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Τ ο περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το 
επίσημο όργανο της Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης 
και δημοσιεύει εργασίες με αντικείμενο την Ορ-
θοπαιδική και Τραυματολογία ή μελέτες πάνω σε 
θέματα βασικών βιολογικών επιστημών, σχετικές 
με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επίσης 
να δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην ια-
τρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορθο-
παιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

ντα ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τίς 25 δακτυλογραφημένες σελίδες 
μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογραφία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενό τους 
είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστη-
ριακό. Έχουν συγκεκριμένη δομή και περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντομη ει-
σαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, 
περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευνας, 
έκθεση των αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα τε-
λικά συμπεράσματα, τίτλο της εργασίας, συγγρα-
φείς, key words και περίληψη στην αγγλική γλώσ-
σα και βιβλιογραφία. Η έκταση του κειμένου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημέ-
νες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case re ports): 
Παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες διαγνωστικές 
ή θεραπευτικές μέθοδοι ή αναπτύσσονται νεώτε-
ρες απόψεις σχετικά με την παθογένειά τους. Η 
έκταση του κειμένου περιορίζεται σε 2-4 δακτυ-
λογραφημένες σελίδες και σ’ αυτές περιλαμβάνο-
νται: μικρή περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των 
περιπτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλος, συγ-
γραφείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαιδικής 
και η έκτασή τους περιορίζεται σε 5-6 σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το πε-
ριοδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοι-
νωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαι-
δικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό συ-
νοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 2. Ότι 
δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκληρη σε ελ-
ληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. Ότι έλαβαν 
γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγγραφείς, οι οποί-
οι και συνυπογράφουν την επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο και κρί-
νονται από τρεις ανεξάρτητους κριτές ειδικούς 
επί του θέματος.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό 
“ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” αποτελούν πνευματική ιδι-
οκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού. Α-
ναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μόνον 
ύστερα από έγγραφη άδεια της συντακτικής επι-
τροπής.

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-
πλό διάστημα μόνο στη μία όψη του φύλλου και 
με περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελί-
δας αναγράφονται: 1) ο τίτλος του άρθρου, 2) τα 
ονόματα των συγγραφέων, 3) το όνομα της Κλι-
νικής και του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται 
η εργασία. Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει 
παραπομπή με το όνομα και τη διεύθυνση του 
πρώτου συγγραφέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο, κάτω από τον τίτλο.

Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ί-
δια έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον 
τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και την προ-
έλευση.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, 
με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα, περιλαμ-
βάνουν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος 
δημοσίευσης σε παρένθεση και όχι αριθμητικές 
αναφορές. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι 
δύο, αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ 
αν είναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και 
ακολουθούν 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 εργασί-
ας, το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις 
που αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονο-
λογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που κατα-
λαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen Bl: 
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. Heppe n stall R.B. 
Fracture treatment and healing W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γυα-
λιστερό χαρτί, στο πίσω μέρος να σημειώνεται με 
μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός 
της εικόνας όπως είναι στο κείμενο.

Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτο-
γραφίας. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε 
χωριστή σελίδα 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 
ελληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από τό 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πά-
νω με ψηφία. Επἰσης ολογράφως γράφεται αριθ-
μός που βρίσκεται στην αρχή μιάς πρότασης. 

Η εργασία (κείμενα καί πίνακες) πρέπει να απο-
στέλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή 
(σε αρχείο Word, QuarkXpress ή In Design) απο-
θηκευμένη σε δισκέτα ή CD. Η δια δικασία αυτή 
διευκολύνει την ταχύτερη δημοσίευση της εργα-
σίας.

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

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευ-
ση, οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά 
δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση: και ελληνική βιβλιογραφία!



Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος...

“Γιατροί χωρίς σύνορα”
Σομαλία, Δεκαετία ’90

Παρών και ένας Βορειοελλαδίτης 
Ορθοπαιδικός Χειρουργός,
ο κ. Ευάγγελος Φούφουλας

 (με τη γενειάδα)
Το αντικείμενό τους γνωστό...



Το 28ο Συνέδριο της Ορθοπαιδικής και Τραυματο-
λογικής Εταιρείας Μακεδονίας και Θράκης, που 

διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από τις 22 μέχρι 25 Απριλίου 
2009  υπήρξε η σημαντικότερη, η κορυφαία στιγμή της 
ετήσιας  δραστηριότητάς μας. 

Ωστόσο δεν ήταν η μοναδική αφού κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς που πέρασε αναπτύχθηκε έντονη δραστη-
ριότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ειδικευό-
μενους και τα μέλη μας και έλαβε χώρα σημαντικό εκ-
παιδευτικό έργο.  Οι τρεις επιστημονικές εκδηλώσεις 
για τους ειδικευόμενους με θέματα της επιλογής τους, 
η κοινή ημερίδα με την Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής 
Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, τα πέντε 
εκπαιδευτικά τριήμερα σεμινάρια θεωρίας και χειρουρ-
γικής πρακτικής με εξειδικευμένη θεματολογία, σε Ορ-
θοπαιδικές Κλινικές, μια εκ των οποίων ήταν εκείνη της 
Ξάνθης, τα μαθήματα χειρουργικών προσπελάσεων για 
ειδικευόμενους, σε πτώματα στο Ανατομείο του Α.Π.Θ. 
και οι καθιερωμένες  διανοσοκομειακές συναντήσεις του 
Σαββάτου  που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις 
της Β.Ελλάδος αποτελούν τους κύριους εκφραστές της 
εκπαιδευτικής μας δραστηριότητας. 

Κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών των εκδηλώσεων 
αποτέλεσε το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και η αρθρόα 
συμμετοχή, κυρίως των ειδικευομένων, στην οποία συ-
νετέλεσε η συνεχής ενημέρωση τους τόσο μέσω της έκ-
δοσης ετήσιου ημερολογίου όσο και μέσω της τακτικής 
αποστολής γραπτών μηνυμάτων.

Παράλληλα η αγορά συστήματος Τηλεσύσκεψης μας 
επιτρέπει να παρακολουθούμε αλλά και να συμμετέχου-
με ενεργά στις εκπαιδευτικές συναντήσεις στο αμφιθέ-
ατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  που οργανώνει το Κ.Ε.Ο.Χ. Η ενί-
σχυση της υποδομής της Ο.Τ.Ε.Μα.Θ. δημιουργεί νέες 
δυνατότητες στο τομέα της εκπαίδευσης.

Απολογισμός
      2008-2009

από τον απερχόμενο πρόεδρο
   κ. Νικόλαο Η. Βαχαβιόλο



Σημαντική καινοτομία  υπήρξε και η προκήρυξη  
δύο Ερευνητικών Πρωτοκόλλων συνολικού ύψους 
20.000Ε καθώς και δύο υποτροφιών για νέους Ορ-
θοπαιδικούς  8.000Ε η καθεμιά. 

Καθοριστική για την επιτυχία των επιστημονι-
κών εκδηλώσεων της Εταιρείας  ιδιαίτερα εκείνων 
για τους ειδικευόμενους, στάθηκε η δημιουργία 
ανοικτής ομάδας εκπαιδευτών από μέλη της.

Η έκδοση του εκλαϊκευμένου  βιβλίου για την 
«Δεκαετία των Οστών και Αρθρώσεων»  απόσπα-
σε την προσοχή του επιστημονικού κόσμου και 
τα θετικά σχόλια του τύπου και του κοινού για τη 
χρηστικότητά του, αναδεικνύοντας έτσι την κοι-
νωνική προσφορά της Εταιρείας μας.

Αυτή λοιπόν, η δραστηριότητα που αναπτύχθη-
κε συνέβαλε στην ανάπτυξη της συλλογικότητας 
και συμμετοχής των μελών μας και κυρίως των ει-
δικευομένων, στη ζωή της Ο.Τ.Ε.Μα.Θ.

Το 28ο Συνέδριο αποτέλεσε τη συνέχεια και την 
κορύφωση της δραστηριότητάς μας.

Ένα συνέδριο με συμμετοχή πολλών συναδέλ-
φων, ειδικών και ειδικευομένων, με ενδιαφέρουσες 
και επίκαιρες επιστημονικές συνεδρίες που πα-
ρακολούθησαν πολλοί σύνεδροι, χωρίς χρονικές 
καθυστερήσεις στις επιμέρους ενότητες αλλά και 
στο συνολικό πρόγραμμα, με ουσιαστικές συζητή-
σεις και συνεχή ροή. Με συμμετοχές καταξιωμέ-
νων συναδέλφων από άλλες χώρες αλλά και από 
την Ελλάδα, χωρίς όμως να αλλοιωθεί στο παρα-
μικρό η επιδίωξη της ανάδειξης του επιστημονικού 
δυναμικού από τη Μακεδονία και Θράκη και ιδιαί-
τερα των νέων Ορθοπαιδικών.

Πενήντα οκτώ διαλέξεις, οκτώ στρογγυλά τρα-
πέζια, δύο αντιπαραθέσεις, δύο Συμπόσια, 19 meet 
the expert, τέσσερα workshops, δύο δορυφορι-
κά συμπόσια, 112 προφορικές ανακοινώσεις, 62 
αναρτημένες ανακοινώσεις.

Για πρώτη φορά έγιναν με επιτυχία 19 ειδι-
κές επιστημονικές συνεδριάσεις «Συζήτηση 60’ 
με έμπειρους Ορθοπαιδικούς» με περιορισμένο 
αριθμό ακροατών από εισηγητές με διαφορετικά 
θέματα διάρκειας μιας ώρας. Δεκαεννέα ώρες συ-
ζήτησης, επιπλέον του κυρίως προγράμματος του 
συνεδρίου που μοριοδοτήθηκαν στα πλαίσια της 
Συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης. Τα Posters 
ήταν ηλεκτρονικά και παρουσιάστηκαν σε ειδικό 

χώρο και σε συγκεκριμένες ώρες. 
Ταυτόχρονα λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία 

και επισκεψιμότητα για πρώτη φορά η έκθεση 
παλαιών Ορθοπαιδικών υλικών που αποτελεί την 
αρχή για τη δημιουργία ενός μουσειακού αρχείου. 
Με εξαιρετική επιτυχία έγινε και η εμπορική έκθε-
ση με τη συμμετοχή πολλών εταιρειών.

Ολες οι αίθουσες του Συνεδρίου ονοματίστηκαν 
σε ένδειξη τιμής και μνήμης προς τους συναδέλ-
φους που απεβίωσαν, πρώην Προέδρους και μέλη 
του Δ.Σ. της ΟΤΕΜΑΘ. Αίθουσα Δρόσος Σκυλ-
λάς, Απόστολος Ζάχος, Ισίδωρος Παπαδόπουλος, 
Αναστάσιος Αλμπάνης, Ιωάννης Χαριτίδης. 

Στην τελετή έναρξης μας τίμησαν δύο υπουρ-
γοί. Ο Υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κ. Χρίστος Πατσαλίδης και ο Υπουργός Μα-
κεδονίας και Θράκης κ. Στ. Καλαφάτης καθώς και 
ο Δήμαρχος και ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, κ.κ. 
Β. Παπαγεωργόπουλος και Π. Ψωμιάδης, όπως και 
ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Μάνθος πέρα από τους 
Προέδρους της ΕΕΧΟΤ και του ΚΕΟΧ κ. Αν. Χρι-
στοδούλου και Γ. Καπετάνου. Οι παρουσίες αυτές 
δείχνουν και το κύρος της Ο.Τ.Ε.Μα.Θ.

Μια θεατρική παρουσίαση με το γνωστό θεα-
τράνθρωπο κ. Θανάση Παπαγεωργίου έκλεισε ευ-
χάριστα τη βραδιά.

Στο υλικό που διανεμήθηκε στους Συνέδρους  
περιλήφθηκαν:

– δύο CD με πρόγραμμα ανεύρεσης με διαφό-
ρους τρόπους οποιουδήποτε άρθρου που έχει δη-
μοσιευθεί στο Περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ σε ψη-
φιακή μορφή μέχρι και τα τεύχη του 2008

– το βιβλίο «Από την ασταθή στη βιολογική 
Οστεοσύνθεση» που συγγράφηκε από το συνά-
δελφο κ. Ι.Μπισχινιώτη ειδικά για την έκθεση πα-
λαιών υλικών 

– μια μονογραφία «Κατάγματα αστραγάλου»  
του συναδέλφου κ. Αρ. Βρεττάκου  

– το βιβλίο για τη «δεκαετία των οστών και αρ-
θρώσεων»

– ένας κατάλογος με διευθύνσεις και τηλέφωνα 
των συναδέλφων στη Μακεδονία και Θράκη

– ένα DVD με τα μαθήματα των ανατομικών 
προσπελάσεων που έγιναν στο Ανατομείο του 
Α.Π.Θ. από τον κ. Κ. Νάτση.
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Σε τελετή επιδόθηκαν και τα βραβεία της Εται-
ρείας μας.

Οι επιτροπές της απονομής των βραβείων συνε-
δρίασαν σε καθορισμένους χώρους και προγραμ-
ματισμένες ώρες και συζήτησαν, πριν καταλήξουν 
σε απόφαση, με λεπτομέρειες τις προς βράβευση 
εργασίες. 

1. Καλύτερη προφορική ανακοίνωση:
Αρθροσκοπική ταξινόμηση της οστεονέκρω-

σης της μηριαίας κεφαλής, Α.Β. Παπαβασιλείου, 
Α.Π. Τζαβέας και R.N. Villar

2.  Καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση. Ισοβάθ-
μισαν:

α.  Οπίσθιο εξάρθρημα στερνοκλειδικής επί 
ωμοθωρακικού διαχωρισμού με αγγειακή και 
νευρολογική βλάβη. Ι. Μπισχινιώτης, Ι. Χρι-
στοφορίδης 

β.  Ολική αρθροπλαστική γόνατος και αναθεώ-
ρηση στην οστεοπέτρωση. Γ. Διάκος και συ-
νεργάτες, Ορθοπαιδική Κλινική Μυτιλήνης.

3.  Καλύτερη δημοσιευμένη εργασία στο Περιο-
δικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ για το 2008:

Η Υπερευαισθησία του Καρωτιδικού κόλπου 
προδιαθέτει σε κατάγματα ισχίου, Σαχπεκίδης Β., 
Δαδούς Τζ., Βογιατζής Ι., Κοϊμτζής Μ., Παπαδό-
πουλος Κ., Σακαντάμης Γ.

4.  Πρώτος στο διαγωνισμό των ειδικευομένων 
αναδείχθηκε ο κ. Βασίλειος Γούλιος

5.  Δόθηκε, μία από τις δύο, υποτροφία της ΟΤΕ-
ΜΑΘ για το 2008 στον κ. Αλέξανδρο Τζαβέα.

6.  Βραβεύτηκαν δύο (2) από τα επτά (7) Ερευ-
νητικά πρωτόκολλα που υποβλήθηκαν:

Α. Τρισδιάστατη ανάλυση της κίνησης των άνω 
άκρων. Υλοποίηση και κλινική χρησιμότητα. Δη-
μήτριος Μεταξιώτης και συνεργάτες.

Β. Επίδραση των συνεχώς και παθολογικά αυ-
ξανομένων τιμών της Παραθυρεοειδούς ορμόνης 
στην οστική ενσωμάτωση Ορθοπαιδικών εμφυ-
τευμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. Πειραματική, 
συγκριτική μελέτη σε κονίκλους. Κυριάκος Πα-
παβασιλείου και συνεργάτες.

Τέλος, το Συνέδριό μας είχε και τη μεγαλύτερη, 
έως τώρα, οικονομική επιτυχία. Τα έσοδά μας από 
εγγραφές και την εμπορική έκθεση ήταν πολύ με-
γαλύτερα από κάθε άλλη φορά.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω από 
καρδιάς όλα τα μέλη του Δ.Σ 2008-2009, τον επί-
τιμο Πρόεδρο του Συνεδρίου μας Ακαδημαϊκό κ. 
Π. Συμεωνίδη, όλους εκείνους που βοήθησαν με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά ιδιαίτερα το συ-
νάδελφο  κ. Αντωνίου Κωνσταντίνο για τη βοή-
θεια και τη συνεργασία τους που μας επέτρεψε να 
κάνουμε ένα επιτυχημένο Συνέδριο. 

Ένα Συνέδριο που θα θυμόμαστε.

Νικόλαος Η. Βαχαβιόλος
Πρόεδρος Ο.Τ.Ε.Μα.Θ 

         2008 – 2009





Περίληψη

Τα κορτικοστεροειδή (ΚΣ) παίζουν καθοριστικό ρόλο στη θερα-
πεία πολλών νοσημάτων, η δε μακροχρόνια χορήγησή τους κρίνε-
ται πολλές φορές αναγκαία. Η συστηματική χορήγησή τους για 
περισσότερο από 2-3 μήνες αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου 
για οστεοπόρωση και κατάγματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και τους άνδρες άνω των 50 ετών. 
Δεν υπάρχει «ασφαλής δοσολογία» για τα κορτικοστεροειδή. Ακό-
μα και πολύ μικρές δόσεις ΚΣ, της τάξεως των 2,5mg πρεδνιζολό-
νης την ημέρα, έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση καταγμάτων 
(Van Staa TP et al, 2000).

Σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή για χρονικό διά-
στημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες πρέπει να διενεργηθεί μέτρηση 
οστικής μάζας με τη μέθοδο DEXA στη σπονδυλική στήλη και στο 
ισχίο και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Στην αντιμετώπιση 
της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή θεραπεία εκλογής είναι 
τα διφωσφονικά και η παραθορμόνη (τεριπαρατίδη).

Οστεοπόρωση και λήψη
κορτικοστεροειδών

Χ. Ζήδρου
Α. Κυριακίδης

Β' Ορθοπαιδική Κλινική
Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκη Λέξεις ευρετηρίου: οστεοπόρωση, λήψη κορτικοστεροειδών



Παθογένεια της οστεοπόρωσης από κορτικο-
στεροειδή

Η παθογένεια της οστεοπόρωσης από κορτικο-
στεροειδή είναι πολυπαραγοντική. Τα κορτικο-
στεροειδή επηρεάζουν τόσο τη διαφοροποίηση, 
όσο και τη λειτουργία των κυττάρων του οστού. 
Η βασικότερη παρέμβαση των κορτικοστεροει-
δών στην παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης 
είναι η μείωση της οστεοβλαστογένεσης (Boyce 
BF et al, 2007).

Τα κορτικοστεροειδή μειώνουν τη μεταγραφή 
του γονιδίου του κολλαγόνου τύπου Ι, αυξά-
νουν την παραγωγή ορισμένων κολλαγενασών 
και επεμβαίνουν στην παραγωγή  και τη δράση 
των αυξητικών παραγόντων (IGF-1 και TGF-β) 
και των οστεοβλαστών (Canalis E, 1996 και 
Manolagas SC et al, 1999).

Πρόσφατα, οι Μανώλαγας και συν. υποστή-
ριξαν  την άποψη ότι ο βασικός μηχανισμός της 
διαταραχής της οστικής μικροαρχιτεκτονικής και 
της ποιότητας του οστού, που είναι η βασική αιτία 
για την πρώιμη και ταχεία αύξηση του κινδύνου 
οστεοπορωτικού κατάγματος, είναι η αυξημένη 
απόπτωση οστεοβλαστών και κυρίως των οστε-
οκυττάρων που επιφέρουν τα κορτικοστεροειδή 
(Weinstein RS et al, 1998, Manolagas SC 2000).

Τα κορτικοστεροειδή διαταράσσουν τη σύζευξη 
μεταξύ της οστεβλαστικής και οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας. Αυξάνουν την οστική απορρό-
φηση μειώνοντας την απορρόφηση ασβεστίου από 
το έντερο (Hans TJ et al, 1979) και αυξάνουν την 
απέκκριση του ασβεστίου από τα ούρα (Suzuki Y 
et al, 1983). Επιπλέον τα κορτικοστεροειδή κατα-
στέλλουν την παραγωγή οιστρογόνων και τεστο-
στερόνης (Crilly R et al, 1978, Mc Adams MR et 
al, 1986, Pearce G et al, 1998). 

Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να υποβαθμίζεται και 
ο ρόλος της μυοπάθειας που προκαλούν, και μά-
λιστα αρκετά πρώιμα, τα κορτικοστεροειδή και η 
οποία μερικές φορές και για μερικά σκευάσματα 
είναι σημαντική. Τέλος, στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες και στους άνδρες τα κορτικοστεροειδή, 
ιδιαίτερα όταν χορηγούνται σε υψηλές δόσεις, 
προκαλούν υπογοναδισμό με δύο τρόπους. Αφε-

νός με άμεση δράση μειώνουν την παραγωγή των 
ορμονών του φύλου και αφετέρου αναστέλλουν 
τη λειτουργία του άξονα υποθαλάμου- υπόφυσης 
(Canalis E, 1996).

Ανεπιθύμητες ενέργειες κορτικοστεροειδών

Η χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών συνο-
δεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες , μία εκ των 
οποίων σχετίζεται με τον οστικό μεταβολισμό και 
αφορά στην ταχεία οστική απώλεια μέσα στους 
πρώτους μήνες από την έναρξη αγωγής. Ο ρυθ-
μός απώλειας στο διάστημα αυτό κυμαίνεται από 
5-15% ( Lafage- Proust MH et al, 2003).

Η ταχεία οστική απώλεια έχει σαν συνέπεια την 
αύξηση του κινδύνου κατάγματος. Ο κίνδυνος 
οστεοπορωτικού κατάγματος σε ασθενείς υπό 
χρόνια κορτικοθεραπεία, καθώς και η συχνότητά 
τους, ποικίλλει ευρέως. Εξαρτάται πάντως από τη 
συνολική δόση κορτιζόνης, την τρέχουσα δόση 
της, την οστική πυκνότητα που είχε ο άρρωστος 
πριν αρχίσει θεραπεία με κορτικοστεροειδή και 
την υποκείμενη νόσο για την οποία λαμβάνει 
κορτιζόνη.

Στη Μ.Βρετανία έγινε μια πραγματικά αξιόλογη 
προσπάθεια, προκειμένου να καθορισθεί ο κίν-
δυνος οστεοπορωτικού κατάγματος σε ασθενείς 
υπό χρόνια θεραπεία με κορτικοστεροειδή (Van 
Staa TP et al, 2000). Μια ομάδα 250.000 ατόμων 
υπό χρόνια κορτικοθεραπεία συγκρίθηκε με μία 
παρόμοια ομάδα ατόμων – μαρτύρων, αναλόγου 
ηλικίας και φύλου, που δεν ελάμβαναν κορτιζό-
νη. Στους ασθενείς, που ελάμβαναν κορτιζόνη 
για οποιαδήποτε αιτία ο σχετικός κίνδυνος ήταν 
160% μεγαλύτερος για οστεοπορωτικό σπονδυ-
λικό κάταγμα και κατά 61% μεγαλύτερος για κά-
ταγμα ισχίου . 

Άλλες μελέτες εμφανίζουν τον κίνδυνο κατάγ-
ματος να αυξάνει με την πτώση του Τ- score  κάτω 
από -1,5 , ενώ φαίνεται ότι οι ασθενείς που αρ-
χίζουν θεραπεία με κορτικοστεροειδή παρουσιά-
ζουν μείωση της οστικής πυκνότητας έως και 10% 
ή μια σταθερή απόκλιση στο Τ- score στον πρώτο 
χρόνο θεραπείας. (Pearce G et al, 1998).

Επιπρόσθετα βρήκαν, επίσης, μια στατιστικώς 
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σημαντική στενή συσχέτιση μεταξύ της δόσης 
της κορτιζόνης και της οστεοπόρωσης (Van Staa 
TP et al, 2000). O σχετικός κίνδυνος συμπιεστι-
κού οστεοπορωτικού σπονδυλικού κατάγματος 
για δόση ίση ή μεγαλύτερη των 7,5 mg ημερησίως 
ανερχόταν στο 5,2 ενώ ο σχετικός κίνδυνος κα-
τάγματος ισχίου στο 2,8. Επιπλέον η  συσχέτιση 
ήταν στενότερη με την τρέχουσα παρά με τη συ-
νολική δόση κορτιζόνης (Van Staa et al, 2000).

O καταγματικός αυτός κίνδυνος εμφανίζεται 
πολύ νωρίς μετά την έναρξη της κορτικοθερα-
πείας, ήδη από τον 3ο με 6ο μήνα, ενώ μειώνεται 
αισθητά τρεις μήνες μετά τη διακοπή της λήψης 
κορτιζόνης (Cohen Solal et al, 2000). Γενικά δόσεις 
ισοδύναμες ή μικρότερες από 5mg πρεδνιζολόνης 
το 24ωρο συσχετίζονται με ελάχιστη οστική απώ-
λεια, ενώ δόσεις > 10 mg έχουν σαν αποτέλεσμα 
σημαντική οστική απώλεια. Δόσεις μεταξύ των 5 
και 10 mg επηρεάζουν κάποιους αλλά όχι όλους 
τους ασθενείς.

Στην οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή ( ΟΠ 
από ΚΣ) παρατηρείται μια σχετική δυσαρμονία 
μεταξύ του κινδύνου κατάγματος και των δεδομέ-
νων της οστικής πυκνομετρίας. Πράγματι, συχνά 
η επίπτωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων 
είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με βάση 
τις τιμές της οστεοπυκνομετρίας, σε σύγκριση με 
την ιδιοπαθή μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση 
(Van Staa TP et al, 2001).

Φαίνεται ότι στην ΟΠ από ΚΣ ο ουδός του 
οστεοπορωτικού κατάγματος βρίσκεται σε υψη-
λότερα όρια, απ’ότι στη μετεμμηνοπαυσιακή 
οστεοπόρωση (Τ- score< -2,5) και ότι σημαντικό-
τερο ρόλο στη δημιουργία του κατάγματος παί-
ζει η διαταραχή της οστικής μικροαρχιτεκτονικής 
και της ποιότητας του οστού , παρά η μείωση της 
οστικής μάζας. Μάλιστα οι Βρετανοί τοποθετούν 
αυτόν τον ουδό κατάγματος στην ΟΠ από ΚΣ σε 
επίπεδο του Τ- score στο -1,5, αντί του -2,5 της 
ιδιοπαθούς μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης 
(Eastell R et al, 1998).

Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και οστεοπόρωση

Η αλλεργική ρινίτιδα είναι ένα χρόνιο φλεγ-

μονώδες νόσημα του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος και προσβάλλει περίπου 10-25% του 
γενικού πληθυσμού παγκοσμίως και 40% των 
παιδιών. Η ενδορρινικά χορηγούμενη κορτιζόνη 
(ΕΡΚ) αποτελεί μια αρκετά αποτελεσματική και 
ασφαλή, πρώτης γραμμής θεραπεία με αντιφλεγ-
μονώδη δράση και υψηλό θεραπευτικό ποσοστό.

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τις συστημα-
τικές επιδράσεις των ΕΡΚ είναι περιορισμένα και 
αντιφατικά. Οι συστηματικές τους δράσεις αφο-
ρούν σε:

1.  καταστολή του άξονα υποθάλαμος- υπόφυ-
ση- επινεφρίδια

2.  οστεοπόρωση ή μεταβολή της οστικής πυ-
κνότητας. Οι Suissa et al και οι Vestergaard et 
al αναφέρουν ότι σε ηλικιωμένους ασθενείς με 
αναπνευστικό νόσημα η μακροχρόνια χρήση 
εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (ΕιΚ) και 
ΕΡΚ στις συνήθεις δόσεις δεν συσχετίζεται 
με τον κίνδυνο κατάγματος ( Suissa S et al, 
2004 , Vestergaard P et al, 2005). Όταν, όμως, 
τα ΕΡΚ συγχορηγούνται με κορτικοστεροει-
δή μέσω άλλων οδών, τότε υπάρχει κίνδυνος 
από το συνολικό βιοδιαθέσιμο κορτικοστε-
ροειδές, οπότε πρέπει να επιλέγεται το ΕΡΚ 
με τη μικρότερη συστηματική βιοδιαθεσιμό-
τητα.

3.  επιβράδυνση της ανάπτυξης στα παιδιά. 
Προκαλείται επιβράδυνση κατά ένα έτος σε 
παιδιά προεφηβικής ηλικίας με τη συνεχή, δις 
ημερησίως χορήγηση Διπροπιονικής μπεκλο-
μεθαζόνης (BDP). To άπαξ ημερησίως χορη-
γούμενο ΕΡΚ δεν επηρεάζει την ανάπτυξη, 
ενώ δις ημερησίως χορήγηση ενός ΕΡΚ είναι 
απαραίτητη για να παρατηρηθεί καταστολή 
της ανάπτυξης.

4. καταρράκτη και γλαύκωμα
Η συστηματική πάντως βιοδιαθεσιμότητα των 

ενδορρινικά χορηγούμενων κορτικοστεροειδών για 
τα διάφορα σκευάσματα, εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες. Φαίνεται ότι στις συνιστώμενες δόσεις 
τα ενδορρινικά χορηγούμενα κορτικοστεροειδή 
(ΕΡΚ) είναι ασφαλή για τα οστά. Η συγχορήγη-
ση με Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (ΕιΚ), λόγω 
της αθροιστικής δράσης των κορτικοστεροειδών 
στα οστά, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (Allen DB, 
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2000, Passalacqua G et al, 2000).
Άτομα ιδιαίτερα ευπαθή είναι τα παιδιά, οι έφη-

βοι και οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ( Adachi 
JD et al, 2000, Orcel P et al, 2000).

Φαίνεται ότι η επιλογή ενός ενδορρινικά χορη-
γούμενου κορτικοστεροειδούς (ΕΡΚ)  με χαμηλή 
συστηματική βιοδιαθεσιμότητα, στη χαμηλότερη 
αποτελεσματική δόση και με ρυθμό χορήγησης 
άπαξ ημερησίως είναι η καλύτερη επιλογή ( Blaiss 
MS , 2007).

Οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή στους άνδρες

Η παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης από 
κορτικοστεροειδή είναι παρόμοια στους άνδρες 
και τις γυναίκες με κύριο μηχανισμό την άμεση 
καταστολή της οστεοβλαστικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των αυξητικών παραγό-
ντων που προάγουν τον πολλαπλασιασμό του 
κολλαγόνου (Mc Carthy TL et al, 1990).

Επίσης μυϊκή αδυναμία, ακινητοποίηση, μειω-
μένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου, ασβεστι-
ουρία, μείωση των επιπέδων της τεστοστερόνης 
του ορού μπορεί να συμβάλλουν στην οστική 
απώλεια που προκαλούν τα κορτικοστεροειδή 
(Fitzgerald RC et al, 1997).

Ο μηχανισμός των μειωμένων επιπέδων τεστο-
στερόνης των ανδρών υπό θεραπεία με κορτικο-
στεροειδή δεν είναι καλά κατανοητός. Ενοχοποι-
είται άμεση καταστολή της αρχικής στεροειδογέ-
νεσης (Veldhuis JD et al, 1992).

Τα διφωσφονικά χρησιμοποιήθηκαν επίσης 
σε μελέτες ανδρών με οστεοπόρωση από κορτι-
κοστεροειδή. Σε μια κλινική μελέτη ανδρών οι 
οποίοι ελάμβαναν κορτικοστεροειδή, η αλενδρο-
νάτη αύξησε σημαντικά την οστική πυκνότητα 
της σπονδυλικής στήλης (Saag KG et al, 1998). 
Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν για την 
ετιδρονάτη και τη ριζεδρονάτη (Adachi JD et al, 
1997, Reid DM et al, 2000). Σε άνδρες ασθενείς 
που ελάμβαναν κορτικοστεροειδή, η ριζενδρονά-
τη προκάλεσε αύξηση της οστικής μάζας στη ΣΣ 
και στο ισχίο με στατιστικά σημαντική μείωση της 
συχνότητας των σπονδυλικών καταγμάτων (Reid 
DM et al, 2001).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
      ΑΠΟ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

Ασβέστιο, βιταμίνη D και ανάλογά της

Επειδή τα κορτικοστεροειδή προκαλούν μείωση 
της απορρόφησης του ασβεστίου από το έντερο η 
χορήγηση συμπληρωματικού ασβεστίου φαίνεται 
μια λογική θεραπευτική επιλογή.

Υπάρχουν μελέτες που συγκρίνουν το συνδυα-
σμό του ασβεστίου με τη βιταμίνη D ή τα ανά-
λογά της σε σχέση με το ασβέστιο μόνο του ή με 
placebo (Dykamn TR et al, 1984, Di Munno O et 
al, 1989, Sambrook P et al, 1993, Adachi JD et al, 
1996, Buckley LM et al, 1996, Bijlsma JW et al, 
1998, Reginster JY et al, 1999).

Σε μία πρόσφατη μετα- ανάλυση βρέθηκε ότι 
ο συνδυασμός ασβεστίου και βιταμίνης D είναι 
πιο δραστικός στη θεραπεία της οστεοπόρωσης 
από κορτικοστεροειδή, σε σχέση με το ασβέστιο 
μόνο του ή τη μη θεραπεία (Amin S et al, 1999). 
H αποτελεσματικότητα της θεραπείας με βιταμί-
νη D είναι ισοδύναμη με αυτή της καλσιτονίνης 
αλλά κατώτερης αυτής των διφωσφονικών. Τα 
αποτελέσματα αυτά αφορούν στην οσφυϊκή μοί-
ρα της ΣΣ ενώ για τον αυχένα του μηριαίου οστού 
η δράση της βιταμίνης D δεν είναι προστατευτική 
(Amin S et al, 1999).

Πάντως το ασβέστιο μόνο του και η βιταμίνη D 
μόνη της δεν συνιστώνται για την πρόληψη και 
τη θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοστε-
ροειδή. Συνιστάται όμως η ημερήσια πρόσληψη 
ασβεστίου από όλους τους ασθενείς που λαμβά-
νουν κορτικοστεροειδή να είναι από 1200-1500 
mg την ημέρα και να χορηγείται συμπληρωματικά 
βιταμίνη D 400-800 IU την ημέρα. Η αλφακαλ-
σιδόλη αναστέλλει την οστική απώλεια που προ-
καλείται από τη χορήγηση κορτικοστεροειδών. 
(Hoes JN et al, 2007).

Οιστρογόνα και Εκλεκτικοί τροποποιητές των 
οιστρογονικών υποδοχέων ( SERM’s)

Τα κορτικοστεροειδή αναστέλλουν την παρα-
γωγή των οιστρογόνων. Υπάρχει μια μελέτη στην 
οποία γίνεται σύγκριση των οιστρογόνων ( οι-
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στραδιόλη διαδερμικά 50μg/ ημέρα) με το ασβέ-
στιο (400 mg/ ημέρα) σε μετεμμηνοπαυσιακές 
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και οστεοπό-
ρωση από κορτικοστεροειδή. Στη μελέτη φαίνε-
ται τα οιστρογόνα να υπερτερούν του ασβεστίου 
στην οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ. Στην περιοχή αυτή 
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της οστικής 
μάζας (ΟΜ) κατά 3,75% με τη θεραπεία υποκατά-
στασης, ενώ στην ομάδα των ασθενών που ελάμ-
βαναν μόνο ασβέστιο η αύξηση ήταν μόνο 0,85%. 
Καμμία βελτίωση δεν παρατηρήθηκε στον αυχένα 
του μηριαίου (Hall GM et al, 1994).

Η θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα και 
εκλεκτικούς τροποποιητές των οιστρογονικών υπο-
δοχέων δεν συνιστάται σαν θεραπεία πρώτης επιλο-
γής για την πρόληψη και τη θεραπεία της οστεοπό-
ρωσης από κορτικοστεροειδή. Μπορούν να χορηγη-
θούν σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με αμηνόρ-
ροια ή ολιγομηνόρροια (Hoes JN et al, 2007).

Τεστοστερόνη 

Υπάρχει μία μελέτη κατά την οποία χορηγήθη-
καν εστέρες τεστοστερόνης (250 mg ενδομυϊκά) 
και ασβέστιο (1000 mg ημερησίως) σε οστεοπορω-
τικούς υπογοναδικούς άνδρες με βρογχικό άσθμα 
που ελάμβαναν επί μακρόν κορτικοστεροειδή. Η 
ομάδα αυτή συγκρίθηκε με παρόμοια ομάδα που 
ελάμβανε μόνο ασβέστιο. Στην ομάδα της τεστο-
στερόνης παρατηρήθηκε μία αύξηση της οστικής 
μάζας στην ΟΜΣΣ κατά 5%. Καμία μεταβολή δεν 
παρατηρήθηκε στο ισχίο (Reid R et al, 1996).

Η θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη 
μπορεί να χορηγηθεί σε υπογοναδικούς άνδρες 
για την πρόληψη και τη θεραπεία της οστεοπόρω-
σης από κορτικοστεροειδή (Hoes JN et al, 2007).

Καλσιτονίνη

Η καλσιτονίνη έχει μελετηθεί τόσο στην πρό-
ληψη όσο και στη θεραπεία της οστεοπόρωσης 
από κορτικοστεροειδή. 

Η πρώτη μελέτη αφορά στην ενδορρινική χο-
ρήγηση 200 IU καλσιτονίνης σολομού την ημέρα 
σε ασθενείς με ρευματική πολυμυαλγία η οποία 
συνοδεύτηκε από μείωση της οστικής μάζας στην 

οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ σε μικρότερο όμως βαθ-
μό σε σύγκριση με τους ασθενείς που ελάμβαναν 
placebo (Adachi JD et al, 1997).

Στη δεύτερη μελέτη η καλσιτονίνη σολομού 
χορηγήθηκε ενδορρινικά σε ασθενείς με άσθμα 
σε δόση 200IU κάθε δεύτερη ημέρα. Η καλσιτο-
νίνη προκάλεσε αύξηση της οστικής μάζας στην 
οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ, ενώ δεν είχε καμία επίδρα-
ση στη συχνότητα των καταγμάτων (Luengo M 
et al, 1994).

Σε μια μετα- ανάλυση εννέα μελετών φαίνεται 
ότι η χορήγηση καλσιτονίνης για 6-12 μήνες είναι 
πιο αποτελεσματική από το ασβέστιο στη διατή-
ρηση της οστικής μάζας στην οσφυϊκή μοίρα της 
ΣΣ, ενώ δεν φαίνεται να επιδρά στη μείωση των 
καταγμάτων στη ΣΣ και στο ισχίο (Cranney M et 
al, 2000).

Πάντως η καλσιτονίνη σολομού δεν πρέπει να 
αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής για την πρό-
ληψη και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης από 
κορτικοστεροειδή.

Διφωσφονικά 

Η ανασκόπηση διαφόρων πρόσφατων μελε-
τών και δύο μετα-αναλύσεων, καταδεικνύει ότι 
τα διφωσφονικά είναι ικανά να προλάβουν και να 
θεραπεύσουν την οστεοπόρωση από κορτικοστε-
ροειδή και αποτελούν θεραπεία πρώτης επιλογής 
(Homik J et al, 1999- 2000).

Συγκεκριμένα σε μία μελέτη, τη μεγαλύτερη 
από πλευράς αριθμού ασθενών, η αλενδρονάτη 
χορηγήθηκε σε 477 ασθενείς στους οποίους συμ-
περιλαμβάνονταν προ- και μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες και άνδρες που άρχισαν ή ελάμβαναν 
θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Στη σπονδυλική 
στήλη παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση της 
οστικής μάζας κατά 2,9% στην ομάδα των 10 mg 
αλενδρονάτης, ενώ στην ομάδα ελέγχου παρα-
τηρήθηκε μείωση κατά 0,4%. Παρόμοια αποτε-
λέσματα παρατηρήθηκαν στην περιοχή του τρο-
χαντήρα, ενώ στην περιοχή του αυχένα η αύξηση 
ήταν μικρότερη αλλά στατιστικά σημαντική (Saag 
KG et al, 1998).

