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Περίληψη

Ο αστράγαλος είναι το δεύτερο σε μέγεθος οστούν του ταρσού, 
με ιδιαίτερα απεικονιστικά χαρακτηριστικά και πρότυπα κακώσεων. 
Η κυρίαρχη εξωστική αιματική παροχή προς τον αστράγαλο προδι-
αθέτει σε σημαντική βλάβη των αγγείων όταν υπάρχουν σοβαρές 
κακώσεις. Επιπροσθέτως, η έλλειψη μυϊκών προσφύσεων και η 
απουσία δευτερογενούς, παράπλευρης αιματικής παροχής μπορεί 
να οδηγήσει σε οστεονέκρωση. Αν και τα κατάγματα του αστραγά-
λου αποτελούν λιγότερο από το 1% του συνόλου των καταγμάτων, 
αυτά προκύπτουν ως αποτέλεσμα κακώσεων υψηλής κινητικής 
ενέργειας και είναι δυνατόν να προκληθούν επιπλοκές και μακρο-
χρόνια νοσηρότητα, άν δεν διαγνωστούν και δεν αντιμετωπιστούν 
κατάλληλα. Ενώ η αρχική αξιολόγηση γίνεται με ακτινογραφίες 
του ποδιού και της ποδοκνημικής, η αξονική τομογραφία συχνά 
πρέπει να διενεργείται προκειμένου να αποτιμηθεί η έκταση του 
κατάγματος, η παρεκτόπιση, η συντριβή, η ενδοαρθρική επέκταση 
αυτού και οι συνοδές κακώσεις. 

Τα κατάγματα του αστραγάλου ταξινομούνται με βάση την ανα-
τομική τους εντόπιση:  αυχένας, κεφαλή και σώμα. Τα κατάγματα 
της κεφαλής του αστραγάλου είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται 
συντηρητικά, αν δεν είναι παρεκτοπισμένα, απαιτείται δε προσεκτι-
κή ακτινολογική και αξονο-τομογραφική αξιολόγηση προκειμένου 
να αναδειχθεί η στροφή, η παρεκτόπιση και η επέκτασή του στον 
αυχένα. Η τροποποιημένη ταξινόμηση κατά Hawkins - Canale των 
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καταγμάτων του αυχένα του αστραγάλου χρησιμοποιείται πιο συ-
χνά, λόγω της απλότητάς της, τη χρησιμότητά της, όσον αφορά 
στην καθοδήγηση της θεραπείας και της προγνωστικής της αξίας, 
καθώς σχετίζεται με τη συνοδό απώλεια της ευθυγράμμισης, με 
επακόλουθο τον κίνδυνο της οστεονέκρωσης. Τα μεμονωμένα κα-
τάγματα του σώματος του αστραγάλου μπορεί να είναι πολύ πιο 
συχνά από όσο θεωρούνταν προηγουμένως. Η ταξινόμηση κατά 
Sneppen περαιτέρω υποδιαιρεί τα κατάγματα του σώματος του 
αστραγάλου σε οστεοχόνδρινα κατάγματα της τροχιλίας, των έσω 
και οπίσθιας απόφυσης και τα διατμητικά και συντριπτικά κατάγ-
ματα του σώματος. Τα κατάγματα της έξω απόφυσης είναι δυνα-
τόν να υποκρύπτονται ακτινολογικά και απαιτούν για τη διάγνωσή 
τους υψηλότερο δείκτη υπόνοιας προκειμένου να επιτευχθεί η δι-
άγνωση. Τα υπαστραγαλικά εξαρθρήματα συνήθως συνοδεύονται 
από κατάγματα που καθιστούν απαραίτητη τη διενέργεια αξονικής 
τομογραφίας μετά από την ανάταξη. Η εξοικείωση με τη μονα-
δική ανατομία του αστραγάλου και τα πρότυπα κακώσεων είναι 
απαραίτητες στον ακτινολόγο για να διευκολυνθεί η ακριβής και 
έγκαιρη διάγνωση.

Talar Fractures and Dislocations:    
A Radiologist’s Guide to Timely Diagnosis and 
Classification

Bischiniotis I., Savvidis M., Giannarakis A.

Abstract
The talus, the second largest tarsal bone, has distinctive 

imaging characteristics and injury patterns. The predominantly 
extraosseous vascular supply of the talus predisposes it to 
significant injury in the setting of trauma. In addition, the lack of 
muscular attachments and absence of a secondary blood supply 
can lead to subsequent osteonecrosis. Although talar fractures 
account for less than 1% of all fractures, they commonly result 
from high-energy trauma and may lead to complications and 
long-term morbidity if not recog nized and managed appropriately. 
While initial evaluation is with foot and ankle radiographs, 
computed tomography (CT) is often performed to evaluate the 
extent of the fracture, displacement, comminution, intra-articular 
extension, and associated injuries. Ta lar fractures are divided by 
anatomic region:  head, neck, and body. Talar head fractures can 
be treated conservatively if nondisplaced, warranting careful 
radiographic and CT evaluation to assess ro tation, displacement, 
and extension into the neck. The modified Hawkins-Canale 
classification of talar neck fractures is most com monly used due 
to its simplicity, usefulness in guiding treatment, and prognostic 
value, as it correlates associated malalignment with risk of 
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subsequent osteonecrosis. Isolated talar body fractures may be 
more common than previously thought. The Sneppen classifica-
tion further divides talar body fractures into osteochondral talar 
dome, lateral and posterior process, and shear and crush commi-
nuted central body fractures. Crush comminuted central body 
frac tures carry a poor prognosis due to nonanatomic reduction, 
bone loss, and subsequent osteonecrosis. Lateral process 
fractures can be radiographically occult and require a higher 
index of suspicion for successful diagnosis. Subtalar dislocations 
are often accompanied by fractures, necessitating postreduction 
CT. Familiarity with the unique talar anatomy and injury patterns 
is essential for radiologists to facilitate appropriate and timely 
management.
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Ο αστράγαλος αποτελεί τον κρίσιμο σύνδεσμο 
μεταξύ του σκέλους και του ποδιού, και διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική κινητικότη-
τα του. Η κίνηση του ποδιού και της ποδοκνημικής 
είναι εμφανώς αναμεμειγμένες στις κακώσεις του 
αστραγάλου. 

Τα κατάγματα του αστραγάλου αποτελούν λι-
γότερο από το 1% όλων των καταγμάτων του 
ανθρώπινου σώματος και μεταξύ 3% και 6% των 
καταγμάτων του ποδιού. Τα κατάγματα του αστρα-
γάλου συνήθως προκύπτουν από κακώσεις υψη-
λής κινητικής ενέργειας. Η βαρύτητα των κακώ-
σεων του αστραγάλου που παρατηρείται αυξάνει 
λόγω της διαθεσιμότητας και της χρήσης μεγαλύ-
τερης ασφάλειας εξοπλισμού που επιτρέπει την 
επιβίωση των ασθενών από βαρύτερα ατυχήματα. 
Οι στρατηγικές αντιμετώπισης και τα λαμβανόμε-
να αποτελέσματα θεραπείας ποικίλλουν, τούτου 
εξαρτώμενου από την εντόπιση και τον τύπο της 
κάκωσης. Εξαιτίας των ιδιαίτερων ανατομικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών του αστραγάλου, 
οι κακώσεις του συχνά προκαλούν επιπλοκές και 
μακροπρόθεσμη ανικανότητα (Shakked RJ και Te-
jwani NC, 2013). Η έγκαιρη διάγνωση και η κα-
τάλληλη κατηγοριοποίηση είναι απαραίτητες για το 
σχεδιασμό της θεραπείας (Adelaar RS 2012 ).

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανασκόπη-
ση της ανατομικής του αστραγάλου και τα πρότυπα 
κακώσεων με έμφαση στο ρόλο που διαδραματί-
ζουν οι απεικονιστικές τεχνικές κατά την αντιμετώ-
πιση και να υπογραμμιστούν τα από προγνωστική 
άποψη σημαντικά χαρακτηριστικά των απεικονιστι-
κών τεχνικών.

Σημεία τεχνικού ενδιαφέροντος 

Η αγγειακή παροχή στον αστράγαλο έχει τρεις 
προέλευσης:  Την οπίσθια κνημιαία αρτηρία, την 
ραχιαία του ποδός αρτηρία και την διατιτραίνουσα 
περονιαία αρτηρία. 

