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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 αποτε-
λεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελληνικής 
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, 

Οι ελλειμματικές πολιτικές που κυριάρχησαν 
κατά τα τελευταία έτη με επιταχυνόμενη ένταση σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ιδιαίτε-
ρα στους χώρους της Υγείας - Πρόνοιας αλλά και 
της Παιδείας κατέτειναν στην αποτύπωση και επι-
δείνωση του σημερινού χάους που ούτως ή άλλως 
χαρακτήρι-ζε το χώρο. Κύριο χαρακτηριστικό του 
είναι η τάση αποδόμησης ολόκληρου του σύγχρο-
νου οικοδομήματος. Ως αποτέλεσμα αυτών των 
φαινομένων παρατηρούμε την υποχώρηση του ζή-
λου για νέες τεχνολογικές εφαρμογές, η εισαγωγή 
ων ο-ποίων θα σήμαινε την πίστωση μεγάλων πο-
σών που σήμερα είναι κατά πολύ δυ-σκολότερο να 
εξοικονομηθούν.

Είναι αλήθεια ότι στις χώρες κυρίως κατανάλω-
σης των επιτευγμάτων της τεχνολογικής προόδου 
όπως είναι η δική μας, για πολύ χρόνο κυριάρχησε 
η αντιγραφή ή πιο καλά κατανάλωση κεφαλαίου 
αυτενέργειας που παράγεται αλλαχού. 

Είναι από αρχαιοτάτων χρόνων βεβαίως γνω-
στό ότι στην Επιστήμη και στην Τέχνη δεν υπάρχει 
παρθενογένεση. Η κατανάλωση στοιχείων πολιτι-
σμού που έχουν επιτευχθεί σε άλλα μέρη του Κό-
σμου είναι καθόλα νόμιμη. Εκείνο ό-μως που τη δι-
αφοροποιεί προς την κατεύθυνση της επαγωγικής 

και επομένως δημιουργικής αφομοίωσης είναι η 
ανάλυση και η προσθήκη των ιδιαίτερων ε-κείνων 
χαρακτηριστικών που την εξορθολογούν στις δι-
αρκώς νέες δημιουργού-μενες συνθήκες και την 
αξιοποιούν σε χρόνο, τόπο αλλά και τρόπο προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου. Έτσι, ακόμη και 
αν είναι αναγκαστικά μικρή και τα-πεινή η πνευμα-
τική παραγωγή πρέπει να κοινολογείται όχι μόνον 
επειδή έτσι καλλιεργείται το επικοινωνιακό αισθη-
τήριο αλλά και προωθείται η επιδιωκόμε-νη κοινή 
αντίληψη των διαλαμβανομένων. 

Η αποτύπωση όλων αυτών των ιδεών στον γρα-
πτό λόγο αποτελεί για κάθε πνευματικό άνθρωπο 
και επομένους για τους Ορθοπαιδικούς, οι οποίοι 
παρά τον κατ’ εξοχήν χειρωνακτικό χαρακτήρα του 
έργου τους ταυτοχρόνως διακρίνονται και από βα-
θιά πνευματικότητα. 

Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι Καλές Γιορ-
τές και Ευτυχισμένο και δημιουργικό το Νέο Έτος 
2015. 

Με εκτίμηση

Ιωάννης Στ. Μπισχινιώτης

Γράμμα από τον εκδότη
Πολύγυρος 14 Δεκεμβρίου 2014
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Η Σπονδυλική στήλη εμφανίζει ένα ευρύ φάσμα 
κινήσεων κάμψης, έκτασης και στροφής. Η δυνα-
τότητα αυτή, οφείλεται στις ιδιότητες των μεσο-
σπονδυλίων δίσκων που διαθέτουν, όπως ελαστι-
κότητα, απορρόφηση ενέργειας, ανακατανομή των 
φορτίων που ασκούνται στη σπονδυλική στήλη. 

Οι ιδιότητες αυτές με τη σειρά τους, οφείλονται 
στη δομή του δίσκου, τη λειτουργική του κατα-
σκευή και την εμβιομηχανική του ικανότητα.

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος παίζει σημαντικό 
ρόλο στη μηχανική λειτουργία της σπονδυλικής 
στήλης, επιτρέποντας την απορρόφηση και την κα-
τανομή των φορτίων, όπου κατανέμονται κατά τη 
φόρτιση και κίνηση της σπονδυλικής στήλης.

Οι 23 μεσοσπονδύλιοι δίσκοι οι οποίοι απαρ-
τίζουν τη σπονδυλική στήλη, αυξάνουν σε ύψος 
και διάμετρο κατά την διάρκεια της σκελετικής 
ανάπτυξης, με κατεύθυνση από την αυχενική στην 
οσφυϊκή μοίρα.

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο μεσοσπονδύλιο 
δίσκο μπορεί να είναι είτε:

συμπιεστικές (πτώση εξ ιδίου ύψους ή από • 
ύψος, τροχαία ατυχήματα)

διατατικές (κάμψη, έκταση, στροφή)• 

διατμητικές (αξονική περιστροφή)• 

συνδυασμός δυνάμεων (εικ. 1)• 

Εικόνα 1. - Κύριες καταπονήσεις επί του μεσοσπονδυλίου 
δίσκου.

Κατανοώντας την εμβιομηχανική του μεσοσπον-
δυλίου δίσκου, τα ιστικά στοιχεία, τα οποία απαρτί-
ζουν το δίσκο είναι, ο εξωτερικός ινώδης δακτύλιος 
(Annulus Fibrosus), ο εσωτερικός ινώδης δακτύλι-
ος, ο πηκτοειδής πυρήνας (Nucleus Pulposus) και οι 
τελικές χόνδρινες πλάκες (Cartilaginous Endplate) 
(εικ. 2).

Εικόνα 2. - Δομή του μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Μηχανισμοί και 
επιπτώσεις εκφύλισης 

  του μεσοσπονδυλίου δίσκου
Κ. Δακής

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Κοζάνη
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Ο εξωτερικός ινώδης δακτύλιος σχηματίζεται 
από πυκνά ινώδη πετάλια, που αποτελούνται από 
κολλαγόνο τύπου I και είναι συνήθως ινοβλάστες 
ή ινοκύτταρα.

Ο εσωτερικός ινώδης δακτύλιος σχηματίζεται 
από ινοχόνδρινα πετάλια, που αποτελούνται από 
κολλαγόνο τύπου II και είναι χονδροκύτταρα.

Ο ινώδης δακτύλιος είναι πλούσιος σε κολλα-
γόνο και αποτελείται από κυκλοτερείς μεμβράνες 
κολλαγόνων ινών, όπου περικλείουν τον πηκτοειδή 
πυρήνα.

Ο πηκτοειδής πυρήνας πλούσιος σε πρωτεογλυ-
κάνες, αρχικά αποτελείται από κύτταρα νωτιαίας 
χορδής, ενώ αργότερα κατά την διάρκεια της σκε-
λετικής ανάπτυξης παρατηρούνται χονδροκύτταρα. 

Η εξωτερική επιφάνεια του ινώδη δακτυλίου 
αποτελείται από νευρικές απολήξεις, οι οποίες 
προσδίδουν άλγος, μέσω μηχανοϋποδοχέων, κατό-
πιν μηχανικού ερεθισμού ή οπίσθιας προβολής ή 
ρήξεως του δακτυλίου.

Η αιμάτωση του ινώδους δακτυλίου είναι περιο-
ρισμένη και εκτελείται μόνο στη περιφέρεια από αι-
μοφόρα αγγεία, με διάρκεια ζωής τρεις δεκαετίες.

Από τον ινώδη δακτύλιο εξέρχονται ινίδια κολ-
λαγόνου τα οποία εισέρχονται στους σπονδύλους, 
προσδίδοντας σταθερότητα στην σπονδυλική στή-
λη (εικ. 3).

Εικόνα 3. - Λειτουργία των ινών του κολλαγόνου.

Ο εξωτερικός ινώδης δακτύλιος αντιστέκεται 
στις διατατικές δυνάμεις δημιουργώντας έναν 
υδροστατικό φραγμό, περιορίζοντας την παρα-
μόρφωση κατά την διάρκεια της αξονικής συμπίε-

σης. Έτσι όταν οι δίσκοι υφίστανται παρατεταμένη 
φόρτιση, παρατηρείται ελάττωση του ύψους του 
δίσκου και δημιουργία παραμόρφωσης (bulging), 
λόγω εξόδου νερού από το δίσκο, ενώ κατά τη δι-
άρκεια αποφόρτισης το ύψος του δίσκου επανέρ-
χεται στα φυσιολογικά επίπεδα, λόγω επιστροφής 
του νερού στο δίσκο (αυτό οφείλεται στην ωσμω-
τική πίεση των πρωτεογλυκανών) (εικ. 4).

Εικόνα 4. - Μηχανισμοί διάχυσης

Ο εσωτερικός ινώδης δακτύλιος εξαιτίας της 
ινοχόνδρινης φύσης του, σε επαφή με το πηκτοει-
δή πυρήνα αυξάνουν την γλοιοελαστική ικανότητα 
του μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Κολλαγόνο, πρωτεογλυκάνες και νερό, είναι τα 
κύρια δομικά συστατικά, ενώ παρατηρούνται διά-
φορες γλυκοπρωτεΐνες, ελαστίνη 2% και κύτταρα 
σε μικρότερη ποσότητα.

Το κολλαγόνο είναι κύριο δομικό συστατικό του 
μεσοσπονδυλίου δίσκου, το οποίο καθορίζει την 
δομική ακεραιότητα, προσδίδοντας το σχήμα και 
την ελαστικότητα στη σπονδυλική στήλη. Οι πρωτε-
ογλυκάνες επίσης ως το άλλο κύριο συστατικό του 
δίσκου συνεισφέρει στην σκληρότητα, στην αντοχή 
στη συμπίεση, αυξάνοντας την γλοιοελαστικότητα 
(Broom και Mara). Έτσι λοιπόν η δομική ακεραι-
ότητα του δίσκου και οι μηχανικές του ιδιότητες, 
βασίζονται στα μακρομόρια και την αλληλεπίδρα-
ση τους με το νερό, ενώ η δομή και λειτουργία δι-
αφέρει, εξαρτώμενη από την περιοχή, το είδος, την 
ηλικία και την εκφύλιση. 

 Η δομή του ΜΔ αποτελείται: 

Πηκτοειδή πυρήνα,•  ο οποίος φέρει χον-
δροκυτταρικό φαινότυπο, αποτελείται από 
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άφθονη θεμέλια ουσία πλούσια σε πρωτε-
ογλυκάνες, ενώ ανθίσταται σε συμπιεστικά 
φορτία, αναπτύσσοντας υψηλές υδροστατι-
κές πιέσεις και τον

Ινώδη δακτύλιο• , ο οποίος φέρει ινοβλαστι-
κό φαινότυπο, με θεμέλια ουσία πλούσια σε 
κολλαγόνο, ενώ ανθίσταται σε φορτία ελκυ-
σμού και διάτμησης, ελαχιστοποιώντας την 
παραμόρφωση και ελαττώνοντας τα φορτία 
κατά την διάρκεια αξονικής συμπίεσης, στρο-
φικών φορτίσεων, οβελιαίας και πλάγιας 
κάμψης (εικ. 5).

Εικόνα 5. - Σύσταση μεσοσπονδυλίου δίσκου

Γνωρίζοντας ότι η συμπίεση αποτελεί το κυρί-
αρχο είδος φόρτισης στη σπονδυλική στήλη, τρεις 
είναι οι παράγοντες αντοχής του μεσοσπονδυλίου 
δίσκου στις μηχανικές καταπονήσεις: 

η υδροστατική πίεση• 

η ωσμωτική πίεση• 

oι συνδέσεις κολλαγόνου-πρωτεογλυκανών• 

όπου αυτοί οι τρεις παράγοντες πρέπει να βρί-
σκονται σε συνέργεια, προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν τα φορτία της συμπίεσης.

Το μέγεθος συμπίεσης παίζει σπουδαίο ρόλο 
καθώς,

 η εφαρμογή υδροστατικής πίεσης σε «φυσιολο-
γικά όρια» οδηγεί σε:

Αύξηση των πρωτεογλυκανών• 

Αύξηση των αναστολέων των Μεταλλοπρω-• 
τεϊνασών ΜΜΡ 

ενώ οι ψηλές ή χαμηλές πιέσεις οδηγούν σε:

Μείωση της παραγωγής πρωτεογλυκανών

Αύξηση της παραγωγής ΜΜΡ:

Αυξημένη κυτταρική απόπτωση ή κυτταρικό • 
θάνατο

 Οι Broom and Marra το 1985, μελετώντας τη 
δομή του μεσοσπονδυλίου δίσκου κατέφυγαν σε 
ένα μοντέλο αλυσίδας μπαλονιών, προσπαθώντας 
να εξηγήσουν τη συμπεριφορά του δίσκου. Το μη-
χανικό μοντέλο προσπαθεί να εξηγήσει τις μηχανι-
κές ιδιότητες του δίσκου με βάση την μακρομοριακή 
δομή του. Το μοντέλο αποτελείται από ένα στερεό 
δίκτυο (αντοχή στην διάταση) και από μπαλόνια με 
αέρα (αντοχή στην φόρτιση). Στο μεσοσπονδύλιο 
δίσκο το κολλαγόνο έχει τον ρόλο του σκελετού 
και πρωτεογλυκάνες το ρόλο των μπαλονιών. Οι 
φυσικές ιδιότητες του σκελετού σταθερότητα , 
συνδέσεις και ενώσεις καθώς και των μπαλονιών 
μέγεθος, τάση αέρα, καθορίζουν τις μηχανικές ιδι-
ότητες του δίσκου (Broom και Mara 1985).

Λίγο νωρίτερα ο Hay (1982), μελετώντας τις 
ίνες κολλαγόνου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
οι αυτές λειτουργούν σαν σχοινί, το οποίο είναι 
ισχυρό στην τάση, αλλά ασθενές στην συμπίεση. 
Επίσης συμπέρανε ότι η φύση και κατασκευή του 
κολλαγόνου καθορίζουν την ακεραιότητα και τις 
σημαντικές ιδιότητες του δίσκου, ενώ η διάμετρος 
των ινών του κολλαγόνου και η συγκρότηση του 
δικτύου του κολλαγόνου, εξαρτώνται από το τύπο, 
την εντόπιση και την ηλικία του (εικ. 4).

Εικόνα 6. - Δομή πρωτεογλυκανών 

Το μόριο του κολλαγόνου προέρχεται από το 
προκολλαγόνο και έχει δομή τριπλής έλικας αλυσί-
δων αμινοξέων, με περίπου 1000 αμινοξέα σε κάθε 
αλυσίδα, όπου κάθε τρίτο αμινοξύ στην τριάδα της 
αλυσίδας είναι πάντα γλυκίνη, ενώ τα άλλα δύο 
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είναι προλίνη ή υδροξυπρολίνη (Keller et al 1989) 
(εικ. 6). 

Το άλλο κύριο μακρομοριακό συστατικό είναι 
οι πρωτεογλυκάνες, οι οποίες αποτελούνται από 
αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών και πρωτεϊνικό 
πυρήνα. Ο πυρήνας καταλήγει σε σφαιρικό σχη-
ματισμό, όπου συνδέονται αλυσίδες υαλουρονικού 
οξέος ΗΑ, οι οποίες δεσμεύουν και διαμορφώνουν 
τα αθροίσματα πρωτεογλυκανών (PG).

Μελετώντας το μόριο των πρωτεογλυκανών 
η Jill Urban διαπίστωσε ότι οι πρωτεογλυκάνες 
απορροφούν νερό και διαλύτες και σαν μπαλόνια 
φουσκώνουν το δίκτυο κολλαγόνου/ελαστίνης, 
ενώ ομάδες ηλεκτρικά φορτισμένων γλυκοζαμινο-
γλυκανών προσφέρουν την ωσμωτική πίεση διό-
γκωσης στη σύσταση του δίσκου. 

Η επιφυσιακή τελική πλάκα παίζει σπουδαίο ρόλο 
στη διατροφή του μεσοσπονδυλίου δίσκου καθώς 
λειτουργεί ως εκλεκτικός φραγμός διαπερα-
τότητας στους διαλύτες (Selectively permeable 
barrier) όπου:

Διέρχονται: Μικροί χωρίς φόρτιση διαλύτες, 
Ο2, αμινοξέα, νερό

Αποκλείονται μερικώς: Ανιόντα και μόρια με 
μεγάλο μοριακό βάρος 

Η ασβεστοποίηση της τελικής πλάκας λειτουρ-
γεί σαν ένας σημαντικός φραγμός στην μεταφορά 
ουσιών, ενώ με την πρόοδο της ηλικίας λεπτύνεται 
και ασβεστοποιείται με άγνωστους μηχανισμούς. Η 
επιφυσιακή τελική πλάκα φαίνεται να παίζει ρόλο 
στη μηχανική ιδιότητα του δίσκου, όπου με την 
μεγάλη διαπερατότητα, επιτρέπει μεγαλύτερη διά-
χυση νερού και διατροφικών στοιχείων, καθώς και 
αποβολή αποβλήτων (Lorin et al 2005). Οποιαδή-
ποτε διαφοροποίηση και μεταβολή στα συστατικά 
του δίσκου, μεταβάλλουν τη μηχανική του αντοχή.

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι ο μεγαλύτερος 
ανάγγειος ιστός του ανθρώπινου οργανισμού. Η 
διατήρηση της ακεραιότητας εξαρτάται από την δι-
ατροφή του δίσκου.

Τα απαραίτητα συστατικά θεωρούνται το οξυ-
γόνο, η γλυκόζη, τα αμινοξέα, το θείο, τα οποία 
χορηγούνται μέσω της αιματικής παροχής. Στους 
ενήλικες δίσκους κάποια κύτταρα απέχουν 7-8 χιλ. 
από την πλησιέστερη αιματική παροχή, με αποτέλε-

σμα την ανεπαρκή αιμάτωσή τους. Τα μεταβολικά 
απόβλητα αποβάλλονται με την αντίθετη οδό. Το 
διατροφικό περιβάλλον διαφέρει στον ινώδη δα-
κτύλιο από τον πηκτοειδή πυρήνα, όσον αφορά το 
Ο2 και το pH (εικ. 7).

