροπα-
θητική άρθρωση. Η πιο πιθανή περιοχή προσβολής 
ήταν τα μακρά οστά, οι ώμοι και οι αγκώνες, που 
προσβάλλονταν με συνοδεία εξεσημασμένης ενδο-
αρθρικής συλλογής. Το 1952, ο Skull-Jensen ανέ-
φερε 22 περιπτώσεις συριγγομυελίας, με επτά από 
αυτές να αναπτύσσουν ταυτόχρονα αρθροπάθεια, 
όλες εντοπιζόμενες στα άνω άκρα. Η μελέτη του 
αυτή τον οδήγησε στην πεποίθηση ότι η καταστρο-
φή συνέβαινε χωρίς έκθεση σε κάποιους και ότι η 
αντίληψη του άλγους εξακολουθούσε να υπάρ-
χει στο ήμισυ των προσβεβλημένων αρθρώσεων 
(Floyd W et al 1959, Fried K 1979, Skull-Jensen J 
1952, Wiseman LW 1956).

Η πρώτη περιγραφή σπονδυλογενούς αρθρο-
πάθειας έγινε από το Γερμανό γιατρό Kronig το 
1884. Ανέφερε μια περίπτωση σπονδυλολίσθησης 
σε διαβητικό ασθενή. Ο ασθενής υπέστη κάκωση 
της σπονδυλικής στήλης και σε λίγους μήνες εμφά-
νισε σοβαρή παραμόρφωση της σπονδυλικής στή-
λης με παρά φύση κινητικότητα. Ο Abadie το 1900 
ανέφερε σπονδυλογενή αρθροπάθεια μετά από 
μελέτη 14 περιπτώσεων ασθενών με παραμορφώ-
σεις της σπονδυλικής στήλης. Ο Haenel το 1909 
ανέφερε σπονδυλογενή αρθροπάθεια, την οποία 
περιέγραψε με μεγάλη ακρίβεια, μετά από κλινική 
εξέταση και ακτινολογική διερεύνηση. Παρατήρη-
σε ότι η σπονδυλική στήλη ήταν μεγαλύτερη από 
όσο είναι φυσιολογικά και υπήρξε πυκνός σχηματι-
σμός οστεοφύτων. Η απώλεια του μεσοσπονδυλί-
ου διαστήματος, συνοδευόμενη από κύφωση, πλά-
για παρεκτόπιση και σπονδυλολίσθηση αποτελούν 
άλλα συνοδά προβλήματα, που απαντούν μαζί με 
τις σπονδυλογενείς αρθροπάθειες. Στη σειρά του, 
που αποτελούνταν από 134 περιπτώσεις ασθενών, 
ο Steindler το 1942 κατέδειξε ότι υπήρξε μεγαλύ-
τερος συσχετισμός της σπονδυλογενούς αρθροπά-
θειας σε συνδυασμό με τη νωτιάδα φθίση από ότι 
ήταν αναμενόμενο. Συνήθως, ο κλινικός ιατρός δεν 

έχει υπό έλεγχο τους ασθενείς για την κατάσταση 
αυτή, δεδομένου του ότι συχνά δεν παρατηρούνται 
συμπτώματα ή σημεία (Holland HW 1952, Holland 
HW 1953, Steindler A 1931). 

Ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα αναφορι-
κά με τη φύση των αρθρώσεων Charcot ήταν αυτό 
του Eloesser (Eloesser L 1917). Ο ερευνητής αυ-
τός διευκρίνισε το ρόλο των κακώσεων στην ανά-
πτυξη νευροπαθητικών αρθρώσεων. Μετά διενέρ-
γεια δύο τομών των οπισθίων ριζών των νωτιαίων 
νεύρων σε γάτες προκάλεσε αναλγησία, αναισθη-
σία και αταξία. Στη συνέχεια άφησε ανέπαφη τη 
μία πλευρά προκειμένου να ασκήσει επαρκή έλεγ-
χο των αποτελεσμάτων. Στο πείραμα περιλήφθη-
καν 42 γάτες και επιβίωσαν από 3 μήνες έως τρία 
έτη. Από τις 37 γάτες με διαταραχές της αισθητι-
κότητας στα κάτω άκρα, οι 27 ανέπτυξαν βλάβες 
των οστών ή των αρθρώσεων. Τρεις άλλες από 
τις γάτες του πειράματος υπέστησαν τις κακώσεις 
αρθρώσεων και αυτές όλες εμφάνισαν αρθρώσεις 
τύπου Charcot εντός 3 εβδομάδων. Αυτή η μελέτη 
κατέδειξε ότι η διατομή των οπισθίων ριζών των 
νωτιαίων νεύρων δεν προκαλούσε ατροφία των 
οστών. Δεν υπήρχε επίσης μεταβολή στην εσωτε-
ρική αρχιτεκτονική του οστού, που θα μπορούσε 
να οφείλεται στην έλλειψη αισθητικότητας. Οι δο-
κιμασίες θραύσης και ελαστικότητας και η χημική 
σύσταση βρέθηκαν ότι είναι φυσιολογικές σε, απο-
στερημένα της εννεύρωσής τους, οστά των άκρων. 
Επίσης, δεν υπήρξε απόδειξη ύπαρξης «τροφικών 
νεύρων». Ο Eloesser παρατήρησε ότι τα ζώα που 
υποβλήθηκαν σε μεγαλύτερες έντασης κακώσεις 
ανέπτυξαν μεγαλύτερα ποσοστά προβλημάτων στα 
οστά και στις αρθρώσεις. Ο ερευνητής αυτός θεώ-
ρησε ότι η αρθροπάθεια που αναπτύχθηκε κατά τα 
αρχικά σημεία και συμπτώματα της νωτιάδας φθί-
σης ήταν παρόμοια. Διατύπωσε την άποψη ότι σε 
περιπτώσεις κακώσεων μεγάλης ή μικρής έντασης, 
μαζί με την έλλειψη προστατευτικής αίσθησης του 
άλγους, υπήρξε επαρκής ως προς την εξήγηση της 
φύσης των περισσότερων περιπτώσεων αρθρώ-
σεων τύπου Charcot (Eloesser L 1917). Ο ίδιος 
ερευνητής, επίσης, βρήκε ότι οι αρθρικοί ιστοί δεν 
ήταν πάντοτε ευαίσθητοι σε αλγεινά ερεθίσματα, 
αμφισβητώντας έτσι, την άποψη του ρόλου των 
επαναλαμβανόμενων κακώσεων που απαιτούνται 
για την ανάπτυξη αυτής της κατάστασης. Ο Delano 
το 1946 υπέβαλε σε περαιτέρω δοκιμασία την 
άποψη του Eloesser καθώς περιέγραψε ασθενή με 
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εκφυλιστικές αλλοιώσεις των ισχίων που παρέμει-
νε κατάκοιτος επί 15 έτη (Kelly M 1960). 