Όταν δεν έχουν παρεκτόπιση τα κατάγματα του 
αυχένα του αστραγάλου αντιμετωπίζονται συντη-
ρητικά. Η ανατομική ανάταξη των οστικών τεμαχί-
ων είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθεί η 

ομαλότητα των επιφανειών της αστραγαλοσκαφο-
ειδούς άρθρωσης και να ελαττωθεί η επίπτωση της 
συνακόλουθης μετατραυματικής αρθροπάθειας και 
της άσηπτης νέκρωσης του οστού. 

Τα συμπιεστικά κατάγματα της τροχιλίας του 
αστραγάλου μπορεί να υποκρύπτονται κατά τον 
αρχικό ακτινολογικό έλεγχο και οι ασθενείς συνή-
θως διαφεύγουν με τη διάγνωση του διαστρέμμα-
τος της ποδοκνημικής.

Η θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται από το 
μέγεθος της έξω απόφυσης του αστραγάλου και 
το βαθμό της συντριβής και της παρεκτόπισης 

Ο κίνδυνος της άσηπτης νέκρωσης και της οστε-
ομυελίτιδας είναι συχνότερα όταν το εξάρθρημα 
του αστραγάλου συνοδεύεται και από ανοιχτό 
τραύμα.

Ανατομική 

Σκελετική ανατομική

Ο αστράγαλος είναι το δεύτερο κατά μέγεθος 
οστούν του ταρσού. Έχει ιδιαίτερο σχήμα και απο-
τελείται από το σώμα, την κεφαλή και τον αυχένα. 
Περίπου τα δύο τρίτα της επιφάνειας του που κα-
λύπτεται από αρθρικό χόνδρο. Ο αστράγαλος στε-
ρείται μυϊκών και τενόντιων προσφύσεων και έτσι 
η αιμάτωσή του εξαρτάται αποκλειστικά από την 
τροχοφόρο κυκλοφορία (Summers NJ και Murdoch 
MM 2012) και για αυτό υπόκειται σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο άσηπτης νέκρωσης.

Η κεφαλή του αστραγάλου καλύπτεται από υα-
λοειδή χόνδρο. Η κεφαλή είναι κυρτή κατά το σχή-
μα και αρθρώνεται προς το σκαφοειδές προς τα 
πρόσω, κατά την αστραγαλοσκαφοειδή άρθρωση 
και την πτέρνα προς τα οπίσω, κατά την πρόσθια 
υπαστραγαλική άρθρωση. Ο αυχένας του αστρα-
γάλου εξορμάται παλαμιαία και εσωτερικά από το 
σώμα του οστού. Η κάτω επιφάνεια του αυχένα του 
αστραγάλου σχηματίζει τον ταρσιαίο σωλήνα και 
συμβάλλει στη δημιουργία του ταρσιαίου κόλπου 
επί τα εκτός. Γεφυρώνει την κεφαλή και το σώμα 
του αστραγάλου, στερείται χόνδρου και είναι εξω-
αρθρικός (εικόνα 1).

Εισαγωγή
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Εικόνα 1. - Φυσιολογική ανατομική του αστραγάλου. 3D-CT: τα κύρια μέρη του οστού. 

Το σώμα του αστραγάλου αρθρώνεται προς την 
πτέρνα διαμέσου διακριτών αρθρικών επιφανει-
ών. Η οπίσθια αρθρική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη 
και βρίσκεται προς τα πίσω και έξω. Η εσωτερική 
αρθρική επιφάνεια είναι μικρότερη και βρίσκεται 
περισσότερο επί τα εντός και αρθρώνεται προς 
το υπέρεισμα του αστραγάλου που είναι απόφυση 
της πτέρνας. Η ανώτερη μοίρα του σώματος του 
αστραγάλου σχηματίζεται από την τροχιλία του 
αστραγάλου που είναι και η αρθρική επιφάνεια της 
κνημοαστραγαλικής άρθρωσης.

Η οπίσθια απόφυση του αστραγάλου εκτείνεται 
προς τα πίσω και έξω από το σώμα και αποτελείται 
από το έσω και το έξω φύμα. Η αύλακα μεταξύ των 
δύο φυμάτων φιλοξενεί τον μακρό καμπτήρα του 
μεγάλου δακτύλου. Το έξω φύμα ποικίλει κατά μέ-
γεθος. Όταν το έξω φύμα εμφανίζει πρόμηκες σχή-
μα, η ανατομική αυτή παραλλαγή ονομάζεται από-
φυση του Stieda. Η μη συνοστέωση του πυρήνα 
οστέωσης του έξω φύματος έχει ως αποτέλεσμα το 
σχηματισμό του τριγωνικού οστού (os trigonum). 
Η βιβλιογραφία δεικνύει μία μεγάλη ποικιλία στη 

συχνότητα εμφάνισης του os trigonum, που κυμαί-
νεται από 1,7% έως 50% (Chao W 2004).

Επί τα εκτός, το σώμα του αστραγάλου σχημα-
τίζει μία, σε ευρεία βάση, τριγωνικού σχήματος, 
έξω απόφυση. Η έξω απόφυση του αστραγάλου 
αρθρώνεται προς την περόνη προς τα άνω, προς 
σχηματισμό της οπίσθιας αρθρικής επιφάνειας 
της υπαστραγαλικής άρθρωσης  (Pastore D et al 
2009).

Αγγειακή ανατομική 

Η αγγειακή παροχή προς τον αστράγαλο έχει 
τρεις προέλευσης:  Την οπίσθια κνημιαία αρτηρία, 
τη ραχιαία του ποδός αρτηρία και την διατιτραίνου-
σα περονιαία αρτηρία (εικόνα 2). Οι κλάδοι οπίσθι-
ου φύματος αρδεύουν τόσο των έσω όσο και το 
έξω φύμα. Η αρτηρία του ταρσιαίου σωλήνα εξορ-
μώνται από ένα σημείο 1 cm κεντρικότερα του δι-
χασμού σε έσω και έξω πελματιαίας αρτηρίας. Στη 
συνέχεια διαδράμει διά του ταρσιαίου κόλπου.



38- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 31, Τεύχος 2 - 2018

Εικόνα 2. - Η αγγειακή παροχή στον αστράγαλο. 

Στο επίπεδο του ταρσιαίου κόλπου, σχηματίζει 
μία αναστόμωση με την αρτηρία του ταρσιαίου 
κόλπου. Η αρτηρία του ταρσιαίου κόλπου εκφύεται 
από μία αναστομωτική αγκύλη μεταξύ της διατι-
τραίνουσας περονιαίας αρτηρίας και της έξω ταρ-
σιαίας αρτηρίας. Η αρτηρία του ταρσιαίου σωλήνα 
αρδεύει τα έξω δύο τρίτα του σώματος του αστρα-
γάλου. Το υπολειπόμενο ένα τρίτο του σώματος 
λαμβάνει κλάδους από τη δελτοειδή, που εξορμά-
ται από την αρτηρία του ταρσιαίου σωλήνα (Gel-
berman RH Και Mortensen WW, 1983).

Το άνω έσω ήμισυ του αυχένα του αστραγάλου 
και η κεφαλή αρδεύονται από κλάδους της πρόσθι-
ας κνημιαία αρτηρίας. Το κάτω έξω ήμισυ μπορεί 
να αρδεύεται από την αρτηρία του ταρσιαίου κόλ-
που ή από κλάδους του αναστομωτικού κλάδου 
της αρτηρίας του ταρσιαίου σωλήνα και της αρτη-
ρίας του ταρσιαίου σωλήνα ή από την ταρσιαία αρ-
τηρία, η οποία εξορμάται από τη ραχιαία του ποδός 
αρτηρία (Mulfinger GL καιTrueta J, 1970).

Διερεύνηση 

Στη κλινική εξέταση των ασθενών με κακώσεις 
του αστραγάλου τυπικά εμφανίζεται οίδημα και αι-
μάτωμα γύρω από την ποδοκνημική καθώς και πε-

ριορισμός του εύρους της κινητικότητας κατά την 
υπαστραγαλική και την μεσοτάρσια άρθρωση. Οι 
ασθενείς συνήθως δεν μπορούν να φορτίσουν στο 
τραυματισμένο κάτω άκρο. 