Εικόνα 7. - Χημική σύσταση του μεσοσπονδυλίου δίσκου

Η διατροφή του δίσκου διεξάγεται μέσω της δι-
άχυσης (diffusion) (Rajasekaran et al 2004) .

Η διάχυση ολοκληρώνεται με δύο οδούς :

από την περιφέρεια που διαπερνά τον ινώδη 1. 
δακτύλιο,

από τις παρακείμενες τελικές πλάκες μέσω 2. 
τελικών αγγειακών απολήξεων. 

Η θεμέλια ουσία συμμετέχει ως εκλεκτικός 
φραγμός διαπερατότητας, όπου παρατηρείται δυ-
σκολία εισόδου μεγάλων μορίων, όπως αυξητικοί 
παράγοντες, αναστολείς πρωτεϊνασών, ενώ είναι 
πιο εύκολη η είσοδος στον ινώδη δακτύλιο. Υπο-
λογίζεται ότι ο συντελεστής διάχυσης θρεπτικών 
ουσιών κυμαίνεται περίπου στο 40-50% σε ελεύ-
θερο υδατικό διάλυμα (εικ. 8).

Εικόνα 8. - Διαφοροποίηση της δομής του μεσοσπονδυλίου 
δίσκου με την πάροδο Της ηλικίας



5- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 3 - 2014

Η μεταφορά μέσω των υγρών (Convection) 
ολοκληρώνεται βασιζόμενη στον ημερήσιο κύκλο 
του δίσκου με: 

απώλεια και επανάκτηση περίπου 25% των • 
υγρών,

τα κύτταρα βασίζονται για την πρόσληψη • 
απαραιτήτων ουσιών (Ο2, γλυκόζη) περισ-
σότερο στην διάχυση παρά στην μεταφορά 
(Convection),

ενώ κατά την διάρκεια της ημέρας παρατηρείται 
μεταφορά από μέσα προς τα έξω στον μεσοσπον-
δύλιο δίσκο, με αποτέλεσμα την μείωση των κυτ-
τάρων της θεμέλιας ουσίας.

Με την πρόοδο της ηλικίας επέρχονται μεταβο-
λές στη δομή, τη σύνθεση, το σχήμα, το μέγεθος 
του μεσοσπονδυλίου δίσκου, οι οποίες επηρεάζουν 
τη σταθερότητα και συνεπώς την εμβιομηχανική 
της σπονδυλικής στήλης (Battie et al 1994). 

Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι υφίστανται μεταβο-
λές ως αποτέλεσμα γήρανσης, αλλά ο βαθμός και 
η έκταση ποικίλλει τόσο μεταξύ τους, όσο και με-
ταξύ των ατόμων.

Μελέτες επιβεβαιώνουν την εκφύλιση μεσο-
σπονδυλίου δίσκου μετά την δεύτερη δεκαετία 
ζωής (Nerlich et al 1997). 

Άμεσα μετά τη γέννηση αυξάνεται η διάμετρος 
και το ύψος του μεσοσπονδυλίου δίσκου σε συν-
δυασμό με την ανάπτυξη του ατόμου. Κατά την δι-
άρκεια της σκελετικής ανάπτυξης ο δισκικός όγκος 
αυξάνει, με αποτέλεσμα τα αγγεία του ινώδους 
δακτυλίου και των τελικών πλακών να μειώνονται 
σε αριθμό και σε μέγεθος, ενώ ο αριθμός των κυτ-
τάρων νωτιαίας χορδής ελαττώνονται. Στη συνέ-
χεια πολλά από τα περιφερικά αιμοφόρα αγγεία 
εξαφανίζονται, ενώ ο δακτύλιος επεκτείνεται σε 
βάρος του πηκτοειδούς πυρήνα. Τέλος αναπτύσσε-
ται μυξωματώδης εκφύλιση με ρήξεις και σχισμές 
στο δίσκο, που επεκτείνονται από περιφερικά στα 
κεντρικά τμήματα του δίσκου. 

Όμως αλλαγές στη σύνθεση και δομή του δίσκου 
προηγούνται των αλλαγών της αδρής μορφολογί-
ας του. Αλλαγές του δίσκου σε σχέση με την ηλικία 
αρχίζουν αμέσως μετά την γέννηση. Αλλαγές στο 
μέγεθος του δίσκου, τη σύνθεση, την αιματική πα-
ροχή, τη συγκέντρωση πρωτεογλυκανών και ύδα-

τος προηγούνται κατά την ανάπτυξη του ατόμου, 
πολύ πριν την εμφάνιση της εκφύλισης του δίσκου. 
Οι σημαντικότερες αλλαγές συμβαίνουν στον πη-
κτοειδή πυρήνα, όπου η συγκέντρωση πρωτεογλυ-
κανών και ύδατος μειώνονται σε συνδυασμό με την 
ελάττωση του αριθμού των βιώσιμων κυττάρων 
της θεμέλιας ουσίας (Pope 1990, Keller 1989). Η 
εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, συνεπάγε-
ται μείωση του ύψους του, μείωση της ελαστικότη-
τας του, σκλήρυνση του δικτύου των κολλαγόνων 
ινών.

Η δισκική εκφύλιση ταξινομείται κατά Thomp-
son’s Classification 1990

σύμφωνα με την μελέτη σε πέντε στάδια (grades) 
(Thompson et al et al 1991).

Η ταξινόμηση συνίσταται σε: 

αποτυχία κυτταρικής δραστηριότητας• 

κύτταρα μη περαιτέρω ικανά να διατηρήσουν • 
την θεμέλια ουσία

η θεμέλια ουσία χάνει την οργάνωση • 

εκφύλιση των μακρομορίων • 

απόπτωση και κυτταρικός θάνατος• 

Πιθανοί μηχανισμοί εκφύλισης θεωρούνται, η 
μείωση της θρέψης των κυττάρων, η μείωση της 
συγκέντρωσης βιώσιμων κυττάρων, η μείωση της 
συγκέντρωσης των πρωτεογλυκανών και ύδατος, 
η τροποποίηση των πρωτεϊνών της θεμέλιας ου-
σίας, η γήρανση των κυττάρων, η συγκέντρωση 
μακρομορίων από τη διάσπαση της θεμέλιας ου-
σίας, η μηχανική αποτυχία της θεμέλιας ουσίας (Jill 
2004). 

Η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, είναι 
πολυπαραγοντική με επιβαρυντικούς γενετικούς 
και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Σήμερα αρκετοί παράγοντες ενοχοποιούνται για 
την εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, όπως 
η αύξηση σωματικού βάρους, το φύλο, η ηλικία, 
η ανασήκωση βαρέων αντικειμένων (Andersson et 
al 1976, Eie και When 1962) η επίδραση του κα-
πνίσματος, η κατανάλωση οινοπνεύματος, η έντονη 
φυσική δραστηριότητα και άθληση, οι κραδασμοί, 
η οδήγηση. 
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Με την πάροδο της ηλικίας ο Miller και συνερ-
γάτες του, σε μελέτη 600 νεκροτομικών παρα-
σκευασμάτων διαπίστωσαν συσχέτιση μεταξύ της 
αύξησης της ηλικίας και της εκφύλισης του δίσκου, 
μετά την ηλικία των 50 ετών σε ποσοστό 95%, ενώ 
το ποσοστό εκφύλισης στις γυναίκες εμφανιζότανε 
10 έτη αργότερα σε σχέση με τους άντρες. Με την 
αύξηση της ηλικίας τα αιμοφόρα αγγεία των τελι-
κών πλακών μειώνονται και τελικά εξαφανίζονται 
κατά την 3η δεκαετία της ζωής. 

Στο κάπνισμα ο ρόλος της νικοτίνης εντοπίζεται 
στις αγγειακές δέσμες των τελικών επιφυσιακών 
πλακών, μέσω των οποίων γίνεται η αιματική πα-
ροχή.

Με την αύξηση δραστηριότητας - άθληση, η 
επίδραση της άσκησης είναι συνάρτηση πολλών 
παραγόντων καθώς η αυξημένη κατανάλωση Ο2 
που απαιτείται, είναι ανάλογη με τη συχνότητα, τη 
διάρκεια, τη δυσκολία και την ηλικία έναρξης.

Κατά την ανύψωση βάρους, η άρση βαρέων 
αντικειμένων αυξάνει την ενδοδισκική και ενδο-
κοιλιακή πίεση, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκφύλισης 
και πρόκλησης κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου. 

Κλινικές επιπτώσεις εκφύλισης του μεσοσπον-
δυλίου δίσκου αποτελεί κυρίως η εκφυλιστική δι-
σκική νόσος αποτελεί αιτία χαμηλής οσφυαλγίας 
(Low back pain), η οποία συχνά συναντάται ως 
οξεία ή χρόνια (εμμένουσα) στη κλινική πράξη,

ενώ αποτελεί το πιο κοινό πρόβλημα υγείας σε 
άτομα 20-50 ετών σε 95%. Η προέλευση του άλ-
γους μερικές φορές παραμένει δυσεπίλυτη, ενώ ο 
μεσοσπονδύλιος δίσκος θα οδηγήσει τον ασθενή 
σε οσφυαλγία έμμεσα μέσω της εκφύλισης (εικ. 
8).

Πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες, είναι οι με-
ταβολές του δίσκου, οι οποίοι ενεργοποιούν με-
σολαβητές φλεγμονής (προσταγλανδινών, ΤΝFα, 
κυτταροκινών, λευκοτριενών, NO, ουσίας P, A2 
φωσφολιπάσης ) ερεθίζοντας τις τελικές νευρικές 
απολήξεις, με αποτέλεσμα την πρόκληση οσφυαλ-
γίας (Hadjipavlou et al 2008). 

Αποτέλεσμα εκφύλισης του δίσκου είναι η δι-
σκοκήλη, η οποία είναι η μερική ή πλήρης ρήξη του 
ινώδους δακτυλίου με παρεκτόπιση του πυρηνικού 
υλικού και η προβολή του (bulging) μέσω του ινώ-

δους δακτυλίου, ενώ η πλήρης ρήξη ονομάζεται και 
πρόπτωση του πηκτοειδούς πυρήνα (protrusion). H 
πρόπτωση των οσφυϊκών μεσοσπονδυλίων δίσκων 
συμβαίνει στο 90% των περιπτώσεων στα επίπεδα 
O4-O5 και O5-I1 της οσφυϊκής μοίρας.

Η σπονδυλική στένωση θεωρείται η κύρια 
αιτία χρόνιας εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δί-
σκου. Είναι αποτέλεσμα ελάττωσης του ύψους του 
δίσκου και οπίσθιας πρόπτωσης του πηκτοειδής 
πυρήνα, η οποία οδηγεί σε αύξηση των φορτίων, τα 
οποία διέρχονται μέσω των οπισθίων μεσοσπονδυ-
λίων διαρθρώσεων, με αποτέλεσμα την αντισταθ-
μιστική ανάπτυξη οστεοφύτων και τον περιορισμό 
του εύρους του σπονδυλικού σωλήνα.

Το Σύνδρομο (πρωτοπαθούς) μηχανικής 
αστάθειας σπονδυλικής μονάδας, αποτελεί αι-
τία εκφύλισης του δίσκου και διακρίνεται κυρίως 
σε προσθιοπίσθια αστάθεια και στροφική. Στα αίτια 
που το προκαλούν περιλαμβάνονται (εικ. 9): 

το χαμηλό ύψος του δίσκου • 

η χαλάρωση των οπισθίων θυλακοσυνδεσμι-• 
κών στοιχείων,

η ασυμμετρία των facet • 

η εκτεταμένη πεταλεκτομή, η σπονδυλολί-• 
σθηση σαν δευτεροπαθή αίτια. 

Εικόνα 9. - Κλινικές επιπτώσεις εκφύλισης του μεσοσπονδυ-
λίου δίσκου

Το Σύνδρομο οπισθίων αποφυσιακών αρ-
θρώσεων (facet), είναι η αρθροπάθεια των ζυγο-
αποφυσιακών αρθρώσεων, ενώ θεωρείται σοβαρό 
αίτιο πόνου που αντιπροσωπεύει το 15-20% των 
οσφυαλγιών. Δεν διαπιστώνονται ριζιτικά συμπτώ-
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ματα. O ασθενής εμφανίζει ευαισθησία στην πίε-
ση πάνω από τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις και 
πόνο στην έκταση της οσφύος σε συνδυασμό με 
πλάγια κάμψη (εικ. 10).

Εικόνα 10. - Σύνδρομο οπισθίων αποφυσιακών αρθρώσεων

Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή Χατζηπαύ-
λου, η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου είναι 
ηλικιακά εξαρτώμενη και κυτταρικά ρυθμιζόμενη 
μοριακή καταβολική διεργασία. Γενετικά επηρεα-
ζόμενη, αλλά επιταχυνόμενη από διατροφικούς και 
μηχανικούς παράγοντες και δευτεροπαθώς από 
τοξικές ή μεταβολικές επιδράσεις (Hadjipavlou et 
al 2008) 

Με την αύξηση της ηλικίας μελέτες έχουν επι-
σημάνει, ότι η αποδιοργάνωση του μεσοσπονδυ-
λίου δίσκου σχετίζεται με την αρχιτεκτονική των 
δοκίδων του σπογγώδους οστού των σπονδυλι-
κών σωμάτων ιδιαίτερα της οσφυϊκής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης (Simpson 2001). 

Πρόσφατη μελέτη παρουσίασε ότι η εκφύλιση 
του μεσοσπονδυλίου δίσκου μπορεί να αποτελέσει 
προδιάθεση για πρόσθια συμπιεστικά σπονδυλικά 
κατάγματα στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης. Η σπονδυλική παραμόρφωση στη συνέ-
χεια αποτελεί αιτία πόνου και αναπηρίας σε ηλι-
κιωμένα άτομα. Τέτοια κατάγματα εξηγούνται υπό 
όρους από συστηματικούς παράγοντες, ότι επηρε-
άζουν την BMD σε ηλικιωμένα άτομα, εξαιτίας της 
μειωμένης συγκέντρωσης κυκλοφορούντων ορ-
μονών και μειωμένης σωματικής δραστηριότητας 
(Michael 2006). 

Η αντιμετώπιση της οσφυαλγίας σήμερα, εκτε-
λείται κατόπιν επεμβατικών μεθόδων, όπως έγχυ-
ση αυξητικών παραγόντων(growth factors) σε θε-
ραπευτικές δόσεις εντός του δίσκου (An 2004),την 
αντικατάσταση του δίσκου με τεχνητό, τη διενέρ-
γεια σπονδυλοδεσίας, η κυτταρική μεταμόσχευση 
(Cell transplantation),η γονιδιακή θεραπεία (Gene 
therapy), η δισκοπλαστική (discogel). 

Η έγχυση εντός του πηκτοειδούς πυρήνα του 
μεσοσπονδυλίου δίσκου, υαλουρονικού και ελα-
στίνης (Discogel), ασκεί ωσμωτική και υδρόφιλη 
δράση, απορροφώντας σταδιακά υγρό υλικό της 
προβολής της κήλης από την περιφέρεια προς το 
κέντρο του πυρήνα. Παράλληλα ακολουθώντας τις 
ρωγμές του ινώδους δακτυλίου τις σφραγίζει και 
αποτρέπει την έξοδο φλεγμονωδών ουσιών, ενώ 
ενισχύει τη δομή του πηκτοειδούς πυρήνα.
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Περίληψη
Η ιδιοπαθής οστεοπόρωση σε νέους ενήλικες αφορά προεμμη-

νοπαυσιακές γυναίκες και άντρες κάτω των 50 ετών, κατά τα άλλα 
υγιείς, με ακέραιη γοναδική λειτουργία και έλλειψη σαφούς αιτίου 
οστικής απώλειας

Ωστόσο η σχέση μεταξύ οστικής πυκνότητας BMD και καταγμα-
τικού κινδύνου δεν είναι καλά εδραιωμένη στους νέους ενήλικες 
και τα μέσα πρόβλεψης του κατάγματος όπως το FRAX, δεν ισχύ-
ουν για τις νεαρές πληθυσμιακές ομάδες.

Σε περίπτωση απουσίας δευτερογενών αιτίων οστεοπόρωσης, 
η εμφάνιση καταγμάτων ευθραυστότητας, εκτός από το χαμηλό 
T-score , μπορεί να υποδεικνύει γενετική ή ιδιοπαθή οστεοπόρω-
ση.

Όσον αφορά την καταλληλότερη κλινική προσέγγιση της οστε-
οπόρωσης σε νέους ενήλικες η λήψη ενός ολοκληρωμένου ιστορι-
κού πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα αναφορικά με το προσωπικό 
και οικογενειακό ιστορικό καταγμάτων και/ή ενδοκρινικών, μετα-
βολικών, φλεγμονωδών νόσων. Κατά την αντικειμενική εξέταση 
πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά το χαμηλό βάρος, η ευαισθη-
σία της κοιλιακής χώρας, δερματικά σημεία αλλεργίας, υπέρχρωση 
δέρματος ή ελαττωμένη τριχοφυΐα (υπογοναδισμός) καθώς και η 
παρουσία κύφωσης, παραμορφώσεις των άκρων, πτωχής οδο-
ντοφυΐας. Ο παρακλινικός έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της 
ομοιοστασίας του ασβεστίου, της νεφρικής και ηπατικής λειτουρ-
γίας, φλεγμονωδών παθήσεων και αδρό ενδοκρινολογικό έλεγχο 
(θυρεοειδική λειτουργία και γονάδες). Επιπρόσθετα η γονοτυπική 
ανάλυση και η εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου παίζουν κα-
θοριστικό ρόλο.

Η θεραπευτική προσέγγιση της οστεοπόρωσης των νέων ενη-
λίκων θα πρέπει κατά κύριο λόγο να στοχεύει στην υποκείμενη 
νόσο. Με δεδομένο ότι οι μηχανισμοί που οδηγούν σε δευτεροπα-
θή οστεοπόρωση στους νέους σπάνια είναι μοναδικοί, οι παρεμ-
βάσεις θα πρέπει να είναι πολυπαραγοντικές, δηλαδή στόχος είναι 
η ανεπάρκεια βιταμινών και διατροφικών στοιχείων (βιταμίνης D, 
ασβεστίου, πρωτεϊνών), η σωματική άσκηση, μια ενδεχόμενη φλεγ-

Η οστεοπόρωση
σε νέους ενήλικες

Χ. Ζήδρου, Α. Κυριακίδης
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
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μονώδης πάθηση, η θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή με στεροει-
δή των γονάδων κλπ. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τη 
χρήση εξειδικευμένης θεραπείας σε νέους ασθενείς με ιδιοπαθή 
οστεοπόρωση. Μικρές μελέτες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες πα-
ρεμβάσεις που στοχεύουν στην πρωτοπαθή νόσο με τη σειρά τους 
έχουν θετικές επιπτώσεις στην οστική πυκνότητα, όμως δεδομένα 
για την πρόληψη καταγμάτων είναι σχεδόν ανύπαρκτα.