Σε μια επέκταση της μελέτης αυτής κατά ένα 
χρόνο μεταξύ 208 ασθενών που συνέχιζαν να λαμ-
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βάνουν > 7,5 mg πρεδνιζολόνης την ημέρα, παρα-
τηρήθηκε, πέρα από την ευεργετική επίδραση της 
αλενδρονάτης στην οστική μάζα, και μία σημαντι-
κή μείωση της συχνότητας των σπονδυλικών κα-
ταγμάτων κατά 90% (Adachi JD et al, 2001).

Επιπρόσθετα, η αλενδρονάτη, όπως διαπιστώ-
θηκε σε οστικές βιοψίες από ασθενείς με μακρο-
χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών, φαίνεται να μει-
ώνει το ρυθμό της οστικής εναλλαγής χωρίς να 
καταστέλλει τελείως την οστική ανακατασκευή, 
ενώ διατηρεί τη φυσιολογική μεταλλοποίηση του 
οστίτη ιστού (Chavassieux PM, et al, 2000).

H ριζενδρονάτη παρουσιάζει παρόμοια αποτε-
λέσματα με την αλενδρονάτη τόσο στην πρόλη-
ψη όσο και στη θεραπεία της οστεοπόρωσης από 
κορτικοστεροειδή. 

Στη μεγαλύτερη μελέτη, από πλευράς αριθμού 
ασθενών η ριζενδρονάτη χορηγήθηκε μαζί με 
ασβέστιο σε 518 άνδρες αι γυναίκες που ελάμ-
βαναν κορτικοστεροειδή. Στη σπονδυλική στήλη 
παρατηρήθηκε αύξηση της οστικής μάζας κατά 
1,9% στην ομάδα των 5mg ριζενδρονάτης, ενώ 
στην ομάδα ελέγχου μείωση κατά 1%. Αύξηση ή 
διατήρηση της οστικής μάζας παρατηρήθηκε και 
στον αυχένα του μηριαίου, στον τροχαντήρα και 
στην κερκίδα. Το σημαντικό στη μελέτη αυτή 
ήταν η μείωση του κινδύνου των σπονδυλικών 
καταγμάτων κατά 70% (Wallach S et al, 2000).

Τέλος, υπό μελέτη βρίσκονται τα ενδοφλεβίως 
και διακεκομμένως χορηγούμενα διφωσφονικά, η 
παμινδρονάτη και ιμπανδρονάτη που θα αποτε-
λέσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα θεραπεία στους 
ασθενείς που μαζί με τα κορτικοστεροειδή συ-
νήθως λαμβάνουν και πολλά άλλα φάρμακα. Τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντι-
κά (Boutsen Y et al, 2001).

Πάντως στην οστεοπόρωση από κορτικοστερο-
ειδή τα διφωσφονικά είναι φάρμακο εκλογής και 
το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα εκφράζεται με 
αύξηση της οστικής πυκνότητας που είναι μεγα-
λύτερη στη σπονδυλική στήλη απ’ ότι στο ισχίο.

Παραθορμόνη

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από 

τη χορήγηση της παραθορμόνης (τεριπαρατί-
δη) στην οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή. 
Προκαλεί σημαντική αύξηση της οστικής μάζας 
(DEXA) και της οστικής πυκνότητας (QCT) στη 
ΣΣ, ενώ στο ισχίο δεν προκαλεί μεταβολές. (Lane 
NE et al, 1998, Lane NE et al, 2000). Αποτελεί θε-
ραπεία πρώτης επιλογής για τους ασθενείς που 
λαμβάνουν κορτικοστεροειδή και έχουν ιστορικό 
κατάγματος. (Hoes JN et al, 2007).

Συμπεράσματα

Βασικές αρχές στην αντιμετώπιση της οστεο-
πόρωσης από κορτικοστεροειδή είναι ( Sambrook 
PN, 2005):

- Χρήση της χαμηλότερης αποτελεσματικής 
δόσης τους για το συντομότερο δυνατό χρονικό 
διάστημα, αφού ο κίνδυνος κατάγματος είναι δο-
σοεξαρτώμενος.

- Χρήση παραγόντων πρόληψης ή αναστρο-
φής της οστικής απώλειας (ασβέστιο, βιταμίνη D, 
διφωσφονικά, παραθορμόνη) αμέσως μετά την 
έναρξη θεραπείας.

Έτσι, οι κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της 
οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή περιλαμ-
βάνουν (Hoes JN et al, 2007): 

- Σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη κορτικοστε-
ροειδή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 
3 μήνες: μέτρηση οστικής μάζας με τη μέθοδο 
DEXA.

1. εάν είναι φυσιολογική, χορήγηση ασβεστίου 
και βιταμίνης D ( έλεγχος ασβεστίου ούρων).

2. εάν είναι χαμηλή, προστίθεται διφωσφονικό 
με ασβέστιο και βιταμίνη D.

- Σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροει-
δή και έχουν ιστορικό κατάγματος:

1. χρήση παραθορμόνης με ασβέστιο και βιταμί-
νη D, ή επί αντενδείξεων διφωσφονικά

2. μέτρηση οστικής μάζας με τη μέθοδο DEXA 
για παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θερα-
πευτική αγωγή.

- Σε ασθενείς που πρόκειται να αρχίσουν θερα-
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πεία με κορτικοστεροειδή για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από 3 μήνες:

1. ασβέστιο και βιταμίνη D ( έλεγχος ασβεστίου 
ούρων).

2. μέτρηση οστικής μάζας με τη μέθοδο DEXA
3. προσθήκη διφωσφονικού, εάν η δόση είναι > 

5mg πρεδνιζολόνης, εκτός εάν η οστική πυκνό-
τητα είναι φυσιολογική ( επανέλεγχος σε 6-12 
μήνες).

4. εάν δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησης της 
οστικής μάζας, θεραπεία με διφωσφονικά.

– Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, υπό όρους και για περιορισμένο 
χρόνο η θεραπεία οιστρογονικής υποκατάστασης 
ή η θεραπεία με εκλεκτικούς τροποποιητές των 
οιστρογονικών υποδοχέων.

– Σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες 
ορμονική υποκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί, εάν αυτή απαιτείται.

– Για όλους τους ασθενείς συνιστάται άσκηση, 
πρόληψη των πτώσεων.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη απόφα-
σης για την έναρξη αγωγής για πρόληψη ή θερα-
πεία οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή είναι 
η δόση της κορτιζόνης, το χρονικό διάστημα της 
θεραπείας, η ηλικία, το φύλο, το ιστορικό κατάγ-
ματος και η BMD.

Φαίνεται, όμως, ότι τελικά στην αντιμετώπιση 
της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή ισχύει 
το: “It is never too early and never too late to treat” 
(Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς και ποτέ πολύ αργά 
για θεραπεία). 

Abstract

Osteoporosis and Corticosteroids

Ch. Zidrou, A. Kyriakidis

B' Orthopaedic Department
G.H. Papageorgiou, Thessaloniki

Corticosteroids (CS) are widely used and effective 
agents for many inflammatory diseases, but rapid 

bone loss with subsequent fracture risk is a common 
problem associated with their long term use.

The first choice for prevention of corticosteroid 
osteoporosis is a potent oral bisphosphonate such as 
alendronate or risedronate. In patients intolerant of 
oral bisphosphonates, intravenous bisphosphonates 
should be considered or a vitamin D metabolite. 
Calcium alone appears unable to prevent rapid 
bone loss in patients starting corticosteroids, but 
calcium and vitamin D are appropriate adjunctive 
treatment.

Most trial data are limited to 1-2 years, but is 
likely that prophylactic treatment needs to be con-
tinued while patients continue significant doses of 
CS treatment. In patients receiving chronic low dose 
CS, treatment with calcium and vitamin D may be 
sufficient to prevent further bone loss, but if BMD 
is substantially reduced a bisphosphonate should be 
used or PTH considered, because fracture risk is a 
function of multiple factors, including the severity 
of low bone density as well as the duration of expo-
sure to corticosteroids.

Key- words: corticosteroid induced Osteoporosis
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Περίληψη

Παρουσιάζουμε μια νέα αρθροσκοπική ταξινόμηση για την οστε-
ονέκρωση της μηριαίας κεφαλής σε συσχέτιση με την ακτινολογι-
κή ταξινόμηση κατά Steinberg.  Περιγράφουμε τα αρθροσκοπικά 
ευρήματα στα διάφορα στάδια της νόσου και αξιολογούμε την 
χρησιμότητα της αρθροσκόπησης ισχίου στα στάδια αυτά.
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Έχουν ενοχοποιηθεί πολλοί παράγοντες (τραυ-
ματισμοί, παθήσεις αίματος, κορτικοειδή, κα-
τάχρηση αλκοόλ κτλ.) για την οστεονέκρωση ή 
ισχαιμική νέκρωση της μηριαίας κεφαλής αλλά 
το κύριο αίτιο θεωρείται ότι είναι η διαταραχή 
της οστικής αιμάτωσης.  Μπορεί να εντοπιστεί σε 
πολλά σημεία του σκελετού, αλλά το συχνότερο 
είναι το ισχίο.  Η οστεονέκρωση της μηριαίας κε-
φαλής προσβάλλει σχετικά νέα άτομα κατά την 
τρίτη, τέταρτη ή και πέμπτη δεκαετία της ζωής 
τους (μέσος όρος τα 36 έτη) και συχνά ακολουθεί 
μια πορεία που μπορεί να κατάληξη σε σημαντική 
αναπηρία (Lieberman και συν. 2003).  Υπολογίζε-
ται ότι περίπου το 10% των ολικών αρθροπλαστι-
κών ισχίου στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται λόγω 
αυτής της πάθησης (Mont και Hungerford 1995).

Οι αλγόριθμοι της αντιμετώπισης της οστε-
ονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής βασίζονται 
στην σταδιοποίηση της πάθησης.  Μια σειρά από 
ακτινολογικές ταξινομήσεις έχει προταθεί για την 
αξιολόγηση και σταδιοποίηση της νόσου (Marcus 
και συν. 1973, Ficat 1985, ARCO 1992, Steinberg 
και συν. 1995).  Καμία όμως από αυτές δεν έχει 
γίνει πλήρως αποδεκτή ως ο μοναδικός οδηγός 
αντιμετώπισης της οστεονέκρωσης, πιθανώς 
λόγω των εν γενών περιορισμών στην απεικόνιση 
του αρθρικού χόνδρου που υπάρχουν στις απει-
κονιστικές αυτές εξετάσεις. Οι περισσότεροι χει-
ρουργοί χρησιμοποιούν τέσσερα βασικά απεικο-
νιστικά ευρήματα κατά το σχεδιασμό τους στην 
αντιμετώπιση της νόσου (Lieberman και συν. 
2002, Mont και συν. 2006):

- διατήρηση της σφαιρικότητας της μηριαίας 
κεφαλής

- μέγεθος της οστεονεκρωτικής περιοχής
- μέγεθος της καθίζησης της μηριαίας κεφαλής 

και
- ύπαρξη οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων στην 

κοτύλη
Πιστεύουμε ότι η ακεραιότητα του αρθρικού 

χόνδρου και η πιθανή παρουσία συνοδών ενδο-
αρθρικών βλαβών, είναι εξίσου σημαντικές για τη 
σταδιοποίηση της νόσου και την επιτυχή θερα-
πευτική της αντιμετώπιση.  

Η χειρουργική αντιμετώπιση της οστεονέκρω-
σης μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες: στις 

επεμβάσεις που προσπαθούν να διατηρήσουν 
την ακεραιότητα της μηριαίας κεφαλής και στις 
αρθροπλαστικές.  Υπάρχει μια σειρά εργασι-
ών που αναφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα 
μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου σε αυτούς 
τους ασθενείς (D’Antonio και συν.  1997, Fye και 
συν.1998,  Berend και συν. 2003, Schneider και συν. 
2004, Radl και συν. 2005).  Οι ασθενείς στους οποί-
ους γίνεται προσπάθεια διατήρησης της κεφαλής 
με «συντηρητικές» χειρουργικές επεμβάσεις είναι 
αυτοί στους οποίους δεν έχει επέλθει ή είναι μι-
κρού βαθμού η καθίζησή της. Στις συντηρητικές 
επεμβάσεις συγκαταλέγονται η αποσυμπίεση, το 
αγγειούμενο ή μη μόσχευμα και οι οστεοτομίες.

Ο ρόλος της αρθροσκόπησης ισχίου στην οστε-
ονέκρωση της μηριαίας κεφαλής στο παρελθόν 
ήταν αμφιλεγόμενος. Ο φόβος ότι η έλξη, η χρήση 
μηχανικής αντλίας ροής που είναι αναγκαία για 
τη διατήρηση σταθερής ενδοαρθρικής πίεσης και 
οι ενδοαρθρικοί χειρισμοί (θυλακοτομή) μπορούν 
να διακινδυνεύσουν περαιτέρω την αιμάτωση της 
κεφαλής έχουν αποδειχθεί αβάσιμοι.

Η αρθροσκόπηση του ισχίου πλέον, θεωρείται 
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα επιπλέον 
εργαλείο και να βελτιώσει τη δυνατότητα του χει-
ρουργού να εξετάσει και να εκτιμήσει άμεσα την 
άρθρωση και την ποιότητα του αρθρικού χόνδρου 
της μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης.

Παρουσιάζουμε μια νέα αρθροσκοπική ταξινό-
μηση (πίνακας 1) για την οστεονέκρωση της μη-
ριαίας κεφαλής σε συσχέτιση με την ακτινολογική 
ταξινόμηση κατά Steinberg (πίνακας 2).  Περιγρά-
φουμε τα αρθροσκοπικά ευρήματα στα διάφορα 
στάδια της νόσου και αξιολογούμε τη χρησιμό-
τητα της αρθροσκόπησης ισχίου στα στάδια αυτά 
(πίνακας 3).

Η ταξινόμηση βασίζεται στην εμπειρία 23 αρ-
θροσκοπήσεων ισχίου μεταξύ 2001-2006 για πιθα-
νή ή απεικονιστικά επιβεβαιωμένη οστεονέκρωση 
της μηριαίας κεφαλής σε διάφορα στάδια της πά-
θησης (τρεις για αρθροσκοπικό στάδιο Ι, επτά για 
αρθροσκοπικό στάδιο ΙΙ, πέντε για αρθροσκοπι-
κό στάδιο ΙΙΙ, τέσσερις για αρθροσκοπικό στάδιο 
ΙV και τέσσερις για αρθροσκοπικό στάδιο V) και 
στην ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.
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Aρθροσκοπικό 
Στάδιο

Σταδιοποίηση κατά Steinberg 
et al. 

Αρθροσκοπικά ευρήματα

I 0 + I
Αλλοίωση του χρωματισμού του αρθρικού χόνδρου ή/
και ινιδισμός στη πάσχουσα περιοχή της μηριαίας κε-
φαλής

II II

Αλλοίωση του χρωματισμού του αρθρικού χόνδρου ή/
και ινιδισμός στη πάσχουσα περιοχή της μηριαίας κε-
φαλής σε συνδυασμό μικρού εύρους αποπετάλωση ή 
αποκόλληση αρθρικού χόνδρου

III-a

III-b

IIII

Αποπετάλωση ή αποκόλληση αρθρικού χόνδρου +/- θε-
τική δοκιμασία συμπιέσεως

Αποπετάλωση ή αποκόλληση αρθρικού χόνδρου +/- θε-
τική δοκιμασία συμπιέσεως + ρήξη επιχείλιου χόνδρου

IV IV
Απώλεια της σφαιρικότητας-καθίζηση της μηριαίας κε-
φαλής+/- ρήξη επιχείλιου χόνδρου

V

IV
Παρουσία κρημνών αρθρικού χόνδρου + αποκάλυψη 
υποχόνδριου οστού + παθολογικός επιχείλιος χόνδρος 
+ παρουσία ελεύθερων σωμάτων

VI V + VI 
Παρουσία οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων στη μηριαία 
κεφαλή και την κοτύλη

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αρθροσκοπική ταξινόμηση της οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής (Παπαβασιλείου και συν.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σταδιοποίηση της οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής (Steinberg και συν., 1995)

0 Φυσιολογική ή μη παθογνωμονική ακτινογραφία, σπινθηρογράφημα και Μαγνητική 
τομογραφία

I Φυσιολογική ακτινογραφία, ψυχρή περιοχή στο σπινθηρογράφημα και θετικά ευρήματα στη 
Μαγνητική τομογραφία 

II Πύκνωση μηριαίας κεφαλής, κύστεις, αυξημένη πρόσληψη στο σπινθηρογράφημα και σαφής 
εικόνα, μέγεθος και θέση της νέκρωσης στη Μαγνητική τομογραφία 

III Ημισεληνοειδής διαχωριστική παρυφή στη μηριαία κεφαλή

IV Απώλεια σφαιρικότητας, καθίζηση της μηριαίας κεφαλής

V Ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος χωρίς όμως ΟΑ αλλοιώσεις στην κοτύλη

VI Οστεοαρθρίτιδα ισχίου
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ΣΤ ΑΔΙΟ 0-Ι κατά Steinberg (ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙ-
ΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ι)

Οι ασθενείς του σταδίου 0 και Ι κατά Steinberg 
(Steinberg και συν. 1995) έχουν παρόμοια αρθρο-
σκοπικά ευρήματα και ανήκουν στο αρθροσκοπι-
κό στάδιο Ι.  Τα διεγχειρητικά ευρήματα σε αυτή 
την ομάδα ασθενών είναι η αλλοίωση του χρω-
ματισμού και ινιδισμός του αρθρικού χόνδρου της 
πάσχουσας περιοχής της μηριαίας κεφαλής.  

Αυτές οι μεταβολές στον αρθρικό χόνδρο, μπο-
ρεί και να είναι διαγνωστικές για οστεονέκρωση 
της μηριαίας κεφαλής σε ασθενή με αρνητικό ή 
διφορούμενο αποτέλεσμα στη μαγνητική τομο-
γραφία (Steinberg 0) με κλινική συμπτωματολο-
γία και επιβαρυμένο ιστορικό (τραυματισμοί, πα-
θήσεις αίματος, κορτικοειδή, κατάχρηση αλκοόλ 
κτλ.) (McCarthy και συν. 2003) (εικόνα 1).  Η αξία 
της αρθροσκόπησης ισχίου σε αυτή τη περίπτωση 
είναι διαγνωστική.  Συνιστάται η αποφόρτιση του 

Αρθροσκοπικό Στάδιο Ο ρόλος της αρθροσκόπησης

I

Διαγνωστική σε ασθενείς με διφορούμενο αποτέλεσμα Μαγνητικής το-
μογραφίας και επιβαρυμένο ιστορικό.  Υποβοηθά κατά την αποσυμπίεση 
της μηριαίας κεφαλής με τρυπανισμούς, κατευθύνοντας την άκρη της 
φρέζας στην πάσχουσα περιοχή.  Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει το γεγονός 
ότι η φρέζα δεν έχει διαπεράσει και βλάψει τον αρθρικό χόνδρο.

II
Υποβοηθά κατά την αποσυμπίεση της μηριαίας κεφαλής με τρυπανι-
σμούς, κατευθύνοντας την άκρη της φρέζας στην πάσχουσα περιοχή +/- 
στη τοποθέτηση μοσχεύματος.

III-a

III-b

Υποβοηθά κατά την αποσυμπίεση της μηριαίας κεφαλής με τρυπανι-
σμούς, κατευθύνοντας την άκρη της φρέζας στην πάσχουσα περιοχή +/- 
στη τοποθέτηση μοσχεύματος.

