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Περίληψη

Η παροδική υμενίτιδα του ισχίου είναι το πιο κοινό αίτιο επώδυ-
νου ισχίου στα παιδιά. Ασαφής παραμένει ο εκλυτικός παράγοντας 
αυτής και η διάγνωση τίθεται εξ αποκλεισμού άλλων παθήσεων. 
Στη μελέτη αυτή περιγράφεται επί 51 ασθενών της Κλινικής μας η 
διαγνωστική προσέγγιση, η θεραπευτική αντιμετώπιση, τα αποτε-
λέσματα και οι επιπλοκές σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών. Ακολουθεί 
και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Εισαγωγή

Η πάθηση πρωτοπεριγράφηκε από τους Lovett και Morse 
το 1892 υποστηρίζοντας ως αίτιο τη φυματίωση του ισχίου. Ο 
Fairbank το 1926 την ονόμασε nontuberculous coxitis υποστηρί-
ζοντας ότι πρόκειται για υποξεία σταφυλοκοκκική λοίμωξη του 
ισχίου. Έχουν προταθεί κατά καιρούς πολλοί όροι όπως τοξική 
υμενίτιδα, μη ειδική υμενίτιδα, ορώδες ισχίο, διαλείπων ύδραρ-
θρος, ευερέθιστο ισχίο, ισχίο φάντασμα. Εμείς ακολουθούμε με 
τον όρο παροδική υμενίτιδα που έγινε αποδεκτός από την Επι-
τροπή Ορολογίας (Θεοδώρου 1991). Κανένας συγκεκριμένος αι-
τιολογικός παράγοντας δεν έχει ακόμα απομονωθεί. Έγιναν πολ-
λές προσπάθειες ταύτισης συχνά αντικρουόμενες  της παροδικής 
υμενίτιδας του ισχίου με διάφορους παράγοντες χωρίς όμως απο-
τέλεσμα. Ο Spock 1959 προσπάθησε να ενοχοποιήσει την ιογενή 
ή μικροβιακή λοίμωξη για την εμφάνιση παροδικής υμενίτιδας 
του ισχίου. Σε μελέτη 6 ασθενών το 50% είχε υψηλό τίτλο αντι-
γόνων σε ιό ενώ το 39% θετικές καλλιέργειες φαρρυγγικού επι-
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χρίσματος για β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο. Οι Μc 
Intyre (1969) και ο  Donaldson (1955) αναφέρουν 
ένα ποσοστό 20% προηγούμενης αναπνευστικής 
λοίμωξης σε συμφωνία με το Spock. Διαφωνεί 
όμως ο Hardinge (1970) ο οποίος δεν βρήκε καμιά 
ιογενούς ή μικροβιακής λοίμωξης συσχέτιση, σε 
ανασκόπηση 65 ασθενών. Όσον αφορά στην αλ-
λεργία υπάρχουν επίσης αντικρουόμενες γνώμες. 
Ο Edward (1952) παρατηρώντας την ύφεση των 
συμπτωμάτων με χορήγηση αντιισταμινικών υπέ-
θεσε ότι το αίτιο της παροδικής υμενίτιδας του 
ισχίου ίσως είναι αλλεργική αντίδραση σε κάποιο 
λοιμώδη παράγοντα. Οι Nachemson και Scheller 
(1969) είδαν ότι στα παιδιά με παροδική υμενίτι-
δα του ισχίου το 16% είχαν ιστορικό αλλεργικών 
αντιδράσεων ποσοστό παρόμοιο με αυτό του γε-
νικού πληθυσμού. Τέλος και πάλι ο Spock (1959) 
υπέθεσε ότι ίσως η παχυσαρκία προδιαθέτει σε 
παροδική υμενίτιδα του ισχίου λόγω του ότι πολ-
λά παιδιά της μελέτης ήταν παχύσαρκα. 