Οι τυπικές ακτινολογικές προβολές περιλαμβά-
νουν την προσθιοπίσθια, την προβολή του δικρά-
νου της ποδοκνημικής (mortise view) και πλάγιες 
προβολές της ποδοκνημικής καθώς και προσθιοπί-
σθια, λοξές και πλαγιές προβολές του άκρου πο-
δός. Ο λόγος της διενέργειας των προβολών προς 
ανάδειξη του δικράνου είναι η ευθυγράμμιση του 
έσω και του έξω σφυρού παράλληλα προς την 
ακτινολογική τράπεζα, προς καλύτερη θέαση του 
έξω χείλους του αστραγάλου αποτρέποντας την 
επιπροβολή του κάτω πέρατος της περόνης. Αυτή 
η εξιδανικευμένη προβολή μπορεί να επιτευχθεί με 
την τοποθέτηση της ποδοκνημικής σε 15ο έως 20ο 
εσωτερικής στροφής.

Η κατά Canale προβολή διενεργείται προς πε-
ραιτέρω αξιολόγηση των καταγμάτων του αυχένα 
του αστραγάλου, που είναι συχνά λοξά προς τον 
εγκάρσιο ή το οβελιαίο επίπεδο του ποδιού. Η 
προβολή κατά Canale γίνεται με τοποθέτηση της 
ποδοκνημικής σε μέγιστη πελματιαία κάμψη, με 
πρηνισμό του ποδιού κατά 15ο και κατεύθυνση της 
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κεντρικής δέσμης 75° κεφαλικώς. Η προβολή κατά 
Harris της πτέρνας επιτρέπει τη θέαση της οπίσθι-
ας και της έσω αστραγαλοπτερνικής άρθρωσης.

Η αξονική τομογραφία, περιλαμβανομένων της 
στεφανιαίας και οβελιαίας ανασύνθεσης εικόνων, 
συνήθως διενεργείται για να γίνει ο χειρουργικός 
σχεδιασμός εάν υπάρχει κάταγμα του αστραγάλου 
ή υπάρχει ισχυρή υπόνοια προς αυτό από τη μελέ-
τη των απλών ακτινογραφιών (Frawley PA et al 
1995).

Κατάγματα της κεφαλής 

Τα κατάγματα της κεφαλής του αστραγάλου 
αφορούν στην αρθρική επιφάνεια της τροχιλίας 
και της αστραγαλο-σκαφοειδούς άρθρωσης και 
συνήθως συνοδεύονται από εξάρθρημα ή υπεξάρ-
θρημα και κατάγματα των προσκείμενων οστών. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται τα λιγότερα συχνά κατάγ-
ματα του αστραγάλου, που αφορούν στο 5% έως 
10% όλων των καταγμάτων των οστών του ταρ-
σού (Dale JD et al 2013, Pennal GF 1963, Coltart 
WD 1952). Δύο διακριτά καταγματικά πρότυπα 
έχουν περιγραφεί:  ένα με συμπιεστική κάκωση της 
αρθρικής επιφάνειας με εξεσημασμένη συντριβή 
και ένα διαβητικού τύπου κάταγμα (Rammelt S και 
Zwipp H, 2009). 

Οι ασθενείς που φέρουν μεμονωμένο κάταγμα 
της κεφαλής του αστραγάλου εμφανίζονται με άλ-

γος κατά τη ραχιαία μοίρα του μέσου ποδός, οίδη-
μα και εστιακά εντοπισμένη ευαισθησία κατά την 
ψηλάφηση της κεφαλής του αστραγάλου και επώ-
δυνο περιορισμό της κινητικότητας της μεσοτάρσι-
ας άρθρωσης (Rammelt S και Zwipp H, 2009).

Τα κατάγματα της κεφαλής του αστραγάλου συ-
νήθως είναι εμφανή κατά την προσθιοπίσθια, τις 
λοξές και τις πλαγιές προβολές του ποδιού. Το πε-
ρίγραμμα της κεφαλής του αστραγάλου θα πρέπει 
να αξιολογείται προσεκτικά σε όλες τις προβολές 
προκειμένου να αναδειχθεί υποκρυπτόμενο κάταγ-
μα σε παρεκτόπιση (εικόνα 3). Μετά από την απο-
κάλυψη ενός κατάγματος της κεφαλής του αστρα-
γάλου, ή υπάρχει ισχυρή υπόνοια για την ύπαρξή 
του, θα πρέπει να διενεργείται αξονική τομογρα-
φία, προκειμένου να αποτιμηθεί ο βαθμός της πα-
ρεκτόπισης και της στροφής καθώς και η πιθανή 
επέκτασή του στον αυχένα του αστραγάλου.

Ενώ τα μη παρεκτροπισμένα κατάγματα αντι-
μετωπίζονται συντηρητικά, τα παρεκτοπισμένα 
κατάγματα απαιτούν χειρουργική παρέμβαση. Η 
ανατομική ανάταξη των οστικών τεμαχίων είναι 
απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομα-
λότητα της αστραγαλοσκαφοειδούς άρθρωσης και 
να ελαττωθεί η επίπτωση της δευτεροπαθούς με-
τατραυματικής αρθροπάθειας και η άσηπτη νέκρω-
ση της κεφαλής (Hawkins LG, 1970).

Εικόνα 3. - Κάταγμα της κεφαλής του αστραγάλου. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία ποδιού και CT που δείχνει το διατμητικό 
κάταγμα. 
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Κάταγμα του αυχένα του αστραγάλου 

Παραδοσιακά θεωρείται ότι είναι τα συχνότε-
ρα κατάγματα του αστραγάλου (Inokuchi S et al 
1996, Daniels TR και Smith JW, 1993), πρόσφατα 
δε θεωρείται ότι αποτελούν μόνο το 1% όλων των 
καταγμάτων του αστραγάλου (Dale JD et al 2013). 
Αυτή η ανακολουθία μπορεί να προκύπτει από την 
έλλειψη της σαφούς διαφοροποίησης μεταξύ κα-
ταγμάτων του αυχένα και του σώματος του οστού. 
Η ευρέως αποδεκτή ταξινόμηση βασίζεται μόνο 
στην εντόπιση της οπίσθιας καταγματικής γραμμής. 
Εάν η γραμμή του κατάγματος εντοπίζεται προσθί-
ως ή κάτω από την έξω απόφυση του αστραγάλου 
και την αρθρική επιφάνεια της τροχιλίας, το κάταγ-
μα ταξινομείται ως κάταγμα του αυχένα (εικόνα 4) 
(Inokuchi S et al 1996). 

Εικόνα 4. - Καθορισμός των ορίων του αυχένα του αστρα-
γάλου. 

Η σχετικά υψηλή συχνότητα των καταγμάτων 
του αυχένα του αστραγάλου μπορεί να εξηγηθεί 

από τη μικρή εγκάρσια διατομή και από την διείσ-
δυση εντός του οστού των αγγείων, πράγμα το 
οποίο αυξάνει την ευενδοτότητα του αυχένα (Dan-
iels TR και Smith JW, 1993). Ο πιο δεκτός μηχα-
νισμός κάκωσης είναι εκείνος της βίαιης ραχιαίας 
κάμψης του αστραγάλου έναντι του προσθίου αρ-
θρικού χείλους του περιφερικού πέρατος της κνή-
μης, που προηγείται της ρήξης των οπισθίων υπα-
στραγαλικών συνδέσμων. Η συνέχιση άσκησης βίας 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το υπαστραγαλικό 
και τελικά το κνημο-αστραλικό εξάρθρημα. Παρό-
λα αυτά, η συχνά ελλείπουσα κάκωση της κνήμης 
επιβεβαιώνει τη συνθετότητα των εμπλεκομένων 
στην κάκωση δυνάμεων.