Ακόμη και έχοντας αυτό κατά νου, έχουν υπάρ-
ξει πολλές διιστάμενες απόψεις αναφορικά με την 
πραγματική παθογένεια των αρθρώσεων Charcot. 
Ο Key ισχυριζόταν ότι η βλάβη των αρθρώσεων 
Charcot δεν οφειλόταν σε κακώσεις ή σε αλλοιώ-
σεις των αιμοφόρων αγγείων. Θεωρούσε, μάλλον, 
ότι οι τροφικές αλλοιώσεις προκαλούσαν ελάτ-
τωση της αντοχής του οστού, ενώ εξασθενούν τα 
μαλακά μόρια και χαλαρώνουν οι σύνδεσμοι (Key 
JA et al 1958). Ο Skull-Jensen διαφώνησε με τη 
θεωρία του Charcot ως προς την ύπαρξη τροφι-
κών κέντρων, αλλά θεωρούσε ότι οι αλλοιώσεις 
βρίσκονται στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα 
ως αποτέλεσμα της βλάβης του νωτιαίου μυελού 
(Skull-Jensen J 1952). Οι Dreyfus και Zarakowitz 
επίσης παρουσίασαν ενδείξεις, όσον αφορά στη 
δυσλειτουργία του αυτόνομου φυτικού συστήμα-
τος, όταν υπάρχουν νευροπαθητικές αρθρώσεις 
σε συριγγομυελία. Κατά τη μελέτη τους σε δύο 
περιπτώσεις ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, ο 
Foster υποστήριξε ότι η δυσλειτουργία του αυ-
τόνομου νευρικού συστήματος προκαλεί αυξημέ-
νη αντίδραση του σώματος της κάκωσης με συ-
νακόλουθη εμφάνιση άρθρωσης Charcot (Foster 
DB και Bassett RC 1942). Ο Katsuki υπέθεσε ότι 
ένας μηχανισμός χυμών αυξάνει την ενδοτικότητα 
των προσβεβλημένων αρθρώσεων στις κακώσεις. 
Η μελέτη του κατέληγε στο ότι με την παρεντερική 
χορήγηση εκχυλίσματος παραθυρεοειδών αδένων 
ή χλωριούχου ασβεστίου και από του στόματος 
χορήγηση σακχαρόζης διευκολύνει την ανάπτυξη 
αρθρώσεων Charcot σε σκυλιά, των οποίων τα 
άκρα είχαν υποστεί κακώσεις μετά διατομή των 
οπισθίων ριζών των νωτιαίων νεύρων. Καμία άλλη 
μελέτη έκτοτε δεν έχει υποστηρίξει αυτή τη θεω-
ρία (Katsuki S 1952). Μέχρι το 1938, ορισμένοι 
ερευνητές όπως ο Wartenberg ήταν υπέρμαχοι της 
τροφικής θεωρίας. Ο ερευνητής αυτός στη μελέτη 
του απέκλειε την αύξηση της θερμοκρασίας , την 
αύξηση της αρτηριακής και φλεβικής πίεσης, της 
διαταραχές εφίδρωσης και τις διαταραχές των αυ-
τόματων κινητικών αντανακλαστικών, στο επίπεδο 
των νευροπαθητικών κακώσεων, σε ασθενείς με 
νωτιάδα φθίση (Sotto-Hall R. και Haldeman K. O. 
1938). 

Το 1945 ο Fleming Moller ταξινόμησε τις σκελε-

τικές αλλοιώσεις που βρήκε, μετά πρόκληση βλα-
βών των οπισθίων ριζών των νωτιαίων νεύρων, 
στις ακόλουθες ομάδες; νευροπαθητική αρθροπά-
θεια, οστεόλυση και κατάγματα. Αυτά τα προβλή-
ματα ήταν το αποτέλεσμα όχι μόνο της νόσου του 
κεντρικού συστήματος αλλά επίσης των αλλοιώ-
σεων των περιφερικών νεύρων, ως αποτέλεσμα 
λέπρας και συστηματικών/μεταβολικών νοσηρών 
καταστάσεων, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης 
(Fried K 1979). 

Ο Knutsson επίσης θεωρούσε ότι η προϊού-
σα προσπάθεια ήταν το αποτέλεσμα καταγμάτων 
όπως έδειξε στις περιπτώσεις ασθενών του. Στη 
μελέτη του παρουσιάζει μία συγκεκριμένη γυναίκα 
48 ετών πάσχουσα από νωτιάδα φθίση που έπεσε 
δύο φορές και υπέστη κάκωση των ισχίων της, η 
οποία κατέληξε σε δυσχέρεια βάδισης, αλλά χωρίς 
έκλυση άλγους. Μετά παρέλευση 4 ετών ανέπτυ-
ξε αμφοτερόπλευρα ισχία Charcot και αλλοιώσεις 
κατά τη σπονδυλική στήλη, κατανομής Ο2-Ο3 και 
Ο4 - Ο5 (Knutsson F 1937). Ο Steindler μελέτης 
64 περιπτώσεις ασθενών με 94 κακώσεις, που πε-
ριλάμβαναν τόσο ατροφική όσο και η υπερτροφική 
αρθροπάθεια. Η ατροφική μορφή εμφάνιζε οστική 
απορρόφηση και ολική εξαφάνιση λόγω οστεόλυ-
σης των κατεαγότων περάτων και εμφάνιση τεμα-
χίων χωρίς ένδειξη αναγεννητικών εξεργασιών. Η 
υπερτροφική παραλλαγή παρουσίαζαν οι δυνητι-
κές εξεργασίες περιλαμβανομένων σχηματισμού 
περιοχή περιοστικού πώρου και οστεοποίηση του 
ινώδους θυλάκου και των πέριξ μυών. Αυτός ήταν 
ο πρώτος που συμπέρανε ότι η ατροφική και η 
υπερτροφική μορφή ήταν απλά δύο διαφορετικοί 
τύποι και βαθμοί προσβολής της ίδιας νοσηρής κα-
τάστασης (Steindler A 1931). 