Υποβοηθά κατά την αποσυμπίεση της μηριαίας κεφαλής με τρυπανισμούς, 
κατευθύνοντας την άκρη της φρέζας στην πάσχουσα περιοχή +/- στη το-
ποθέτηση μοσχευματος + μερική εκτομή ή συρραφή επιχείλιου χόνδρου.

IV-a

IV-b

Σταδιοποίηση της πάθησης. Υποβοηθά στην τοποθέτηση μοσχεύματος.

Σταδιοποίηση της πάθησης + μερική εκτομή ή συρραφή επιχείλιου χόν-
δρου.  Υποβοηθά κατά την τοποθέτηση μοσχεύματος.

V
Σταδιοποίηση της πάθησης +/- εκτομή ασταθών ραγέντων τμημάτων του 
επιχείλιου ή του αρθρικού χόνδρου +/- μερική εκτομή ή συρραφή επιχείλι-
ου χόνδρου +/ αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων +/- μικροκατάγματα

VI
Καθαρισμός της άρθρωσης. Η αρθροσκόπηση σε αυτό το στάδιο έχει 
μικρή θεραπευτική αξία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ο ρόλος της αρθροσκόπησης ισχίου στα διάφορα στάδια οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής
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σκέλους και η επανάληψη της μαγνητικής τομο-
γραφίας έως την αποκάλυψη της παθολογικής 
περιοχής.

Η αποσυμπίεση της μηριαίας κεφαλής για τα 
στάδια Ι και ΙΙ κατά Steinberg αναφέρονται στη βι-
βλιογραφία ότι έχουν καλά αποτελέσματα (Mont 
και συν. 2006). Η αρθροσκόπηση ισχίου μπορεί να 
υποβοηθήσει κατά την αποσυμπίεση της μηριαί-
ας κεφαλής με τρυπανισμούς, κατευθύνοντας την 
άκρη της φρέζας στην πάσχουσα περιοχή.  Ταυτό-
χρονα επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η φρέζα δεν 
έχει διαπεράσει και βλάψει τον αρθρικό χόνδρο 
αλλά και επιτρέπει την αξιολόγηση της άρθρωσης 
για πιθανή συνυπάρχουσα παθολογία (Rush και 
Satterfield 1998).

Έχουν ήδη αναπτυχθεί αρθροσκοπικοί οδη-
γοί (cross-track Smith & Nephew Inc., Andover, 
Massachusetts, ΗΠΑ) που διευκολύνουν την οδή-
γηση της φρέζας στην πάσχουσα περιοχή (εικόνα 
2, 3). 

ΣΤ ΑΔΙΟ ΙΙ κατά Steinberg (ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ)

Οι ασθενείς του σταδίου ΙΙ κατά Steinberg τα-
ξινομούνται αρθροσκοπικά ως στάδιο ΙΙ. Τα αρ-

θροσκοπικά ευρήματα σε αυτή την ομάδα των 
ασθενών είναι η είναι η αλλοίωση του χρωμα-
τισμού και ινιδισμός του αρθρικού χόνδρου της 
πάσχουσας περιοχής της μηριαίας κεφαλής με 
συνοδές περιορισμένου εύρους νησίδες αποπετά-
λωσης του αρθρικού χόνδρου. Η αρθροσκόπηση 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να υποβοηθήσει στην 
αποσυμπίεση της μηριαίας κεφαλής. 

ΣΤ ΑΔΙΟ ΙΙΙ κατά Steinberg (ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙ-
ΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ-a, III-b)

Οι ασθενείς του σταδίου ΙΙΙ κατά Steinberg τα-
ξινομούνται αντίστοιχα ως αρθροσκοπικό στάδιο 
ΙΙΙ-a ή III-b. Τα αρθροσκοπικά ευρήματα σε αυ-

ΕΙΚΟΝΑ 1. Αλλοίωση του χρωματισμού και 
ινιδισμός του αρθρικού χόνδρου της πάσχουσας 

περιοχής της μηριαίας κεφαλής σε ασθενή με κλινική 
συμπτωματολογία και επιβαρυμένο ιστορικό αλλά 

φυσιολογική μαγνητική τομογραφία (στάδιο 0 κατά 
Steinberg-αρθροσκοπικό στάδιο Ι).

ΕΙΚΟΝΑ 2 και 3. Αρθροσκοπικός οδηγός (cross-track 
Smith & Nephew Inc., Andover, Massachusetts, ΗΠΑ) 

που καθοδηγεί τη φρέζα στην πάσχουσα περιοχή.
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τούς τους ασθενείς είναι, η αποκόλληση ή απο-
πετάλωση του αρθρικού χόνδρου με θετική δοκι-
μασία συμπιέσεως (ΙΙΙ-a) και η συνοδός ύπαρξη 
παθολογικού επιχείλιου χόνδρου (III-b).  Η δο-
κιμασία συμπιέσεως αξιολογεί τη σταθερότητα 
ή αποκόλληση του αρθρικού χόνδρου στη περι-
οχή της ισχαιμικής νέκρωσης (Sekiya και συν., 
2000).  Στο στάδιο αυτό, το νεκρωτικό σπογγώδες 
οστούν δεν μπορεί να συγκρατήσει τις δυνάμεις 
που φορτίζουν την περιοχή και καθιζάνει.  Απει-
κονιστικά αυτό, εμφανίζεται ως ημισεληνοειδής 
διαχωριστική παρυφή στη ισχαιμική περιοχή της 
μηριαίας κεφαλής. Στη θετική δοκιμασία συμπι-
έσεως,  πίεση στην πάσχουσα περιοχή έχει ως 
αποτέλεσμα ο αρθρικός χόνδρος που βρίσκεται 
πάνω από τη νεκρωτική περιοχή να συμπιεστεί, 
να «καθίσει» αλλά και να επανακτήσει σαν ελατή-
ριο το αρχικό του σχήμα μόλις αρθεί η πίεση που 
ασκήσαμε όπως ακριβώς συμβαίνει με μια μπάλα 
του τένις στην οποία ασκήθηκε πίεση και μετά 
αφέθηκε ελεύθερη (εικόνα 4). Με θετική δοκιμα-
σία συμπιέσεως, συχνά συνυπάρχει βλάβη στον 
επιχείλιο χόνδρο λόγω της περιοδικής μεταβολής 
της σφαιρικότητας της μηριαίας κεφαλής.

Η αρθροσκοπική υποβοήθηση τοποθέτησης 
μοσχευμάτων (αλλομοσχευμάτων ή αυτόλο-
γων όπως πχ περόνη) στη νεκρωτική περιοχή, 
είναι επίσης δυνατή. Χρησιμοποιώντας τον οδη-
γό (cross-track Smith & Nephew Inc., Andover, 
Massachusetts, ΗΠΑ) όπως περιγράφεται ανωτέ-
ρω, μπορούμε να οδηγήσουμε, επ’ αυτού τη φρέ-
ζα δημιουργώντας το απαραίτητο χώρο για την 
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Εικόνα 4. Θετική δοκιμασία συμπιέσεως (Ballottement test). 

Εικόνα 5 και 6. Απεικόνιση μετατραυματικής οστεονέ-
κρωσης της μηριαίας κεφαλής σε νέο

 (ηλικία 32 ετών) ασθενή.
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τοποθέτηση των μοσχευμάτων.  Ταυτόχρονα με 
την τοποθέτηση του μοσχεύματος αρθροσκοπικά 
ελέγχεται η ανάκτηση της σφαιρικότητας της κε-
φαλής και η σταθερότητα του αρθρικού χόνδρου 
(η δοκιμασία συμπίεσης γίνεται αρνητική).

ΣΤ ΑΔΙΟ ΙV κατά Steinberg (ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙ-
ΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙV ή V)

Η αρθροσκόπική εκτίμηση της άρθρωσης και 
ιδιαίτερα της κατάστασης του αρθρικού χόνδρου 
για το στάδιο IV κατά Steinberg (αρθροσκοπικό 
στάδιο IV-V) είναι σημαντική. Με τη σημερινή 
τεχνολογία, δεν υπάρχει απεικονιστική μέθοδος 
συμπεριλαμβανομένης και της μαγνητικής τομο-
γραφίας με χρήση σκιαγραφικού που να έχει τη 
δυνατότητα να απεικονίζει με αξιοπιστία το μέ-
γεθος της βλάβης στον αρθρικό χόνδρο (Baber 
και συν. 1999, Czerny και συν. 1999, Edwards και 
συν. 1995, McCarthy και Lee 2005). Οι Rush και 
συν. (2001) εκτίμησαν αρθροσκοπικά 52 ισχία 
(46 ασθενείς) και σύγκριναν τα ευρήματα τους με 
αυτά της προεγχειρητικής σταδιοποίησης βασιζό-
μενοι σε ακτινογραφίες και μαγνητική τομογρα-
φία.  Η αρθροσκόπηση αποκάλυψε εκφύλιση ή 
βλάβες του αρθρικού χόνδρου που δεν έχει ακόμα 
αποσπασθεί στο στάδιο IV κατά Steinberg και δεν 
είχαν αποκαλυφθεί απεικονιστικά σε ποσοστό της 
τάξεως του 36%. Οι Sekiya και συν. (2000) επιβε-
βαίωσαν τα ανωτέρω ευρήματα σε έρευνά τους σε 
23 ασθενείς με οστεονέκρωση της μηριαίας κε-
φαλής και βρήκαν ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις 
μεταξύ της μαγνητικής τομογραφίας σε σχέση με 
τα αρθροσκοπικά ευρήματα ήταν σε ασθενείς με 
απώλεια της σφαιρικότητας της μηριαίας κεφαλής 
(στάδιο IV κατά Steinberg). Η αδυναμία της μα-
γνητικής τομογραφίας να απεικονίσει και εκτιμή-
σει την ακεραιότητα του αρθρικού χόνδρου, ίσως 
να είναι και ο λόγος που αναφέρονται αποκλίσεις 
μεταξύ των αποτελεσμάτων στη διεθνή βιβλιο-
γραφία για την ιδία χειρουργική τεχνική μεταξύ 
διαφορετικών συγγραφέων.

Η ακεραιότητα του αρθρικού χόνδρου αποτελεί 
ίσως το σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχη-
μένη χειρουργική αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης. 
Βελτίωση της δυνατότητας του χειρουργού να σταδι-

οποιήσει την πάθηση βοηθά και στη σωστή επιλογή 
της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Για παράδειγμα σε 
νέο ασθενή με μετατραυματική οστεονέκρωση της 
μηριαίας κεφαλής (εικόνα 5 και 6) και βασιζόμενοι 
στα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας (στάδιο 
IV κατά Steinberg) θα μπορούσαμε να επιλέξουμε 
θεραπευτικά τη χρήση αγγειούμενου μοσχεύματος 
περόνης.  Τα αρθροσκοπικά ευρήματα όμως απο-
κάλυψαν σημαντική βλάβη στον αρθρικό χόνδρο 
(αρθροσκοπικό στάδιο V) (εικόνα 7) με αποτέλεσμα 
η λύση της μερικής αρθροπλαστικής επιφανείας να 
θεωρηθεί καταλληλότερη (εικόνα 8). 

Σε ασθενείς με καθίζηση της μηριαίας κεφα-

Εικόνα 7. Αρθροσκοπικά ευρήματα στον ίδιο 
ασθενή.  Η παρουσία αποκάλυψη υποχόδριου οστού 

και κρημνών αρθρικού χόνδρου είναι εμφανής 
(αρθροσκοπικό στάδιο V).

Εικόνα 8. Μερική αρθροπλαστική επιφανείας στον ίδιο 
ασθενή.
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λής, λόγω της απώλειας της σφαιρικότητάς της, 
η βλάβη στο επιχείλιο χόνδρο είναι συχνό εύρημα 
(αρθροσκοπικό στάδιο IV-V).

Οι ασθενείς στο αρθροσκοπικό στάδιο IV με 
μηχανικά συμπτώματα όπως μπλοκάρισμα και 
αίσθημα αστάθειας που είναι ενδεικτικά βλάβης 
στον επιχείλιο και τον αρθρικό χόνδρο ή παρουσί-
ας ελεύθερων σωμάτων στην άρθρωση, είναι αυ-
τοί που αναμένεται να έχουν το μεγαλύτερο όφε-
λος από την αρθροσκόπηση ισχίου (McCarthy και 
συν.1995, McCarthy και Lee 2005, Khanduja και 
Villar 2006).

ΣΤ ΑΔΙΟ IV, V και VI κατά Steinberg (ΑΡΘΡΟΣ-
ΚΟΠΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ V και VI)

Σε ασθενείς με βλάβες του αρθρικού χόνδρου 
και εγκατεστημένη οστεοαρθρίτιδα προσπάθεια 
με τον καθαρισμό της άρθρωσης να καθυστερή-
σει την αναπόφευκτη αρθροπλαστική είναι στις 
περισσότερες φορές καταδικασμένη σε αποτυχία 
(Byrd και Jones 2000).

Συμπέρασμα

Με τη σημερινή διαθέσιμη τεχνολογία, η μα-
γνητική τομογραφία δεν έχει ακόμα τουλάχιστο 
τη δυνατότητα να απεικονίσει αξιόπιστα την ποι-
ότητα του αρθρικού χόνδρου που είναι ο ιστός 
στον οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία 
των «συντηρητικών» χειρουργικών επεμβάσεων.  
Πιστεύουμε ότι αν ληφθεί η απόφαση (ανάλογα 
με την ηλικία και τις απαιτήσεις του ασθενούς) 
να αντιμετωπιστεί η οστεονέκρωση με επέμβαση 
διατήρησης της οστικής ακεραιότητας της μηρι-
αίας κεφαλής (αγγειούμενο μόσχευμα, οστεοτο-
μία κτλ.) επί παρουσίας μηχανικών συμπτωμάτων 
η αρθροσκόπηση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο.  
Υποβοηθά στη σταδιοποίηση της νόσου και στην 
αντιμετώπιση της ενδαρθρικής παθολογίας αλλά 
και αυξάνει την ακρίβεια προσπέλασης στην πά-
σχουσα περιοχή.

Η αρθροσκόπηση ισχίου έχει πάψει να είναι ένα 
«εξωτικό» χειρουργείο και έχει αναγνωριστεί  πλέ-

ον ως μια άκρως επιτυχημένη επέμβαση.  Καθώς 
τα χειρουργικά εργαλεία για την αρθροσκόπηση 
ισχίου εξελίσσονται και η χειρουργική εμπειρία 
αυξάνει, μετατίθενται και τα όρια που θέτουμε 
και οι φιλοδοξίες μας.  Ο επόμενος στόχος για το 
ισχίο είναι ο συνδυασμός των «οστικών» επεμβά-
σεων με την ταυτόχρονη ανακατασκευή του αρ-
θρικού χόνδρου.      

Abstract

Artrhoscopic classification for the osteonecro-
sis of the femoral head

Papavasilioy A., Tzaveas A., Villar R.

Wellington Hospital London

We introduce a new arthroscopic classification for 
the osteonecrosis of the femoral head based on the 
radiological findings as described by Steinberg and 
discuss the arthroscopic findings and the value of 
arthroscopy for the different stages of the disease.

Key words:  Osteonecrosis, Avascular necrosis, 
Hip arthroscopy 
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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας. Οι μέθοδοι πειραματικής πρόκλησης οστε-
οαρθρίτιδος σε πειραματόζωα αφενός αποτελούν ακρογωνιαίο 
λίθο στην προσπάθεια διερεύνησης της αιτιολογίας και των παθο-
φυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην εξέλιξη της πά-
θησης και αφετέρου αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μελέτη 
νέων και παλαιότερων μεθόδων θεραπευτικής αντιμετώπισης της 
πάθησης. Σκοπός της συγκεκριμένης πειραματικής μελέτης είναι 
η παρουσίαση μιας νέας πρωτότυπης μεθόδου πρόκλησης οστεο-
αρθρίτιδος γόνατος (κατόπιν εγχειρητικής δημιουργίας αστάθει-
ας) σε κονίκλους.

Υλικό και μέθοδος. Στη μελέτη εντάχθηκαν συνολικά 18 σκελε-
τικά ώριμοι θηλυκοί λευκοί κόνικλοι Νέας Ζηλανδίας, ηλικίας ενός 
έτους. Η σκελετική ωριμότητα των πειραματοζώων διαπιστώθηκε 
ακτινολογικά και το πειραματικό πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε 
ήταν το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Η προσπέλαση του γόνατος 
ήταν η τυπική έσω παραεπιγονατιδική και ακολουθούνταν από 
πλήρη διατομή του προσθίου χιαστού συνδέσμου, πλήρη αφαίρεση 
του έσω μηνίσκου και ημιδιατομή του έσω πλαγίου συνδέσμου του 
γόνατος. Η θυσία των πειραματοζώων πραγματοποιήθηκε έπειτα 
από ένα, δύο και τρεις μήνες μετά την αρχική επέμβαση και κάθε 
φορά σε μια τυχαία επιλεγμένη ομάδα αποτελούμενη από έξι κονί-
κλους. Η αξιολόγηση της ύπαρξης οστεοαρθρίτιδος έγινε μακρο-
σκοπικά, με ψηφιακή φωτογράφιση και ανάλυση σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, με ακτινολογικό έλεγχο, με αξονική υπολογιστική το-
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μογραφία, με μαγνητική τομογραφία και με ιστο-
λογική εξέταση.  

Αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη μέθοδος πρό-
κλησης οστεοαρθρίτιδος αποδείχθηκε επιτυχής σε 
όλες τις περιπτώσεις και επιπλέον διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων (των οποί-
ων η βαρύτητα παρουσίαζε σταδιακή επιδείνωση 
σε όλους τους δείκτες αξιολόγησης) ήδη από τον 
πρώτο μήνα μετά την επέμβαση. 

Συμπεράσματα. Η συγκεκριμένη νέα πειραματι-
κή τεχνική είναι μια απλή, ασφαλής και αποδεδειγ-
μένα επιτυχής μέθοδος πρόκλησης οστεοαρθρίτι-
δος γόνατος  σε κονίκλους.

Εισαγωγή

Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) αποτελεί τη συχνότερη 
παθολογική κατάσταση των αρθρώσεων, ιδιαίτερα 
ατόμων που έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας 
και είναι δεύτερη σε συχνότητα, μετά τα καρδιο-
λογικά προβλήματα, αιτία ανικανότητας σε άτομα 
ηλικίας άνω των 50 ετών (Felson 2006, Goldring 
και Goldring 2006, Arden και Nevitt 2006).  Το 
80% των ατόμων που πάσχουν από ΟΑ εμφανίζει 
κάποιου βαθμού περιορισμό δραστηριοτήτων και 
το 25% από αυτούς δε μπορεί να πραγματοποιήσει 
βασικές λειτουργίες της καθημερινής ζωής (WHO 
2003). Η ΟΑ είναι λοιπόν ένα σύγχρονο ιατρι-
κό–κοινωνικό–οικονομικό πρόβλημα με μεγάλη 
συχνότητα εμφάνισης στις μέρες μας.

Ακρογωνιαίο λίθο στη προσπάθεια διερεύνησης 
τόσο της αιτιολογίας και των παθοφυσιολογικών 
μηχανισμών που εμπλέκονται στην εξέλιξή της πά-
θησης, όσο και στη μελέτη νέων και παλαιότερων 
μεθόδων θεραπευτικής αντιμετώπισής της, αποτε-
λούν οι μέθοδοι πειραματικής πρόκλησής της.  

Στη συγκεκριμένη πειραματική μελέτη παρου-
σιάζεται μια νέα πρωτότυπη μέθοδος πρόκλησης 
οστεοαρθρίτιδος (κατόπιν εγχειρητικής δημιουρ-
γίας αστάθειας) σε κονίκλους.

Υλικό και μέθοδος

Στην πειραματική αυτή εργασία συμπεριλήφθη-

καν σκελετικά ώριμοι θηλυκοί λευκοί κόνικλοι 
Νέας Ζηλανδίας, ηλικίας ενός έτους και μέσου 
σωματικού βάρους πέντε kgr (± 500 gr). Η σκελε-
τική ωριμότητα των πειραματοζώων διαπιστώθη-
κε ακτινολογικά. 