Οι Peterson και συν (Peterson L et al 1976) πα-
ρατήρησαν ότι ο συνδυασμός αξονικών καταπονή-
σεων και ραχιαίας κάμψης είναι αυτός που απαιτεί-
ται προκειμένου να παραχθεί κάταγμα του αυχένα 
του αστραγάλου. Οι πρώτες σειρές περιπτώσεων 
ασθενών περιγράφηκαν επί πιλότων αεροσκαφών 
κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και χαρακτηρίστηκαν ως “αστράγαλος του αερο-
πόρου” από τον Anderson (Anderson HG 1919) 
το 1919. Σήμερα τέτοιες κακώσεις απαντούν σε 
συγκρούσεις μηχανοκίνητων οχημάτων και δικύ-
κλων ή σε πτώσεις από μεγάλο ύψος (Dale JD et al 
2013). Τα κατάγματα του αυχένα του αστραγάλου 
συνοδεύονται από κατάγματα της πτέρνας και της 
σπονδυλικής στήλης, που οφείλονται σε εξάντλη-
ση υψηλής ενέργειας βίας. Τα μεμονωμένα κατάγ-
ματα του αυχένα του αστραγάλου δεν επεκτείνο-
νται στην υπαστραγαλική, αστραγαλοσκαφοειδή 
ή κνημοαστραγαλική άρθρωση. Παρόλα αυτά, σε 
μία πρόσφατη μελέτη οι Dale και συν (Dale JD et 
al 2013), διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των κα-
ταγμάτων του αστραγάλου επεκτείνονται προς το 
σώμα ή την τροχιλία του οστού. Ο Hawkins αρχικά 
περιέγραψε ένα σύστημα ταξινόμησης των καταγ-
μάτων του αυχένα του αστραγάλου το 1970, που 
στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τους Canale και 
Kelly (Canale ST και Kelly FB, 1978) το 1978. Εάν 
εντοπιστεί κάθετο στοιχείο κατάγματος διαμέσου 
του αυχένα μπορεί να προσαρμοστεί η τροποποιη-
μένη κατά Hawkins - Canale ταξινόμηση (πίνακας 
1). Αυτό το σύστημα ταξινόμησης βασίζεται στην 
απώλεια της ευθυγράμμισης που σχετίζεται με 
ένα κάθετο κάταγμα του αστραγάλου. Στο τύπο Ι 
εντάσσονται τα λοιπά εκτοπισμένα κατάγματα του 
αυχένα χωρίς υπεξάρθρημα ή εξάρθρημα (εικόνα 
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5). Αυτός ο τύπος κατάγματος συνήθως είναι δυ-
σχερής ως προς τη διάγνωση καθώς η καταγματική 
γραμμή κείται παραλλήλως προς την ακτινολογική 
λυχνία. Η μόνη αγγειακή προσαγωγή που τυπικά 
εμπλέκεται στον τύπο αυτόν της κάκωσης προέρ-
χεται από τα αγγεία που εισέρχονται από τα τρο-
χοφόρα τρήματα της ραχιαίας και της εξωτερικής 
επιφάνειας του αυχένα και εισέρχονται εντός του 
σώματος του οστού. Οι υπολειπόμενες δύο αιμα-
τικές προσαγωγές του σώματος του αστραγάλου 
παραμένουν ανέπαφες. 

Εικόνα 5. - Κάταγμα αστραγάλου κατά Hawkins-Canale 
τύπου Ι, επέκταση της καταγματικής γραμμής προς την πελμα-
τιαία επιφάνεια του οστού και την υπαστραγαλική άρθρωση.  

Αστράγαλος αεροπόρου. 

Στον τύπο ΙΙ εμπίπτουν τα παρεκτοπισμένα κά-
θετα κατάγματα του αυχένα με υπεξάρθρημα ή 
εξάρθρημα της υπαστραγαλικής άρθρωσης, με πιο 
συχνή παρεκτόπιση προς τα εντός παρά προς τα 
εκτός. Η κνημο-αστραγαλική και οι αστραγαλο-
σκαφοειδής άρθρωση παραμένουν σε θέση ανά-
ταξης (εικόνα 6). Εφόσον ολοκληρωθεί το εξάρ-
θρημα μπορεί η κάκωση να καταστεί ανοιχτή. Στις 
κακώσεις τύπου ΙΙ, προσβάλλονται δύο από τις 
τρεις αιματικές παροχές, οι κεντρικοί κλάδοι του 
αυχένα, όπως και στον τύπο Ι, καθώς και τα εισερ-
χόμενα εκ των κάτω αγγεία εντός της οροφής του 
ταρσιαίου κόλπου και του ταρσιαίου σωλήνα. Η 
τρίτη κυρία προέλευση αιμάτωσης, που εισέρχεται 
δια των αγγειακών τρημάτων της έσω επιφάνειας 
του σώματος του αστραγάλου είναι δυνατόν να δι-
ακοπεί επίσης. 

Εικόνα 6. - Κάταγμα κατά Hawkins-Canale τύπου ΙΙ, πλάγια 
προβολή απλής ακτινογραφίας σε αντιπαραβολή προς την 

οβελιαία CT. 

Στον τύπο ΙΙΙ περιλαμβάνονται εμπιεσμένα κα-
τάγματα του αυχένα του αστραγάλου, με υπεξάρ-
θρημα ή εξάρθρημα της υπαστραγαλικής και της 
κνημοαστραγαλικής άρθρωσης. Η αστραγαλοσκα-
φοειδής άρθρωση παραμένει σε ανάταξη (εικό-
να 7). Η οπίσθια και επί τα εκτός εκπυρήνιση του 
αστραγάλου θέτει σε κίνδυνο το οπίσθιο αγγειο-
νευρώδες δεμάτιο (Daniels TR και Smith JW, 1993, 
Canale ST και Kelly FB, 1978). Όλες οι κύριες αι-
ματικές παροχές προς τον αστράγαλο μπορεί να 
υποστούν κάκωση με αυτόν τον τύπο κατάγματος 
του αυχένα του αστραγάλου.
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Εικόνα 7. - Κάταγμα κατά Hawkins-Canale τύπου ΙΙΙ, Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία και 3D CT οβελιαία τομή. 

Στον τύπο IV συμπίπτουν τα παρεκτοπισμένα 
κάθετα κατάγματα του αυχένα του αστραγάλου 
με υπεξάρθρημα ή εξάρθρημα της υπαστραγαλι-
κής, της κνημο-αστραγαλικής και της αστραγαλο-
σκαφοειδούς άρθρωσης (εικόνα 8). Σε αυτόν τον 
τύπο κάκωσης, η διακοπή της αιματικής παροχής 
τόσο στο σώμα όπως και στον τύπο ΙΙΙ, όσο και 
στον αυχένα και την κεφαλή, είναι πιθανή.

Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της κατά 
Hawkins - Canale ταξινόμησης και του κινδύ-
νου άσηπτης νέκρωσης (Canale ST και Kelly FB, 
1978,  Pearce DH et al 2005). Στις περισσότερες 
περιπτώσεις μη παρεκτοπισμένων καταγμάτων του 

αστραγάλου και οι τρεις προελεύσεις αιματικής 
παροχής παραμένουν ανέπαφες. Στα κατάγματα 
τύπου ΙΙ μπορεί να υπάρχει διακοπή της συνέχειας 
της αρτηρίας του ταρσιαίου σωλήνα. Τα κατάγμα-
τα που συνοδεύονται με εξαρθρήματα της κνημο-
αστραγαλικής ή της υπαστραγαλικής άρθρωσης 
(τύπος ΙΙΙ) διακόπτουν τόσο τη συνέχεια της αρ-
τηρίας του ταρσιαίου κόλπου όσο και της δελτοει-
δούς αρτηρίας. Όταν όλες οι αρθρώσεις του ταρ-
σού εξαρθρώνονται, όλες οι αιματηρές παροχές 
προς τον αστράγαλο είναι πιθανόν να υποστούν 
βλάβη, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο άση-
πτης νέκρωσης.

Εικόνα 8. - Κάταγμα κατά Hawkins-Canale τύπου IV. Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία.
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Πίνακας 1
Κίνδυνος οστεονέκρωσης στην κατά Hawkins - Canale ταξινόμηση 

Κάταγμα Περιγραφή Ποσοστό οστεονέκρωσης
Τύπος Ι Μη παρεκτοπισμένα κατάγματα αυχένα 0-15%
Τύπος ΙΙ Κάταγμα αυχένα και αστραγαλοσκαφοειδές εξάρθρημα 20% - 50%

Τύπος ΙΙΙ Κάταγμα αυχένα, αστραγαλοσκαφοειδές εξάρθρημα και 
κνημοαστραγαλικό εξάρθρημα 100%

Τύπος ΙV Κάταγμα αυχένα και εξάρθρημα όλων των αρθρώσεων 100%

Κατά τη διερεύνηση των καταγμάτων του αυχένα 
του αστραγάλου αρχικά διενεργούνται οι τυπικές προ-
σθιοπίσθιες, πλάγιες και λοξές ακτινογραφίες της πο-
δοκνημικής και του ποδιού. Τα κατάγματα του αυχένα 
του αστραγάλου εκτιμώνται καλύτερα με διενέργεια 
πλαγίων ακτινογραφιών της ποδοκνημικής, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση της κάθετης πτώσης. Μία τέτοια πα-
ρεκτόπιση μπορεί να συμβεί τόσο κατά το ραχιαίο - 
πελματιαίο επίπεδο όσο και κατά το εσωτερικό - εξω-
τερικό επίπεδο (Canale ST και Kelly FB, 1978).