Στο απώτερο παρελθόν, οι αρθρώσεις τύπου 
Charcot ήταν το αποτέλεσμα σύφιλης. Για το λόγο 
αυτό, παραγγέλλονταν διαφορετικές εξετάσεις 
για τη θεμελίωση της διάγνωσης. Η αντίδραση 
Wassermann και ορολογικές εξετάσεις του εγκε-
φαλονωτιαίου υγρού ήταν συχνά αρνητικές, πα-
ρόλα αυτά, ακόμη και σε περιπτώσεις ασθενών με 
σκελετική παραμόρφωση. Η πρώιμη ένδειξη αυτής 
της προϊούσας αρθροπάθειας φαινόταν ακτινολο-
γικά. Ο Holland κατέδειξε πέντε περιπτώσεις ασθε-
νών με παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης 
σε ακτινογραφίες πασχόντων από νωτιάδα φθίση. 
Ο Katz με τη βοήθεια ακτινογραφιών κατέληξε στο 
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ότι η συλλογή υγρού εντός της άρθρωσης ήταν 
συνηθισμένο πρώιμο σημείο που κατέληγε σε ήπιο 
ή μαζικό ύδραρθρο, μέχρι τη μαζική παραμόρφωση 
της άρθρωσης. Ο ερευνητής αυτός κατέληξε ότι η 
συλλογή υγρού προκαλούσε διάταση της άρθρω-
σης με διαχωρισμό των αρθρικών επιφανειών από 
το υποκείμενο οστούν. Στη μελέτη του αυτός ο 
ερευνητής επίσης κατέδειξε ότι η παρακέντηση του 
αρθρικού υγρού ήταν μόνο ένα παροδικό ανακου-
φιστικό μέτρο για την κατάσταση αυτή. 

Ο Horwitz κατέδειξε ότι απολύματα του αρθρι-
κού χόνδρου αποπίπτανε εντός του υμένα πρώιμα, 
κατά την εξέλιξή της νευροπαθητικής άρθρωσης 
(Katz I et al 1961). O Holland εσείς κατέδειξε ότι 
οι οστικές εκβλαστήσεις, τις οποίες αποκάλεσε «les 
becs de parraquets» (ράμφος παπαγάλου στη γαλ-
λική) ήταν αποτέλεσμα σπονδυλικής υπερτροφίας. 
Οι σπόνδυλοι σπάνια παραμορφώνονταν ή κατα-
στρέφονταν, οπουδήποτε στην κατώτερη μοίρα της 
θωρακικής και της οσφυϊκής σπονδυλικής στήλης, 
λόγω των αυξημένων καταπονήσεων σε αυτή την 
περιοχή που κατατείνουν στην εμφάνιση αυτού του 
προβλήματος (Holland HW 1953). Όπως και στην 
περίπτωση IV του Katz δηλαδή μιας γυναίκας 56 
ετών με υποκλινικό κάταγμα της μεσοκονδύλιας 
περιοχής της δεξιάς κνήμης κατέδειξε συλλογή 
υγρού εντός της άρθρωσης, υπεξάρθρημα, αυτό-
ματα κατάγματα και εκφυλιστικές αλλοιώσεις των 
οστών με ακτινολογικά σημεία τα οποία, εάν ανι-
χνευθούν πρώιμα, μπορούν να προκαλέσουν την 
εκκίνηση μιας θεραπείας προς ελάττωση της προό-
δου της βραδέως εξελισσόμενης αυτής αρθροπά-
θειας. 