Όλα τα πειραματόζωα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
πειράματος διαβίωναν σε κλωβούς διαστάσεων 
50 cm x 110 cm x 50 cm. Η θερμοκρασία του χώ-
ρου κυμαινόταν από 18º-21ºC, η σχετική υγρασία 
ήταν 50-60%, ο κύκλος ημέρας-νύκτας ήταν από 
0600 έως 1800, ενώ υπήρχε αλλαγή του αέρα του 
περιβάλλοντος 15 φορές την ώρα.  Είχαν ελεύ-
θερη πρόσβαση σε τροφή και νερό βρύσης.  Η 
τροφή την οποία λάμβαναν ήταν κροκέτες ζωο-
τροφής (παραγωγής της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζωoτροφών, ΕΛ.ΒΙ.Ζ., Πλατύ Ημαθίας) που πε-
ριείχαν 14% πρωτεΐνη, 7% λίπος, 15% κυτταρίνη 
και 1-1,2% ασβέστιο και φώσφορο.

Η προνάρκωση των πειραματοζώων γινόταν με 
ενδομυϊκή χορήγηση διαζεπάμης, ενώ η αναισθη-
σία επιτυγχανόταν με χορήγηση κεταμίνης (25 
mg/xβσ) και μιδαζολάμης (5 mg/xβσ). H παρα-
κολούθηση των ζωτικών σημείων του πειραμα-
τοζώου, κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, γινό-
ταν με τη χρήση ειδικού μηχανήματος ελέγχου 
(monitor).

Υπό γενική αναισθησία με ανθρώπινη λαρυγγι-
κή μάσκα βρέφους (Εικόνα 1), πραγματοποιού-
νταν κουρά του δεξιού οπισθίου άκρου του ζώου 
(Εικόνα 2) και ξύρισμα στην ευρεία περιοχή του 
γόνατος. Ακολουθούσε αντισηψία της περιοχής 
με χρήση αφρίζοντος αντισηπτικού γλυκονικής 
χλωρεξιδίνης (Hibitane) (Εικόνα 3) και διαλύ-
ματος ιωδιούχου ποβιδόνης (Betadine 10%) (Ει-
κόνα 4). Τέλος, με τοποθέτηση αποστειρωμένου 
χειρουργικού ιματισμού δημιουργούνταν άσηπτο 
χειρουργικό πεδίο (Εικόνα 5) . 

Με το πειραματόζωο σε ύπτια θέση πραγματο-
ποιούνταν έσω παρεπιγονατιδική τομή δέρματος 
(Εικόνα 6 και Εικόνα 7) και στη συνέχεια διάνοι-
ξη του θυλάκου (Εικόνα 8). Ο πρόσθιος χιαστός 
σύνδεσμος (Εικόνα 9) απομονωνόταν με μικρό 
κυρτό άγκιστρο (hook) και με χρήση κυρτού χει-
ρουργικού μαχαιριδίου (νυστέρι Νο 12), γινόταν 
πλήρης διατομή του (Εικόνα 10). H επιβεβαίω-
ση της πλήρους διατομής του πρόσθιου χιαστού 
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Εικόνα 1: Πειραματόζωο υπό γενική αναισθησία αερι-
ζόμενο με ανθρώπινη βρεφική λαρυγγική μάσκα

Εικόνα 5: Δημιουργία άσηπτου χειρουργικού πεδίου

Εικόνα 3 και 4 : Αντισηψία της περιοχής

Εικόνα 2: Κουρά του δεξιού σκέλους
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Εικόνα 6 και 7:  Έσω παρεπιγονατιδική τομή δέρματος

Εικόνα 8: Διάνοιξη του αρθρικού θυλάκου 

Εικόνα 9: Ανεύρεση του προσθίου χιαστού συνδέσμου
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Εικόνα 13: Ημιδιατομή του έσω πλαγίου συνδέσμου

Εικόνα 10: Πλήρης διατομή του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου

Εικόνα 11 και 12: Πλήρης αφαίρεση του έσω μηνίσκου

Εικόνα 15: 
Συρραφή του 
δέρματος

Εικόνα 14: 
Συρραφή του 
αρθρικού
θυλάκου
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συνδέσμου γινόταν διεγχειρητικά με έλεγχο του 
πρόσθιου συρταροειδούς σημείου. Ακολουθούσε 
πλήρης αφαίρεση του έσω μηνίσκου (Εικόνα 11 
και Εικόνα 12) και στη συνέχεια ανεύρεση του 
έσω πλάγιου συνδέσμου και ημιδιατομή του (Ει-
κόνα 13). Η χρήση των ανωτέρω μικρού μεγέθους 
χειρουργικών εργαλείων γινόταν για να διασφα-
λισθεί, κατά το δυνατόν, η αποφυγή ιατρογενούς 
βλάβης των υπόλοιπων στοιχείων του γόνατος, 
όπως και της αρθρικής επιφάνειας των μηριαίων 
και των κνημιαίων κονδύλων. Μετά την έκπλυση 
της άρθρωσης του γόνατος, ακολουθούσε συρ-
ραφή του αρθρικού θυλάκου (Εικόνα 14) και των 
έσω καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδος με 
απορροφήσιμο ράμμα Vicryl 4.0, όπως και συρρα-
φή του δέρματος (Εικόνα 15), επίσης με απορρο-
φήσιμο ράμμα Dexon 3.0. H σύγκλειση τόσο του 
αρθρικού θυλάκου, όσο και του δέρματος γινόταν 
με συνεχή ραφή. Ακολουθούσε άσηπτη επίδεση 
του τραύματος και περίδεση του άκρου με ελα-
στικό επίδεσμο (ο οποίος μερικώς ακινητοποιού-
σε το χειρουργημένο γόνατο). Η αφαίρεση της 
επίδεσης γινόταν την 7η  μετεγχειρητική ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μετεγχειρητικής 
εβδομάδας γινόταν καθημερινά έλεγχος των πει-
ραματοζώων ως προς τις δραστηριότητές τους, 
το σωματικό βάρος τους, την πρόσληψη τροφής, 
τη θερμοκρασία τους (στο ορθό) και την πορεία 
επούλωσης του εγχειρητικού τραύματος. 

Η αρχή της μεθόδου μας στηρίζεται στην εγ-
χειρητική δημιουργία αστάθειας στην άρθρωση 
με αποτέλεσμα την αύξηση του μεταβολισμού 
της περιοχής, την αυξημένη οστική εναλλαγή του 
υποχονδρίου οστού και τελικά την καταστροφή 
του χόνδρου και την εμφάνιση οστεοαρθριτικών 
αλλοιώσεων σύμφωνα με την έρευνα των Lyritis 
και Boscainos (2001). 

Η εκτίμηση και η βαθμολόγηση του παρασκευ-
άσματος του δεξιού γόνατος του κάθε πειραμα-
τοζώου έγινε χωριστά για τους μηριαίους και 
χωριστά για τους κνημιαίους κονδύλους, ενώ ο 
έλεγχος των γονάτων των πειραματοζώων πραγ-
ματοποιήθηκε με τους εξής τρόπους:

α) Ακτινολογικός έλεγχος: Λήψη ακτινογρα-
φιών σε προσθιοπίσθια (face) και πλαγιοπλάγια 
(profile) προβολή αμφοτέρων των γονάτων. Ο 

ακτινολογικός αυτός έλεγχος πραγματοποιήθη-
κε με μαστογράφο τύπου Senograph (General 
Electric) και αντίστοιχα films μαστογραφικού τύ-
που με σκοπό την ευκρινέστερη απεικόνιση των 
οστών.

β) Έλεγχος με αξονική τομογραφία: Η είσοδος 
των παρασκευασμάτων στον αξονικό τομογράφο 
γινόταν με τα σκέλη παράλληλα και τα γόνατα σε 
έκταση, σταθεροποιημένα μεταξύ τους με κολλη-
τική ταινία. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε 
σε αξονικό τομογράφο PQ-CT Picker, το πάχος 
των τομών ήταν 1,5 mm και τα στοιχεία λήψεων 
ήταν 130 KV, 30 mA και 153 mAs.

γ) Έλεγχος με μαγνητική τομογραφία: Όπως και 
κατά τον προηγούμενο έλεγχο, έτσι και κατά την 
είσοδο στο μαγνητικό τομογράφο, τα σκέλη των 
πειραματοζώων βρίσκονταν σε θέση παράλληλη 
μεταξύ τους, με τα γόνατα σε έκταση, σταθερο-
ποιημένα με κολλητική ταινία. Επιπλέον για την 
ενίσχυση του σήματος χρησιμοποιήθηκε πηνίο 
πηχεοκαρπικής. Ο έλεγχος αυτός πραγματο-
ποιήθηκε με μαγνητικό τομογράφο τύπου Signa 
advantage 1,5 Tesla (General Electric Medical 
Systems, Milwaukee, WI, USA). Το πάχος των το-
μών ήταν 2 mm και τα στοιχεία των λήψεων ήταν 
TR=4000, ΤΕ=96, FOV=180 x180 και Matrix 256 
x 168.

δ) Μακροσκοπικός έλεγχος–Ψηφιακή φωτογρα-
φική απεικόνιση: Τον απεικονιστικό έλεγχο που 
προηγήθηκε ακολούθησε παρασκευή του δεξιού 
οπίσθιου άκρου, με αφαίρεση όλων των μαλακών 
μορίων και διατήρηση του κάτω τριτημορίου του  
μηριαίου και του άνω τριτημορίου της κνήμης. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο ήταν εμφανείς οι αρθρικές 
επιφάνειες τόσο των μηριαίων όσο και των κνη-
μιαίων κονδύλων, οι οποίες φωτογραφήθηκαν σε 
κατακόρυφη θέση και από σταθερή απόσταση 
(10 cm) από την αρθρική επιφάνεια με ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή (Hewlett Packard R 607), 
έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης απεικόνισή τους. 
Στη συνέχεια και μετά από επεξεργασία των ει-
κόνων με τα προγράμματα “Adobe Photoshop 
CS2 (version 9.0) και “Autodesk AutoCAD 2006” 
(Κάππος 2000) πραγματοποιήθηκε υπολογισμός 
του ποσοστού του εμβαδού της οστεοαρθριτικής 
αλλοίωσης προς το εμβαδό της συνολικής αρθρι-
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κής επιφάνειας τόσο για τα μηριαία  όσο και για 
τα κνημιαία παρασκευάσματα.

ε) Ιστολογική εξέταση: Η μελέτη των ιστολογι-
κών παρασκευασμάτων της περιφερικής επίφυσης 
του δεξιού μηριαίου και της κεντρικής επίφυσης 
της σύστοιχης κνήμης των πειραματοζώων έγινε 
μετά από μονιμοποίηση 48 ωρών σε διάλυμα φορ-
μαλδεΰδης 10%, και αφαλάτωση σε διάλυμα 5% 
νιτρικού οξέος / 5% φορμαλδεΰδης. Στη συνέχεια 
λήφθηκαν ιστολογικές τομές πάχους 2 mm, οι 
οποίες υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με αυτόματο 
μηχάνημα που περιλάμβανε διαλύματα φορμόλης 
10% (×2), αλκοόλης (70º, 80º, 96º, 96º, 100º), ακε-
τόνης, ξυλόλης (×2) και παραφίνης (δύο δοχεία). 
Ακολούθως οι τομές σκηνώθηκαν σε κύβους πα-
ραφίνης και λήφθηκαν λεπτές τομές πάχους 4μ, 
στις οποίες πραγματοποιήθηκε χρώση αιματοξυ-
λίνης – ηωσίνης. Οι τομές αυτές εξετάσθηκαν σε 
οπτικό μικροσκόπιο και σε μεγεθύνσεις από × 20 
έως × 400.

Κρι τήρια ταξινόμησης και εκτίμησης των απο-
τελεσμάτων

Η κατάταξη και η αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων του ακτινολογικού ελέγχου και των άλ-
λων δύο απεικονιστικών μεθόδων (αξονικής και 
μαγνητικής τομογραφίας) έγινε κατά Chan et al. 
(1991).

Σύμφωνα μ’ αυτήν ορίζονται τέσσερις παρά-
μετροι, βάσει των οποίων συγκρίνονται οι τρεις 
αυτές απεικονιστικές μέθοδοι, οι οποίες είναι: 1) 
Απώλεια και καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, 
2) Σκλήρυνση του υποχόνδριου οστού, 3) Δημι-
ουργία οστεοφύτων, 4) Ύπαρξη υποχόνδριων κύ-
στεων.  Η κάθε παράμετρος βαθμολογείται ανά-
λογα με το βαθμό εκφύλισης και βλάβης από 0, το 
οποίο ισοδυναμεί με το υγιές, έως τρία, το οποίο 
σημαίνει εγκατεστημένη βαριά οστεοαρθρίτιδα.

Όσον αφορά στη μελέτη και στην κατάταξη των 
ιστολογικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η 
κατάταξη κατά OARSI (Osteoarthritis Research 
Society International) (Pritzker et al. 2006), η 
οποία θεωρείται ως η πιο σύγχρονη μέθοδος κα-
τάταξης (Pollard et al. 2008) και η μόνη μέθοδος 

η οποία συνδυάζει στον υπολογισμό εκτός από το 
βαθμό (βάθος της βλάβης) και το στάδιο (ποσο-
στό έκτασης της βλάβης προς τη συνολική αρθρι-
κή επιφάνεια).  Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι 
το γινόμενο του βαθμού (grade) επί το στάδιο 
(stage).  Σύμφωνα με την κατάταξη αυτή ο βαθμός 
(grade) της βλάβης κυμαίνεται από 0 (φυσιολογι-
κή άρθρωση) έως έξι (πλήρως αποδιοργανωμένη 
άρθρωση) (Βλ. Πίνακα Ι).

Το στάδιο της οστεοαρθρίτιδας (δηλαδή η έκτα-
ση της βλάβης) ορίζεται ως το ποσοστό, δηλαδή 
ως λόγος του εμβαδού της βλάβης προς το εμβα-
δόν της συνολικής αρθρικής επιφάνειας επί τοις 
εκατό, ενώ το τελικό αποτέλεσμα της κατάταξης 
προκύπτει από το γινόμενο της βαθμολογίας του 
βαθμού επί τη βαθμολογία του σταδίου (Grade x 
Stage).

Αποτελέσματα

Συνολικά στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 18 κό-
νικλοι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι χειρουργικές 
επεμβάσεις, αλλά και η μετεγχειρητική πορεία 
των κονίκλων εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα και 
επιπλοκές. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις 
οποίες υποβλήθηκαν τα γόνατα των πειραματο-
ζώων που θυσιάσθηκαν ανάδειξαν την ανάπτυξη 
οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων στο σύνολο των 
περιπτώσεων (18/18 ή ποσοστό 100%). Είναι ση-
μαντικό να τονισθεί ότι οστεοαρθριτικές αλλοι-
ώσεις διαπιστώθηκαν στα ζώα που θυσιάσθηκαν 
ακόμα και στον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση. 
Συγκεκριμένα ανευρέθηκαν διαφόρου βαθμού: 
στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος, υποχόν-
δρια σκλήρυνση, σχηματισμός οστεοφύτων και 
υποχόνδριες κύστεις, τα οποία επιβεβαιώθηκαν 
με όλες τις μεθόδους ελέγχου. Επίσης παρατηρή-
θηκε σταδιακή επιδείνωση των αλλοιώσεων σε 
σχέση με το χρόνο, δηλαδή οι οστεοαρθριτικές 
αλλοιώσεις ήταν μεγαλύτερες τόσο σε έκταση 
όσο και σε βάθος στα πειραματόζωα που θυσι-
άσθηκαν αντίστοιχα το δεύτερο και τρίτο μήνα 
(Πίνακες ΙΙ & ΙΙΙ).
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Βαθμός (Grade) –
κύρια χαρακτηριστικά

Κριτήρια 
(αντίδραση ιστού)

Βαθμός 0 :
Ακέραια επιφάνεια,
Ακέραια μορφολογία χόνδρου

Θεμέλια ουσία: φυσιολογική αρχιτεκτονική
Κύτταρα: ακέραια, σωστός προσανατολισμός

Βαθμός 1: 
Ακέραια επιφάνεια

Θεμέλια ουσία: επιφανειακή ζώνη ακέραια, οίδημα ή/και επιφανειακή 
ινιδοποίηση (fibrillation), εστιακή επιφανειακή συμπύκνωση
Κύτταρα: κυτταρικός θάνατος, υπερτροφία, πολλαπλασιασμός

Βαθμός 2:
Ασυνέχεια επιφάνειας

Ό,τι ισχύει στο προηγούμενο στάδιο +
Ασυνέχεια θεμέλιας ουσίας στην επιφανειακή στοιβάδα (εν τω βάθει 
ινιδοποίηση) Αποπροσανατολισμός των χόνδρινων στηλών
Κύτταρα: κυτταρικός θάνατος, υπερτροφία, πολλαπλασιασμός

Βαθμός 3:
Κατακόρυφες ρωγμές (σχισμές)

Ό,τι ισχύει στα προηγούμενα στάδια +
Κατακόρυφες ρωγμές έως τη μέση στοιβάδα της θεμέλιας ουσίας. 
Διακλαδιζόμενες ρωγμές  

Βαθμός 4:
Διάβρωση

Απώλεια θεμέλιας ουσίας,
Εστιακή απώλεια θεμέλιας ουσίας έως τη μέση ζώνη, δημιουργία 
κύστεων στη μέση ζώνη

Βαθμός 5:
Αποκάλυψη – απογύμνωση του 
υποχόνδριου οστού

Επιφάνεια: Σκλήρυνση υποχόνδριου οστού ή νεόδμητος ιστός με 
ινοχόνδρινα στοιχεία στις απογυμνωμένες επιφάνειές του.
Μικροκατάγματα με στοιχεία πώρωσης μόνο στην επιφάνεια του 
υποχόνδριου οστού

Βαθμός 6:
Παραμόρφωση

Ανακατασκευή του οστού (όχι μόνο δημιουργία οστεόφυτων), 
Μικροκατάγματα με ινοχόνδρινα στοιχεία και στοιχεία πώρωσης 
που εκτείνονται και πάνω από την επιφάνεια του απογυμνωμένου 
υποχόνδριου οστού

Πίνακας 1

Κατάταξη των ιστολογικών αλλοιώσεων του οστεοαρθριτικού χόνδρου κατά Osteoarthritis Research 
Society International (ΟARSI) (Pritzker et al. 2006)
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Πίνακας 2

Τα αποτελέσματα.

Α.Χ.: Απώλεια χόνδρου, Υ.Κ.: Κύστεις υποχόνδριου οστού OΣΤ: Οστεόφυτα, Y.Σ.: Σκλήρυνση υπο-
χόνδριου οστού, ΑΘΡΟΙΣΜΑ: Άθροισμα βαθμολογίας κατά Chan et al. (1991), Ιστολογική κατάταξη: 
Ιστολογική κατάταξη (βαθμός) κατά OARSI (Pritzker et al. 2006), ΟΑRSI: Συνολική βαθμολογία κατά 
ΟΑRSI (Pritzker et al. 2006), Ομάδα Α: Ομάδα πειραματοζώων Α, Ομάδα Β: Ομάδα πειραματοζώων Β, 
Ομάδα Α και Β: Θυσία τον 1ο μήνα, Ομάδα ΑΑ: Θυσία το 2ο μήνα, X-ray: Ακτινολογικός έλεγχος, CT: 
Έλεγχος με αξονική τομογραφία, ΜRI: Έλεγχος με μαγνητική τομογραφία.