Με την ευρεία εισαγωγή της αξονικής τομο-
γραφίας, η προβολή κατά Canale δεν διενεργεί-
ται συχνά, αλλά ακόμη διαδραματίζει ρόλο κατά 
τη διεγχειρητική διενέργεια ακτινογραφιών προς 
εκτίμηση της ανάταξης του κατάγματος του αυχέ-
να του αστραγάλου. Η αξονική ακτινογραφία διε-
νεργείται προκειμένου να διευκρινιστεί αν υπάρχει 
κάταγμα ή κατάγματα και να καθοριστεί η παρε-
κτόπιση καθώς και η ακτινολογική διερεύνηση για 
την παρουσία υποκρυπτόμενων καταγμάτων, όσα 
από αυτά αφορούν στην έξω ή στην έσω απόφυση, 
αποσπαστικά κατάγματα καθώς και οστεοχόνδρινα 
κατάγματα (Dale JD et al 2013).

Η μη επεμβατική αντιμετώπιση συστήνεται μόνο 
για τα πραγματικά μη παρεκτοπισμένα κατάγματα 
του αυχένα του αστραγάλου. Ακόμη και η υποκρυ-
πτόμενη παρεκτόπιση του αυχένα του αστραγάλου 
θα πρέπει να διερευνηθεί. Η σημαντική συνδεσμική 
κάκωση είναι υπαρκτή ακόμη και όταν η παρεκτό-
πιση είναι μικρή (Daniels TR και Smith JW 1993).

Τα περισσότερα κατάγματα τύπου ΙΙ αντιμετωπί-
ζονται με ανοικτή ανάταξη. Οι πρόσφατες μελέτες 
υποδηλώνουν ότι η παρεκτόπιση του κατάγματος, ο 
βαθμός της συντριβής, η έκταση της βλάβης των μα-
λακών μορίων αλλά και η ποιότητα της χειρουργι-
κής ανάταξης, επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης 
οστεονέκρωσης και το τελικό συνολικό αποτέλεσμα 
(Vallier HA et al 2004, Bellamy JL et al 2011). 

Στους τύπους ΙΙΙ και ΙV μπορεί να επιχειρηθεί 

καταρχήν κλειστή ανάταξη στο τμήμα επειγόντων 
προς ανακούφιση της τάσης του δέρματος και για 
να περιοριστούν οι βλάβες των μαλακών μορίων. Η 
οριστική θεραπεία γίνεται με ανοικτή ανάταξη και 
οστεοσύνθεση (Coughlin MJ et al 2014).

Κατάγματα του σώματος του αστραγάλου

Ενώ τα κατάγματα του αστραγάλου είναι ενδο-
αρθρικά εξ ορισμού, τα κατάγματα του σώματος, 
της τροχιλίας του αστραγάλου, της έξω και οπίσθι-
ας απόφυσης και τα διατμητικού και συμπιεστικού 
τύπου του σώματος, είναι δυνατόν να τύχουν της 
ταξινόμησης κατά Sneppen (πίνακας 2).

Πίνακας 2
Η κατά Sneppen ταξινόμηση των καταγμάτων του 

σώματος του αστραγάλου
Τύπος Περιγραφή

A Συμπιεστικά οστεοχόνδρινα κατάγματα της τροχιλίας
B Διατμητικά κατάγματα κατά το στεφανιαίο επίπεδο
C Διατμητικά κατάγματα κατά το οβελιαίο επίπεδο
D Κατάγματα οπισθίου φύματος 
E Κατάγματα πλαγίων φυμάτων
F Συντριπτικά συμπιεστικά κατάγματα 

Η αναφερόμενη επίπτωση των καταγμάτων του 
σώματος του αστραγάλου κυμαίνεται από 13% έως 
61% (Summers NJ και Murdoch MM, 1012, Early 
JS 2004) με αναφερόμενη δυστοκία όσον αφορά 
στην αντιμετώπιση και στην πρόγνωση αυτών των 
διαφορετικών τύπων καταγμάτων.

Γνήσια κατάγματα του σώματος του αστρα-
γάλου

Τα κατάγματα του ιδίως σώματος του αστραγά-
λου είναι δύσκολο να υπολογιστούν καθώς αυτά 
συνοδεύονται και από άλλες κακώσεις. Τα κατάγ-
ματα του σώματος αφορούν στην κνημοαστραγα-
λική άρθρωση, την αστραγαλοπτερνική άρθρωση ή 
και των δύο. Υπάρχουν ποικίλοι τύποι καταγμάτων 
που έχουν περιγραφεί, από απλά κατάγματα 2 τε-
μαχίων, μέχρι εκτεταμένα, πολύ συντριπτικά κατάγ-
ματα και αντίστοιχες κακώσεις (εικόνες 9, 10).
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Τα διατμητικά κατάγματα του σώματος του 
αστραγάλου συνήθως προκύπτουν ως αποτέλε-
σμα αξονικής βίας σε πτώση από μεγάλο ύψος ή 
σε τροχαία ατυχήματα με μηχανοκίνητα τροχοφό-
ρα. Τα συνθλιπτικά, πολύ συντριπτικά κατάγματα 
του σώματος έχουν τη χειρότερη πρόγνωση όλων 
των κακώσεων του σώματος του αστραγάλου 
(Ebraheim NA et al 2008). Γενικώς οφείλονται σε 
πρόσκρουση υψηλής κινητικής ενέργειας. Η συχνό-
τητα οστικής απώλειας ή μη δυνατότητα επίτευ-
ξης ανατομικής ανάταξης είναι υψηλή και συχνά ή 
άσηπτη νέκρωση είναι αναπόφευκτη.

Ενώ η αρχική διάγνωση γίνεται με διενέργεια 
απλών ακτινογραφιών, η αξονική τομογραφία, με 
ανασύνθεση εικόνων κατά το στεφανιαίο και το 
οβελιαίο επίπεδο της ποδοκνημικής, είναι απαραί-
τητη για την αποτίμηση της συντριβής, της ενδοαρ-
θρικής συμμετοχής και του χειρουργικού σχεδια-
σμού (Shakked RJ, Tejwani NC et al  2013, Vallier 
HA et al  2003, Wechsler RJ  et al 1997).

Ο στόχος της αντιμετώπισης των καταγμάτων 
του σώματος είναι η αποκατάσταση της κνημοα-
στραγαλικής και των υπαστραγαλικών αρθρώσεων. 
Η συντηρητική αντιμετώπιση επιφυλάσσεται μόνο 
για τα μη παρεκτοπισμένα κατάγματα. Η πλειονό-
τητα των καταγμάτων του σώματος του αστραγά-
λου είναι παρεκτοπισμένα και απαιτούν χειρουργι-
κή αντιμετώπιση, προκειμένου να αποκατασταθεί η 
ακεραιότητα του οστού και των αρθρικών επιφα-
νειών. Παρόλα αυτά, επιπλοκές, όπως είναι η οστε-
ονέκρωση και η μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα, 
εμφανίζονται συχνά. Στις πιθανότατες επιπλοκές 
περιλαμβάνονται και τα κατάγματα του αυχένα 
του αστραγάλου και ανοιχτές κακώσεις που τα συ-
νοδεύουν (Shakked RJ, Tejwani NC et al  2013, 
Vallier HA et al  2003).

Οστεοχόνδρινα κατάγματα της τροχιλίας

Ο γενικά αποδεκτός μηχανισμός για την πρόκλη-
ση οστεοχόνδρινων καταγμάτων είναι οι κακώσεις 

Εικόνα 9 και 10. - Οι κατανομές των καταγματικών γραμμών στο σώμα και τις αρθρικές επιφάνειες του αστραγάλου.
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Εικόνα 11. - Οστεοχόνδρινα κάταγμα της έξω μοίρας της τροχιλίας του αστραγάλου.