Προκειμένου να επιβραδυνθεί η πρόοδος της 
ανάπτυξης μιας άρθρωσης Charcot, συστήνεται η 
ακινητοποίηση της άρθρωσης που προσβλήθηκε και 
η αποτροπή της μεταφοράς φορτίων στην πάσχου-
σα πλευρά. Οι σπόνδυλοι συνήθως υποστηρίζονται 
με κηδεμόνα ή μια ζώνη, ενώ όταν προσβάλλονται 
τα άκρα συστήνεται βάδιση με τη βοήθεια βακτη-
ρίων. Ακόμη και το 1905 ο Henderson αναγνώρισε 
ότι με τη βοήθεια βακτηρίων και με κλινοστατισμό, 
υπήρχε σημαντική ελάττωση στο ρυθμό αύξησης 
του μεγέθους των αρθρώσεων. Ο ίδιος ερευνητής 
παρατήρησε ότι οι ασθενείς, παρόλο που υποβάλ-
λονται σε κλινοστατισμό, μπορεί να κινούνται και 
να υποβάλλουν σε κακώσεις τον εαυτό τους. Οι 
συλλογές εντός των αρθρώσεων χρειάζονται πα-

ρακέντηση και όσον αφορά στους διαβητικούς 
ασθενείς χρειάζεται να φορούν κατάλληλα υποδή-
ματα. Ο Steindler αντιμετώπισε 42 ασθενείς συ-
ντηρητικά και 12 με χειρουργικές επέμβασης ενώ 
10 παρέμειναν χωρίς καμία θεραπεία. Έτσι, κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι η ευθυγράμμιση αρθρώ-
σεων, η χρησιμοποίηση υποστηρικτικών κηδεμό-
νων ή γύψινων επιδέσμων και η φυσικοθεραπεία 
αποτελούσαν θεραπευτική αντιμετώπιση εκλογής 
(Steindler A 1931). 

Η ενδοαρθρική έγχυση υδροκορτιζόνης ήταν 
χωρίς νόημα και μπορεί να προκαλέσει εκρηκτικό 
πύαρθρο (Sotto-Hall R και Haldeman KO 1938). 
Έχει επίσης συσταθεί ότι η χειρουργική αντιμετώ-
πιση των προσβεβλημένων αρθρώσεων θα πρέ-
πει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, λόγω του ότι 
επέμβαση έχει επιπλοκές. Και η αρθροδεσία είναι 
επέμβαση εκλογής όταν επιχειρείται στα ισχία και 
εμφανίζει συχνότητα επιτυχίας της τάξης του 50%. 
Ο Morris ανέφερε ότι κατά την γνώμη του θα πρέ-
πει να επιχειρείται προκαταρκτικά μία οσφυϊκή 
συμπαθεκτομή, προ της διενέργειας αρθροδεσί-
ας, προκειμένου να αυξηθεί η αιματική παροχή και 
έτσι οι πιθανότητες επιτυχίας της. Παρόλα αυτά, 
ο Wiseman διαπίστωσε ότι άλλοι παράγοντες θα 
πρέπει να διορθώνονται πριν από τη χειρουργική 
επέμβαση, όπως η δυνατότητα του ασθενούς να 
αντέξει την επέμβαση, η βελτίωση της γενικής κα-
τάστασης και η γενική κατάσταση της κινητικής 
ισορροπίας (Floyd W et al 1959, Wiseman LW 
1956). 

Ως ένας καλύτερος τρόπος κατανόησης της θε-
ραπείας και των αιτίων που οδηγούν σε άρθρωση 
Charcot αναπτύχθηκε όταν μια νέα νοσηρά κατά-
σταση εμφανίστηκε στις επιστημονικές αναφορές, 
ως αίτιο της νευροπαθητικής αρθροπάθειας: ο 
σακχαρώδης διαβήτης. 