Παρασκεύασμα Α.Χ. 
X-ray

Α.Χ.
 MRI

Υ.Σ.
 X-ray

Υ.Σ. 
CT

Υ.Σ.
 MRI

ΟΣΤ 
X-ray

ΟΣΤ
 CT

ΟΣΤ
 MRI

Υ.Κ. 
X-ray

Y.K. 
CT

Y.K. 
MRI ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ιστολογική 

κατάταξη % βλάβης OARSI

A1 ΜΗΡΙΑΙΟ
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 5 9,95 0,49

Α1 ΚΝΗΜΗ
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 4 17,41 0,69

Α2 ΜΗΡΙΑΙΟ
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 4 11,71 0,46

Α2 ΚΝΗΜΗ
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 4 12,62 0,50

Α3 ΜΗΡΙΑΙΟ
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 4 16,05 0,64

Α3 ΚΝΗΜΗ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 4 18,06 0,72

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
0,33 0,33 0,33 0 0,16 1 1 1 0,5 0,83 0 5,5 4,16 14,3

0,58
 

Β1 ΜΗΡΙΑΙΟ
1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 10 4 26 1,04

Β1 ΚΝΗΜΗ
1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 9 4 15,26 0,610

Β2 ΜΗΡΙΑΙΟ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4 8,6 0,34

Β2 ΚΝΗΜΗ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4 15,58 0,62

Β3 ΜΗΡΙΑΙΟ
1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 13 4 23,78 0,95

Β3 ΚΝΗΜΗ
1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 14 4 19,32 0,77

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
1 1 1 0,66 1 1,33 1,16 1 1,33 1,16 0,66 11,33 4 18,09

0,72

ΑΑ1 
ΜΗΡΙΑΙΟ

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5 31,78 1,58

ΑΑ1 ΚΝΗΜΗ
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 20,90 0,83

ΑΑ2 
ΜΗΡΙΑΙΟ

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 14 4 22,19 0,88

ΑΑ2 ΚΝΗΜΗ
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 14 5 15,41 0,77

ΑΑ3 
ΜΗΡΙΑΙΟ

0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 4 12,71 0,50

ΑΑ3 ΚΝΗΜΗ
0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 4 9,13 0,36

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
0,66 1 1,33 1,66 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,66 14,33 4,33 18,68

0,82
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Παρασκεύασμα
Α.Χ. 

 
X-ray

Α.Χ.
 MRI

Υ.Σ.
 X-ray

Υ.Σ. 
CT

Υ.Σ.
 MRI

ΟΣΤ 
X-ray

ΟΣΤ
 CT

ΟΣΤ
 MRI

Υ.Κ. 
X-ray

Y.K. 
CT

Y.K. 
MRI ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ιστολογική 

κατάταξη % βλάβης OARSI

ΒΒ1 
ΜΗΡΙΑΙΟ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 4 20,950 1

ΒΒ1 
ΚΝΗΜΗ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 4 31,780 1

ΒΒ2 
ΜΗΡΙΑΙΟ 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 18 4 22,060 2

ΒΒ2 
ΚΝΗΜΗ 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 20 4 26,585 2

ΒΒ3 
ΜΗΡΙΑΙΟ 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 21 3 24,060 3

ΒΒ3 
ΚΝΗΜΗ 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20 3 26,620 3

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 2 1,66 1,5 1,33 1 2 2 2 1,83 2 1,83 19,16 3,66 25,34 2

 
ΑΑΑ1 
ΜΗΡΙΑΙΟ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 5 33,58 1

ΑΑΑ1 
ΚΝΗΜΗ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 33,67 1

ΑΑΑ2 
ΜΗΡΙΑΙΟ 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 4 16,44 2

ΑΑΑ2 
ΚΝΗΜΗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 4 25,02 2

ΑΑΑ3 
ΜΗΡΙΑΙΟ 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 27 4 32,95 3

ΑΑΑ3 
ΚΝΗΜΗ 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 27 5 24,81 3

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 2 1,66 2,16 2 2,33 2,33 2 2,33 2 2 2 22,83 4,33 27,74 2

 
ΒΒΒ1 
ΜΗΡΙΑΙΟ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 4 35,630 3

ΒΒΒ1 
ΚΝΗΜΗ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 4 40,890 3

ΒΒΒ2 
ΜΗΡΙΑΙΟ 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 21 4 16,340 2

ΒΒΒ2 
ΚΝΗΜΗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 4 35,430 2

ΒΒΒ3 
ΜΗΡΙΑΙΟ 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 28 5 29,730 2

ΒΒΒ3 
ΚΝΗΜΗ 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 28 5 16,370 2

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 2,33 2,33 2,33 2,16 1,83 2,16 2,16 2,33 2,16 2,33 2 24,16 4,33 29,06 2,33

Πίνακας 3

Τα αποτελέσματα (συνέχεια)

Α.Χ.: Απώλεια χόνδρου, Υ.Κ.: Κύστεις υποχόνδριου οστού OΣΤ: Οστεόφυτα, Y.Σ.: Σκλήρυνση υπο-
χόνδριου οστού, ΑΘΡΟΙΣΜΑ: Άθροισμα βαθμολογίας κατά Chan et al. (1991), Ιστολογική κατάταξη: 
Ιστολογική κατάταξη (βαθμός) κατά OARSI (Pritzker et al. 2006), ΟΑRSI: Συνολική βαθμολογία κατά 
ΟΑRSI (Pritzker et al. 2006), Ομάδα ΒΒ: Θυσία το 2ο μήνα, Ομάδα ΑΑΑ και ΒΒΒ: Θυσία τον 3ο μήνα, 
X-ray: Ακτινολογικός έλεγχος, CT: Έλεγχος με αξονική τομογραφία, ΜRI: Έλεγχος με μαγνητική τομο-
γραφία.
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Συζήτηση

Υπάρχει σημαντικός αριθμός βιβλιογραφικών 
αναφορών για τη δημιουργία οστεοαρθρίτιδας 
σε πειραματόζωα, μέρος δε αυτών αναφέρονται 
σε κονίκλους. Στην προσιτή σε μας βιβλιογραφία 
αναφέρονται οι εξής τεχνικές: 

Παρατεταμένη ακινητοποίηση της άρ-1. 
θρωσης (Βurke Evans et al. 1960, Palmoski et al. 
1979).  Είναι γνωστό ότι ο αρθρικός χόνδρος έχει 
ανάγκη από κίνηση και φόρτιση για να διατηρή-
σει τη σύνθεση, τη δομή και τη λειτουργικότητά 
του (Palmoski et al. 1979, Palmoski et al. 1980, 
Palmoski και Brandt 1981). Η ακινητοποίηση 
του μέλους δημιουργεί λέπτυνση και ατροφία 
του αρθρικού χόνδρου, αύξηση της περιεκτικό-
τητάς του σε νερό, ελάττωση των πρωτεογλυ-
κανών του λόγω ελάττωσης της σύνθεσής τους 
και αλλαγή της δομής του. Δεδομένου ότι πολ-
λές αλλοιώσεις προσομοιάζουν με τις αλλοιώ-
σεις που παρατηρούνται σε ΟΑ, ο τρόπος αυτός 
χρησιμοποιείται για τη μελέτη της εκφύλισης του 
χόνδρου, όπως και για τη μελέτη των βιολογικών 
δεικτών (biomarkers) (Haapala et al. 2001) ή των 
θεραπευτικών αποτελεσμάτων χορήγησης θειϊκής 
χονδροϊτίνης (Torelli et al.  2005).

Διάβρωση και εκφύλιση της άρθρω-2. 
σης με ενδαρθρική έγχυση διάφορων ουσιών 
(Williams και Brandt 1984, Williams et al. 1993, 
vanOsch et al. 1996). Ποικιλία παραγόντων που 
ενίονται ενδαρθρικά δημιουργούν αλλοιώσεις 
προσόμοιες της ΟΑ. Δύο ή τρεις ενδαρθρικές εγ-
χύσεις φυσιολογικού ορού ημερησίως σε γόνατο 
κόνικλου δημιουργούν ελάττωση της περιεκτικό-
τητος του χόνδρου σε πρωτεογλυκάνες (Frost και 
Ghosh 1984), ενώ πέντε αντίστοιχες ορού 10% 
δημιουργούν υμενική υπερπλασία και οστεόφυτα 
εντός διμήνου (Vasilev et al. 1992). Η ενδαρθρική 
έγχυση κορτικοστεροειδών είναι γνωστό ότι έχει 
επιβλαβή δράση στον αρθρικό χόνδρο (Alarcón–
Segovia και Ward 1966) και σε υψηλές δόσεις 
σε ποντίκια (Silberberg et al. 1966) ή κονίκλους 
(Moskowitz–Davis et al. 1970, Tsai και Liu 1993) 
δημιουργεί εκφύλιση. Επίσης, ενδαρθρική έγχυση 
πρωτεολυτικών ενζύμων (παπαΐνη, θρυψίνη, υα-
λουρονιδάση, κολλαγενάση) σε ποντίκια, αρου-

ραίους ή κονίκλους έχει το ίδιο καταστρεπτικό 
αποτέλεσμα για τον αρθρικό χόνδρο (Pritzker 
1994). Για τον ίδιο λόγο έχουν χορηγηθεί ενδαρ-
θρικά κυτοκίνες (IL-1, TGF-β) σε ποντίκια και κο-
νίκλους (Borella et al. 1991, Elford et al. 1992, van 
den Berg et al. 1993, van de Loo et al. 1994, van 
den Berg 1995, van Beuningen et al. 2000). Τέλος 
έχει δοκιμασθεί η ενδαρθρική έγχυση σωματιδίων 
φθοράς του χόνδρου (αυτόλογα ελεύθερα χόν-
δρινα σωμάτια) σε γόνατα κονίκλων (Evans et al. 
1984) και αλόγων (Hurtig 1988).

Αλλαγή της εμβιομηχανικής ή δημιουρ-3. 
γία αστάθειας του γόνατος εγχειρητικά με: 

α. μερική ή πλήρη επιγονατιδεκτομή (De Palma 
και Flynn 1958).

β. μεμονωμένη διατομή του πρόσθιου χιαστού 
συνδέσμου με ανοικτή ή κλειστή μέθοδο (Pond 
και Nukki 1973, Gilbertson 1975, McDevitt και 
Muir 1976, McDevitt et al. 1977, Vignon et al. 1987, 
Yoshioka et al. 1996, Sah et al. 1997, Ηashimoto et 
al. 1999, Behets et al. 2004).

γ. διατομή του πρόσθιου χιαστού και του έσω 
πλάγιου συνδέσμου (Kawano et al. 2003)

δ.  μερική ή πλήρη μηνισκεκτομή (Moskowitz 
et al. 1973). Αναφέρεται ότι η μερική μηνισκε-
κτομή δημιουργεί ταχύτατη (μέσα σε δύο έως 
τρεις εβδομάδες) απώλεια της πρωτεογλυκάνης 
του χόνδρου, ινιδοποίηση και διάβρωσή του με 
δημιουργία οστεοφύτων (Mayor και Moskowitz 
1974, Moskowitz et al. 1979, Moskowitz et al. 
1981). Σε πιο πρόσφατες μελέτες (Messner et al. 
2000, Wachsmuth et al. 2003, Calvo et al. 2004, 
Lindhorst et al. 2005) αναφέρεται ότι η πλήρης 
μηνισκεκτομή σε κονίκλους δημιουργεί ΟΑ αλ-
λοιώσεις στο χόνδρο, οι οποίες είναι δυνατόν να 
ελεγχθούν με μικρο-μαγνητική τομογραφία.

ε. συνδυασμό των ανωτέρω (Οegema Jr. και 
Visco 1999). Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων 
αναφέρεται σε συνδυασμό διατομών συνδέσμων 
του γόνατος με ή χωρίς μηνισκεκτομή. Οι Hulth 
et al. (1970) πραγματοποίησαν σε κονίκλους 
αφαίρεση του έσω μηνίσκου με διατομή του έσω 
πλάγιου και αμφοτέρων των χιαστών. Αντίστοιχη 
έρευνα έγινε από τους Colombo et al. (1983) που 
αφαιρούσαν τον έξω μηνίσκο. Εξίσου ταχεία εμ-
φάνιση ΟΑ δημιουργείται πειραματικά σε ποντί-
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κια με συνδυασμό διατομής συνδέσμων του γό-
νατος (Kamekura et al. 2005, Wancket et al. 2005, 
Hayami et al. 2006).

Άλλοι εγχειρητικοί τρόποι δημιουργίας πει-
ραματικής ΟΑ. Έχουν δοκιμασθεί επίσης οστεο-
τομία κνήμης (Olah και Kostenszky 1976, Panula 
et al. 1997, Panula et al. 1998), ακρωτηριασμός 
του περιφερικού τμήματος του οπίσθιου άκρου 
σε σκύλους (Palmoski et al. 1980), αφαίρεση των 
γλουτιαίων μυών σε ινδικά χοιρίδια (Arsever και 
Bole 1986) για την αποφυγή φυσιολογικής φόρ-
τισης του άκρου, όπως και εγχειρητική δημιουρ-
γία ελλείμματος του χόνδρου που δημιουργεί 
δευτερογενή ΟΑ σε γόνατα κονίκλων (Lefkoe 
et al. 1993, 1995), σκύλων (Altman et al. 1992, 
Marijnissen et al. 2002, Mastbergen et al. 2006) 
και προβάτων (Ogi et al. 1997).

Αυτόματα δημιουργούμενη ΟΑ σε πει-4. 
ραματόζωα. Από ερευνητικές εργασίες διαπιστώ-
θηκε ότι σε πολλά είδη σκύλων, όπως Labrador, 
γερμανικών ποιμενικών κ.α. εμφανίζεται δευ-
τεροπαθής ΟΑ λόγω δυσπλασίας των ισχίων 

(Olsewski et al. 1983).  Επίσης, ΟΑ εμφανίζεται 
σε ορισμένα είδη ποντικών, όπως το C57BL6Nia 
μετά από διατομή των νεύρων που νευρούν την 
άρθρωση (Salo et al. 2002).

Εμφάνιση ΟΑ σε γενετικώς μεταλλαγ-5. 
μένα πειραματόζωα. Ο ποντικός είναι πειραμα-
τόζωο το οποίο εύκολα μπορεί να υποστεί γενετι-
κή μετάλλαξη. Μεταξύ αυτών των μεταλλάξεων, 
έχουν δημιουργηθεί και πειραματόζωα (ποντίκια), 
τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα εμ-
φάνισης ΟΑ (Helminen et al. 2002).

Συμπερασματικά, η δημιουργία οστεοαρθρί-
τιδας σε πειραματόζωα μετά από παρατεταμένη 
ακινητοποίηση της άρθρωσης του γόνατος είναι 
μέθοδος χρονοβόρα, προκαλεί έντονη ατροφία 
των μυών γύρω από την άρθρωση και είναι ίσως 
αμφιλεγόμενη. Επίσης, η μετά από ενδαρθρική 
έγχυση ουσιών που διαβρώνουν τις αρθρικές επι-
φάνειες (π.χ. παπαΐνη, θρυψίνη, υαλουρονιδάση ή 
αντισηπτικών πχ. χλωρεξιδίνη) δεν προσομοιάζει 
απόλυτα με τις ΟΑ αλλοιώσεις, διότι η βαρύτη-
τα και η έκταση των οστεοαρθρικών αλλοιώσε-
ων που θα δημιουργηθούν είναι δοσοεξαρτώμε-
νη, ενώ σε περιπτώσεις ενδαρθρικής χορήγησης 

ελαττωμένης δόσεως η εκφύλιση που θα δημι-
ουργηθεί μπορεί να είναι αναστρέψιμη (Oegema 
Jr. και Visco 1999). Επιπλέον, οι αλλοιώσεις που 
δημιουργούνται αφορούν σε ολόκληρη την έκτα-
ση της αρθρικής επιφάνειας και όχι μόνο στις 
φορτιζόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα το πειρα-
ματικό πρωτόκολλο να μην αντιπροσωπεύει την 
πραγματικότητα. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η πειραματι-
κή μέθοδος πρόκλησης οστεοαρθρίτιδας γόνατος 
σε κόνικλο με εγχειρητική διατομή του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου, έσω μηνισκεκτομή και ημιδι-
ατομή του έσω πλαγίου συνδέσμου είναι απόλυτα 
αποτελεσματική (καθώς αναπτύχθηκαν διαφό-
ρου βαθμού οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις σε όλα 
τα πειραματόζωα που συμμετείχαν στο πείραμα 
οι οποίες ήταν επιδεινούμενες με το πέρασμα του 
χρόνου). Επίσης, οι αλλοιώσεις εμφανίζονται σε 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (οστεοαρ-
θριτικές αλλοιώσεις εμφανίζονται από τον πρώτο 
μήνα) και τέλος προσομοιάζει μια βαριά, τυπική, 
συνδεσμική, κλειστή κάκωση του ανθρώπινου 
γόνατος, συνδέοντας έτσι ως ένα βαθμό την πει-
ραματική με την κλινική μελέτη. 

Abstract

New experimental method for the development 
OA in rabbits
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Aim of the study. The experimental development of 
osteoarthritis in animal models is absolutely essen-
tial in order to study its causes and pathophysiology 
and to evaluate available and potential treatment 
modalities. Aim of this study is the presentation of 
a new method of development of knee osteoarthritis 
in rabbits.
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Materials and Methods. Eighteen in total, female, 
adult New Zealand rabbits underwent operative cut 
of their anterior cruciate ligament, complete resec-
tion of their medial meniscus and partial cut of the 
medial collateral ligament of their knee. The ani-
mals were sacrificed at one, two and three months 
following their operation (six at a time). The devel-
opment of osteoarthritis was evaluated macroscopi-
cally, with digital photography and computer-as-
sisted analysis, Computer Tomography scans, Mag-
netic Resonance Imaging scans and histologically.

Results. Al animals developed knee osteoarthritis, 
even since the first month following their opera-
tion. Osteoarthritis following the operation seemed 
to gradually deteriorate, since animals sacrificed 
at the 3rd month had more severe osteoarthritic 
changes than animals sacrificed at the 2nd, and ani-
mals sacrificed at the 2nd more severe than animals 
sacrificed at the 1st month.