από πρόσκρουση, η οποία προκαλεί κάκωση του 
αρθρικού χόνδρου και του υποχόνδριου οστού. Τα 
συμπιεστικά κατάγματα της τροχιλίας του αστρα-
γάλου μπορεί ακτινολογικά να διαφύγουν της 
προσοχής και ασθενείς συχνά διαγιγνώσκονται ως 
φέροντες διαστρέμματα της ποδοκνημικής. Οι Dale 
και συν (Dale JD et al 2013) διαπίστωσαν ότι το 
31% των καταγμάτων της τροχιλίας διαφεύγουν 
του απλού ακτινολογικού ελέγχου.

Οι όροι βλάβη και κάταγμα έχουν χρησιμοποι-
ηθεί συχνά αδιακρίτως προκειμένου να περιγρα-
φούν οστεοχονδρινα ελλείμματα (OCD). Οι βλάβες 
τύπου OCD παρουσιάστηκαν από τους Berndt και 
McDermott το 2001. Η βλάβη σταδίου 1 συνιστά 

απλή συμπίεση του υποχόνδριου οστού. Οι βλάβες 
σταδίου 2 συνιστούν μερική απόσπαση οστεοχόν-
δρινου τεμαχίου. Οι βλάβες σταδίου 3 συνιστούν 
τέλεια απόσπαση, αλλά χωρίς παρεκτόπιση, του 
οστεοχονδρίνου τεμαχίου. Οι βλάβες σταδίου 4 
συνιστούν τέλεια απόσπαση και παρεκτόπιση του 
οστεοχόνδρινου τεμαχίου. Στις βλάβες σταδίου 5 
περιλαμβάνονται μεγάλες οστικές κύστεις κάτω 
από την αρθρική επιφάνεια της τροχιλίας.

Οι βλάβες που αφορούν στην έξω επιφάνεια 
έχουν την τάση να είναι ρηχές και φυλλιδιοειδείς 
και συμβαίνουν με βίαιη ραχιαία κάμψη και πρηνι-
σμό (εικόνα 11).

Η βλάβη της έξω επιφάνειας συνήθως προκα-
λούν λιγότερα συμπτώματα και τυπικά εντοπίζο-
νται εν τω βάθει και έχουν σχήμα κυπελλοειδές 
και προκαλούνται από πελματιαία κάμψη και υπτι-
ασμό (εικόνα 12). Προκειμένου περί σταθερών και 
μη παρεκτοπισμένων OCD τεμαχίων, η ανάπτυξη 
τριχοειδών τροφοφόρων αγγείων μπορεί να γίνει 

διαμέσου της γραμμής του κατάγματος και συμ-
βάλλει στην επούλωση του ελλείμματος, ενώ τα 
εμπιεσμένα κατάγματα συχνά υπόκεινται σε άση-
πτη νέκρωση (Vallier HA et al 2013, Flick AB και 
Gould N, 1985).
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Κατάγματα του οπισθίου φύματος 

Τα κατάγματα των αποφύσεων πιο συχνά αφο-
ρούν στην έξω απόφυση (κάταγμα Shepherd) 
παρά στην έσω απόφυση (κάταγμα Cedell) (Cedell 
CA 1974). Τα κατάγματα της οπίσθιας υπόφυσης 
προκύπτουν από βίαιη πελματιαία κάμψη, που οδη-
γεί σε συμπίεση την οπίσθια απόφυση μεταξύ της 
κνήμης και της πτέρνας. Αυτό μπορεί να συμβεί με 
απευθείας κάκωση της οπίσθιας μοίρας της ποδο-
κνημικής. Ο πιο αξιόπιστος δείκτης του κατάγματος 
είναι το σημείο του καρυοθραύστη που συνιστά άλ-
γος και κριγμό κατά την πελματιαία κάμψη της πο-
δοκνημικής. Η ευαισθησία εκλύεται έμπροσθεν του 
αχίλλειου τένοντα και οπισθίως του αστραγάλου. 
Το άλγος μπορεί επίσης να γίνει αντιληπτό κατά 
τους χειρισμούς κάμψης και έκτασης του μεγάλου 
δακτύλου και οφείλεται στην κίνηση του μακρού 
καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου στην αύλακα 

που πρόσκειται στο τραυματισμένο οπίσθιο φύμα 
(Paulos LE et al 1983). 

Αυτή η κάκωση θα πρέπει να διαφοροδιαγνω-
στεί από το τριγωνικό οστούν (os trigonum), που 
συνιστά ένα επικουρικό οπίσθιο οστάριο. Κατά τον 
ακτινολογικό έλεγχο, ένα κάταγμα της οπίσθιας 
απόφυσης δείχνει ανώμαλα άκρα (εικόνα 13) με 
ομαλά φλοιώδη άκρα (εικόνα 14). Η διενέργεια 
ακτινογραφιών και στα δύο άκρα είναι περιορισμέ-
νης αξίας, δεδομένου του ότι η παρουσία του τρι-
γωνικού οστού φέρεται ως αμφοτερόπλευρη στα 
δύο τρίτα των περιπτώσεων (McDougall A 1955). 
Εάν οι ακτινογραφίες δείχνουν ακαθόριστα ευρή-
ματα επιβάλλεται η διενέργεια αξονικής τομογρα-
φίας.

Εικόνα 12. - Οστεοχόνδρινα κάταγμα της έσω μοίρας της τροχιλίας του αστραγάλου. 
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Εικόνα 14. - Τριγωνικό οστούν σε πλάγια προβολή. 

Όταν οι ακτινογραφίες δείχνουν ένα τεμάχιο 
εσωτερικά και οπισθίως του αστραγάλου τότε 
πρόκειται περί ενός κατάγματος της οπίσθιας και 
έσω απόφυσης (κάταγμα Cedell). Ο προτεινόμενος 
μηχανισμός κάκωσης είναι η οστική απόσπαση της 
πρόσφυσης του οπίσθιου αστραγαλοπερονιαίου 
συνδέσμου, με την ποδοκνημική σε ραχιαία κάμ-
ψη και πρηνισμό (Cedell CA 1974). Τα κατάγματα 
της οπίσθιας απόφυσης αντιμετωπίζονται τυπικά 
με ακινητοποίηση και αποτροπή της φόρτισης. Η 
αφαίρεση του τεμαχίου μπορεί να αποδειχθεί ότι 
είναι απαραίτητη εάν αποτύχουν τα συντηρητικά 
μέσα (Summers NJ και Murdoch MM 2012, Paulos 
LE et al 1983).

Κατάγματα της έξω απόφυσης του αστραγά-
λου

Τα κατάγματα της έξω απόφυσης του αστραγά-
λου συχνά διαφεύγουν της προσοχής κατά τον αρ-
χικό ακτινολογικό έλεγχο και συχνά εμφανίζονται 
ως επίμονο άλγος γύρω από την εξωτερική μοί-
ρα της ποδοκνημικής μετά από κάκωση με ραχιαία 
υπερέκταση και πρηνισμό του ποδιού (Hawkins LG 
1965).

Η έξω απόφυση του αστραγάλου σχηματίζει την 
πρώτη εξωτερική μοίρα της οπίσθιας υπαστραγα-
λικής άρθρωσης. Το έξω χείλος της αρθρώνεται 
προς την αντίστοιχη αρθρική επιφάνεια του κάτω 
πέρατος της περόνης. Τα κατάγματα της έξω από-
φυσης καλύτερα διερευνούνται στην προσθιοπί-
σθια ακτινογραφία της ποδοκνημικής. Αυτός ο τύ-
πος κατάγματος απαντά ως διακοπή της συνέχειας 
του φλοιού της έξω απόφυσης, εφόσον η εξωτε-
ρική απόφυση βρίσκεται σε απόλυτη συνέχεια με 
την τροχιλία του αστραγάλου. Τα κατάγματα της 
έξω απόφυσης συνήθως διαφεύγουν της ακτινο-
λογικής παρατήρησης κατά τις αρχικές ακτινογρα-
φίες (Hawkins LG 1965). Η διενέργεια αξονικής 
τομογραφίας συχνά είναι απαραίτητη τόσο για την 
απόδειξη όσο και για την εκτίμηση της έκτασης της 
κάκωσης (Ebraheim NA et al 1994). 