Υλικό - Μέθοδος 

Το χρονικό διάστημα 1994-2004 αντιμετωπί-
σθηκαν στην Κλινική μας 58 παιδιά με παροδική 
υμενίτιδα του ισχίου, ηλικίας 4 έως 9 ετών. (Μ.Ο 
5,8 έτη). Από αυτά τα 37 ήταν αγόρια και τα 21 
κορίτσια. Η προσβολή αφορούσε στο δεξιό ισχίο 
σε 31 ασθενείς και στο αριστερό σε 27 ασθενείς. 
Η έναρξη των συμπτωμάτων ήταν οξεία σε 49 από 
τους 58 ασθενείς ενώ στους υπόλοιπους 9 προο-
δευτική. Υπήρχε άλγος στο ριζομήριο, τοπική ευ-
αισθησία, χωλότητα, ενώ το σκέλος ήταν σε έξω 
στροφή και οι κινήσεις, τόσο οι παθητικές όσο και 
οι ενεργητικές, ήταν επώδυνες και περιορισμένες. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός σε 
όλους τους ασθενείς. Ο ακτινολογικός έλεγχος 
έδειξε αύξηση του μεσάρθριου διαστήματος σε 
27 ασθενείς. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος έδειξε 
αύξηση του μεσάρθριου διαστήματος σε 49 ασθε-
νείς. Σπινθηρογράφημα έγινε σε 10 ασθενείς για 
να αποκλείσουμε αρχικό στάδιο οστεοχονδρίτι-
δας ή σηπτικής αρθρίτιδας του ισχίου και ήταν 
σε όλους τους ασθενείς αρνητική. Η θεραπευτική 
αντιμετώπιση περιορίστηκε σε κλινοστατισμό με 
δερματική έλξη (1-3Κgr), με το ισχίο σε κάμψη 

30-45ο μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων 
(6-13 μέρες). Δεν χορηγήθηκε κανένα φάρμακο. 
Οι ασθενείς υποβάλλονταν σε κλινικό επανέλεγ-
χο σε δύο εβδομάδες και κλινικό με υπερηχογρά-
φημα σε 6 εβδομάδες, για τυχόν υποτροπή λόγω 
πρώιμης φόρτισης ή εμφάνισης οστεοχονδρίτι-
δας. Έτσι 49 από τους 58 ασθενείς παρακολουθή-
θηκαν για 1-11 έτη δύο φορές το χρόνο με κλινι-
κό, ακτινολογικό και υπερηχογραφικό έλεγχο για 
τα 5 πρώτα χρόνια και στη συνέχεια  μία φορά το 
χρόνο για τα επόμενα 6 έτη. Παρατηρήθηκαν 4 
υποτροπές και 5 οστεοχονδρίτιδες. 