Osteoporosis in young adults

C. Zidrou, A. Kyriakidis

Abstract
Postmenopausal osteoporosis is mainly caused by increased 

bone remodeling resulting from estrogen deficiency. Indications 
for treatment are based on low areal bone mineral density 
(T-score< 2.5), typical fragility fractures (spine or hip), and more 
recently, an elevated 10-year fracture probability (by FRAX).

In contrast there is no clear definition of neither osteoporosis 
nor intervention thresholds in younger individuals. Low BMD 
in a young adult may reflect a physiologically low peak bone 
mass, such as in lean but otherwise healthy persons, whereas 
fractures commonly occur with high-impact trauma, i.e., without 
bone fragility. Furthermore, low BMD associated with vitamin D 
deficiency may be highly prevalent in some regions of the world. 
Nevertheless, true osteoporosis in the young can occur, which we 
define as a T-score below -2,5SD at spine or hip in association 
with a chronic disease known to affect bone metabolism. In the 
absence of secondary causes, the presence of fragility fractures, 
such as in vertebrae, may point towards genetic or idiopathic 
osteoporosis.

In turn, treatment of the underlying condition may improve 
bone mass as well. In rare cases, a bone-specific treatment may 
be indicated, although evidence is scarce for a true benefit on 
fracture risk.

Όροι ευρετηρίου:

διάγνωση

χαμηλή οστική μάζα

οστεοπόρωση

δευτεροπαθής οστεοπόρωση

νέοι ενήλικες

Key words:

Diagnosis

Low bone mass

treatment

osteoporosis

secondary osteoporosis

young adults
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οστεοπόρωση είναι μια σκελετική διαταρα-

χή που χαρακτηρίζεται από μειωμένη αντοχή του 
οστού και προδιαθέτει σε αυξημένο κίνδυνο κα-
τάγματος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας η οστεοπόρωση ορίζεται από μέτρηση οστι-
κής μάζας (bone mineral density, BMD) με τιμή 
T-score μικρότερη ή ίση με -2,5 μονάδες, η οστε-
οπενία με τιμές T-score από -2,5 έως -1, ενώ σε 
γυναίκες με φυσιολογική οστική μάζα το T-score 
υπολογίζεται από -1 και άνω. Αποτελεί σύνηθες 
επακόλουθο της γήρανσης του σκελετού, ιδίως 
στις γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας. Υπο-
λογίζεται ότι περίπου 200 εκατομμύρια γυναίκες 
παγκοσμίως πάσχουν από οστεοπόρωση, από τις 
οποίες το ένα τρίτο περίπου είναι ηλικίας 60 έως 
70 χρόνων, ενώ τα υπόλοιπα δύο τρίτα αφορούν 
ηλικίες άνω των 80 χρόνων [Φωτίου Ε., 2013].

Η οστεοπόρωση δεν πλήττει όμως μόνο γυναί-
κες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας, αντιθέτως μπορεί 
να εμφανιστεί και σε νεότερες ηλικίες. Σε αντίθε-
ση με την παιδική ηλικία, την εμμηνόπαυση και τα 
ηλικιωμένα άτομα, η διάγνωση και η θεραπεία της 
οστεοπόρωσης σε νέους ενήλικες, μεταξύ 20 και 
50 ετών, παραμένουν ασαφής [ΧαλικιάςΣ.,2012].

Η πραγματική δυσκολία έγκειται στη διαφο-
ροποίηση μεταξύ των υγιών νεαρών ατόμων 
των οποίων η χαμηλή περιοχική οστική πυκνότη-
τα αντανακλά την απόκτηση χαμηλής κορυφαίας 
οστικής μάζας και εκείνων που μπορεί να έχουν 
αληθή οστεοπόρωση σε νεαρή ηλικία, εξαιτίας πα-
θολογικής κατασκευής/ανακατασκευής των οστών 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ή και στη συνέχεια 
της ζωής τους [Bonjour JP et al, 2007, Chevalley 
T et al, 2005].

Η τελευταία αυτή κατάσταση συνδέεται συνή-
θως με χρόνιες παθήσεις αλλά μπορεί επίσης να 
εμφανιστεί ως μια γενετική ή ιδιοπαθής κατάστα-
ση. Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο μπορεί να 
είναι πολύ δύσκολη, επειδή μέχρι και 30% των 
νέων γυναικών και 50% των νέων ανδρών έχουν 
υποστεί κατάγματα κατά την παιδική ηλικία και 
την εφηβεία, είτε μιας κάποιας σχετικής βίας είτε 
πολλαπλά [Clark EM et al, 2006, Ferrari SL et al, 
2006, Khosla S et al, 2003].

Αυτά τα κατάγματα σχετίζονται με απόκτηση μει-

ωμένης οστικής μάζας και χαμηλότερη κορυφαία 
οστική μάζα σε κατά τα άλλα υγιή άτομα. Θα ήταν 
επομένως ακατάλληλη η διερεύνηση με απορρο-
φησιομετρία διπλοενεργειακής δέσμης ακτινών Χ 
(DXA) δευτερογενών αιτίων οστεοπόρωσης στους 
περισσότερους νέους με κοινά κατάγματα, εκτός 
αν οι συνθήκες (χαμηλή βία), η συχνότητα (πάνω 
από δύο κατάγματα), ή η ανατομική θέση των κα-
ταγμάτων (π.χ. σπονδύλου) φαίνονται ασυνήθιστα 
[Ferrari SL et al, 2006].

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του International Society 
for Clinical Densitometry (ISCD) του 2007, για τις 
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χρησιμοποιείται ο 
υπολογισμός του Z-score και όχι του T-score που 
έχει καθιερωθεί για τις γυναίκες περί - και μετεμ-
μηνοπαυσιακής ηλικίας. Έτσι για τιμή Z-score>-
2SD , θεωρείται ότι η γυναίκα έχει μέτρηση οστι-
κής μάζας μέσα στο αναμενόμενο από την ηλικία 
εύρος τιμών, ενώ για τιμές Z-score<-2SD ότι η 
μέτρηση οστικής μάζας ανευρίσκεται χαμηλότερη 
από την αναμενόμενη για την ηλικία αυτή [Φώτη 
Ε., 2013].

Μια γυναίκα προεμμηνοπαυσιακής ηλικίας μπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι πάσχει από οστεοπόρωση όταν: 
α/ έχει BMD Z-score<-2SD και ταυτόχρονα εμφα-
νίζει κάποιο δευτεροπαθές αίτιο ή β/ έχει ιστορικό 
χαμηλής βίας κατάγματος σε μείζον οστούν όπως 
η σπονδυλική στήλη ή το ισχίο, ανεξαρτήτως εάν η 
BMD της είναι χαμηλή ή όχι. Δυστυχώς παρά την 
πληθώρα πληροφοριών που τίθενται σήμερα στη 
διάθεση του κλινικού ιατρού με τη λήψη πλήρους 
ιστορικού, ατομικού και κληρονομικού ιστορικού 
και τις εργαστηριακές εξετάσεις, σε μερικές πε-
ριπτώσεις δεν εντοπίζεται κάποιο δευτεροπαθές 
αίτιο οστεοπόρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές που 
αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ασθενών, τίθε-
ται ο ορισμός της ιδιοπαθούς προεμμηνοπαυσια-
κής οστεοπόρωσης.

Η ιδιοπαθής οστεοπόρωση είναι σπάνια νοσολο-
γική οντότητα που πρωτοπεριγράφτηκε από τους 
Fuller και Albright το 1944. Αφορά προεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες και άντρες κάτω των 50 ετών, 
κατά τα άλλα υγιείς, με ακέραιη γοναδική λειτουρ-
γία και έλλειψη σαφούς αιτίου οστικής απώλειας 
[Rubin Μ. et al, 2005].
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2. ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ
Η κορυφαία οστική μάζα είναι καθοριστικός πα-

ράγοντας της οστικής αντοχής σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής. Η κληρονομικότητα, δηλαδή τα αθροι-
στικά αποτελέσματα των γονιδίων και των πολυ-
μορφισμών τους, ευθύνονται για το 50% έως τα 
80% της διακύμανσης της οστικής μάζας και δομής 
μεταξύ των ατόμων και πιθανά συμβάλλει σε κά-
ποιες από τις φαινοτυπικές διαφορές του σκελετού 
αρρένων και θηλέων. Ωστόσο, η έκφραση των γο-
νιδίων εξαρτάται τόσο από το εσωτερικό όσο και 
από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τα επίπεδα 
των ορμονών, τη διατροφή, τη φυσική δραστηριό-
τητα, τον τρόπο ζωής κλπ. [Ferrari S et al, 2012].

Η συνηθέστερη αιτία χαμηλής οστικής πυκνότη-
τας σε νεαρές γυναίκες είναι η χαμηλή τιμή Κορυ-
φαίας Οστικής Μάζας (ΚΟΜ). Οι παράγοντες που 
καθορίζουν την επίτευξη χαμηλής ΚΟΜ μπορούν 
να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: στους μη τροπο-
ποιήσιμους, όπως είναι η γενετική προδιάθεση και 
η φυλή, και στους δυνητικά τροποποιήσιμους. Στη 
δεύτερη κατηγορία εντάσσονται η προεμμηνοπαυ-
σιακή οιστρογονική ανεπάρκεια όπως για παρά-
δειγμα σε καθυστερημένη εμμηναρχή και εφηβεία, 
η λανθασμένη διατροφή και πτωχή θρέψη, το χα-
μηλό σωματικό βάρος, η έλλειψη φυσικής άσκησης, 
το κάπνισμα, η υπερκατανάλωση αλκοόλ, φάρμα-
κα όπως για παράδειγμα τα γλυκοκορτικοειδή, τα 
αντιεπιληπτικά και οι GnRH αγωνιστές, καθώς και 
νοσήματα που σχετίζονται με οστική απώλεια κατά 
τη νεαρή ηλικία, όπως η ατελής οστεογένεση, το 
σύνδρομο Gushing, ο υπογοναδισμός, η κοιλιοκά-
κη και η κυστική ίνωση [Φώτη Ε., 2013].

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ

Όσο η κορυφαία οστική μάζα δεν έχει επιτευ-
χθεί, το T-score δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον ορισμό της οστεοπόρωσης. Στους νέους ενήλι-
κες τα Τ και Ζ scores είναι σχεδόν πανομοιότυπα 
και γΓ αυτό η Διεθνής Εταιρεία Κλινικής Πυκνο-
μετρίας το 2007 πρότεινε τη χρήση του Z-score 
για να ορίζεται η χαμηλή οστική μάζα των νέων 
ενήλικων [Lewiecki EM et al, 2008].

Ωστόσο η σχέση μεταξύ οστικής πυκνότητας 
BMD και καταγματικού κινδύνου δεν είναι καλά 

εδραιωμένη στους νέους ενήλικες και τα μέσα 
πρόβλεψης του κατάγματος όπως το FRAX, δεν 
ισχύουν για τις νεαρές πληθυσμιακές ομάδες.

Σε περίπτωση απουσίας δευτερογενών αιτίων 
οστεοπόρωσης, η εμφάνιση καταγμάτων ευθραυ-
στότητας, εκτός από το χαμηλό T-score , μπορεί 
να υποδεικνύει γενετική ή ιδιοπαθή οστεοπόρωση 
[Jager PL et al, 2011].

Λαμβάνοντας ως όριο T-score S-2,5SD στο γε-
νικό πληθυσμό, μόνο το 0,5% των γυναικών ηλι-
κίας 30-40 ετών θα πληρούσαν τα κριτήρια της 
οστεοπόρωσης ενώ το 15% θα μπορούσαν να θε-
ωρηθούν οστεοπενικές [Kanis JA et al, 1997].

4. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Η προεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση αποτε-
λεί συνήθως επιπλοκή μιας υποκείμενης νόσου ή 
ανεπιθύμητη ενέργεια ενός προσλαμβανόμενου 
φαρμάκου [Ferrari S et al, 2012, Management of 
osteoporosis in postmenopausal women: 2010 
position statement of North America Menopause 
Society]. Δυνητικό αίτιο μπορεί να θεωρηθεί κάθε 
ενδοκρινολογική, γαστρεντερολογική, αιματολο-
γική ή άλλη διαταραχή που εκδηλώνεται κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας και της πρώιμης ενήλικης 
ζωής και διαταράσσει την ισορροπία ανάμεσα στην 
οστική σύνθεση και ανακατασκευή.

4α. Ενδοκρινικές Διαταραχές

Υπερθυρεοειδισμός. Η συσχέτιση του υπερθυ-
ρεοειδισμού με την εκδήλωση οστεοπόρωσης εί-
ναι γνωστή εδώ και καιρό [National Osteoporosis 
Foundation, 2010]. Στον κλινικό υπερθυρεοειδι-
σμό η οστεοκλαστική απορρόφηση είναι δυσανά-
λογα ενεργοποιημένη σε σχέση με την οστεοβλα-
στική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα κάθε κύκλος 
οστικής ανακατασκευής να σχετίζεται με απώλεια 
επιμεταλλωμένου οστού

Σακχαρώδης Διαβήτης. Ο κίνδυνος οστεοπο-
ρωτικού κατάγματος είναι αυξημένος κατά 12 
φορές σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
Ι και κατά δύο φορές σε ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου II [Lecka-Czernik Β, 2010]. Η χα-
μηλή οστική πυκνότητα και ο αυξημένος κίνδυνος 
κατάγματος των ασθενών αυτών έχει συσχετιστεί 
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με την απουσία των αναβολικών δράσεων της ιν-
σουλίνης καθώς και των λοιπών πολυπεπτιδίων 
που παράγονται από τα β-κύτταρα όπως η αμυλίνη 
[Hofbauer L Cetal, 2010].

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Παρατη-
ρείται συχνότερα σε γυναίκες με αναλογία 3:1 σε 
σχέση με τους άνδρες [Hofbauer LC et al, 2010]. 
Η χρόνια υπερέκκριση παραθορμόνης ασκεί κατα-
βολική δράση στο σκελετό, ενώ επιδρά κυρίως στο 
φλοιώδες παρά στο σπογγώδες οστούν. Κατά συ-
νέπεια η οστική απώλεια λαμβάνει χώρα κυρίως 
στις περιοχές του σκελετού που αποτελούνται από 
φλοιώδες οστούν (μεσαίο τριτημόριο του αντι-
βραχίου και αυχένας του μηριαίου), ενώ η ΣΣ στην 
οποία υπερέχει το σπογγώδες οστό δέχεται λιγό-
τερες επιδράσεις. Οστεοπόρωση και κύηση. Κατά 
τη διάρκεια της κύησης έχει παρατηρηθεί μέτρια 
αύξηση του οστικού μεταβολισμού [Ferrari S et al, 
2012]. Η εντερική απορρόφηση του ασβεστίου αυ-
ξάνεται κατά τη διάρκεια της κύησης και επιστρέ-
φει στα φυσιολογικά επίπεδα κατά τη γαλουχία. Ο 
οργανισμός προσαρμόζεται σε αυτή τη φάση αυ-
ξάνοντας το ρυθμό της οστικής ανακατασκευής και 
μειώνοντας τη νεφρική αποβολή του ασβεστίου . 
Προδιαθεσικοί παράγοντες για την εκδήλωση δια-
ταραχών του οστικού μεταβολισμού κατά την κύη-
ση αποτελούν η προϋπάρχουσα έλλειψη βιταμίνης 
D, φτωχή πρόσληψη ασβεστίου και λευκωμάτων, 
χαμηλή οστική πυκνότητα καθώς και χρήση ηπαρί-
νης μη κλασματικού τύπου για αποφυγή θρομβο-
εμβολικών επιπλοκών [Hofbauer LC et al, 2010].

Διατροφικές διαταραχές. Η ψυχογενής ανορεξία 
είναι μια συνήθης ψυχιατρική διαταραχή που αφορά 
γυναίκες και νέα κορίτσια και χαρακτηρίζεται από 
διαστρεβλωμένη εικόνα του σώματος και χρόνιο, 
σοβαρό υποσιτισμό [Bhalla Ashok Κ, 2010, Miller 
KK, 2011]. Η οστεοπόρωση αποτελεί μια σοβαρή 
και συχνή επιπλοκή της ψυχογενούς ανορεξίας.

4β. Χρόνιες και φλεγμονώδεις νόσοι

Νοσήματα της κατηγορίας αυτής που απαντώνται 
συνηθέστερα στην κλινική πράξη είναι οι φλεγμονώ-
δεις νόσοι του εντέρου, οι νεφροπάθειες και νόσοι 
του συνδετικού ιστού [Hofbauer LC et al, 2010].

Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου. Χα-
μηλές τιμές οστικής πυκνότητας σε ασθενείς με ιδι-
οπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, όπου χαμη-

λή οστική πυκνότητα εκδηλώνεται σε ποσοστό έως 
32% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και έως 36% 
των ασθενών με νόσο του Crohn, ενώ η οστεοπόρω-
ση εκδηλώνεται σε χαμηλότερα ποσοστά της τάξης 
του 7% στην ελκώδη κολίτιδα και 15% στη νόσο 
του Crohn [Bhalla Ashok K, 2010]. Η παθογένεια 
της οστικής απώλειας στην περίπτωση των ιδιοπα-
θών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου είναι περί-
πλοκη. Ο συνολικός σχετικός κίνδυνος για κάταγμα 
έχει υπολογιστεί ως 40% μεγαλύτερος από τον κίν-
δυνο του γενικού πληθυσμού και αυξάνεται με την 
πάροδο της ηλικίας [American Gastroenterological 
Association Medical Position Statement: Guidelines 
on Osteoporosis in Gastrointestinal Diseases, 
Gastroenterology, 2003].