Conclusions. This new technique is a safe, effi-
cient and successful method of development of os-
teoarthritis of the knee in rabbits.

key words:  exerimental method, rabbits, develop-
ment of knee OA.
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Περίληψη

Η χειρουργική αποκατάσταση των ρήξεων του περιφερικού τέ-
νοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυός αποτελεί την πλέον ενδε-
δειγμένη αντιμετώπιση και έχει ως στόχο την πλήρη ανάκτηση της 
δύναμης κάμψης του αγκώνα και υπτιασμού του αντιβραχίου. Η 
τεχνική με δύο τομές είναι ιδιαίτερα δημοφιλής αλλά εγκυμονεί 
τον κίνδυνο της συνοστέωσης του αντιβραχίου. Στον παρελθόν, η 
αποκατάσταση του τένοντα με μία πρόσθια τομή απαιτούσε εκτε-
ταμένη ανατομική παρασκευή με κίνδυνο τον τραυματισμό του 
ραχιαίου μεσόστεου νεύρου. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε 
μια απλουστευμένη τεχνική χειρουργικής αποκατάστασης των ρή-
ξεων του περιφερικού τένοντα του δικεφάλου με μία μεμονωμένη 
πρόσθια τομή. Η χρήση οστικών αγκυρών επιτρέπει την ασφαλή 
καθήλωση του τένοντα στο κερκιδικό όγκωμα με ελάχιστη παρα-
σκευή των πρόσθιων στοιχείων του αντιβραχίου. Η μέθοδος αυτή 
εφαρμόσθηκε επιτυχώς σε 14 ασθενείς με άριστα λειτουργικά απο-
τελέσματα, καθώς όλοι οι ασθενείς ανέκτησαν πλήρως τη δύναμη 
κάμψης και υπτιασμού. Δεν υπήρχε καμία αποτυχία ή επιπλοκή, 
όπως συνοστέωση του αντιβραχίου ή πάρεση του ραχιαίου μεσό-
στεου νεύρου. Η μέθοδος της μιας πρόσθιας τομής με τη χρήση 
οστικών αγκυρών συνιστάται ως προτιμητέα σε σχέση με την τυ-
πική μέθοδο των δύο τομών.
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Εισαγωγή

Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς είναι ένας από 
τους σημαντικότερους καμπτήρες του αγκώνα 
και ο κυριότερος υπτιαστής του αντιβραχίου. Η 
ρήξη της περιφερικής του κατάφυσης αποτελεί 
σπάνια κάκωση και συνήθως εμφανίζεται σε με-
σήλικες άνδρες. Συμβαίνει κυρίως μετά από ισχυ-
ρή σύσπαση έναντι κάποιας αντίστασης και στις 
περισσότερες περιπτώσεις αποκολλάται από την 
κατάφυσή του στο δικεφαλικό όγκωμα της κερ-
κίδας (Bauman 1934, Boucher and Morton 1967). 
Αναφορικά με την αιτιοπαθογένεια της κάκωσης   
ενοχοποιούνται  εκφυλιστικές  αλλοιώσεις στην 
περιοχή του δικεφαλικού ογκώματος που έχουν 
ως αποτέλεσμα τη μηχανική πρόσκρουση του τέ-
νοντα του δικεφάλου και μάλιστα στην τενόντια 
ζώνη χαμηλής αιμάτωσης (Davis and Yassine 1956, 
Morrey 1993, Seiler et al 1995).  Κλινικά οι ασθε-
νείς αναφέρουν αιφνίδιο, οξύ πόνο τη στιγμή της 
κάκωσης και συχνά αισθάνονται ότι «κάτι κόπη-
κε». Ακολουθεί η εμφάνιση οιδήματος και ενίοτε 
εκχύμωσης στην πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα. 
Στην αντικειμενική εξέταση διαπιστώνεται ρίκνω-
ση του δικεφάλου κεντρικά ενώ προς την περι-
φέρεια ο βραχίονας εμφανίζει εικόνα κοίλανσης. 
Η κάμψη του αγκώνα και ο υπτιασμός του αντι-
βραχίου μειονεκτούν σε ισχύ.  Υπάρχουν αρκετές 
αναφορές για μη χειρουργική αντιμετώπιση αυ-
τών των ρήξεων αλλά έχει ως αποτέλεσμα μεγά-
λη έκπτωση στη δύναμη κάμψης του αγκώνα και 
κυρίως στον υπτιασμό του αντιβραχίου (Hovelius 
and Josefsson 1977, Baker and Bierwagen 1985, 
Morrey et al 1985, Leighton et al 1995).

Οι περισσότεροι συγγραφείς προτείνουν την 
άμεση ανατομική αποκατάσταση με σκοπό την 
επίτευξη ισχυρής κάμψης και υπτιασμού. Η με-
ταφορά του τένοντα του δικεφάλου στον πρό-
σθιο βραχιόνιο είναι τεχνικά πιο εύκολη αλλά οι 
ασθενείς δεν ανακτούν την ισχύ του υπτιασμού 
του αντιβραχίου (Hovelius and Josefsson 1977, 
Morrey et al 1985, Ware and Nairn 1992). Οι Boyd 
και Anderson περιέγραψαν το 1961 μια τεχνική 
με δύο τομές για την επανακαθήλωση του τένο-
ντα του δικεφάλου στο κερκιδικό όγκωμα (Boyd 
and Anderson 1961). Τα αποτελέσματα της τε-

χνικής ήταν άριστα χωρίς νευρολογικές επιπλο-
κές. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και 
από άλλες μελέτες (Baker and Bierwagen 1985, 
Morrey et al 1985, Ware and Nairn 1992, Leighton 
et al 1995). Εντούτοις, στη συνέχεια εμφανίστη-
καν διάφορες αναφορές στη διεθνή βιβλιογρα-
φία για συνοστέωση μεταξύ κερκίδας και ωλένης 
ως απότοκο της τεχνικής (Baker and Bierwagen 
1985, Morrey et al 1985, Failla et al 1989 and 1990, 
Leighton et al 1995). Ο Morrey, στην προσπάθεια 
να εξαλείψει τη συγκεκριμένη επιπλοκή, τροπο-
ποίησε την τεχνική των δύο τομών προσπελαύνο-
ντας την κερκίδα ραχιαία, εν μέσω διαχωρισμού 
των μυών, και αποφεύγοντας την αποκάλυψη της 
ωλένης (Morrey 1993). Όμως ακόμα και με αυτήν 
την τεχνική ο κίνδυνος της κερκιδοωλενικής συ-
νοστέωσης υπάρχει. Το γεγονός αυτό μας οδήγη-
σε στο να εφαρμόσουμε μία εναλλακτική τεχνική, 
που έχει ήδη δοκιμαστεί, για την αποκατάσταση 
των ρήξεων του περιφερικού τένοντα του δικεφά-
λου (Sotereanos et al 2000). 

Η χειρουργική αποκατάσταση με τη βοήθεια 
μιας μεμονωμένης πρόσθιας τομής απαιτεί ευ-
ρεία ανατομική παρασκευή με στόχο το πέρασμα 
ραμμάτων μέσα από οστικά κανάλια στη κερκίδα. 
Η μέθοδος αυτή έχει όμως ως επιπλοκή την πά-
ρεση του ραχιαίου μεσόστεου νεύρου σε μεγάλο 
ποσοστό (Meherin and Kilgore 1960). Η τεχνική 
μιας τομής σε συνδυασμό με τη χρήση συρμάτων 
μέσω οστικών καναλιών προς τη ραχιαία επιφά-
νεια του αντιβραχίου, περιορίζει την εκτεταμένη 
παρασκευή των προσθίων στοιχείων για την κα-
θήλωση του τένοντα στο κερκιδικό όγκωμα, και 
έχει χαμηλότερα ποσοστά πάρεσης του ραχιαίου 
μεσόστεου νεύρου (Bauman 1934, Norman 1985, 
Louis et 1986). Η μέθοδος αυτή έχει τα μειονε-
κτήματα των τεχνικών pull-out, αλλά και τον κίν-
δυνο της χαλάρωσης της αποκατάστασης, της 
λοίμωξης και της νευρολογικής επιπλοκής (Louis 
et al 1986). Με την εμφάνιση των οστικών αγκυ-
ρών έγινε εφικτή η άμεση, εύκολη και γρήγορη 
καθήλωση των τενόντων στο οστό. Στην παρού-
σα μελέτη παρουσιάζουμε μία προοπτική σειρά 
14 ασθενών με οξεία ρήξη του περιφερικού τένο-
ντα του δικεφάλου, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν 
άμεσα, με τη μέθοδο της μίας τομής και τη χρήση 
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οστικών αγκυρών για την καθήλωση του τένοντα 
στο κερκιδικό όγκωμα. 

Υλικό και Μέθοδος

Δέκα τέσσερις ασθενείς με οξεία ρήξη του πε-
ριφερικού τένοντα του δικεφάλου αντιμετωπί-
σθηκαν χειρουργικά στο διάστημα 2001 – 2007. 
Όλοι οι ασθενείς ήταν άνδρες με μέσο όρο ηλικί-
ας 41 έτη (εύρος 30 – 59). Η κάκωση αφορούσε 
στο επικρατούν άκρο σε 10 από τους 14 ασθενείς. 
Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν άμεσα, μέσα 
σε εννέα ημέρες κατά μέσο όρο, με μία πρόσθια 
τομή ενώ ο τένοντας αποκαταστάθηκε ανατομικά 
με τη χρήση οστικών αγκυρών.

Κανένας από τους ασθενείς δεν ανάφερε ιστο-
ρικό τραυματισμού ή πόνου στον αγκώνα προ 
της κάκωσης. Μερικοί ασθενείς εμφάνισαν οί-
δημα και εκχύμωση στην πρόσθια επιφάνεια του 
αγκώνα, λίγες ώρες μετά την κάκωση. Έξι ασθε-
νείς τραυματίσθηκαν στην προσπάθεια τους να 
αποφύγουν κάποια πτώση και οι υπόλοιποι οκτώ 
κατά την άρση μεγάλου βάρους.

Σε 11 ασθενείς η διάγνωση βασίσθηκε στα κλι-
νικά κριτήρια της απώλειας της φυσιολογικής κα-

μπυλότητας του βραχίονα, της αδυναμίας κάμψης 
του αγκώνα και υπτιασμού του αντιβραχίου. Τρεις 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία 
με σκοπό τη διάκριση μεταξύ μερικής και πλήρους 
ρήξης. Διεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς είχαν πλήρη 
απόσπαση του τένοντα από το δικεφαλικό όγκω-
μα της κερκίδας, με ποικίλο βαθμό ουλοποίησης 
και ρίκνωσης της μυοτενοντώδους μοίρας.

Χειρουργική Τεχνική 

Όλες οι επεμβάσεις έγιναν με τροποποιημένη 
προσπέλαση Henry, χρησιμοποιώντας μία πρό-
σθια τομή σχήματος ”S” επί της πρόσθιας επιφά-
νειας του αγκώνα. Το κεντρικό άκρο της τομής 
ήταν επί τα εκτός του τένοντα του δικεφάλου, 
κεντρικά του έξω επικονδύλου, και το περιφερι-
κό άκρο επί τα εντός του έξω (κερκιδικού) δια-
μερίσματος του αντιβραχίου. Το έξω δερματικό 
νεύρο του αντιβραχίου αναγνωρίσθηκε σε όλες 
τις περιπτώσεις και προστατεύθηκε επιμελώς. Ο 
ορογόνος θύλακος του δικεφαλικού τένοντα δι-
ανοιγόταν και έτσι αποκαλύπτονταν το κολόβω-
μα του τένοντα (Εικόνα 1). Συνήθως ο ορογόνος 
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Εικόνα 1:  Το κολόβωμα του τένοντα του δικεφάλου αποκαλύπτεται  διανοίγοντας τον ορογόνο θύλακο.



θύλακος περιείχε οροαιματηρό υγρό και ο τένο-
ντας ήταν συνεσπασμένος χωρίς στοιχεία ουλο-
ποίησης. Για την επαρκή καθήλωση του τένοντα 
στο δικεφαλικό όγκωμα της κερκίδας απαραίτητη 
ήταν η πλήρης κινητοποίηση της μυϊκής μάζας 
του δικεφάλου καθώς και του τένοντα. Αυτό γι-
νόταν ασκώντας παρατεταμένη ισχυρή έλξη στο 
κολόβωμα του τένοντα προς την περιφέρεια. Η 
δύναμη αυτή επιτυγχάνει σταδιακή διάταση της 
μυοτενοντώδους μοίρας και επαναφέρει τον τέ-
νοντα στο φυσικό του μήκος, λόγω της γλοιοε-
λαστικότητάς του.  Κατόπιν γινόταν νεαροποίηση 
της περιφέρειας του τένοντα κατά 5 με 10 χιλ. μέ-
χρι υγιούς ορίου.

Στη συνέχεια γινόταν παρασκευή του κερκιδι-
κού ογκώματος και προετοιμαζόταν για την κα-
θήλωση του τένοντα. Προς αποφυγή επιπλοκών, 
όπως κακώσεις νεύρων, κερκιδοωλενική συνοστέ-
ωση ή σύγκαμψη του αγκώνα, η ανατομική παρα-
σκευή των στοιχείων για την αποκάλυψη του κερ-
κιδικού ογκώματος ήταν η ελάχιστη, ενώ η ωλένη 
δεν αποκαλυπτόταν ποτέ. Η κερκιδική κατάφυση 
του υπτιαστή δεν κινητοποιούταν όπως επίσης 
δεν γινόταν αναγνώριση του κερκιδικού και ρα-
χιαίου μεσόστεου νεύρου αλλά προστατεύονταν 
έχοντας το αντιβράχιο σε υπτιασμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επέμβασης. Συχνά ήταν απαραίτητη 
η απολίνωση των παλίνδρομων κερκιδικών αγγεί-
ων, για την κινητοποίηση του έξω διαμερίσματος 
του αντιβραχίου προς τα εκτός, και της κερκιδι-
κής αρτηρίας επί τα εντός, επιτρέποντας έτσι την 
ασφαλή αποκάλυψη του κερκιδικού ογκώματος. 
Πάντα γινόταν επιμελής αιμόσταση προς αποφυ-
γή δημιουργίας αιματώματος που θα μπορούσε να 
αποτελέσει την απαρχή έκτοπης οστεοποίησης. 
Με το αντιβράχιο σε υπτιασμό η παρασκευή των 
εν τω βάθει στοιχείων περιορίζονταν στο ελάχι-
στο για την αποκάλυψη του κερκιδικού ογκώμα-
τος.  Το ορογόνο έλυτρο του τένοντα αποτελού-
σε οδηγό για την αναγνώριση του ογκώματος. Το 
κερκιδικό όγκωμα προετοιμαζόταν αφαιρώντας 
τα μαλακά μόρια που υπήρχαν στην επιφάνειά 
του. Προσοχή δινόταν για τη διατήρηση του πε-
ριοστέου καθώς και του περιφερικού ορογόνου 
ιστού που χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση 
της αποκατάστασης μετά την καθήλωση του τέ-

νοντα. Κατόπιν γινόταν αποκάλυψη του σπογ-
γώδους οστού του ογκώματος απομακρύνοντας 
το φλοιώδες οστούν με ειδικό εργαλείο. Όλα τα 
οστικά τεμάχια απομακρύνονταν επιμελώς από 
το τραύμα για την αποφυγή έκτοπης οστεοποίη-
σης. Δύο άγκυρες Mitek (Johnson and Johnson, 
USA) των 4.5 χιλ. οπλισμένες με μη απορροφήσι-
μο ράμμα #2 τοποθετούνταν στο κερκιδικό όγκω-
μα (Εικόνα 2). Για την τοποθέτηση των αγκυρών 
γίνονταν οπές με τρυπάνι των 2.7 χιλ. και αυτές 
βιδώνονταν με ασφάλεια στο σπογγώδες τμήμα 
του ογκώματος. Μετά την τοποθέτησή τους γι-
νόταν έλεγχος της συγκράτησής τους ασκώντας 
έλξη στα ράμματα.

Το κολόβωμα του τένοντα προωθούνταν προς 
το όγκωμα με τον αγκώνα σε 90ο κάμψη και το 
αντιβράχιο σε μέγιστο υπτιασμό. Τα ράμματα 
τοποθετούνταν στην περιφέρεια του τένοντα με 
τροποποιημένη ραφή Kessler σε μία απόσταση 3 
εκ. Έχοντας τον αγκώνα σε μέγιστη κάμψη και ενώ 
ένας βοηθός κρατούσε με μια χειρουργική λαβίδα 
την άκρη του τένοντα σε επαφή με το όγκωμα, ο 
χειρουργός έδενε τα ράμματα φροντίζοντας ο τέ-
νοντας να είναι υπό τάση και σε άμεση επαφή με 
το οστoύν (Εικόνα 3). Τέλος το περιόστεο και το 
τενόντιο έλυτρο ραβόταν στο κολόβωμα του τέ-
νοντα με ένα απορροφήσιμο ράμμα για πρόσθετη 
ενίσχυση.

Μετά τη σύγκλειση του τραύματος το άκρο 
τοποθετούνταν σε ένα ραχιαίο νάρθηκα με τον 
αγκώνα σε κάμψη 90ο και το αντιβράχιο μεταξύ 
ουδέτερης θέσης και μέγιστου υπτιασμού. Όταν 
διεγχειρητικά η αποκατάσταση κρινόταν ισχυρή 
το άκρο μπορούσε να τοποθετηθεί στο νάρθηκα 
σε μικρότερη των 90ο κάμψη. Ο νάρθηκας και τα 
ράμματα αφαιρούνταν δύο εβδομάδες μετεγχει-
ρητικά. Η παθητική κινητοποίηση άρχιζε με το 
αντιβράχιο σε μέγιστο υπτιασμό και έκταση μέχρι 
τις 90ο. Τοποθετούταν ένας αρθρωτός νάρθηκας 
ελεγχόμενης κίνησης που περιόριζε την έκταση 
πέραν των 90ο. Ενεργητικές ισομετρικές συσπά-
σεις του δικεφάλου άρχιζαν σ’ αυτόν το χρόνο. 
Ο νάρθηκας προσαρμοζόταν εβδομαδιαίως ώστε 
να επιτρέπει περισσότερη έκταση. Στις έξι εβδο-
μάδες ο νάρθηκας αφαιρούνταν και επιτρεπόταν 
η πλήρης ενεργητική κινητοποίηση. Κάμψη και 
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Εικόνα 2:  Οι τένοντες τοποθετούνται στο δικεφαλικό όγκωμα της κερκίδας μετά από τρυπανισμούς.

Εικόνα 3.  Ο τένοντας του δικεφάλου συγκρατείται σταθερά στο δικεφαλικό όγκωμα με τα ράμματα των αγκυρών.
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υπτιασμός υπό αντίσταση δεν επιτρεπόταν για 12 
εβδομάδες μετεγχειρητικά ενώ ασκήσεις ενδυνά-
μωσης άρχιζαν μετά τον τέταρτο μήνα.

Αποτελέσματα

Η παρακολούθηση των ασθενών ήταν κατά 
μέσο όρο 39 μήνες (εύρος 14 – 53 μήνες). Στην τε-
λική εξέταση των ασθενών καταγράφηκαν αντι-
κειμενικά και υποκειμενικά δεδομένα. Οι ασθενείς 
ερωτήθηκαν σχετικά με επίπεδο δραστηριότητάς 
τους, την κατάσταση εργασίας τους και την ικανο-
ποίησή τους από το αποτέλεσμα της επέμβασης. 
Το εύρος κίνησης του αγκώνα και η μυϊκή ισχύς 
συγκρίθηκαν με το υγιές μη τραυματισμένο άνω 
άκρο.  Ένας σημαντικός αριθμός εργασιών απαι-
τούν δυναμική κίνηση και γι αυτό έγινε μέτρηση 
της δύναμης του αγκώνα (Anderson et al 1990).

Ο περιφερικός τένοντας του δικεφάλου αποκα-
ταστάθηκε επιτυχώς σε όλους τους ασθενείς. Έξι 
μήνες μετεγχειρητικά και οι 14 ασθενείς επέστρε-
ψαν στο προ του τραυματισμού επίπεδο δραστη-
ριότητας και στην εργασία τους. Έντεκα ασθενείς 
ασκούσαν βαριά χειρονακτική εργασία που απαι-
τούσε τη συχνή άρση μεγάλου βάρους. Όλοι οι 
ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από το μετεγ-
χειρητικό αποτέλεσμα και θα επαναλάμβαναν την 
επέμβαση αν χρειαζόταν.

Δέκα ασθενείς είχαν παρακολούθηση άνω των 
δύο ετών. Όλοι οι ασθενείς ήταν διαθέσιμοι για 
έλεγχο της δύναμης του αγκώνα στην τελική εξέ-
ταση. Έξι μήνες μετεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς 
είχαν ανακτήσει πολύ ικανοποιητική δύναμη και 
εμφάνισαν τη μέγιστη βελτίωση στους δώδεκα 
μήνες μετεγχειρητικά. Μετά τους 12 μήνες η δύ-
ναμη κάμψης και υπτιασμού δεν μεταβλήθηκε. Η 
μέση δύναμη κάμψης των αγκώνων που υποβλή-
θηκαν σε χειρουργική αποκατάσταση ήταν 5.6% 
μικρότερη σε σχέση με την υγιή πλευρά. Η μέση 
δύναμη υπτιασμού του αντιβραχίου υπολογίστη-
κε σε 6.9% μικρότερη σε σχέση με το υγιές άκρο. 
Οι ασθενείς που υπέστησαν τραυματισμό στο επι-
κρατούν άκρο παρουσίασαν ισχυρότερη κάμψη 
και υπτιασμό σε σχέση με το υγιές μη επικρατούν 
άκρο.