Συζήτηση

Επειδή η διάγνωση της παροδικής υμενίτιδας 
του ισχίου τίθεται από αποκλεισμό άλλων παθή-
σεων πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη δι-
αγνωστική προσέγγιση. Μεγάλη σημασία παίζει 
το ιστορικό, η καλή κλινική εξέταση και η σωστή 
αξιολόγηση των κλινικών σημείων. Σε μια μελέτη 
του Jacobs το 1971 οι 21/62 περιπτώσεις με πα-
ροδική υμενίτιδα του ισχίου, διαγνώστηκαν λαν-
θασμένα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβά-
νουν τη γεν. αίματος, αριθμό λευκών αιμοσφαι-
ρίων, λευκοκυτταρικό τύπο καθώς και την ταχύ-
τητα καθίζησης και τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. 
Στην παροδική υμενίτιδα του ισχίου αυτές είναι 
φυσιολογικές ή ελαφρώς αυξημένες. Γίνεται συ-
γκριτικός ακτινολογικός έλεγχος ισχίων με ακτι-
νογραφία Λεκάνης-Ισχίων προσθιοπίσθια και 
σε βατραχοειδή θέση στις οποίες το μεσάρθριο 
διάστημα του πάσχοντος ισχίου εμφανίζεται φυ-
σιολογικό ή αυξημένο. Πολλοί συγγραφείς προ-
σπάθησαν να συσχετίσουν τη μετατόπιση προς 
τα έξω της σκιάς του θυλάκου, σκιάς που βρίσκε-
ται αμέσως εξωτερικά του ισχίου, με πάχυνσή του 
στην παροδική υμενίτιδα του ισχίου (Ferguson et 
al 1954, Hermel and Albert 1962, Adams 1963). 
Άλλοι συγγραφείς αντικρούουν τον παραπάνω 
ισχυρισμό. Η φαινομενική αυτή προπέτεια αυ-
ξομειώνεται ανάλογα με τη θέση του φυσιολο-
γικού άκρου (Spock 1959) ή με τη γωνία λήψης 
(Vundeputte 1971). Τέλος αυτές οι ασυμμετρίες 
των μαλακών μορίων δεν πρέπει να αποδίδονται 
στην παροδική υμενίτιδα του ισχίου γιατί συχνά 
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έχουν ως αίτιο τη μετατόπιση του βάρους του 
ασθενούς σε ένα ημιμόριο ή τη λοξότητα της λε-
κάνης κατά τη λήψη (Caffey 1978). Το αρθρογρά-
φημα δεν φαίνεται να έχει θέση στη διαγνωστική 
προσέγγιση της παροδικής υμενίτιδας του ισχίου 
(Gershuni 1978). Το υπερηχογράφημα, που είναι 
μια μη ιονίζουσα και μη επεμβατική μέθοδος έχει 
μεγαλύτερη ευαισθησία από την ακτινογραφία 
στην εκτίμηση του υδράρθρου αλλά όταν δεν 
υπάρχουν οστικές βλάβες δεν είναι παθογνωμικό 
(Konerman W., 2002). Η προσπάθεια μελέτης των 
ανιόντων αυχενικών κλάδων του θυλάκου του 
ισχίου με Doppler δεν είχε την ευρεία αποδοχή 
που νόμιζε ο Robben που το πρωτοχρησιμοποίη-
σε (Robben et al 2000). Η παρακέντηση του ισχί-
ου έχει θέση μόνο όταν υπάρχει διαγνωστικό πρό-
βλημα με σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου (Skinner 
et al 2002). Η μαγνητική τομογραφία έχει θέση 
όταν τίθεται ζήτημα διαφορικής διάγνωσης από 
αρχικά στάδια σηπτικής αρθρίτιδας και οστεοχον-
δρίτιδας.  (Lee et al 1999). Η διαφορική διάγνω-
ση της παροδικής υμενίτιδας του ισχίου γίνεται  
από άλλα αίτια επώδυνου ισχίου εξ αποκλεισμού. 
Τα αίτια αυτά είναι: 1) απλές κακώσεις (ιστορι-
κό, αρνητικές ακτινογραφίες), 2) κατάγματα της 
περιοχής (ιστορικό, θετικές ακτινογραφίες), 3) 
σηπτική αρθρίτιδα (αυξημένη Τ.Κ.Ε. και C.R.P. 
όπως και τα λευκά, ακτινογραφικώς αυξημένο 
μεσάρθριο διάστημα με ή όχι βλάβες στα οστά, 
ύδραρθρο στον υπερηχογραφικό έλεγχο, θετική 
παρακέντηση, θετικό σπινθηρογράφημα). Στα 
αρχικά στάδια ανησυχητικοί παράγοντες είναι 
ιστορικό πυρετού, χωλότητα, λευκά> 1200/mm 
και Τ.Κ.Ε.>40mm/h(Kocher et al 1999 και 2004, 
Luhmann et al 2005). 4) οστεοχονδρίτιδα (ηλικία, 
θετικές ακτινογραφίες, ευρήματα στο σπινθη-
ρογράφημα και τη μαγνητική τομογραφία). Στα 
αρχικά στάδια μπορεί να εκτιμηθεί σαν παροδική 
υμενίτιδα του ισχίου. Εδώ μεγάλη βοήθεια παρέ-
χει το σπινθηρογράφημα και η μαγνητική τομο-
γραφία. 5) όγκοι της περιοχής (θετικά ευρήματα 
στις ακτινογραφίες, σπινθηρογράφημα και αξονι-
κή τομογραφία). Κατά τον κλινοστατισμό το ισχίο 
πρέπει να βρίσκεται σε κάμψη 45-60ο για να μην 
έχουμε αύξηση της ενδοαρθρικής πίεσης η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση της μηριαίας κε-