Τα κατάγματα της έξω απόφυσης του αστραγά-
λου γίνονται κατά την αξονική καταπόνηση του, σε 
ραχιαία κάμψη ευρισκόμενου, ποδιού, όταν αυτό 
στρέφεται εξωτερικά ή και υπτιάζεται. Ένας μη 

Εικόνα 13. - Κάταγμα της οπίσθιας απόφυσης του αστραγάλου. 
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Εικόνα 15. - Ταξινόμηση των καταγμάτων της έξω απόφυσης του αστραγάλου. Τύποι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

αναμενόμενα μεγάλος αριθμός καταγμάτων της 
έξω άποψης συχνά παρατηρείται σε αθλητές χιο-
νοσανίδας. Τα κατάγματα της έξω απόφυσης αφο-
ρούν στο 2,8% καταγμάτων που παρατηρούνται 
στο άθλημα αυτό και στο 15% όλων των κακώσε-
ων της ποδοκνημικής (Kirkpatrick DP et al 1998). 
Οι ασχολούμενοι με το άθλημα της χιονοσανίδας 
είναι 17 φορές πιο πιθανό να υποστούν κατάγματα 
της έξω απόφυσης από ότι είναι ο γενικός πλη-
θυσμός (Chan GM και Yoshida D, 2003). Επιπρο-
σθέτως, τα μεμονωμένα κατάγματα της έξω από-
φυσης συμβαίνουν δευτεροπαθώς σε συγκρούσεις 
αυτοκινήτων ή πτώσεις από ύψος. Σε μία πρόσφα-
τη μελέτη οι Dale και συν (Dale JD et al 2013) τα 
κατάγματα της έξω απόφυσης υπήρχαν στο 19% 
των καταγμάτων του αστραγάλου σε ασθενείς που 
τραυματίστηκαν σε ατυχήματα με μηχανοκίνητα 
τροχοφόρα και πτώσεις από ύψος. 

Τα κατάγματα της έξω απόφυσης πιο συχνά 
ταξινομούνται σε τρεις τύπους, σύμφωνα προς τα 
κριτήρια Hawkins:  Τα απλά τύπος Ι, τα συντριπτικά 
τύπος ΙΙ και τα φυλλιδιοειδή τύπος ΙΙΙ (εικόνα 15) 
(Hawkins LG 1965). 

Ο τύπος Ι είναι ο πιο συχνός και συνίσταται σε 
παραγωγή ενός μεγάλου τεμαχίου με απλή καταγ-
ματική γραμμή που επεκτείνεται από την αστρα-
γαλοπερονιαία αρθρική επιφάνεια μέχρι την υπα-
στραγαλική άρθρωση (εικόνα 16). Το κάταγμα 
τύπου ΙΙ είναι ένα συντριπτικό κάταγμα και αφο-
ρά σε ολόκληρη την έξω απόφυση (εικόνα 17). Το 
κάταγμα τύπου ΙΙΙ επισυμβαίνει στην περιοχή του 
ταρσιαίου κόλπου και συνήθως απεικονίζεται στις 
πλάγιες ακτινογραφίες (εικόνα 18). 
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Εικόνα 17. - Κατά Hawkins τύπου ΙΙ κάταγμα της έξω απόφυσης του αστραγάλου.

Εικόνα 16. - Κατά Hawkins τύπου Ι κάταγμα της έξω απόφυσης του αστραγάλου Επινέμηση στην αστραγαλοπερονιαία άρθρωση. 
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Εικόνα 18. - Χρόνιο μη πωρωθέν κάταγμα της έξω απόφυσης του αστραγάλου. 

Τα μη παρεκτοπισμένα κατάγματα της έξω 
απόφυσης αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Η ανοι-
κτή ανάταξη και οστεοσύνθεση ενδείκνυται εάν 
η παρεκτόπιση είναι > 2 mm (37). Τα κατάγματα 
που έχουν μέγεθος > 1 cm μπορούν συνήθως να 
αντιμετωπιστούν με οστεοσύνθεση. Τα μικρά συ-
ντριπτικά οστικά τεμάχια μπορεί να χρειαστεί να 
αφαιρεθούν. Η χειρουργική αντιμετώπιση ελαττώ-
νει τον κίνδυνο μετατραυματικής αρθροπάθειας 
της υπαστραγαλικής και βελτιώνει το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα (Summers NJ και Murdoch MM 2012, 
Perera A et al 2010).

Η θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται από το 
μέγεθος του κατάγματος της έξω απόφυσης του 
αστραγάλου και το βαθμό συντριβής και της παρε-
κτόπισης. Τα μικρά ή τα ελάχιστα παρεκτοπισμένα 
τεμάχια είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται συντη-
ρητικά (Hawkins LG 1965, Perera A et al 2010). 
Προκειμένου περί μεγαλύτερων οστικών τεμαχίων 
συνιστάται ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση, για 

να αποκατασταθεί η υπαστραγαλική και η κνημοα-
στραγαλική αρθρική ομαλότητα. Εάν το κάταγμα 
είναι πολυσυντριπτικό ή συνοδεύεται από σημαντι-
κή ενδοαρθρική συμμετοχή συνιστάται η αφαίρεση 
των ελεύθερων οστικών τεμαχίων (Hawkins LG 
1965, Perera A et al 2010).

Αναφορικά προς τη θεραπευτική αντιμετώπιση 
των καταγμάτων της έξω απόφυσης οι Perera και 
συνεργάτες (Perera A et al 2010) θεωρούν ότι τα 
κατάγματα τύπου Ι είναι καλύτερα να αντιμετωπί-
ζονται με ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση, τα 
κατάγματα τύπου II με εκτομή και τα κατάγματα τύ-
που III με ακινητοποίηση και αποφυγή φόρτισης.

Εάν η αρχική κάκωση διαλανθάνει της προσο-
χής, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ψευδάρ-
θρωση του οστικού τεμαχίου που δεν έγινε αντι-
ληπτό (εικόνα 18). Αυτοί οι ασθένειες μπορούν να 
αντιμετωπίζονται με εκτομή για τα μικρότερα τεμά-
χια ή οστεοσύνθεση για τα μεγαλύτερα τεμάχια.

Εξάρθρημα του αστραγάλου

Ο αστράγαλος βρίσκεται μέσα σε τρεις αρθρώ-
σεις την κνημοαστραραγαλική, την αστραγαλο-
πτερνική (υπαστραγαλική) και την αστραγαλοσκα-
φοεδή. Το εξάρθρημα ή το υπεξάρθρημα μπορεί να 
συμβεί σε καθεμία από τις αρθρώσεις αυτές ή σε 
συνδυασμό.

Εξάρθρημα της υπαστραγαλικής

Το εξάρθρημα της υπαστραγαλικής είναι μία σπά-
νια κάκωση που αφορά στην απώλεια των γειτονι-

κών σχέσεων μεταξύ του αστραγάλου, του σκαφο-
ειδούς και της πτέρνας, ενώ η κνημο-αστραγαλική 
και η πτερνο-κυβοειδής άρθρωση παραμένουν 
ανέπαφες, όσον αφορά στη σύνταξη των αρθρι-
κών επιφανειών τους. Αυτή η κάκωση αναφέρεται 
και ως περιαστραγαλικό εξάρθρημα (Barber JR et 
al 1961, Smith H 1937), ως subtalo pedis luxatio 
ή εξάρθρημα του οπισθίου ποδός. Ο μηχανισμός 
του υπαστραγαλικού εξαρθρήματος είναι η κάκω-
ση του σε πελματιαία κάμψη ευρισκόμενο ποδιού, 
είτε σε υπερπρηνισμό, με αποτέλεσμα εξάρθρημα 



51- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 31, Τεύχος 2 - 2018

της έσω υπαστραγαλικής άρθρωσης στο 80% των 
περιπτώσεων (Saltzman C και Marsh JL 1997), ή 
λόγω υπτιασμού με αποτέλεσμα το έξω υπαστρα-
γαλικό εξάρθρημα σε ποσοστό 17%. Έχουν επίσης 
περιγράφει πρόσθια και οπίσθια υπαστραγαλικά 
εξαρθρήματα αλλά είναι σπάνια (Lasanianos NG 
et al 2011, Zimmer TJ και Johnson KA 1989). Το 
υπαστραγαλικό εξάρθρημα παρατηρείται τόσο επί 
κακώσεων υψηλής όσο και επί κακώσεων χαμηλής 
κινητικής ενέργειας (Grantham SA 1964).