Χρόνια νεφρική νόσος. Η χρόνια νεφρική ανε-
πάρκεια χαρακτηρίζεται από μεταβολές του οστικού 
μεταβολισμού που σχετίζονται με τα παθολογικά 
αυξημένα επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου, παρα-
θορμόνης, 25-υδροξυβιταμίνης D3 και 1,25διυ-
δροξυβιταμίνης D [Moe SM et al, 2009]. Σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της National Kidney 
Foundation του 2009, τακτικός έλεγχος της οστι-
κής πυκνότητας δε συνιστάται καθώς η αξία του 
στην πρόβλεψη της υποκείμενης οστικής νόσου 
μειώνεται στα πιο προχωρημένα στάδια νεφρικής 
ανεπάρκειας.

Ρευματολογικές φλεγμονώδεις νόσοι. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία των ρευματολογικών φλεγμο-
νωδών νόσων επιπλέκονται από αυξημένη οστι-
κή απώλεια και υψηλή επίπτωση καταγμάτων και 
από το σύνολο αυτών έχουν μελετηθεί καλύτερα 
η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθη-
ματώδης λύκος και η αγκυλοποιητική σπονδυλίτι-
δα [Bultink IE et al, 2012].

Λοίμωξη HIV. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες 
που πάσχουν από λοίμωξη ΗIV χαρακτηρίζονται 
από αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμά-
των [Hofbauer LC et al, 2010]. Σύμφωνα με τα 
δεδομένα επιδημιολογικών μελετών οι οροθετικοί 
ασθενείς έχουν έως 3,7 φορές μεγαλύτερο κίνδυ-
νο οστεοπόρωσης σε σχέση με υγιείς.

4γ. Φάρμακα

Ένας μεγάλος αριθμός φαρμάκων επιδρά στον 
οστικό μεταβολισμό μέσω διαφόρων μηχανισμών 
από τους οποίους οι σπουδαιότεροι είναι οι εξής:
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- αλληλεπίδραση με την απορρόφηση της βιτα-
μίνης D, του ασβεστίου και του φωσφόρου ή με το 
μεταβολισμό και τη δράση της βιταμίνης D-άμεση 
επίδραση σε οστεοβλάστες, οστεοκλάστες και 
οστεοκύτταρα

- παρεμβολή είτε στην ποσότητα είτε στην ποι-
ότητα των πρωτεϊνών του οστικού παρεγχύματος 
[Hofbauer LC et al, 2010].

Γλυκοκορτικοειδή. Ο καταγματικός κίνδυνος αυ-
ξάνεται ακόμα και με τη χορήγηση σχετικά χαμη-
λών δόσεων γλυκοκορτικοειδών [Lekamwasam 
S et al, 2012]. Ημερήσια δόση πρεδνιζόνης 2,5-
7,5mg έχει συσχετιστεί με αύξηση του καταγματι-
κού κινδύνου κατά 2,9 φορές για τα σπονδυλικά 
κατάγματα, ενώ δόσεις πρεδνιζόνης μεγαλύτερες 
από 7,5mg έχουν συσχετισθεί με πενταπλάσιο κίν-
δυνο κατάγματος.

Θειαζολιδινεδιόνες. Η χρήση φαρμάκου της κα-
τηγορίας αυτής για αύξηση της ευαισθησίας των 
οστών στην ινσουλίνη έχει συσχετιστεί με υψηλό 
κίνδυνο οστικής νόσου και κατάγματος [Lecka- 
Czernik B., 2010]. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 
σε άτομα με προηγούμενο ιστορικό κατάγματος, μη 
σχετιζόμενου με τη λήψη θειαζολιδινεδιόνης και 
αυξάνεται με τη διάρκεια της αγωγής.

Αντιεπιληπτικά. Η αντιεπιληπτική θεραπεία, η 
οποία αποτελείται από ένα μεγάλο εύρος φαρμά-
κων που περιλαμβάνει επίσης τα αντισπασμωδικά 
και τις βενζοδιαζεπίνες, έχει συσχετιστεί με διατα-
ραχές του οστικού μεταβολισμού [Valsamis HA et 
al, 2006].

5. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΣΕ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η χαμηλή 
οστική πυκνότητα και τα κατάγματα ευθραυστότη-
τας είναι συχνά και η μέτρηση της περιοχικής οστικής 
πυκνότητας με τη μέθοδο DXA αποτελεί ένα εξαίρε-
το εργαλείο για την πρόγνωση μελλοντικών καταγ-
μάτων. Η ποσοτική ιστομορφομετρία των οστικών 
βιοψιών αποδεικνύει ότι στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με χαμηλή οστική πυκνότητα επισυμβαίνει 
επιδείνωση της μικροαρχιτεκτονικής του οστού.

Στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η χαμηλή 
οστική πυκνότητα και τα κατάγματα χαμηλής βίας 
είναι σπάνια και η συσχέτιση με την μικροαρχιτε-
κτονική του οστού, την ανθεκτικότητα του οστού 
και το μελλοντικό κάταγμα δεν έχει αποσαφηνιστεί. 
Σε κατά τα λοιπά υγιείς νεαρές γυναίκες η χαμηλή 
οστική πυκνότητα μπορεί να οφείλεται σε λάθος 
υπολογισμούς λόγω μικρού μεγέθους του οστού ή 
σε χαμηλή κορυφαία οστική μάζα (ΚΟΜ). Η μικρο-
αρχιτεκτονική του οστού και η ανθεκτικότητα μπο-
ρεί να είναι φυσιολογικά και ο καταγματικός κίνδυ-
νος ιδιαίτερα χαμηλός. Αντιθέτως όμως η χαμηλή 
οστική πυκνότητα μπορεί να οφείλεται σε πρώιμη 
απώλεια οστού και ο καταγματικός κίνδυνος να 
είναι υψηλότερος. Παρόλο που τα χαμηλής βίας 
κατάγματα πρέπει να εγείρουν ανησυχίες για την 
υγεία του σκελετού δεν έχουν οριστικά συνδεθεί 
με μη φυσιολογική αρχιτεκτονική του οστού. Συ-
μπερασματικά, λοιπόν, κάποιες προεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες με χαμηλή οστική πυκνότητα μπορεί 
να έχουν εντελώς φυσιολογική μικροαρχιτεκτονική, 
δυναμικές και μηχανικές ιδιότητες του οστού, ενώ 
άλλες μπορεί να έχασαν οστό αφού απέκτησαν την 
ΚΟΜ και όπως οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, 
να έχουν ανωμαλίες της μικροαρχιτεκτονικής που 
ελαττώνουν την ισχύ του οστού και αυξάνουν τον 
καταγματικό κίνδυνο [Cohen A et al, 2009].

Μέχρι σήμερα λίγες μελέτες που να αφορούν 
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ιδιοπαθή οστεο-
πόρωση έχουν διενεργηθεί. Οι μελέτες αυτές είχαν 
ως στόχους: 1/ τον προσδιορισμό των ελαττωμά-
των στην οστική μάζα, τη μικροαρχιτεκτονική και 
την ανθεκτικότητα του οστού, χρησιμοποιώντας 
υψηλής ευκρίνειας περιφερική ποσοτική υπολο-
γιστική τομογραφία και βιοψίες οστού 21 τη δι-
ευκρίνιση της παθογένειας της νόσου με προσδι-
ορισμό παραμέτρων όπως είναι οι ορμόνες του 
φύλου, το ασβέστιο ούρων και ο παράγων IGF-1 
(ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας-1) 3/ τη 
βελτίωση της διάγνωσης και θεραπείας και 4/ τη 
διάκριση των διαφορών ανάμεσα σε γυναίκες που 
υπέστησαν χαμηλής βίας κάταγμα ανεξαρτήτου 
τιμής μέτρησης οστικής μάζας (ιδιοπαθής οστεο-
πόρωση) με γυναίκες που δεν εμφάνισαν κάταγμα 
αλλά έχουν χαμηλή τιμή οστικής μάζας [Idiopathic 
Osteoporosis in premenopausal women, Elizabeth 
Shane, 2012].

Η μεγαλύτερη έρευνα περιελάμβανε 104 γυ-
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ναίκες: 45 με κατάγματα ευθραυστότητας, 19 με 
χαμηλή τιμή οστικής μάζας (z-score<-2, OSD) και 
40 μάρτυρες. Οι γυναίκες ήταν ηλικίας 18 έως 48 
χρόνων, με φυσιολογική έμμηνο ρύση, ενώ είχε 
αποκλεισθεί η πιθανότητα δευτεροπαθούς αιτίου 
οστεοπόρωσης με λήψη ιατρικού ιστορικού, κλι-
νική εξέταση και λεπτομερή εργαστηριακό έλεγχο. 
Πραγματοποιήθηκαν βιοψίες λαγονίου ακρολο-
φίας μετά από σήμανση με τετρακυκλίνη σε όλες 
τις συμμετέχουσες, οι οποίες αναλύθηκαν με πο-
σοτική ιστομορφομετρία δύο διαστάσεων και μι-
κρο-υπολογιστική τομογραφία τριών διαστάσεων. 
Στόχος της έρευνας ήταν να διαφωτίσει τα χαρα-
κτηριστικά της μικροαρχιτεκτονικής και της ανακα-
τασκευής του οστού σε γυναίκες με ιδιοπαθή οστε-
οπόρωση [Cohen A et al, 2011].

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είχαν ως εξής: 
συγκρινόμενες με τις μάρτυρες οι πάσχουσες είχαν 
λεπτότερους φλοιούς, λιγότερες, λεπτότερες και 
με διαταραχή της συνεκτικότητας οστεοδοκίδες, 
μειωμένη ακαμψία-μηχανική αντοχή και μειωμένο 
πάχος οστεοειδούς. Όλες αυτές-οι μεταβολές αφο-
ρούσαν και τις δύο υπο-ομάδες ασθενών (γυναίκες 
με ιδιοπαθή οστεοπόρωση και γυναίκες με χαμηλή 
οστική μάζα).. Από τα αποτελέσματα της μελέτης 
αποδεικνύεται ότι η παθογένεια της ιδιοπαθούς 
οστεοπόρωσης είναι ετερογενής και διαφέρει ανά-
λογα με τη δραστηριότητα ανακατασκευής.

6. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ο κλινικός ιατρός οφείλει να αναζητήσει διε-

ξοδικά την υποκείμενη αιτία της διαταραχής του 
οστικού μεταβολισμού πριν τεθεί η οριστική διά-
γνωση. Νεαρά άτομα που πάσχουν από μια χρόνια 
πάθηση ή παρουσιάζουν κάταγμα χαμηλής βίας. 
ιδιαίτερα σπονδυλικό, ή πολλαπλά κατάγματα θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε μέτρηση οστικής πυ-
κνότητας με τη μέθοδο DXA. Άτομα με οστική πυ-
κνότητα χαμηλότερη του αναμενόμενου εύρους 
για την ηλικία (BMD Z-score <-2SD) πρέπει να 
υποβάλλονται σε έλεγχο δευτεροπαθούς οστεοπό-
ρωσης [Lewieck ΕIV: et al, 2C08 Osteoporosis in 
the European Union: Ten years of progress and 
ongoing challenges, 2008].

Χαμηλή οστική πυκνότητα από μόνη της ή σε 
συνδυασμό με οστικό και μυϊκό πόνο και αδυναμία 
μπορεί να οφείλεται σε ανεπάρκεια της βιταμίνης D 
ενδεχομένως οστεομαλακία, όχι κατ’ ανάγκη οστε-

οπόρωση. Μία μεμονωμένη χαμηλή οστική πυκνό-
τητα δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα μια παθο-
λογική κατάσταση, ιδιαίτερα σε μικρόσωμα άτομα. 
Αν και χαμηλή οστική πυκνότητα σε ένα ιδιαίτερα 
λεπτό (ΔΜΣ<18,5 kg/cm2) αλλά υγιές άτομο θα 
μπορούσε να αποτελεί ένα δείκτη αυξημένου κα-
ταγματικού κινδύνου, δεν υπάρχει καμία ένδειξη 
μέχρι σ. θεραπευτική παρέμβαση. Υποκείμενο δευ-
τεροπαθές αίτιο μπορεί να καθορισθεί συνήθως σε 
ένα ποσοστό της τάξης του 44-90% των νέων αν-
δρών και γυναικών με οστεοπόρωση ή/και κλινικά 
κατάγματα. 

6α. Ιστορικό και αντικειμενική εξέταση

Η διερεύνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
πλήρες ιατρικό ιστορικό, αναζητώντας ενδείξεις 
μειωμένης οστικής αντοχής, ενδοκρινικές, μεταβο-
λικές και φλεγμονώδεις παθήσεις, παρελθούσα και 
τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, ηλικία εμμηναρ-
χής ή ιστορικό αμηνόρροιας, τροφικής δυσανεξίας, 
κοιλιακό άλγος και εντερική λειτουργία, κνίδωση, 
πρόσφατη εγκυμοσύνη και γαλουχία καθώς και 
συνήθειες διατροφής και άσκησης [Ferrari S et al, 
2012].

Η φυσική εξέταση θα πρέπει να εστιάζει ιδιαί-
τερα στο χαμηλό ανάστημα και το χαμηλό Δείκτη 
Μάζας Σώματος ΔΜΣ, τροφική δυσανεξία, δερμα-
τικές αλλεργικές αντιδράσεις, υπέρχρωση ή μει-
ωμένη τριχοφυΐα καθώς και παρουσία κύφωσης, 
παραμορφώσεις των άκρων, φλεγμονή των αρ-
θρώσεων, υπερευλυγισία των συνδέσμων, κυα-
νούς σκληρός χιτώνας των ματιών ή αλλοιώσεις 
των δοντιών.

6β. Εργαστηριακός έλεγχος

Ο παρακλινικός έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγη-
ση της ομοιοστασίας του ασβεστίου, της νεφρικής 
και ηπατικής λειτουργίας, φλεγμονωδών παθήσε-
ων και αδρό ενδοκρινολογικό έλεγχο (θυρεοειδική 
λειτουργία και γονάδες). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανεπάρκειας της βι-
ταμίνης D (25OHD,10ng/ml ή 25 nmol/L) καθώς 
αυτή μπορεί να επηρεάζει την εναπόθεση ασβεστί-
ου στα οστά και εκφράζεται ως μειωμένη οστική 
πυκνότητα, χωρίς όμως να πρόκειται για οστεοπό-
ρωση. Τα επίπεδα του οστικού κλάσματος της αλ-
καλικής φωσφατάσης αν παραμένουν υψηλά μετά 
την ολοκλήρωση της ανάπτυξης , μπορεί να θέ-
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σουν την υποψία οστεομαλακίας (μαζί με χαμηλά 
επίπεδα 25OHD), νόσου Paget ή νεοπλασίας των 
οστών, ενώ αν είναι χαμηλά κατευθύνουν προς 
υποφωσφατασία.

Η χρησιμότητα των δεικτών οστικού μεταβολι-
σμού, δηλαδή των πεπτιδίων του προκολλαγόνου 
(ΡΙΝΡ και PICP) για την οστική παραγωγή και των 
διασταυρούμενων τελοπεπτιδίων του κολλαγόνου 
τύπου Ι (ΝΤΧ και CTX), της δεοξυπυριδινολίνης /
πυριδινολίνης και της ανθεκτικής στο άλας του 
τρυγικού οξέως όξινης φωσφατάσης (TRAP-5b) 
για την οστική απορρόφηση, παραμένει αμφιλε-
γόμενη στη διερεύνηση της οστεοπόρωσης στους 
νέους. Στοιχεία που να αποδεικνύουν ένα προγνω-
στικό ρόλο των δεικτών οστικού μεταβολισμού για 
τον κίνδυνο κατάγματος στη δευτεροπαθή οστε-
οπόρωση δεν υπάρχουν. Ωστόσο κανονικές τιμές 
δεικτών οστικού μεταβολισμού σε νέους ενήλικες 
με χαμηλή οστική πυκνότητα συνηγορεί υπέρ από-
κτησης χαμηλής κορυφαίας οστικής μάζας, ενώ 
υψηλές τιμές υποδεικνύουν μια συνεχή οστική 
απώλεια [Makras P et al, 2011].

6γ. Γονοτυπική ανάλυση

Όταν δεν διαπιστώνονται αίτια δευτεροπαθούς 
οστεοπόρωσης σε ένα νέο ενήλικα, μια αυτοσω-
ματικά επικρατούσα ή υπολειπόμενη γενετική με-
ταλλαγή μπορεί να ενοχοποιείται για την οστική 
ευθραυστότητα [Ferrari S et al, 2012]. Προσεκτική 
μελέτη του γενεαλογικού δέντρου ως προς τις με-
ταβολές της οστικής πυκνότητας και την παρου-
σία καταγμάτων μπορεί να αναδείξει την παρουσία 
κληρονομούμενης οστικής νόσου καθώς και τον 
τύπο κληρονομικότητας ανάμεσα στις διαδοχικές 
γενιές.

6δ. Εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου

Η πιθανότητα εκτεταμένου οστεοπορωτικού 
κατάγματος δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια 
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο FRAX σε νέους 
ενήλικες. Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται 
στην εκτίμηση της 1 θετούς πιθανότητας εκτετα-
μένου οστεοπορωτικού κατάγματος, χρησιμοποιώ-
ντας ως δεδομένα την τιμή της οστικής πυκνότη-
τας στον αυχένα του μηριαίου καθώς και κλινικούς 
παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη οστεοπόρω-
σης. Σε πολλές περιπτώσεις προεμμηνοπαυσιακής 
οστεοπόρωσης, ο κίνδυνος κατάγματος ορίζεται 

πρωτίστως από την επίδραση του δευτεροπαθούς 
αιτιολογικού παράγοντα στην οστική πυκνότητα και 
το λόγο αυτό η χρήση του FRAX σε νέους ενήλικες 
δε συνιστάται [National Osteoporosis Foundation, 
2010].

7. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να ταξινομή-

σει τις ασθενείς με χαμηλή οστική πυκνότητα ανά-
λογα με την παρουσία ή όχι άλλων παραγόντων 
κινδύνου [Martinez-Morillo Μ et al, 2012]. Γυναί-
κες με μοναδικό εύρημα μια χαμηλή τιμή οστικής 
πυκνότητας, οι οποίες δεν έχουν άλλους παράγο-
ντες κινδύνου δεν πρέπει να διαγιγνώσκονται ως 
ασθενείς με οστεοπόρωση [Ferrari S et al, 2012]. 
Αντίθετα, ασθενείς με χαμηλή οστική πυκνότητα 
και/ή κατάγματα ευθραυστότητας, με παρουσία 
γνωστών δευτεροπαθών αιτιολογικών παραγό-
ντων για χαμηλή οστική πυκνότητα ή αποδεδειγ-
μένη αύξηση της οστικής απώλειας πρέπει να λαμ-
βάνουν αγωγή [Martinez-Morillo Μ et al, 2012, 
Ferrari S et al, 2012]

Η θεραπευτική προσέγγιση της οστεοπόρωσης 
των νέων ενηλίκων θα πρέπει κατά κύριο λόγο να 
στοχεύει στην υποκείμενη νόσο. Με δεδομένο ότι 
οι μηχανισμοί που οδηγούν σε δευτεροπαθή οστε-
οπόρωση στους νέους σπάνια είναι μοναδικοί, οι 
παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι πολυπαραγοντικές, 
δηλαδή στόχος είναι η ανεπάρκεια βιταμινών και 
διατροφικών στοιχείων (βιταμίνης D, ασβεστίου, 
πρωτεϊνών), η αύξηση της σωματικής δραστηρι-
ότητας, η διακοπή καπνίσματος, ο περιορισμός 
κατανάλωσης αλκοόλ, μια ενδεχόμενη φλεγμο-
νώδης πάθηση, η θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή 
με στεροειδή των γονάδων κλπ.) Η τακτική παρα-
κολούθηση μέσω οστικής πυκνομετρίας κάθε 18-
36 μήνες είναι απαραίτητη μέχρι να σταθεροποιη-
θούν οι τιμές της οστικής πυκνότητας. Καθώς δεν 
υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για 
την αντιμετώπιση ασθενών με προεμμηνοπαυσια-
κή οστεοπόρωση, η θεραπευτική προσέγγιση καλό 
είναι να εξατομικεύεται ανάλογα με το αίτιο.

7α. Γενικά μέτρα

1.Ασβέστιο και βιταμίνη D

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι ένα τόσο κοι-
νό εύρημα στα περισσότερα άτομα με δευτερο-
παθή οστεοπόρωση, ώστε συμπλήρωμα βιταμίνης 



17- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 3 - 2014

D (1.000-2.000 IU) θα πρέπει να χορηγείται πριν 
από οποιαδήποτε εξειδικευμένη θεραπεία καθώς 
και συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου [Λυρί-
της ΓΠ, 2013]. Ειδικότερα, η συμπληρωματική χο-
ρήγηση βιταμίνης D βελτιώνει την επιμετάλλωση 
του οστεοειδούς, προλαμβάνει την ανάπτυξη δευ-
τεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και ρυθμί-
ζει την οστική εναλλαγή [National Osteoporosis 
Foundation, 2010, Hofbauer LC et al, 2010]. Η 
εντερική απορρόφηση ασβεστίου και βιταμίνης D 
μπορεί να περιοριστεί σοβαρά σε περίπτωση εκτε-
ταμένης νόσου του Crohn, ύστερα από γαστρεκτομή 
ή σε περίπτωση χρόνιας αγωγής με αναστολέα της 
αντλίας πρωτονίων [Hofbauer LC et al, 2010].

2. Αντι-οστεοπορωτική αγωγή

Στην αγωγή της προεμμηνοπαυσιακής οστεοπό-
ρωσης έχουν χρησιμοποιηθεί διφωσφονικά τόσο 
από το στόμα όσο και ενδοφλέβια. Η αλενδρονάτη 
(70ιτΐ9/εβδομαδιαίως) και η ριζενδρονάτη (35mg/
εβδομαδιαίως) είναι τα πλέον μελετημένα σκευά-
σματα [Hofbauer LC et al, 2010]. Εξίσου αποτε-
λεσματική είναι η ενδοφλέβια χορήγηση ιβανδρο-
νάτης ή ζολεδρονικού οξέως, σε περίπτωση που η 
χορήγηση διφωσφονικών από το στόμα αντενδεί-
κνυται ή είναι αναποτελεσματική, όπως στη δυσα-
πορρόφηση.

Στην κατηγορία της προεμμηνοπαυσιακής οστε-
οπόρωσης αντενδείκνυται η χορήγηση εκλεκτικών 
τροποποιητών των οιστρογονικών υποδοχέων 
(SERM’s), τα οποία λειτουργούν μέσω αποκλεισμού 
της οιστρογονικής δράσης στα οστά και πιθανόν να 
ενισχύσουν την οστική απώλεια [Martinez-Morillo 
Μ et al, 2012]. Τέλος δεν υπάρχουν τεκμηριωμέ-
νες μελέτες αναφορικά με την αποτελεσματικότη-
τα του ρανελικού στροντίου ή της δενοσουμάμπης 
σε προεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση [Martinez-
Morillo et al, 2012].

3. Τρόπος ζωής

Συνιστάται φυσική δραστηριότητα που να πε-
ριλαμβάνει αεροβική γυμναστική καθώς και ασκή-
σεις με βάρη, προοδευτικές ασκήσεις αντίστασης 
για ενδυνάμωση μυών και οστών, ασκήσεις έκτα-
σης καθώς και ασκήσεις ισορροπίας [National 
Osteoporosis Foundation, 2010]. Η άσκηση θα 
βελτιώσει τη σωματική απόδοση και λειτουργικό-
τητα, την οστική πυκνότητα, τη μυϊκή ισχύ καθώς 
και την ισορροπία ενώ παράλληλα θα ελαττώσει 

τον κίνδυνο των πτώσεων. Παράλληλα, συνιστάται 
αποφυγή του καπνίσματος, καθώς και περιορισμός 
της κατανάλωσης του αλκοόλ σε λιγότερο από 3 
ποτά ημερησίως.

7β. Δευτεροπαθής οστεοπόρωση

1. Ενδοκρινικές διαταραχές

Η ολοκληρωμένη και επιτυχής θεραπεία της 
υποκείμενης ενδοκρινικής διαταραχής πολλές 
φορές είναι δύσκολη [Hofbauer LC et al, 2010, 
Martinez-Morillo M et al, 2012]. Η χειρουργική 
αντιμετώπιση προτείνεται σε άτομα με σύνδρομο 
Gushing και πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 
Στην περίπτωση του ενδογενούς υπερθυρεοειδι-
σμού συνιστάται η χορήγηση αντιθυρεοειδικών 
φαρμάκων, η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο ή χει-
ρουργείο [Bhalla Ashok K, 2010]. Ο υπογοναδισμός 
που συνοδεύεται από αμηνόρροια διαστήματος 
άνω των 6 μηνών πρέπει να αντιμετωπίζεται με θε-
ραπεία ορμονικής υποκατάστασης [Hofbauer LC et 
al, 2010]. Τέλος ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου Ι που παρουσιάζουν χαμηλές τιμές οστικής 
πυκνότητας θα επωφεληθούν από εντατική ινσου-
λινοθεραπεία, η οποία παράλληλα προλαβαίνει τις 
αγγειακές επιπλοκές του διαβήτη [Hofbauer LC et 
al, 2010].

2. Υποθρεψία

Τα νέα κορίτσια με νευρογενή ανορεξία οφεί-
λουν να προσεγγίζονται από διεπιστημονική ομάδα 
αποτελούμενη από ψυχίατρο, ενδοκρινολόγο και 
διαιτολόγο. Οι ολιγάριθμες μελέτες δείχνουν αμ-
φιλεγόμενα αποτελέσματα ως προς τη χορήγηση 
ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης με οιστρο-
γόνα ή τη χρήση διφωσφονικών [Ferrari S et al, 
2012, Hofbauer LC et al, 2010, Miller KK, 2011]. 
Ωστόσο, υπάρχει ομοφωνία ως προς την αξία της 
αυξημένης θερμιδικής πρόσληψης, που θα επιφέ-
ρει αύξηση του βάρους και φυσιολογική ωορρηξία, 
και κατ’ επέκταση αύξηση της οστικής πυκνότητας 
σε κάποιο βαθμό χωρίς όπως πλήρη επαναφορά 
στις φυσιολογικές τιμές του ενήλικα.

3. Οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή

Η φαρμακολογική παρέμβαση κρίνεται απαραί-
τητη στους ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή περισ-
σότερο από 3 μήνες σε δόση μεγαλύτερη από 7,5mg 
ημερησίως και έχουν ιστορικό παλαιού κατάγματος 
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[Lekamwasam S et al, 2012]. Η σειρά επιλογής 
της αγωγής είναι: αρχικά προτιμώνται διφωσφονι-
κά (αλενδρονάτη, ριζεδρονάτη, ζολενδρονικό οξύ) 
σε συνδυασμό με συμπλήρωμα βιταμίνης D, ενώ 
η τεριπαρατίδη έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην 
αγωγή εγκατεστημένης οστεοπόρωσης από γλυκο-
κορτικοειδή [Kok C and Sambrook PN, 2009].

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις γυ-
ναίκες που ενδέχεται να μείνουν έγκυες, αφού τα 
διφωσφονικά διέρχονται τον πλακούντα και μπο-
ρεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη σκελετική ανά-
πτυξη του εμβρύου. Δεδομένα για τη χρήση του 
ρανελικού στροντίου ή της δενοσουμάμπης στην 
προεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση από γλυκοκορ-
τικοειδή δεν είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής και για 
το λόγο αυτό η χρήση τους πρέπει να αποφεύγε-
ται.

4. Γαστρεντερικές διαταραχές

Οδηγίες για τη διόρθωση διατροφικών ελ-
λειμμάτων είναι απαραίτητο να χορηγηθούν σε 
όλες τις κατηγορίες γαστρεντερικών διαταραχών, 
ενώ ιδιαίτερα στην κοιλιοκάκη γίνεται σύστα-
ση για δίαιτα ελεύθερη σε γλουτένη [American 
Gastroenterological Association Medical Position 
Statement: Guidelines on Osteoporosis in 
Gastrointestinal Diseases, 2003, Kemppainen T 
et al, 1999].

Μεταξύ αυτών των στοχευμένων θεραπευτικών 
παρεμβάσεων είναι η χρήση αναστολέων του TNF 
(infliximab) σε φλεγμονώδη νόσο του εντέρου 
[Mauro M et al, 2007, Pazianas Μ et al, 2006] 
και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα [Haugeberg G et 
al, 2009]. Τα διφωσφονικά συγχορηγούμενα με 
infliximab έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την οστι-
κή πυκνότητα σε ασθενείς με νόσο του Crohn, και 
η αλενδρονάτη και το ζολενδρονικό οξύ αυξάνουν 
την οστική πυκνότητα στην κυστική ίνωση

7γ. Ιδιοπαθής οστεοπόρωση

Σε γυναίκες με χαμηλή οστική πυκνότητα και/ή 
παθολογικό κάταγμα στις οποίες δεν διαπιστώθηκε 
υποκείμενη αιτιολογία, πρέπει να τεθεί η διάγνω-
ση της ιδιοπαθούς οστεοπόρωσης [Bhalla Ashok, 
2010]. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη οντότητα, 
με επίπτωση περίπου 0,4 περιπτώσεις σε 100.000 
γυναίκες/έτος, που προσβάλει εξίσου και τα δύο 
φύλα, ενώ η αιτία της δεν έχει διευκρινιστεί [Bhalla 

Ashok, 2010, Martinez-Morillo Μ et al, 2012]. Βι-
βλιογραφικά αναφέρονται συσχετίσεις με γενετι-
κούς παράγοντες, υπερασβεστιουρία, αλλαγές στη 
δυναμική της έκκρισης παραθορμόνης, ελάττωση 
των επιπέδων της αυξητικής ορμόνης ή της οιστρα-
διόλης, μεταβολές στην έκκριση του οιστρογονικού 
υποδοχέα α στους οστεοβλάστες ή αυξημένη πα-
ραγωγή ιντερλευκίνης 1 [National Osteoporosis 
Foundation, 2010]

Σχετικά με τη θεραπεία, οι λίγες υπάρχουσες 
μελέτες καταδεικνύουν ότι πολλές από τις γυναί-
κες με ιδιοπαθή οστεοπόρωση χρειάζονται απλή 
εφαρμογή των γενικών μέτρων για να σταθερο-
ποιήσουν την οστική τους πυκνότητα. Σε ασθενείς 
με υπερασβεστιουρία, συνιστώνται φάρμακα που 
ελαττώνουν την απώλεια ασβεστίου με τα ούρα 
καθώς δίαιτα φτωχή σε νάτριο αλλά με επαρκή 
πρόσληψη ασβεστίου, για να διατηρηθεί σταθερό 
ισοζύγιο [Martinez-Morillo Μ et al, 2012], Αγωγή 
με διφωσφονικά και τεριπαρατίδη έχει δείξει ση-
μαντικά αποτελέσματα σε νέους άνδρες με ιδιο-
παθή οστεοπόρωση, όμως δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία για την ασφάλεια και την αποτελεσματι-
κότητα των φαρμάκων αυτών σε νέες γυναίκες με 
τη νόσο.

8. ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης στους νέους 
παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Μια προφανώς 
χαμηλή οστική πυκνότητα (T-score <-2,5) πρέπει 
να ερμηνεύεται με προσοχή σε μικρόσωμα, λιποβα-
ρή νεαρά άτομα. Μεμονωμένη χαμηλή οστική μάζα, 
δεν σημαίνει απαραίτητα οστεοπόρωση, παρά μόνο 
αν υπάρχουν αποδείξεις μειωμένης οστικής αντο-
χής. Προσεκτικό ιατρικό ιστορικό, κλινική και ερ-
γαστηριακή εξέταση μπορεί να αποκαλύψουν μια 
υποκείμενη νόσο που μπορεί να αποτελέσει αντι-
κείμενο ειδικών ιατρικών παρεμβάσεων, που με τη 
σειρά τους θα βελτιώσουν την οστική μάζα.

Τα διφωσφονικά μπορεί να βελτιώσουν την 
οστική πυκνότητα σε νεαρά άτομα με δευτεροπαθή 
οστεοπόρωση, ωστόσο οι ενδείξεις είναι λιγοστές 
μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι οι διαθέσιμες μελέ-
τες ήταν μικρές, περιορισμένης διάρκειας, και δεν 
υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την αντικαταγματι-
κή τους αποτελεσματικότητα. Η εφαρμογή αντιο-
στεοπορωτικής αγωγής σε νέους ενήλικες πρέπει 
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να γίνεται με φειδώ. Η ύπαρξη δευτερογενών αι-
τίων, πολλαπλά ή σπονδυλικά κατάγματα και υψη-
λός ρυθμός οστικής εναλλαγής συνοδευόμενος 
από τεκμηριωμένη απώλεια οστικής μάζας, αποτε-
λούν ενδείξεις έναρξης αγωγής.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στις μη επεμβατικές 
μεθόδους μέτρησης που μπορούν να εκτιμήσουν 
την ογκομετρική οστική πυκνότητα (vBMD) και τη 

μικροδομή του οστού, όπως η υψηλής ανάλυσης 
περιφερική ποσοτική υπολογιστική τομογραφία 
(pQCT) και εκτιμήσεις της οστικής αντοχής (με 
ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων) καθώς και η 
ευρύτερη εφαρμογή γενετικού ελέγχου στο μέλ-
λον, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτε-
ρη αξιολόγηση των διαταραχών οστικής αντοχής 
στους νέους [Cohen A et al, 2009].
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Περίληψη
Η ψευδάρθρωση αποτελεί σχετικώς σπάνια αλλά δυσχερή στην 

αντιμετώπιση επιπλοκή τόσο της συντηρητικής όσο και της χει-
ρουργικής θεραπείας των καταγμάτων της διάφυσης του βραχιο-
νίου οστού. Οι δυσκολίες αυτές και η απομόνωση αιτιοπαθογενε-
τικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση της επιπλοκής 
αποτελούν το σκοπό της παρακάτω αναδρομικής μελέτης. Πρόκει-
ται για ανάλυση του υλικού δύο δεκαετιών Μάιος 1987 - Απρίλιος 
2006 και περιλαμβάνει τη συντηρητική και τη χειρουργική αντιμε-
τώπιση 102 καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονίου όλων των 
τύπων. Η ψευδάρθρωση εμφανίστηκε ως επιπλοκή σε 8 ασθενείς. 
Οι 4 υπερτροφικές ψευδαρθρώσεις που παρατήθηκαν επί ασθενών, 
στους οποίους εφαρμόστηκαν πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
και αντιμετωπίστηκαν με άσκηση διατατικών δυνάμεων (2/4) ή με 
δυναμοποίηση των εν πωρώσει καταγμάτων (2/4). Εξάλλου, οι 4 
ατροφικές ψευδαρθρώσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα θερα-
πείας με μη ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση (1/4) ή συντηρη-
τικής αγωγής (3/4), αντιμετωπίστηκαν χειρουργικώς με αφαίρεση 
του ψευδαρθρωτικού ιστού, μικρή βράχυνση του βραχιονίου και 
διενέργεια συμπιεστικής οστεοσύνθεσης με προσθήκη φλοιοσπογ-
γωδών αυτολόγων λαγονίων οστικών μοσχευμάτων. Δεν παρα-
τηρήσαμε καμία σχέση μεταξύ σχηματισμού ψευδάρθρωσης και 
βλάβης του κερκιδικού νεύρου ή του σύστοιχου βραχιονίου πλέγ-
ματος. Ως κύριοι αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες για την εμφάνιση 
αυτής της επιπλοκής μπορούν να χαρακτηριστούν οι εκτεταμένες 
τραυματικές αποκολλήσεις των μαλακών μορίων και η αδυναμία 
ελέγχου των διατατικών δυνάμεων που μπορεί να εμφανιστούν 
(για άλλοτε άλλους λόγους) στην εστία του κατάγματος. Η μεγάλη 

Η ψευδάρθρωση ως 
επιπλοκή της θεραπείας 

  των καταγμάτων της 
  διάφυσης του βραχιονίου 
  οστού

Ι. Μπισχινιώτης, Π. Μικάλεφ, Ν. Τζιρής, Ο. Γαμβρός, Α. Αηδονόπουλος
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
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συχνότητα εμφάνισης της υπερτροφικής ψευδάρθρωσης σε ασθε-
νείς που αντιμετωπίστηκαν με εξωτερική οστεοσύνθεση δεικνύει 
ότι παρά την ασφάλειά της η μέθοδος υπόκειται επί μακρόν στην 
πιθανότητα μηχανικής ή/και ιστικής αστάθειας. Η εμφάνιση της 
ατροφικής ψευδάρθρωσης σε ασθενείς τεθέντες υπό συντηρητική 
αγωγή δείχνει ότι η δυνατότητα επιθετικής ασφαλούς αντιμετώπι-
σης θα απομάκρυνε αυτό το ενδεχόμενο. 