φαλής άρα οστεοχονδρίτιδα. (Kallio και Ryoppy 
1986). Ο κλινικός επανέλεγχος σε δύο εβδομάδες 
είναι χρήσιμος για ανίχνευση υποτροπής λόγω 
πρώιμης φόρτισης (Albert 1962, Landin 1987). Ο 
κλινικός και υπερηχογραφικός επανέλεγχος σε 6 
εβδομάδες μπορεί να επισημάνει υποτροπή, που 
κατά τον Illingworth (1983) μπορεί να συμβεί και 
μετά από χρόνια ή αρχόμενο στάδιο οστεοχον-
δρίτιδας, εάν επιμένει η αύξηση του μεσάρθριου 
διαστήματος έστω και χωρίς συμπτώματα (Eggl 
1999). Αντικρουόμενες απόψεις υπάρχουν και ως 
προς τη χορήγηση φαρμάκων κατά τη διάρκεια 
του κλινοστατισμού. Την άποψη αυτή υποστη-
ρίζουν οι Kermand et al (2002), Hart (1999) ενώ 
αντιτίθενται οι Roseberg-Smith (1956). Τέλος στο 
ερώτημα εάν η παροδική υμενίτιδα του ισχίου 
προκαλεί οστεοχονδρίτιδα ή όχι υπέρ τάσσονται 
οι Donaldson 1955 και Gershuni 1978 ενώ ενα-
ντίον, άποψη με την οποία συμφωνούν και οι συγ-
γραφείς του άρθρου αυτού, οι Kallio (1986) και  
Nachemson (1969). Οι τελευταίοι υποστηρίζουν 
ότι η οστεοχονδρίτιδα που εμφανίζεται αργότερα 
ή είναι επιπλοκή της κακής θεραπείας (όχι ισχίο 
σε κάμψη 45-60ο κατά τον κλινοστατισμό) ή εξ 
αρχής οστεοχονδρίτιδος που είχε διαγνωσθεί λά-
θος ως παροδική υμενίτιδα του ισχίου.

Συμπέρασμα

Η παροδική υμενίτιδα του ισχίου είναι το συνη-
θέστερο αίτιο επώδυνου ισχίου στα παιδιά. Η διά-
γνωση τίθεται εξ αποκλεισμού άλλων παθήσεων 
που προκαλούν και αυτές επώδυνο ισχίο. Ο κλι-
νοστατισμός για 7-10 μέρες με το ισχίο σε κάμψη 
40-60ο και δερματική έλξη είναι η προτεινόμενη 
θεραπεία. Έλεγχος απαιτείται μετά από 14 ημέρες 
κλινικά για τυχόν υποτροπή και μετά από 40 ημέ-
ρες κλινικός και υπερηχογραφικός έλεγχος, ακό-
μα και επί απουσίας ενοχλημάτων, για πρόληψη 
τυχόν αρχόμενης οστεοχονδρίτιδας.
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Abstract

Hip transient synovitis in children. Review of 
literature

S. Parashou, P. Flegas, A. Georgiadis, T. Tefliou-
dis, I. Haritidis.

Α' Orthopeadic Department - Kilkis General 
Hospital

The hip transient synovitis is the most common 
cause of painful hip in chilhood. The causative fac-
tor is unknown. We have the final diagnosis of hip 
transient synovitis by excluding other diseases which 
cause painful hip. In our study we review the litera-
ture and describe our own diagnostic and therapeu-
tic approach. We also present the complications and 
the results after a period of 10 years follow up.

Κey words: hip, children, transient synovitis.
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