Η ορολογία που χρησιμοποιείται για περιγράψει 
το υπαστραγαλικό εξάρθρημα αναφέρεται σε μια 
περιαστραγαλική παρεκτόπιση του ποδιού. Το έξω 
υπαστραγαλικό εξάρθρημα είναι πιο σπάνιο και θε-
ωρείται ότι προκύπτει ως αποτέλεσμα εξάντλησης 
υψηλής κινητικής ενάργειας που ωθεί την κεφαλή 
του αστραγάλου επί τα εκτός με παρεκτόπιση του 

υπόλοιπου (πρόσθιου) ποδιού επί τα εκτός (εικόνα 
19). Τα έξω υπαστραγαλικά εξαρθρήματα συχνά 
συνοδεύονται από κατάγματα και μπορεί να κα-
ταλήξουν σε σοβαρές επιπλοκές, όπως η άσηπτη 
νέκρωση του αστραγάλου και η αστάθεια του σκα-
φοειδούς και της υπαστραγαλικής. Επιπροσθέτως, 
η μετατραυματική αρθροπάθεια της υπαστραγα-
λικής μπορεί να επέλθει και να απαιτειθεί τριπλή 
αρθρόδεση. Η άμεση ανάταξη των έξω υπαστρα-
γαλικών εξαρθρημάτων είναι απαραίτητη προκει-
μένου να αποφευχθούν νευροαγγειακές βλάβες. 
Η παγίδευση του τένοντα του οπισθίου κνημιαίου, 
του μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου, του 
θυλάκου της άρθρωσης ή η παγίδευση των οστι-
κών τεμαχίων, συνήθως  απαιτεί ανοικτή ανάταξη 
(Bibbo C et al 2003).  

 

  
Εικόνα 19. - Υπαστραγαλικό εξάρθρημα. Πλάγια και προσθιοπίσθια απλή ακτινογραφία και πλάγια 3 D CT πλάγιας προβολής. 
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Η διάγνωση του υπαστραγαλικού εξαρθρήμα-
τος συνήθως γίνεται από τις προσθιοπίσθιες, τις 
πλάγιες και τις λοξές ακτινολογικές προβολές του 
ποδιού και της ποδοκνημικής. Η φύση της παρα-
μόρφωσης συνήθως περιορίζει την τοποθέτηση 
του τραυματισμένου σκέλους στην ακτινολογική 
τράπεζα. Η γνώση του ότι η κεφαλή του αστρα-
γάλου και το σκαφοειδές πρέπει να απεικονίζονται 
σε συναρμογή σε όλες τις προβολές, περιορίζει την 
πιθανότητα το εξάρθρημα να διαλάθει της προ-
σοχής. Τα έσω υπαστραγαλικά εξαρθρήματα προ-
κύπτουν ως αποτέλεσμα πελματιαίας πτώσης του 
σκαφοειδούς σε σχέση προς την κεφαλή και εσω-
τερική παρεκτόπιση της πτέρνας σε σχέση προς τον 
αστράγαλο. Η αστραγαλοσκαφοειδής ενσφήνωση 
μπορεί να αποτρέψει την ανάταξη και ως εκ τού-
του θα πρέπει να διαγιγνώσκεται (Christensen SB 
et al 1977).

Μετά την ανάταξη διενεργούνται προσθιοπίσθι-
ες και πλάγιες ακτινογραφίες του ποδός προκειμέ-
νου να πιστοποιηθεί το ιδεώδες αποτέλεσμα. Επί 
απουσίας της παραμόρφωσης, οι μετά την ανάταξη 
ακτινογραφίες συνήθως είναι καλύτερης ποιότη-
τας από αυτές που διενεργούνται επειγόντως και 
τα κατάγματα είναι πιο εμφανή. 

Η πλειονότητα των υπαστραγαλικών εξαρθρη-
μάτων συνοδεύονται από κατάγματα του οπίσθι-
ου ποδός, περιλαμβανομένων οστεοχόνδρινων 
καταγμάτων, καταγμάτων της πτέρνας και καταγ-
μάτων του οπισθίου φύματος του αστραγάλου. 
Τα ενδοαρθρικά και τα οστεοχόνδρινα κατάγματα 
είναι ιδιαίτερα συχνά, αποτελώντας το 50% έως 
70% όλων των υπαστραγαλικών εξαρθρημάτων 
και το 100% των έξω υπαστραγαλικών εξαρθρη-
μάτων (DeLee JC και Curtis R 1982) και η πλειονό-
τητα αυτών απαντά στην υπαστραγαλική άρθρωση 
(Christensen SB et al 1977). Αυτά τα κατάγματα 
είναι λιγότερο συχνά σε έσω εξαρθρήματα και 
αφορούν στο 12%-38% των κακώσεων (DeLee JC 
και Curtis R 1982). Τα συνοδά ενδοαρθρικά κατάγ-
ματα είναι δύσκολο να ταυτοποιηθούν στις απλές 
ακτινογραφίες και η παρουσίασή τους μπορεί να 
αποτρέψει την ανατομική ανάταξη και να επιβα-

ρύνει τη συνολική πρόγνωση. Έτσι, η διενέργεια 
αξονικής τομογραφίας μετά την ανάταξη έχει καθι-
ερωθεί για να ανιχνεύονται με πιο μεγάλη ακρίβεια 
αυτά τα κατάγματα.

Εξάρθρημα του αστραγάλου

Το εξάρθρημα του αστραγάλου από όλες τις 
αρθρώσεις του, γνωστό και ως παναστραγαλικό 
εξάρθρημα καθώς και luxatio tali totalis - ολικό 
εξάρτημα του αστραγάλου, είναι μία καταστροφική 
και σπάνια κάκωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα 
εξάντλησης υψηλής κινητικής ενέργειας. Αυτή η 
κάκωση είναι σπάνια και στην πρόσφατη βιβλιο-
γραφία, την αναφερόμενη στο ολικό εξάρτημα του 
αστραγάλου, η παρουσία της είναι περιορισμένη 
(Karampinas PK et al 2014). Σχεδόν όλες οι πε-
ριπτώσεις αναφέρονται σε ανοικτές κακώσεις. Οι 
περισσότερες αναφορές περιγράφουν ένα τραύμα 
στην πρόσθια επιφάνεια της ποδοκνημικής με έναν 
εξαρθρωμένο αστράγαλο επί τα εκτός (εικόνα 20). 
Όταν συμβαίνουν αυτές οι κακώσεις με παρουσία 
ανοικτού τραύματος, ο αστράγαλος φέρει συνήθως 
συνοδά κατάγματα που αποσπώνται ή υπολείπο-
νται του σώματός του οστού που το ίδιο δεν φέρει 
κάταγμα και ο αστράγαλος δεν έχει τις προσφύσεις 
των μαλακών μορίων πάνω του. Οι αρχικές ακτι-
νογραφίες συνήθως λαμβάνονται με μη συμβατική 
τοποθέτηση του ασθενούς επί της ακτινολογικής 
τράπεζας. Μετά την αρχική ανάταξη, διενεργείται 
αξονική τομογραφία προς περαιτέρω χαρακτηρι-
σμό των συνοδών κακώσεων. 

Παρά τη σιγή πρόσφατων αναφορών, συνιστά-
ται επανεμφύτευση του εξαρθρωμένου αστράγα-
λου, όταν είναι εφικτή (Karampinas PK et al 2014). 
Η μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων απαιτεί 
ανοιχτή ανάταξη. Ο κίνδυνος άσηπτης νέκρωσης 
και οστεομυελίτιδας είναι μεγαλύτερος, όταν το 
εξάρθρημα του αστραγάλου είναι ανοικτό.
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Εικόνα 20. - Ολικό εξάρθρημα του αστραγάλου.

Συμπεράσματα 
Η ακριβής εντόπιση, η ταξινόμηση και η αντι-

μετώπιση των κακώσεων του αστραγάλου μπορεί 
να αποτελεί μία πρόκληση θεραπευτική και οφεί-
λεται στα μοναδικά ανατομικά χαρακτηριστικά 
του αστραγάλου και τα υπόλοιπα υπολανθάνοντα 
ακτινολογικά ευρήματα αυτών των κακώσεων. Η 
εξοικείωση με αυτά τα απεικονιστικά ευρήματα 

είναι απαραίτητη προκειμένου να τεθεί εγκαίρως 
η διάγνωση και η ταξινόμηση των κακώσεων του 
αστραγάλου. Η ακριβής ανάταξη και η ταξινόμηση 
των καταγμάτων του αστραγάλου και των εξαρ-
τημάτων των γύρω από αυτόν αρθρώσεων είναι 
απαραίτητα για την αποτελεσματική καθοδήγηση 
της αντιμετώπισης και τη βελτιστοποίηση των λαμ-
βανομένων θεραπευτικών αποτελεσμάτων.
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