Humeral pseudarthrosis complicating humeral 
diaphyseal fracture management

I. S. Bischiniotis, P. Mikalef, N. Tziris, 
O. Gamvros, A. Aidonopoulos

AHEPA University Hospital Thessaloniki, Greece

Abstract
Pseudarthrosis is a rare but resistant in its management 

complication of both surgical and conservative treatment of 
humeral fractures. Difficulties associated to the isolation of causal 
factors influencing humeral fracture progress in pseudarthrosis 
formation and its consequent management are the objectives of 
this retrospective study. It’s a two decade follow-up of humeral 
shaft fractures of all types seen in patients admitted in our 
Institution from May 1987 to January 2006 (nineteen years) with 
102 fractures. In these patients both conservative (63/102) and 
operative (39/102) treatment was undertaken. Four hypertrophic 
pseudarthroses were noticed in four patients, in which an external 
fixation device was mounted because of extended soft tissue 
damage including detachment in various extents. They were 
managed by applying distraction forces (2/4) and by dynamization 
of the fractures (2/4). The remaining four of our patients were 
presented with atrophic pseudarthroses. In one polytrauma lady 
with an unlocked medullary nailed humeral fracture when undue 
distraction forces were developed at the fracture site. In three 
others, in which conservative treatment was performed from the 
beginning, same direction forces were developed due to poor 
cooperation with the patients. No relation between pseudarthrosis 
formation and radial nerve or brachial plexus damage was noticed. 
All atrophic pseudarthroses were managed by cylinder excision of 
pseudarthrotic tissue and shortening of the humerus followed by 
compression osteosynthesis with adjuvant iliac corticocancellous 
bone grafting. High frequency of threatened pseudarthrosis or 
pseudarthrosis development in polytrauma patients managed 
with external skeletal fixation devices implies the necessity of 
widening the spectrum of indications for aggressive surgical 
management of the humeral shaft fractures. The same goes 
for preventing atrophic pseudarthrosis option. The indications 
referred to polytrauma and severely ill patients as well as in 
patients with a poor cooperation level for securing final results.
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Εισαγωγή
Πολλά από τα κατάγματα της διάφυσης του 

βραχιονίου εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται 
συντηρητικώς, παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώ-
νονται, επειδή η συντηρητική θεραπεία μπορεί να 
συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά απώτερων επι-
πλοκών όπως είναι: η πώρωση σε πλημμελή θέση, 
η καθυστερημένη πώρωση κα η ψευδάρθρωση 
(Bosch et al 1999, Pugh και McKee 2003). Ως 
συντηρητική θεραπεία θεωρείται η εφαρμογή κρε-
μάμενου γυψεπιδέσμου, η χρησιμοποίηση γύψινου 
νάρθηκα δίκην U, η εφαρμογή θωρακοβραχιονίου 
γυψίνου επιδέσμου απαγωγής, η σκελετική έλξη, 
η απλή ανάρτηση και η εξωτερική οστεοσύνθεση 
(Skinner et al 2000Chantelot et al 2005). Η εξωτε-
ρική οστεοσύνθεση είναι ημισυντηρητική μέθοδος 
συγκράτησης που αναλόγως του βαθμού παρέμβα-
σης επί των λοιπών στοιχείων της κάκωσης ή/και 
του κατάγματος μπορεί να θεωρηθεί και χειρουρ-
γική. Ωστόσο, υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις εφαρ-
μογής χειρουργικής θεραπείας που συνοψίζονται 
ως εξής: όταν συνυπάρχουν πολλαπλές κακώσεις, 
τα ανοικτά κατάγματα, ενδοαρθρική επέκταση του 
κατάγματος, τα παθολογικά κατάγματα, ο κυμαινό-
μενος αγκώνας δηλ. κατάγματα της διάφυσης του 
βραχιονίου και αμφοτέρων των οστών του συστοί-
χου αντιβραχίου, όταν συνυπάρχει (είτε έχει προ-
κληθεί από χειρισμούς κατά την κλειστή ανάταξη 
ή την εγχείρηση) πάρεση του κερκιδικού νεύρου 
και, τέλος, η αντιμετώπιση της εγκατεστημένης 
ψευδάρθρωσης. Εξάλλου, στις σχετικές ενδείξεις 
χειρουργικής θεραπείας περιλαμβάνονται: η ανη-
συχία για την επάρκεια της συντηρητικής αγωγής, 
η ανάγκη ταχείας και πλήρους κινητοποίησης του 
πάσχοντος και, τέλος, η επαπειλούμενη πώρωση 
σε πλημμελή θέση (Sisk 1984). Στις τεχνικές με-
θόδους της χειρουργικής θεραπείας περιλαμβάνο-
νται: η συμπιεστική οστεοσύνθεση του βραχιονίου 
οστού, η ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλω-
ση και η ελαστική συμβατική ενδομυελική ήλωση 
(Foster et al 1984, Pugh και McKee 2003). 

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι η 
επισήμανση των αιτιοπαθογενετικών παραγόντων 
πρόκλησης ψευδάρθρωσης επί ασθενών με κάταγ-
μα της διάφυσης του βραχιονίου και ο σχεδιασμός 
της αποτροπής της, με βάση την έκθεση της εμπει-
ρίας μας από την αντιμετώπιση (συντηρητική ή χει-
ρουργική) τέτοιων καταγμάτων. 

Ασθενείς και μέθοδος 
Από τον Μάιο 1987 μέχρι τον Φεβρουάριο 2006 

από την ίδια χειρουργική ομάδα αντιμετωπίστηκαν 
102 κατάγματα (βίαια και παθολογικά) της διά-
φυσης του βραχιονίου επί ισαρίθμων ασθενών, οι 
περισσότεροι των οποίων ήταν πολυτραυματίες ή 
βαρέως πάσχοντες. Από το υλικό της μελέτης απο-
κλείστηκαν πολυσυστηματικές κακώσεις του άνω 
άκρου που περιλάμβαναν κάταγμα του βραχιονί-
ου και κατέληξαν σε πρώιμο σωστικό ακρωτηρια-
σμό του βραχιονίου και επομένως δεν κατέλειπαν 
διάφυση του βραχιονίου. Παραλήφθηκαν επίσης 
ασθενείς που λόγω της βαρύτητας της κατάστασής 
τους δεν επιβίωσαν μετεγχειρητικώς. Οι ασθενείς 
κατανέμονται σε πέντε ομάδες:

Ομάδα Α: Πρόκειται για 17 ασθενείς, στους 
οποίους διενεργήθηκε συμπιεστική οστεοσύνθεση 
του κατάγματος της διάφυσης του βραχιονίου. Οι 
ασθενείς ήταν 12 άνδρες και 5 γυναίκες ηλικίας 
από 17 έως 56 ετών και έφεραν στο σύνολό τους 
κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώ-
σεις, ενώ 3 από αυτούς έφεραν κακώσεις του βρα-
χιονίου πλέγματος. Χρησιμοποιήθηκαν συμβατικές 
συμπιεστικές πλάκες δυναμικής και αυτόματης συ-
μπίεσης και βίδες φλοιού 4,5 mm και σπογγώδους 
ουσίας 6,5 mm. 

Ομάδα Β: Περιλαμβάνει έξι ασθενείς (3 άνδρες 
και 3 γυναίκες) ηλικίας από 28 έως 65 ετών, πολυ-
τραυματίες με κρανιοεγκεφαλικές, θωρακοκοιλια-
κές και κακώσεις της λεκάνης των άνω και κάτω 
άκρων, στους οποίους για λόγους ταχύτητας αντι-
μετώπισης για τη συγκράτηση των καταγμάτων της 
διάφυσης του βραχιονίου προτιμήθηκαν συμβατικοί 
ήλοι Rush. Οι ήλοι είχαν διάμετρο 4,8 mm και δι-
εκβλήθηκαν σε τρεις ασθενείς από την κορυφή του 
ωλεκρανικού βόθρου και στους άλλους τρεις από 
την αύλακα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. 

Ομάδα Γ: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται 
ασθενείς, στους οποίους η συνύπαρξη εκτεταμένων 
κακώσεων των μαλακών μορίων του βραχίονα με 
το κάταγμα της βραχιόνιας διάφυσης επέβαλε τη 
χρήση συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Στις 
κακώσεις των μαλακών μορίων περιλαμβάνονται 
και κακώσεις αγγείων και νεύρων και κυρίως απο-
γαντωτικές κακώσεις του άκρου με απόσπαση δέρ-
ματος αλλά και υποκειμένων αυτού στοιχείων σε 
μεγάλη έκταση. Χρησιμοποιήθηκαν ετερόπλευρα 
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πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης διαφόρων τύ-
πων, τόσο σταθεροποιητές βελονών όσο και στα-
θεροποιητές συλληπτήρων βελονών. Στην κατηγο-
ρία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τρεις ασθενείς 
με τραύματα από πυροβόλα όπλα. 

Ομάδα Δ: Περιλαμβάνονται επτά ασθενείς, 3 
άνδρες και 4 γυναίκες με παθολογικά κατάγματα 
της διάφυσης του βραχιονίου από μεταστάσεις κα-
κοήθων όγκων μαστού (1/6), προστάτη (1/6) και 
οστεολυτικές αλλοιώσεις πολλαπλού μυελώματος 
(4/6). Οι ασθενείς αυτοί υποβλήθηκαν σε κλειστή 
ενδομυελική ήλωση του κατάγματος του βραχι-
ονίου (6/7) με μη ενδοασφαλιζόμενο ήλο. Μία 
ασθενής επίσης με οστεολυτικές μεταστάσεις κα-
κοήθους όγκου του μαστού υποβλήθηκε σε τοπική 
αφαίρεση της οστεολυτικής εστίας και οστεοσύν-
θεση με συμπιεστική πλάκα και πλήρωση των κε-
νών με ακρυλικό τσιμέντο (1/7).

Ομάδα Ε: Περιλαμβάνονται 63 ασθενείς με κα-
τάγματα της διάφυσης του βραχιονίου όλων των 
τύπων περιλαμβανομένων και ενός συνεπεία τραύ-
ματος από πυροβόλο αλλά και καταγμάτων επί 
τραυματιών με πολλαπλές κακώσεις στους οποί-
ους για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η 
εφαρμογή κάποιου τύπο εγχειρητικής αντιμετώπι-
σης του κατάγματος της διάφυσης του βραχιονίου 
και στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι με τη συνέχιση της 
συντηρητικής αγωγής θα λαμβανόταν αποδεκτό 
αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως γύψινοι 
νάρθηκες δίκην «U», αλλά και κρεμάμενος γύψος 
(1/63) και παρόμοιες προς τους γύψινους νάρθη-
κες κατασκευές από εύκαμπτο αλουμίνιο. 

Αποτελέσματα

Οι ασθενείς αυτής της σειράς επεβίωσαν και 
παρακολουθήθηκαν μέχρι την αποθεραπεία τους 
από τις κακώσεις. Συνολικώς, παρατηρήσαμε την 
εμφάνιση ψευδάρθρωσης σε 8 ασθενείς. Παρατη-
ρήθηκαν 4 επαπειλούμενες υπερτροφικές ψευδαρ-
θρώσεις επί ασθενών, στους οποίους εφαρμόστη-
καν πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Επρόκειτο 
για ασθενείς με πολυσυστηματικές κακώσεις ολό-
κληρου του άνω άκρου, κυρίαρχο στοιχείο των 
οποίων ήταν οι εκτεταμένες αποκολλήσεις και η 
απογύμνωση του οστού σε μεγάλη έκταση (εικ. 1). 

Εικόνα 1. - Αποτροπή ψευδάρθρωσης με άσκηση συμπιεστι-
κών διατατικών δυνάμεων

Κατά τη στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση 
δύο ασθενών (2/4) κατέστη δυνατή η μετατροπή 
των πλαισίων εξωτερικής οστεοσύνθεσης, έτσι 
ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση διατατικών δυ-
νάμεων επί του επαπειλούμενου ψευδαρθρωτικού 
ιστού και να επαχθούν οστεογενετικές διεργασίες 
(διατατική οστεογένεση) (εικ. 2). 

Εικόνα 2. - Αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης με άσκηση διαλεί-
πουσα συμπίεσης διάτασης
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Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η ωρί-
μανση του πώρου και δεν χρειάστηκε να καταφύ-
γουμε σε άλλη θεραπευτική μεθόδου. Σε άλλους 
δύο για την επίτευξη ώριμου πώρου άρκεσε η απλή 
δυναμοποίηση του κατάγματος. 

Οι τέσσερις ατροφικές ψευδαρθρώσεις προέκυ-
ψαν ως αποτέλεσμα θεραπείας μη ασφαλιζόμενης 
ενδομυελικής ήλωσης (1/4) ή συντηρητικής αγω-
γής (3/4). Στην περίπτωση της ενδομυελικής ήλω-
σης επρόκειτο για γυναίκα 45 ετών, πολυτραυμα-
τία (θωρακοκοιλιακές κακώσεις, ασταθές κάταγμα 
λεκάνης από προσθιοπρόσθια συμπίεση, κάταγμα 
της διάφυσης του μηριαίου, κάταγμα της κνήμης 
και των οστών του συστοίχου αντιβραχίου, όπου 
είναι πιθανό να μην ακολουθήθηκε επαρκώς η 
προταθείσα προστασία του κατάγματος του βραχι-
ονίου κατά τη μετεγχειρητική περίοδο. Ασκήθηκαν 
διατατικές δυνάμεις και εγκατάσταση ψευδάρθρω-
σης (εικ. 3) 

Εικόνα 3. - Ψευδάρθρωση βραχιονίου επί αποτυχούσης 
συμβατικής ενδομυελικής ήλωσης

Οι άλλοι τρεις ασθενείς με ατροφικές ψευδαρ-
θρώσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα συντηρη-
τικής αγωγής ήταν ασθενείς με χαμηλή δυνατότητα 
συνεργασίας, γενικώς ασυνεπείς στο πρόγραμμα 
παρακολούθησης κατά εβδομάδα ή κατά δεύτερη 
εβδομάδα και που κατέστησαν ανήσυχοι με την 
εξέλιξη της πώρωσης του κατάγματος του βραχι-
ονίου, όταν αυτή είχε ήδη μεταπέσει σε ατροφι-
κή ψευδάρθρωση. Όλοι οι ασθενείς με ατροφικές 
ψευδαρθρώσεις έτυχαν χειρουργικής θεραπείας με 
αφαίρεση του υλικού οστεοσύνθεσης όπου υπήρ-
χε (εικ. 4), του ψευδαρθρωτικού ιστού υπό μορφή 
κυλίνδρου, μικρή βράχυνση του βραχιονίου και δι-

ενέργεια συμπιεστικής οστεοσύνθεσης με συμβατι-
κή πλάκα και με προσθήκη αυτολόγων φλοιοσπογ-
γωδών λαγονίων οστικών μοσχευμάτων (εικ. 5). 

Εικόνα 4. - Αφαίρεση του ατροφικού κυλίνδρου και συμπιε-
στική οστεοσύνθεση με μικρή απώλεια μήκους. 

Εικόνα 5. - Αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης με εισαγωγή 
μοσχευμάτων

Σε κανένα από τους ασθενείς και των δύο κα-
τηγοριών ψευδάρθρωσης δεν χρειάστηκε επανεγ-
χείρηση.

Συζήτηση

 Ως διάφυση του βραχιονίου χαρακτηρίζεται 
η περιοχή του οστού που περιλαμβάνεται μεταξύ 
της κατάφυσης του μείζονα θωρακικού μυός και 
της υπερκονδύλιας ακρολοφίας. Περαιτέρω η δι-
άφυση χωρίζεται αυθαίρετα σε κεντρικό, μέσο και 
περιφερικό τριτημόριο (Müller et al 1990). 

Η πώρωση των καταγμάτων του βραχιονίου εί-
ναι ευχερής και επιτυγχάνεται με συντηρητική αντι-
μετώπιση όποια μέθοδος και αν εφαρμοστεί, από 
αυτές που αναφέρονται στην εισαγωγή. Στην ευχε-
ρή πώρωση βοηθούν καταλυτικώς η πλούσια αγ-



26- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 3 - 2014

γείωση του βραχιονίου οστού και η πλήρης κάλυψή 
του από μαλακά μόρια πανταχόθεν. Η συντηρητική 
θεραπεία των καταγμάτων της διάφυσης του βρα-
χιονίου εξασφαλίζει συνήθως αποδεκτά αποτελέ-
σματα ενώ οι ανοχές που παρουσιάζει το βραχιόνιο 
ως προς την επίτευξη μιας ανεκτής ανάταξης την 
καθιστούν επωφελή ακόμη και επί βαρέως πασχό-
ντων και κατακεκλιμένων επί μακρόν ασθενών. Η 
βράχυνση, άλλωστε, της τάξης των 2-3,5 εκ. είναι 
καλώς ανεκτή και μη εμφανής στο άνω άκρο (Πε-
τσατώδης και συν 1990, Pollock et al 1981). 

Ωστόσο, αν και η πρωτογενής θεραπεία των 
καταγμάτων της βραχιόνιας διάφυσης θεωρείται 
ότι μπορεί να είναι συντηρητική υπάρχουν οι επι-
φυλάξεις των συγκεκριμένων απολύτων και σχετι-
κών ενδείξεων χειρουργικής αντιμετώπισής τους, 
όπως είναι επί των ανοικτών καταγμάτων, επί κα-
ταγμάτων με συνυπάρχουσα αγγειακή βλάβη, επί 
καταγμάτων άνωθεν και κάτωθεν του αγκώνος 
(σύνδρομο κυμαινόμενου αγκώνα, τα διπολικά ή 
πολυπολικά κατάγματα, τα παθολογικά κατάγμα-
τα, τα κατάγματα επί πολυτραυματιών, ιδιαίτερα 
όταν συνυπάρχουν θωρακοκοιλιακές κακώσεις, η 
προϊούσα βλάβη του κερκιδικού νεύρου μετά την 
εκτέλεση χειρισμών ανάταξης, νευρολογική βλάβη 
μετά από διατιτραίνουσα κάκωση, κατάγματα πω-
ρωθέντα σε μη αποδεκτή θέση και ενδοαρθρική 
επέκταση κατάγματος. (Gustilo et al 1984, Foster 
et al 1985).