Ο Jordan το 1936 έδωσε την αρχική κλινική 
περιγραφή του για την νευροπάθεια που σχετίζε-
ται με το σακχαρώδη διαβήτη (Kozac G 1982). Το 
1942, ο Bailey ανέφερε την ανώδυνη καταστροφή 
του ταρσού σε 14 περιπτώσεις ασθενών με χρόνιο, 
εκτός ελέγχου, σακχαρώδη διαβήτη (Bailey CC και 
Root HE 1942). Από το 1959, οι Floyd και Rodman 
γνώριζαν ότι τα οστά του ταρσού, αλλά και άλλες 
αρθρώσεις του ποδιού, αποτελούσαν συνηθισμέ-
νες εντοπίσεις για την ανάπτυξη νευροπαθητικής 
αρθροπάθειας. Οι ερευνητές αυτοί επίσης αναγνώ-
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ρισαν τον σακχαρώδη διαβήτη ως σημαντική αιτία, 
δεύτερη μόνο μετά την νωτιάδα φθίση, ανάπτυξης 
αρθρώσεων τύπου Charcot (Floyd. W et al 1959, 
Rodman GP 1959). Πολύ νωρίτερα, η κλινική 
Joslin το 1947 σε μελέτη σε 17 ασθενείς ανέφε-
ρε συχνότητα 1 προς 100 ανάπτυξης νευροπαθη-
τικών αρθρώσεων σε συσχετισμό με το διαβήτη. 
Μεταγενέστερη μελέτη το 1972 με 101 ασθενείς 
ανέφερε μία συχνότητα της τάξης 1 προς 1680 για 
την ανάπτυξη αυτής της κατάστασης. Αν και η νω-
τιάδα φθίση ήταν η πιο συνηθισμένη αιτία αρθρώ-
σεων Charcot, ο ελαττωμένος αριθμός περιπτώσε-
ων τριτογενούς σύφιλης και η αύξηση του χρόνου 
ζωής των διαβητικών ασθενών, καθιστά σήμερα το 
διαβήτη πρώτη αιτία εμφάνισης αρθρώσεων τύπου 
Charcot. Οι διαβητικοί επίσης που αναπτύσσουν 
νευροπαθητικές αρθρώσεις διανύουν την πέμπτη 
ή έκτη δεκαετία της ζωής τους και υποφέρουν από 
διαβήτη για περισσότερο από 15 έτη. Ο Kozac σε 
μία μελέτη του κατέδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος 
της νευροπαθητικής αρθροπάθειας απαντά στα 
πόδια, το 60% στις αρθρώσεις του ταρσού και των 

μεταταρσίων, το 30% στις μεταταρσιοφαλαγγικές 
αρθρώσεις και λιγότερο από το 10% στην ποδο-
κνημική (Kozac G 1982). 

Έτσι, η κατανόηση της μορφολογίας και της πα-
θογένειας αρθρώσεων τύπου Charcot έχει προχω-
ρήσει από τον καιρό του Musgrave μέχρι σήμερα. 
Οι Charcot, Volkmann, Virchow, Eloesser και πολ-
λοί άλλοι έχουν συμβάλλει στην πρόοδο της κα-
τανόησης της παθολογικής φυσιολογίας των νευ-
ροπαθητικών αρθρώσεων. Τόσο ο ακτινολογικός 
έλεγχος και πολλές μέθοδοι αντιμετώπισης έχουν 
πετύχει την επιβράδυνση της εξέλιξης της πάθη-
σης. Καθώς έχει μειωθεί κατά πολύ η σύφιλη και 
με την αύξηση του χρόνου ζωής των διαβητικών, ο 
σακχαρώδης διαβήτης έχει υποκαταστήσει πλήρως 
την νωτιάδα φθίση ως πρωτογενές αίτιο αρθρώ-
σεων τύπου Charcot. Η συνεχιζόμενη διερεύνηση 
της μορφολογίας, της παθογένεσης και της θερα-
πευτικής αντιμετώπισης των αρθρώσεων Charcot 
θα επιτρέψει την καλύτερη μετώπες ασθενών που 
προσβάλλονται από αυτή την κατάσταση.
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