Ως ψευδάρθρωση νοείται η κατάσταση εκείνη 
αποτυχίας της πώρωσης σε χρόνο μεγαλύτερο από 
τον αναφερόμενο, ενώ το κάταγμα παρουσιάζει 
κλινικώς παρά φύση κινητικότητα και ο ακτινολογι-
κός έλεγχος καταδεικνύει αναστολή της φυσιολο-
γικής εξέλιξης της πώρωσης. Ο ορισμός αυτός της 
ψευδάρθρωσης είναι ο λόγος της μεγάλης ποικιλί-
ας των ποσοστών που αναφέρονται στη συχνότη-
τα εμφάνισης της επιπλοκής μεταξύ των διαφόρων 
ομάδων ασθενών, ανεξαρτήτως του τρόπου θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης (Μπισχινιώτης και συν 
1993, Healy et al 1987). Εξάλλου, ίδιες διαφορές 
στη συχνότητα εμφάνισης ψευδάρθρωσης παρα-
τηρούνται και μεταξύ των καταγμάτων στις τρεις 
ζώνες της διάφυσης του βραχιονίου (Μπισχινιώτης 
και συν 1993). 

Οι λόγοι που συμβάλλουν στην εμφάνιση της 
ψευδάρθρωσης περιλαμβάνουν όλους εκείνους 
τους δυσμενείς παράγοντες που επηρεάζουν από 

την αρχή τη φυσική εξέλιξη της πώρωσης ενός κα-
τάγματος και οι οποίοι είναι: 1) η επικοινωνία του 
αιματώματος με το περιβάλλον (ανοικτό κάταγ-
μα), 2) ο βαθμός συντριβής του οστού, 3) η μεγά-
λη αρχική παρεκτόπιση των κατεαγότων οστικών 
τεμαχίων, 4) η πολυπλοκότητα του κατάγματος, 
5) η παρεμβολή μαλακών μορίων, 6) ο ανεπαρ-
κής χρόνος ακινητοποίησης, 7) η ανεπάρκεια της 
οστεοσύνθεσης (εσωτερικής ή εξωτερικής) και 8) η 
ενεργός λοίμωξη (Banquet et al 1989). Άλλοι το-
πικοί και γενικοί παράγοντες που μπορεί να επηρε-
άσουν την εξέλιξη του φαινομένου της πώρωσης 
των καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονίου και 
να οδηγήσουν σε ψευδάρθρωση είναι οι συνοδές 
αρθριτικές αλλοιώσεις των εκατέρωθεν αρθρώ-
σεων (ώμου, αγκώνα), εκτεταμένες αποκολλήσεις 
του δέρματος και των μαλακών μορίων, η παχυ-
σαρκία που αποτρέπει την καλή ακινητοποίηση με 
συντηρητικά μέσα, τοπικές οστεολυτικές εξεργασί-
ες όπως είναι αυτές που εμφανίζονται επί νόσου 
Paget, μεταστατικά νεοπλάσματα, βαριά στερητική 
οστεοπενία (αλκοολικοί, αιμοκαθαιρόμενοι κλπ), 
επί ασθενών που δεν συνεργάζονται εύκολα όπως 
δύστροποι, ανυπάκουοι και διανοητικώς καθυστε-
ρημένοι (Healy et al 1987).

Η ψευδάρθρωση ταυτίζεται ως φαινόμενο με 
την έκφανση της μηχανικής αποτυχίας στο κλινικό 
επίπεδο, ενώ από παθολογοανατομική άποψη είναι 
δυνατό να συνοδεύεται από παραγωγικές εξεργα-
σίες που συνιστά ο σχηματισμός του υπερτροφι-
κού πώρου. Οι εξεργασίες αυτές δεν καταλήγουν 
στη δη μιουργία ώριμου και μηχανικώς επαρκούς 
οστίτη ιστού. Αντιστρόφως, μπορεί να συ νοδεύεται 
από ατροφική κατάσταση με ταυτόχρονη απουσία 
ή μειωμένη παρουσία των παραγωγικών εξεργα-
σιών της πώρωσης, πράγμα το οποίο καταλήγει 
στο σχηματισμό ατροφικού πώρου. Ακτινολογικώς 
εμφανίζεται με μια πλειάδα εικόνων ως ατροφία 
των καταγματικών περάτων, ενδείξεις μηχανικής 
αποτυ χίας της οστεοσύνθεσης (αν υπάρχει), χα-
λάρωση των υλικών. Είναι δυνατό να υπάρχουν 
ενδείξεις πώρου ανησυχίας, δηλαδή υπερβολικού 
αλλά ανώριμου για την ηλικία του και για τις λει-
τουργικές απαιτήσεις της περιοχής που αναπτύσ-
σεται (Banquet et al 1989). Ο ακτινολογικοί όροι 
της εικόνας δίκης «οπλής αλόγου» (horse hoof) ή 
ποδιού ελέφα ντα (elephant foot) αποτελούν με-
ρικές ακτινολογικές περιγραφικές εικόνες αυτών 
των γεγονότων που διαδραματίζονται σε ιστικό 
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επίπεδο (Healy et al 1987, Bajaj et al 2004).

Είναι προφανές ότι η ιστοπαθολογική εικόνα της 
ψευδάρθρωσης του βραχιονίου έχει βαρύνουσα 
σημασία στην επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου 
αντιμετώπισής της. Επί των ατροφικών μορφών εί-
ναι απαραίτητη η διόρθωση των μηχανικών και βι-
ολογικών παραμέτρων που οδήγησαν στην εμφά-
νιση του φαινομένου. Επιβάλλεται η αφαίρεση του 
νεκρωτικού οστού και η διασφάλιση της συγκράτη-
σης ακόμη και με απώλεια μήκους και η διασφάλι-
ση των βιολογικών, ιστικών παραμέτρων ενίσχυσης 
του φαινομένου της πώρωσης με την εισαγωγή 
οστικών μοσχευμάτων ή και άλλων οστεογενετικών 
παραγόντων (Jupiter 1990). Όταν υπάρχει μεγάλο 
οστικό έλ λειμμα ή/και τοπική λοιμώδης κατάσταση 
δυνατή η γεφύρωση του οστικού ελλείμματος με 
ολισθαίνοντα οστικά μοσχεύματα (Bajaj et al 2004, 
Μπισχινιώτης και συν 1998). Οι νευρολογικές επι-
πλοκές είναι δυνατό αυτοδυνάμως να έχουν επί-
δραση στο φαινόμενο της πώρωσης και επομένως 
και στη συχνότητα εμφάνισης της ψευδάρθρωσης 
και όχι μόνο επειδή είναι πιθανότερες οι ευρύτε-
ρες αποκολλήσεις και των λοιπών μαλακών μορί-
ων σε κατάγματα που παρουσιάζουν νευρολογικές 
επιπλοκές (Healy et al 1987, Epps 1988, Jupiter 
1990, Martinez et al 2002).

Η θεραπεία της ψευδάρθρωσης μπορεί να απο-
δειχθεί επίπονη αν δεν έχουν απομονωθεί πλήρως 
οι γενεσιουργοί παράγοντες και δεν έχουν δια-
σφαλισθεί οι προϋποθέσεις της εκ νέου εμφάνισής 
της 24, 25. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η διευρυμένη 
εφαρμογή των ενδομυελικών ήλων και ιδιαιτέρως 
εκείνων που προσφέρουν εσωτερική ασφάλιση θα 
αποτελέσει όχι μόνο όργανο αποτροπής του φαι-
νομένου αλλά και ασφαλή και προβλέψιμη μέθο-
δο θεραπείας του (Müller et al 1990, Πετσατώ-
δης και συν 1990, Pollock et al 1981, Rosen 1990 
Watanabe 1993, Zimmerman et al 1994, Sanders 
και Gregory 1997, Kassab et al 1998, Bajaj et al 
2004)

Η θεραπεία των δικών μας ασθενών δεν βα-
σίστηκε στη χρήση των ενδομυελικών ήλων. Βα-
σιστήκαμε στην επαγωγή της οστεογονίας είτε με 
άσκηση δυνάμεων σε ευτροφικό ψευδαρθρωτικό 
ιστό είτε με νεαροποίηση και διασφάλιση πρωτο-
γενούς πώρωσης με άσκηση καλής συμπιεστικής 
οστεοσύνθεσης των νεαροποιηθέντων οστικών τε-
μαχίων και με την προσθήκη αυτολόγων οστικών 
μοσχευμάτων.
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Σκοπός 
Πολλές μέθοδοι διαδερμικής ανάταξης και ακινητοποίησης κα-

ταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου έχουν περιγραφεί. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται: διαδερμική συγκράτηση με βελόνες Steinmann, 
εξωτερική οστεοσύνθεση με ή χωρίς ελαχίστη συγκράτηση, συμ-
βατική ενδομυελική ήλωση με ήλους Rush και υβριδική εξωτερική 
οστεοσύνθεση και ελαχίστης ενδομυελικής ήλωσης. Το ζητούμε-
νο είναι η ελάχιστη επιβάρυνση, χρήσιμη ιδιαίτερα για οριακούς 
ασθενείς και τα καλά αποτελέσματα σε σχέση προς τις τεχνικές 
ανοικτής οστεοσύνθεσης ή/και προσθετικής αντικατάστασης. 

Υλικό και μέθοδος
Κατά την περίοδο από τον Ιούλιο 2009 έως το Δεκέμβριο 2011 

αντιμετωπίσαμε 11 σύνθετα κατάγματα του άνω πέρατος του βρα-
χιονίου επί ισαρίθμων ασθενών. Επρόκειτο για πέντε άνδρες και έξη 
γυναίκες ηλικίας από 35 έως 67 ετών όλων ατόμων ενεργών, τριών 
θυμάτων εργατικών ατυχημάτων, τριών τροχαίων και τεσσάρων θυ-
μάτων πτώσεων. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά ΑΟ ως ανήκοντα 
στην ομάδα A: τέσσερα κατάγματα, στην ομάδα B: τρία και στην ομά-
δα C: τρία. Έξη κατάγματα αντιμετωπίστηκαν με κλειστή ανάταξη και 
διαδερμική συγκράτηση με τρεις ή περισσότερες βελόνες Steinmann, 
ένα κάταγμα με ενδομυελική ήλωση Rush, ένα με υβριδικό σύστημα 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε συνδυασμό με ελαχίστη ενδομυελική 
ήλωση και δύο με εφαρμογή πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η 
ανάταξη έγινε σε όλους με γενική αναισθησία διενεργήθηκε κλειστή 
ανάταξη και διαδερμική συγκράτηση υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. 

Τεχνικές ελάχιστης 
παρέμβασης για την 

  αντιμετώπιση σύνθετων 
  καταγμάτων του άνω 
  πέρατος του βραχιονίου

Ι. Μπισχινιώτης, Α. Χλιάπας, Κ. Τσίτας, Γ. Μαλιόγκας, Σ. Ντεμουρτζίδης, 
Β. Ασσάντης

Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Κοζάνης - «Μαμάτσειο»
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Αποτελέσματα
Οι ασθενείς πλην ενός παρακολουθήθηκαν μέχρις αποθεραπεί-

ας. Ο χρόνος πώρωσης των καταγμάτων ολοκληρώθηκε σε έξη 
έως οκτώ εβδομάδες. Ήδη από της 5ης - 6ης εβδομάδας επιτρε-
πόταν παθητική ή υποβοηθούμενη κινητοποίηση. Στο χρόνο αυ-
τόν αφαιρούνταν τα υλικά οστεοσύνθεσης και ενεργούνταν εκ-
κρεμοειδείς παθητικές ακολουθούμενες από ενεργητικές ασκήσεις 
πλήρους εύρους. Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε αποκα-
τάσταση της κινητικότητας του ώμου σε ικανοποιητική βαθμό με 
επίτευξη απαγωγής μέχρι και 140ο και απόλυτη δυνατότητα αυτο-
εξυπηρέτησης και εργασίας. 

Συμπεράσματα
Οι τεχνικές διαδερμικής συγκράτησης των καταγμάτων του κε-

ντρικού βραχιονίου αποτελούν καλή εναλλακτική μέθοδο αντιμε-
τώπισής τους. Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με εκείνα των 
επιθετικών μεθόδων που δεν αποκλείουν επί αποτυχίας τους.

Minimal invasive techniques in the 
management of proximal humeral fractures

I. Bischiniotis, A. Chliapas, K. Tsitas, S. Demourtsidis, 
G. Maliongas, V. Assantis 

Orthopaedic Department Kozani General Hospital 
- “Mamatseion”

Head: I. St. Bischiniotis, MD, PhD

Abstract
Objective of this study is the retrospective presentation o 

f minimal invasive techniques in the management of proximal 
humeral fractures such as transcutaneous pinning techniques 
by means of Steinmann pins, external skeletal fixation with or 
without focal minimal osteosynthesis, conventional Rush pinning 
and hybrid medullary nailing combined with external fixation. 
The objective of all these is minimal surgical trauma, especially 
necessary in dealing with border line patients and obtaining 
good results is comparison with open internal fixation and/or 
prosthetic replacement techniques. 

Patients and methods
From July 2009 to December 2011, eleven complex proximal 

humeral fractures in eleven patients were admitted in our 
Institution. They were five men and six women aged from 35 to 
67 years, all active ones, three of them occupational, another 
three traffic trauma victims and five after a fall from height. The 
fractures were classified after AO as of group A: four, in group B: 

Όροι ευρετηρίου:

κατάγματα κεντρικού 
βραχιονίου

τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης

διαδερμική οστεοσύνθεση

κατάγματα ώμου
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four and in group C three fractures. Six fractures were managed 
by closed reduction and percutaneous pinning by means of 
three or more Steinmann pins, one fractures by insertion of a 
conventional Rush rod, two by means of an hybrid system of 
medullary nailing and external skeletal fixation system and in 
another two by mounting of an external skeletal fixation device. 
The reduction was achieved by a brief intravenous general 
anesthesia and hardware insertion by means of fluoroscopic 
control.

Results
All patients but one were followed up to after treatment. Time 

of consolidation varied from six to eight weeks. From 5th to 
6th week passive motion exercises were allowed. In the same 
time hardware was removed and pendulum exercises followed 
by active motion were encouraged. In all patients a working 
regaining of shoulder mobility was obtained with abduction up 
to 140o and full ability for self service and work. 

Conclusion
Minimal invasive transcutaneous techniques for managing 

fractures of the proximal humerus are a fair alternative treatment 
option. The results are comparative to those of more aggressive 
methods and do not preclude their application in the case of 
failure.

Key words:

proximal humeral fractures

minimal invasive techniques

transcutaneous fracture 
fixation

shoulder fractures
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Εισαγωγή
Τα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου αποτε-

λούν περί το 4-5% όλων των καταγμάτων με πιο 
συχνή την εμπλοκή ανθρώπων μεγάλης ηλικίας και 
οστεοπορωτικών (Handoll et al 2003, Court-Brown 
et al, 2001). Τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπευτι-
κή τους αντιμετώπιση αποτελούν πρόκληση για τον 
ασχολούμενο με αυτές της κακώσεις (Brorson et al 
2009). Οι τεχνικές ανοικτής ανάταξης και εσωτερι-
κής οστεοσύνθεσης αλλά και οι τεχνικές προσθε-
τικής αντικατάστασης βαρύνονται με σημαντικές 
εγχειρητικές κακώσεις και με μεγάλη νοσηρότητα 
(Drosdowech et al 2009). Η ενδοασφαλιζόμενη εν-
δομυελική ήλωση μπορεί επίσης να γίνει με τεχνι-
κή μικρής παρέμβασης αλλά προκαλείται κεντρική 
πρόσκρουση του υλικού στο μυοτενόντιο πέταλο 
Κατά τα τελευταία έτη έχει υπάρξει αναβίωση του 
ενδιαφέροντος για τις τεχνικές ελαχίστης παρέμβα-
σης (Kristiansen και Kofoed, 1988, Kayalar et al 
2009). Σε αυτές περιλαμβάνονται: διαδερμική συ-
γκράτηση με βελόνες Steinmann, εξωτερική οστε-
οσύνθεση με ή χωρίς ελαχίστη συγκράτηση, συμ-
βατική ενδομυελική ήλωση με ήλους Rush ή τύπου 
Enders και υβριδική εξωτερική οστεοσύνθεση και 
ελαχίστης ενδομυελικής ήλωσης. Το ζητούμενο εί-
ναι η ελάχιστη επιβάρυνση, χρήσιμη ιδιαίτερα για 
οριακούς ασθενείς και τα καλά αποτελέσματα σε 
σχέση προς τις τεχνικές ανοικτής οστεοσύνθεσης ή/
και προσθετικής αντικατάστασης. 

Ασθενείς και μέθοδος
Κατά την περίοδο από τον Ιούλιο 2009 έως το 

Δεκέμβριο 2011 αντιμετωπίσαμε 11 σύνθετα κα-
τάγματα του άνω πέρατος του βραχιονίου επί ισα-
ρίθμων ασθενών. Επρόκειτο για πέντε άνδρες και 
έξη γυναίκες ηλικίας από 35 έως 67 ετών όλων 
ατόμων ενεργών, τριών θυμάτων εργατικών ατυ-
χημάτων, τριών τροχαίων και τεσσάρων θυμάτων 
πτώσεων. Εξαιρέθηκαν παθολογικά κατάγματα. Τα 
κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά ΑΟ (Müller et al 
1990) ως ανήκοντα στην ομάδα A: τέσσερα κα-
τάγματα, στην ομάδα B: τρία και στην ομάδα C: 
τρία. Έξη κατάγματα αντιμετωπίστηκαν με κλειστή 
ανάταξη και διαδερμική συγκράτηση με τρεις ή πε-
ρισσότερες βελόνες Steinmann, ένα κάταγμα με 
ενδομυελική ήλωση Rush, δύο με υβριδικά συστή-
ματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε συνδυασμό με 
ελαχίστη ενδομυελική ήλωση και δύο με εφαρμογή 

πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η ανάταξη 
έγινε σε όλους με γενική αναισθησία διενεργήθηκε 
κλειστή ανάταξη και διαδερμική συγκράτηση υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Παρουσίαση των επιμέρους ασθενών:

Διαδερμική συγκράτηση με βελόνες Steinmann

Πρόκειται για έξη ασθενείς τρεις γυναίκες και 
τρεις άνδρες, οι οποίοι έφεραν κατάγματα τριών και 
τεσσάρων τεμαχίων. Οι δύο από αυτούς έφεραν και 
άλλες κακώσεις στο ίδιο μέλος ή αλλαχού στο σώμα 
και θεωρήθηκαν ιδιαίτερου κινδύνου κατά την αντι-
μετώπιση. Παρουσιάζουμε τρεις ασθενείς γυναίκες 
μέσης ηλικίας με κατάγματα κεντρικού βραχιονίου 
και θωρακικές κακώσεις, η μία και με κάταγμα και 
του περιφερικού βραχιονίου χειρουργηθέν (εικ. 1). 

Εικόνα 1. - Κάταγμα κεντρικού βραχιονίου και συντριπτικό 
αγκώνα σύστοιχα

Παρουσιάζονται, επίσης, άλλοι τρεις ασθενείς 
άνδρες πολυκαταγματίες, ο ένας με διατροχαντή-
ριο κάταγμα μηριαίου, ο άλλος με διπολικό ανοικτό 
κάταγμα κνήμης και ο τρίτος με θωρακοκοιλιακή 
κάκωση (εικ. 2).

Εικόνα 2. - Συντριπτικό κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου 
σε ασθενή με θωρακοκοιλιακή κάκωση
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Κλειστή ανάταξη και διαδερμική εισαγωγή συμ-
βατικού ήλου Rush. 

Πρόκειται για έναν ασθενή πολυτραυματία με 
κάκωση του ώμου και θωρακοκοιλιακή κάκωση. 
Κατά την ανάνηψη του ασθενούς και προκειμένου 
να διασφαλισθεί άμεση ακινητοποίηση του βραχι-
ονίου για να διευκολυνθεί η κλειστή παροχέτευση 
της υπεζωκοτικής κοιλότητας εισήχθη συμβατικός 
ήλος Rush, ο οποίος αφαιρέθηκε μετά δίμηνο χρο-
νικό διάστημα μετά επαρκή πώρωση του κατάγμα-
τος και απρόσκοπτη λειτουργία του μυοτενοντώ-
δους ελύτρου του ώμου (εικ. 3).

Εικόνα 3. - Κλειστή διεκβολή ήλου Rush αντιμετώπιση συ-
ντριπτικού κατάγματος του κεντρικού βραχιονίου

Υβριδική εξωτερική οστεοσύνθεση του κεντρι-
κού βραχιονίου με ελαχίστη ενδομυελική ήλωση. 

Πρόκειται για δύο γυναίκες με συνοδά γενικά 
προβλήματα και εγγενή αδυναμία απρόσκοπτης 
χορήγησης γενικής ενδοτραχειακής αναισθησίας. 
Τόσο η εισαγωγή των διπλών ενδομυελικών ήλων 

όσο και η εφαρμογή του εξωτερικού πλαισίου έγι-
νε με τοπική αναισθησία και επιτεύχθηκε επαρκής 
πώρωση του κατάγματος του κεντρικού βραχιονίου 
σε χρονικό διάστημα δύο μηνών περίπου (εικ 4).

Εικόνα 4. - Υβριδική εξωτερική οστεοσύνθεση κατάγματος 
κεντρικού βραχιονίου σε εξασθενημένο ασθενή

Εφαρμογή ετεροπλεύρου πλαισίου εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης με ή χωρίς ελαχίστη εστιακή συ-
γκράτηση.

Πρόκειται για δύο ασθενείς έναν άνδρα και μια 
γυναίκα. Ο άνδρας έφερε συντριπτικό κάταγμα του 
κεντρικού βραχιονίου με βλάβη της μασχαλιαίας 
αρτηρίας και κάκωση από εξελκυσμό του βραχιο-
νίου πλέγματος. Τέθηκε πλαίσιο εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης με ταυτόχρονη ελαχίστη συγκράτηση 
με βελόνες Kirschner. Η πώρωση του κατάγματος 
υπήρξε απρόσκοπτη, όπως αντιστοίχως παρά τη 
μικρή υστέρηση του ραχιαίου δευτερεύοντος στε-
λέχους και του βραχιονίου πλέγματος μετά δυνα-
μοποίηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης (εικ. 5). 
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Εικόνα 5. - Ετερόπλευρο πλαίσιο εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
σε πολυτραυματία-πολυκαταγματία ασθενή

Η άλλη ασθενής ήταν μία γυναίκα πολυτραυ-
ματίας με βαριά θωρακοκοιλιακή κάκωση με ρήξη 
σπληνός και αιμοπνευμοθώρακα αλλά και ανοικτό 
διπολικό κάταγμα κάτω τριτημορίου της κνήμης. 
Εφαρμόσθηκαν κατά την ανάνηψη της ασθενούς 
πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης στις μυοσκε-
λετικές κακώσεις και η ασθενής οδηγήθηκε σε 
μονάδα εντατικής θεραπείας. Η ασθενής είχε μια 
δυσχερή μετατραυματική πορεία που περιλάμβα-
νε το μετά σπληνεκτομή σύνδρομο, λόγος για τον 
οποίο ήταν αναγκαστική η επιλογή της εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης ως οριστικής θεραπείας. Η πώρω-
ση του κατάγματος του κεντρικού βραχιονίου αλλά 
και του διπολικού κατάγματος της κνήμης ήταν 
απρόσκοπτη και η ασθενής ανένηψε πλήρως με 
καλή λειτουργικότητα του ώμου. 

Αποτελέσματα
Οι ασθενείς πλην ενός παρακολουθήθηκαν μέ-

χρις αποθεραπείας. Ο χρόνος πώρωσης των καταγ-
μάτων ολοκληρώθηκε σε έξη έως οκτώ εβδομάδες. 
Ήδη από της 5ης - 6ης εβδομάδας επιτρεπόταν πα-
θητική ή υποβοηθούμενη κινητοποίηση. Στο χρόνο 
αυτόν αφαιρούνταν τα υλικά οστεοσύνθεσης και 
ενεργούνταν εκκρεμοειδείς παθητικές ακολουθού-
μενες από ενεργητικές ασκήσεις πλήρους εύρους. 
Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε αποκατά-
σταση της κινητικότητας του ώμου σε ικανοποιη-
τική βαθμό με επίτευξη απαγωγής μέχρι και 140ο 
και απόλυτη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και 
εργασίας.

Συζήτηση
Η εφαρμογή μεθόδων ελαχίστης παρέμβασης 

ακόμη και ως μεθόδου εκλογής για την αντιμετώ-
πιση καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου κερδί-
ζει συνεχώς έδαφος. Η αιμάτωση της βραχιονίου 
κεφαλής εμφανίζει ιδιαιτερότητες και σε σχέση 
με την κεφαλή του μηριαίου μεγαλύτερες ανοχές 
στην ισχαιμική νέκρωση και ψευδάρθρωση ( La-
ing 1956, Hettrich et al 2010). Παρόλα αυτά και 
παρά τις προόδους που συντελέστηκαν στη άμεση 
προσθετική αντικατάσταση (Hawkins και Switlyk 
1993) και στην οστεοσύνθεση (Strohm et al 2007) 
υπάρχει ανανέωση του ενδιαφέροντος για τεχνι-
κές ελάχιστης παρέμβασης που περιλαμβάνουν και 
εκείνες για τη διατήρηση της κεφαλής (Dimako-
poulos et al 2007). Η στροφή αυτή συντελέστηκε 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και φαί-
νεται ότι άφησε μόνιμο αποτύπωμα στην ανάλογη 
βιβλιογραφική και ερευνητική αναζήτηση (Resch 
et al 2000). Η παραπάνω τάση εντάσσεται στο 
γενικό κλίμα αναζήτησης τεχνικών ελάχιστης πα-
ρέμβασης που κυριαρχεί κατά τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες στη χειρουργική. Η επιλογή με ασφάλεια 
των τεχνικών αυτών είναι αντικείμενο ενδελεχούς 
μελέτης, γνώσης των προϋποθέσεων αλλά κι των 
περιορισμών που προκύπτουν από την εφαρμογή 
τους. Είναι φανερό ότι η γνώση όλων των διαθέ-
σιμων τεχνικών είναι ζητούμενο κατά την άσκηση 
της Ορθοπαιδικής διαχρονικώς. 
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Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς γυναίκας ηλικίας 78 ετών 

με πολλαπλής κατεύθυνσης από μακρού εγκατεστημένη χρόνια 
αστάθεια της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του δεξιού αντί-
χειρα. Η μακρότητα των φαινομένων που καταδείχθηκε κλινικώς 
και ακτινολογικώς επέβαλαν τη σύσταση της αρθρόδεσης της άρ-
θρωσης μετά διαμόρφωση των αρθρικών επιφανειών και συναρ-
μογή τους σε μέτρια έκταση 30ο - 35ο η αρθρόδεση συγκρατήθηκε 
με δακτυλικό διαρθρικό πλαίσιο εξωτερικής οστεοσύνθεσης δια-
μέσου του οποίου ασκήθηκε συμπίεσης. Η αρθροδεσία πωρώθηκε 
πλήρως σε διάστημα 3½ μηνών. Η αποκατάσταση της συλληπτη-
ρίου ισχύος ήταν ικανοποιητική. 

Μετατραυματική 
αστάθεια της 

  μετακαρπιοφαλαγγικής 
  άρθρωσης του δεξιού 
  αντίχειρα - Αντιμετώπιση 
  με συμπιεστική αρθρόδεση

Θ. Τζατζαΐρης, Ι. Μπισχινιώτης
Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Κοζάνης - «Μαμάτσειο»
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αρθροδεσία 
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Posttraumatic multidirectional 
neglected instability of the right thumb 
metacarpophalangeal joint in an old woman

Th. Tzatzairis, I. St. Bischiniotis
Orthopaedic Department - Mamatseio General Hospital

Kozani - Greece

Abstract
The case of an old female patient with long standing neglected 

multidirectional instability of the right metacarpophalangeal 
joint of the thumb is presented. Longevity of the instability 
clinical and radiological phenomena, her age and limited need 
for functional performance of the hand led us in recommending a 
metacarpophalangeal arthrodesis. After trimming of the adjacent 
articular surfaces of both the basal phalanx and the metacarpal 
head, approximation and coaptation as to an moderate 
extension degree by 30o to 35o the arthrodesis was fixed by an 
external skeletal digital transarticular device. Through the latter 
a compression arthrodesis was performed which was united by 
3½ months. Gripping strength restoration was satisfactory.

Key words:

chronic multidirectional 
metacarpal joint instability

Stener sign 

exostosis of the 1st 
metacarpal neck 

arthrodesis 

compression arthrodesis

digital external skeletal 
fixation device 



39- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 3 - 2014

Εισαγωγή 
Η βαριά αστάθεια της μετακαρπιοφαλαγγικής 

άρθρωσης του αντίχειρα είναι πολύ συνηθισμένη. 
Πολλές φορές είναι δυνατό να εμφανίζεται παρα-
μελημένη ή ως αποτέλεσμα ανεπαρκούς πρωτο-
γενούς ή δευτερογενούς αντιμετώπισης. Εναλλα-
κτική μορφή αντιμετώπισης ιδιαίτερα σε ασθενείς 
προχωρημένης ηλικίας αποτελεί η αρθρόδεση της 
μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα βιώσιμο λειτουρ-
γικό αποτέλεσμα και όταν οι απαιτήσεις δεν είναι 
μεγάλες (Green 1988). 

Παρουσίαση ασθενούς
Ασθενής ηλικίας 78 ετών προσέρχεται με από 

μακρού εγκατεστημένη μετατραυματική αστάθεια 
της μετακαρπιοφαλαγγικής του δεξιού αντίχειρα 
(εικ. 1). 

Εικόνα 1. - Βαριά αστάθεια της μετακαρπιοφαλαγγικής 
άρθρωσης του αντίχειρα σε 78χρονη ασθενή

Υπήρχε ιστορικού πολλαπλών τραυματισμών και 
ιστορικό επανειλημμένων ανεπιτυχών προσπαθει-
ών συντηρητικής αντιμετώπισης σε διάφορες φά-
σεις και κάτω από διαφορετικές συνθήκες από τον 
καιρό που εργαζόταν ως εργάτρια στο εξωτερικό. 
Το κυριότερο ακτινολογικό χαρακτηριστικό της 
από μακρού εγκατεστημένης αστάθειας αποτελεί η 
εξόστωση στο επίπεδο του αυχένα του μετακαρπί-
ου του αντίχειρα (εικ. 2) (Hunter et al 2013). 

Εικόνα 2. - Εξόστωση του επίπεδο του αυχένα του μετακαρ-
πίου του αντίχειρα

Η αποκατάσταση του συνδεσμικού συστήματος 
με πλαστική αποκατάστασής του με μετάθεση συν-
δεσμικών στοιχείων στην περιοχή θεωρήθηκε ανέ-
φικτη λόγω της ηλικίας και των απαιτήσεων. Εξί-
σου ανέφικτη θεωρήθηκε η διενέργεια παλαμιαίας 
καψουλόδεσης λόγω της συνολικής συμμετοχής 
του συνδεσμικού συστήματος της άρθρωσης στην 
αστάθεια. Προτάθηκε λοιπόν, στην ασθενή αρθρο-
δεσία της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του 
αντίχειρα, την οποία και απεδέχθη.

Εγχείριση
Με περιοχική ενδοφλέβια αναισθησία και ίσχαι-

μη περίδεση τελείται κερκιδική επιμήκης προσπέ-
λαση της δεξιά μετακαρπιοφαλαγγικής του δεξιού 
αντίχειρα. Το συνδεσμικό σύστημα έχει περιοριστεί 
τουλάχιστον 0,5 cm εκατέρωθεν του μεσαρθρίου 
διαστήματος ενώ ήδη είναι ορατές οι προχωρη-
μένες εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Ακολουθεί ευρεία 
διέκπριση της άρθρωσης με αφαίρεση των περι-
κεχονδρωμένων αρθρικών επιφανειών τόσο από 
το μετακάρπιο όσο και από τη βάση της βασικής 
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φάλαγγας. Διενεργείται οστεοτομία των αρθρικών 
επιφανειών, έτσι ώστε να συναρμόζονται μεταξύ 
τους με την άρθρωση σε μέτρια έκταση της τάξης 
των 30ο - 35ο. Επιλέγεται η συγκράτηση των επι-
φανειών με βίδα Herbert. Η ποιότητα του υποκει-
μένου οστού καθιστά ανέφικτη αυτήν την επιλογή. 
Επιλέγεται λοιπόν, η εξωτερική διαρθρική εξωτερι-
κή συμπιεστική οστεοσύνθεση με δύο βελόνες που 
εισάγονται στη βασική και την περιφερική φάλαγ-
γα του αντίχειρα και μέσω αυτόν ασκούνται συ-
μπιεστικές δυνάμεις στο σημείο της σκοπούμενης 
αρθρόδεσης (Charnley 1952).Τα τρίμματα των 
σπογγωδών στοιχείων των αρθρικών επιφανειών 
και των μεταφύσεων των φαλάγγων εισάγοντα ως 
μοσχεύματα στα πέρατα των προς σύνταξη οστών 
(εικ. 3).

Εικόνα 3. - Συμπιεστή αρθρόδεση της ΜΚΦ άρθρωσης του 
αντίχειρα με τη βοήθεια συσκευής δακτυλικής εξωτερικής 

οστεοσύνθεσης

Πορεία
Η επούλωση του τραύματος ήταν απρόσκοπτη. 

Το πλαίσιο της εξωτερικής οστεοσύνθεσης διατη-
ρήθηκε επί χρονικό διάστημα 8 εβδομάδων περί-
που και ακολούθησε εφαρμογή νάρθηκα από θερ-
μοπλαστική ύλη τύπου De Quervain για ισόχρονο 
διάστημα. Η αρθροδεσία πωρώθηκε με αποτέλε-
σμα την καλή συλληπτήρια ισχύ της παλάμης ικανή 
για τις περισσότερες λειτουργίες του καθημερινού 
βίου ενός ατόμου αυτής της ηλικίας. 

Συζήτηση
 Η διαχείριση της χρόνιας αστάθειας της με-

τακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα δεν 
είναι εύκολη. Χρήσιμη είναι η διάκρισή της από την 
οξεία και από την παραμελημένη χρόνια. Σε τούτο 
εκτός από το ήδη αναφερθέν σημείο της εξόστω-
σης κατά τον αυχένα του μετακαρπίου του αντίχει-
ρα (Hunter et al 2013) αναγνωρίζεται και από το 
σημείο του Stener που είναι η μαγνητοτομογρα-
φική απεικόνιση του ραγέντος ωλενίου πλαγίου 
συνδέσμου (Stener 1962, Lohman et al 2001). Η 
διάκριση σε ραχιαία και παλαμιαία χρόνια έχει με-
γάλη σημασία δεδομένων των διαφορετικών θερα-
πευτικών επιλογών (Tsiouri et al 2009, Izadpanah 
και Wanzel 2011) Η επιπρόσθετη εμφάνιση εκφυ-
λιστικών αλλοιώσεων και το πολλαπλό της κατεύ-
θυνσης της αστάθειας καθιστούν επιβεβλημένη 
και μάλιστα σε ασθενή με προχωρημένη ηλικία και 
με μικρές απαιτήσεις την διενέργεια αρθρόδεσης 
(Dias et al 2006, Vanderzanden et al 2014). Η δι-
ενέργεια αρθροπλαστικών πέρα από την ακαταλ-
ληλότητα για το υπόστρωμα στο οποίο αναφερό-
μαστε υπόκειται Η συγκράτηση της αρθρόδεσης 
μπορεί να γίνεται με βελόνες Kirschner, με βίδες 
απλές ή Herbert και έχει προταθεί τελευταίως η 
διεκβολή ενδοασφαλιζόμενου ενδομυελικού ήλου 
(Vanderzanden et al 2014). Δεν αναφέρεται εφαρ-
μογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης για την επίτευξη 
συμπιεστικής αρθρόδεσης στην προσιτή σε μας βι-
βλιογραφία. Το αποτέλεσμα στη δική μας ασθενή 
ήταν απόλυτα ικανοποιητικό. 
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