Το εύρος κίνησης ήταν φυσιολογικό σε όλους 

τους ασθενείς (Εικόνα 4 και 5). Όλοι είχαν πλή-
ρη πρηνισμό – υπτιασμό. Κανένας ασθενής δεν 
παρουσίασε νευρολογικές επιπλοκές και κανένας 
δεν εμφάνισε πόνο ή ευαισθησία μετεγχειρητικά. 
Ο συνεχής ακτινολογικός έλεγχος κατά την τα-
κτική παρακολούθηση των ασθενών ανάδειξε την 
παρουσία έκτοπης οστεοποίησης σε έναν ασθενή 
χωρίς κανένα περιορισμό του εύρους κίνησης.  Σε 
κανένα ασθενή δεν παρατηρήθηκε μετατόπιση 
των αγκυρών από την θέση της αρχικής τους το-
ποθέτησης.

Συζήτηση

Ο δικέφαλος βραχιόνιος λειτουργεί ως ένας ση-
μαντικός καμπτήρας του αγκώνα αλλά και ως ο 
κυριότερος υπτιαστής του αντιβραχίου. Στις πε-
ριπτώσεις ρήξης του καταφυτικού τένοντα του 
δικεφάλου που αντιμετωπίζονται συντηρητικά 
οι ασθενείς κινδυνεύουν να χάσουν δύναμη και 
αντοχή στην κάμψη του αγκώνα και στον υπτια-
σμό του αντιβραχίου. Οι Morrey και συν (Morrey 
et al 1985) αναφέρουν απώλεια στη δύναμη υπτι-
ασμού κατά 40% και περίπου 30% στην κάμψη 
του αγκώνα σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν 
συντηρητικά για ρήξη του περιφερικού τένοντα 
του δικεφάλου . Οι Baker και Bierwagen (Baker 
and Bierwagen 1985) βρήκαν μείωση στην ισχύ 
του υπτιασμού κατά 40% σε ασθενείς που δεν 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. Το μέγεθος της 
απώλειας ισχύος και αντοχής δεν είναι αποδεκτό 
στην πλειοψηφία των δραστήριων ασθενών και 
ειδικά σε αθλητές και χειρώνακτες. Οι ασθενείς 
της σειράς που αναφέρουμε ανάκτησαν όλοι πλή-
ρη δύναμη στην κάμψη του αγκώνα και τον υπτι-
ασμό του αντιβραχίου.

Πολλοί ασθενείς με μη αντιμετωπισθείσες ρή-
ξεις του τένοντα του δικεφάλου παρουσιάζουν 
επίμονο πόνο και παραισθησίες στην έξω επιφά-
νεια του αγκώνα και του αντιβραχίου. Πιστεύου-
με ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της παγίδευσης 
του μυοδερματικού νεύρου από τον ουλώδη ιστό 
καθώς διέρχεται μεταξύ δικεφάλου και προσθίου 
βραχιονίου (Gillingham and Mack 1996).  Υπο-
στηρίζουμε, όπως και πολλοί άλλοι συγγραφείς, 
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ότι εξαιτίας του κινδύνου εμφάνισης αδυναμίας 
στον αγκώνα και επίμονου πόνου στις περιπτώ-
σεις μη χειρουργικής θεραπείας, οι ρήξεις του 
καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου πρέπει να 
αντιμετωπίζονται άμεσα χειρουργικά (Meherin 
and Kilgore 1960, Boyd and Anderson 1961, Baker 
and Bierwagen 1985, Morrey et al 1985, Norman 
1985, Louis et 1986, Morrey 1993, Βain et al, 2008, 
Harner and Caputo, 2008).

Η ανατομική αποκατάσταση των ρήξεων του 
περιφερικού τένοντα του δικεφάλου έχει περι-
γραφεί είτε με μία πρόσθια προσπέλαση είτε και 
με μία δεύτερη, ραχιαία, τομή. Πριν την ευρεία 
χρήση των οστικών αγκυρών η πρόσθια προ-
σπέλαση με μία τομή απαιτούσε ευρεία ανατομι-
κή παρασκευή για την αποκάλυψη της κερκίδας 
και την αποκατάσταση του τένοντα (Seiler et al 
1995). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συχνή πρό-
κληση πάρεσης στο κερκιδικό και στο ραχιαίο με-
σόστεο νεύρο (Dobbie 1941, Meherin and Kilgore 
1960, Norman 1985).  Στην προσπάθεια να απο-
φευχθούν αυτές οι επιπλοκές αναπτύχθηκε η μέ-
θοδος αποκατάστασης των ρήξεων του δικεφά-
λου με δύο τομές (Boyd and Anderson 1961).  Με 
τη μέθοδο αυτή περιορίστηκε η παρασκευή των 
προσθίων στοιχείων χάριν της ραχιαίας προσπέ-
λασης, μέσω της οποίας αποκαλύπτεται το κερ-
κιδικό όγκωμα μετά από παρασκευή της εγγύς 
ωλένης. Η τεχνική αυτή τροποποιήθηκε, προς 
αποφυγή της κερκιδωλενικής συνοστέωσης, απο-
καλύπτοντας το όγκωμα μέσα από διαχωρισμό 

μυών, χωρίς να αποκαλυφθεί η ωλένη (Morrey 
et al 1985, Morrey 1993). Όμως και με αυτήν την 
τροποποίηση υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εμφάνι-
σης δυσκαμψίας λόγω έκτοπης οστεοποίησης και 
κερκιδωλενικής συνοστέωσης όπως έχει διαπι-
στωθεί από άλλους συγγραφείς (Norman 1985, 
Louis et 1986, Failla et al 1989 and 1990).

Η χρήση οστικών αγκυρών επιτρέπει την περιο-
ρισμένη προσπέλαση του κερκιδικού ογκώματος 
για την αποκατάσταση των ρήξεων του δικεφά-
λου. Η περιορισμένη προσπέλαση μειώνει σημα-
ντικά τον κίνδυνο τραυματισμού των νεύρων της 
περιοχής (Lintner and Fischer 1996, Sotereanos 
2000). Η συχνότητα της έκτοπης οστεοποίησης 
και της συνοστέωσης του αντιβραχίου έχουν μει-
ωθεί με την αποφυγή της ραχιαίας προσπέλασης. 
Οι οστικές άγκυρες είναι αρκετά ισχυρές για να 
διασφαλίσουν την καθήλωση του τένοντα κατά 
τη διάρκεια της επούλωσης και της αποθεραπείας. 
Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε άγκυρα που μπορεί 
να έχει ισχυρή συγκράτηση στο οστούν και είναι 
οπλισμένη με πολύκλωνα μη απορροφήσιμα ράμ-
ματα # 2 είναι κατάλληλη για τη μέθοδο που πε-
ριγράφουμε.  Η χρήση των αγκυρών έχει στόχο 
να παρέχει σταθερή συγκράτηση του τένοντα στο 
οστούν για επαρκές διάστημα έτσι ώστε ο τένο-
ντας να επουλωθεί και να εξασφαλισθεί η μόνιμη 
καθήλωσή του στο κερκιδικό όγκωμα. 

Συμπερασματικά, η μέθοδος με μία πρόσθια 
τομή και τη χρήση οστικών αγκυρών προσφέρει 
επιτυχή αντιμετώπιση της αποκατάστασης των 

Εικόνα 4 και 5:  Πλήρες εύρος κίνησης του αγκώνα έξι μήνες μετά την επέμβαση
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οξέων περιφερικών ρήξεων του δικέφαλου βραχι-
ονίου μυός. Η μέθοδος αποκαθιστά αξιόπιστα τη 
δύναμη του αγκώνα και εξαλείφει την ανάγκη για 
μια δεύτερη, ραχιαία, προσπέλαση όπως και την 
ανάγκη ευρείας παρασκευής των προσθίων στοι-
χείων, κάνοντας έτσι την επέμβαση απλούστερη 
και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για κερκιδω-
λενική συνοστέωση και νευραγγειακή κάκωση.

Abstract

Surgical management of distal biceps tendon 
ruptures with the use of suture anchors

Αaron Venouziou, Sokratis E. Varitimidis, 
Nikolaos Karamanis, Zoe H. Dailiana, Michalis 
Hantes, Konstantinos Bargiotas, Konstantinos 
N. Malizos

Department of Orthopaedic Surgery and 
Traumatology, University of Thessalia, Larissa

Surgical repair of distal biceps brachii tendon 
ruptures is the most suitable method and aims at full 
restoration of elbow flexion and forearm supination 
strength. The two-incision method is very popular 
but carries the risk of radioulnar synostosis. In the 
past, repair of the tendon rupture through a single 
anterior incision required extensive dissection with 
the risk of injury to the posterior interosseous nerve. 
In the present study we present a simplified method 
for the surgical repair of distal biceps tendon rup-
tures through a single anterior incision. The use of 
suture anchors provides secure fixation of the ten-
don to the radial tuberosity with minimal volar dis-
section. This method was used successfully in 14 pa-
tients with excellent functional results. All patients 
regained full elbow flexion and supination strength. 
There were no failures or complications such as ra-
dioulnar synostosis or posterior interosseous nerve 
palsy. The single anterior incision approach with 
the use of suture anchors is recommended instead 
of the traditional two-incision method. 

key words: biceps brachii tendon rupture, anchors.
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Περίληψη

Η συνεχιζόμενη εξέλιξη των αγγειογραφικών τεχνικών έχει 
εδραιώσει την αξία της ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας στη 
διάγνωση και αντιμετώπιση των όγκων των μαλακών μορίων.

Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάδειξη του ρόλου της ψηφι-
ακής αφαιρετικής αγγειογραφίας (DSA) στη διάγνωση και στην 
προεγχειρητική, θεραπευτική ή παρηγορική αντιμετώπιση των κα-
λοήθων και κακοήθων όγκων των μαλακών μορίων.

Μέθοδος καί υλικό: Διαγνωστική αγγειογραφία διενεργήθηκε σε 
17 ασθενείς με όγκους μαλακών μορίων (10 άνδρες: 58,8% και 7 
γυναίκες: 41,2%) ηλικίας μεταξύ 27 και 52 ετών (μ.ο. 40 έτη πε-
ρίπου) στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2001 και Αυγού-
στου 2008. Στο σύνολο των 17 ασθενών (εννέα αιμαγγειώματα, 
πέντε αρτηριοφλεβώδεις αναστομώσεις-AVM, ένα ανεύρυσμα 
κλάδου της μασχαλιαίας αρτηρίας, ένα κακόηθες ιστιοκύττωμα, 
ένα λιποσάρκωμα) σε 11 διενεργήθηκε διαγνωστική ψηφιακή 
αφαιρετική αγγειογραφία (DSA), ενώ σε έξι διαδερμικός ενδαρ-
τηριακός εμβολισμός της βλάβης (πέντε προεγχειρητικά και ένας 
θεραπευτικά).

Αποτελέσματα: Στους 11 ασθενείς η διαγνωστική ψηφιακή 
αφαιρετική αγγειογραφία (DSA) ανέδειξε την αγγειακή παροχή 
των βλαβών, δίνοντας παράλληλα κρίσιμες πληροφορίες για το 
σχεδιασμό της αντιμετώπισης τους. Πέντε ασθενείς αντιμετωπί-
στηκαν προεγχειρητικά με εμβολισμό, διευκολύνοντας σημαντικά 

Ο ρόλος της ψηφιακής αφαι-
ρετικής αγγειογραφίας (DSA) 
στην αντιμετώπιση των όγκων 
των μαλακών μορίων
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την χειρουργική επέμβαση. Πλήρης θεραπεία επι-
τεύχθη σε έναν ασθενή, άμεσα μετά τον εμβολισμό 
(ανεύρυσμα μασχαλιαίας αρτηρίας).

Συμπέρασμα: Η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογρα-
φία (DSA) έχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση 
της αγγείωσης των όγκων των μαλακών μορίων, 
διαγνωστικά, αναδεικνύοντας τόσο την ανατομία 
των αγγείων, όσο και τις μορφολογικές τους αλ-
λοιώσεις. 

Επιπρόσθετα, σε συνδυασμό με τις νεότερες επεμ-
βατικές τεχνικές συνδράμει αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών, είτε ως κύρια, 
είτε ως συμπληρωματική και ενίοτε ως παρηγορική 
θεραπεία, δεδομένης της χρήσης των κατάλληλων 
εμβολικών υλικών.

Εισαγωγή

Το σύστημα σταδιοποίησης των όγκων των μα-
λακών μορίων και των οστών επιτρέπει την εκτομή 
τους με ταυτόχρονη διατήρηση του μέλους, προ-
σφέροντας μια εναλλακτική λύση στον ακρωτηρι-
ασμό. Ο προεγχειρητικός έλεγχος διενεργείται με 
σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (CT, MRI) 
και με ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA). 
Οι δυο πρώτες μέθοδοι αναδεικνύουν την έκταση 
και τα χαρακτηριστικά των βλαβών, ενώ η DSA 
τη μορφολογία και τις αλλοιώσεις των αγγειακών 
δομών στην ανατομική περιοχή της βλάβης. Με 
τον έλεγχο αυτό διευκολύνεται ο προεγχειρητι-
κός σχεδιασμός, ενώ με τον εμβολισμό των όγκων 
αυτών, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εμβολικά 
υλικά, διευκολύνονται σημαντικά οι διεγχειρητι-
κοί χειρισμοί, μειώνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών 
όπως η αιμορραγία και αυξάνοντας παράλληλα 
τις πιθανότητες επιτυχίας της θεραπείας. 

Μέθοδος και υλικό

Διαγνωστική αγγειογραφία διενεργήθηκε σε 17 
ασθενείς (δέκα άνδρες: 58,8% και επτά γυναίκες: 
41,2%) ηλικίας μεταξύ 27 και 52 ετών (μ.ο. 40 έτη 
περίπου) οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο Τμήμα 
Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ακτινολογικού 

Εργαστηρίου του Νοσοκομείου μας στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2001 και Αυγούστου 
2008 με όγκους μαλακών μορίων.

Στο σύνολο των 17 ασθενών (εννέα αιμαγγει-
ώματα, πέντε αρτηριοφλεβώδεις αναστομώσεις-
AVM, ένα ανεύρυσμα μασχαλιαίας αρτηρίας, ένα 
κακόηθες ιστιοκύττωμα, ένα λιποσάρκωμα) σε 11 
διενεργήθηκε διαγνωστική ψηφιακή αφαιρετική 
αγγειογραφία (DSA), ενώ σε έξι διαδερμικός εν-
δαρτηριακός εμβολισμός της βλάβης (πέντε προ-
εγχειρητικά και ένας θεραπευτικά).

Για τη διαγνωστική αγγειογραφία χρησιμοποιή-
θηκαν καθετήρες αγγειογραφίας ανάλογα με την 
εντόπιση της βλάβης. Η αγγειοβρίθεια του όγκου, 
ο αριθμός και η εντόπιση των τροφοφόρων αρτη-
ριών, οι σχέσεις με τις γειτονικές αγγειακές δομές 
και η παρουσία αγγειακών δυσπλασιών εκτιμήθη-
καν αγγειογραφικά. Τα κριτήρια αυτά καθόριζαν 
το σύστημα καθετήρων, τον τύπο και την ποσό-
τητα του εμβολικού μέσου προς χρήση. Τα εμβο-
λικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως: 
σωματίδια PVA, μεταλλικά coils και gelfoam.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εκτιμήθη-
κε με απεικονιστικούς επανέλεγχους, συμπερι-
λαμβανομένων κλασσικών ακτινογραφιών, ψηφι-
ακής αφαιρετικής αγγειογραφίας (DSA), αξονικής 
(CT) και μαγνητικής τομογραφίας (MRI) καθώς 
και από την κλινική πορεία των ασθενών.

Αποτελέσματα

Στους 11 ασθενείς η διαγνωστική ψηφιακή 
αφαιρετική αγγειογραφία (DSA) ανέδειξε την αγ-
γειοβρίθεια των βλαβών, ενώ κατέδειξε με ακρί-
βεια τον αριθμό, την πορεία και μορφολογία των 
αρτηριακών κλάδων που τροφοδοτούσαν τους 
όγκους, δίνοντας παράλληλα κρίσιμες ανατομι-
κές πληροφορίες για το σχεδιασμό της αντιμετώ-
πισης τους (Εικ. 1), (Εικ. 2 α,β).

Το σύνολο των πέντε ασθενών (τρία αιμαγγειώ-
ματα, δύο αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες-ΑVΜ) 
(Εικ. 3 α,β,γ) που αντιμετωπίσθηκαν προεγχειρη-
τικά με εμβολισμό παρουσίασαν μειωμένη απώ-
λεια αίματος διεγχειρητικά, ενώ επιπρόσθετα, οι 
διεγχειρητικοί χειρισμοί διευκολύνθηκαν σε με-
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γάλο βαθμό. Τα εμβολικά υλικά διοχετεύθηκαν 
διακαθετηριακά, μετά από υπερεκλεκτικό καθε-
τηριασμό των κυριοτέρων κλάδων των αγγεια-
κών σχηματισμών, σε ποσότητες και συνδυασμούς 
εξατομικευμένους στη μορφολογία, εντόπιση και 
έκταση της κάθε βλάβης ξεχωριστά.

Πλήρης θεραπεία επιτεύχθηκε σε έναν ασθενή 
άμεσα μετά τον εμβολισμό. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το ανεύρυσμα του κλάδου της μασχα-
λιαίας αρτηρίας εμβολίσθηκε με χρήση coils, με 
αποτέλεσμα την πλήρη απόφραξη του αυλού του 
(Εικ. 4 α,β,γ).

Συζήτηση 

Η πρόοδος στην ορθοπαιδική χειρουργική συ-
μπεριλαμβάνει πλέον ένα σημαντικό προγνωστι-
κά σύστημα σταδιοποίησης των όγκων των μαλα-
κών μορίων και των οστών, ώστε η εκτομή τους 
με ταυτόχρονη διατήρηση του μέλους να είναι 
τώρα μία εναλλακτική λύση στον ακρωτηριασμό 
(Enneking et al., 1980 , Lewis, 1988 , Heare et al., 
1989). Δημοσιεύσεις δείχνουν ότι οι χειρουργικές 

θεραπείες διάσωσης του μέλους, σε συνδυασμό 
με κατάλληλη χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, 
επιφέρουν αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά του 
ακρωτηριασμού (Lewis et al., 1982, Sim et al., 
1985, Klein et al., 1989, Kashdan et al., 1990, ). Τα 
περισσότερα, περιορισμένα σε ένα μυοτενόντιο 
διαμέρισμα σαρκώματα, μπορούν να αντιμετωπι-
στούν με περιορισμένη εκτομή, αντίθετα με αυτά 
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Εικ.1: Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA) 
αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (αρ) έσω λαγονίου 

αρτηρίας.

Εικ. 2
α): Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα. Εγκάρσια τομή μα-
γνητικού συντονισμού (MRI) ακολουθίας Τ1, μετά την 

ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου. 
β) : Αγγειογραφικός έλεγχος των τροφοφόρων

 αρτηριών της βλάβης.



που διηθούν γειτνιάζοντα διαμερίσματα τα οποία 
πιθανότερα να χρειαστούν ευρύτερη εκτομή ή 
ακρωτηριασμό.

Οι νέες αυτές τεχνικές διάσωσης του μέλους 
απαιτούν κατάλληλη προεγχειρητική εκτίμηση 
του ασθενούς με μία ποικιλία απεικονιστικών 
μεθόδων. Η αξονική (CT) και η μαγνητική τομο-
γραφία (MRI) είναι συμπληρωματικές μέθοδοι οι 
οποίες αναδεικνύουν την έκταση της νόσου στα 
μαλακά μόρια και τα οστά (Sundaram et al., 1986, 
Demas et al., 1988). Η μαγνητική τομογραφία εί-
ναι ιδιαιτέρως χρήσιμη στην ανάδειξη του βαθμού 
επέκτασης στα μαλακά μόρια καθώς και ενδο-
μυελικά και επιτρέπει πολυεπίπεδη εκτίμηση της 
περιοχής. Η αξονική τομογραφία είναι επιπλέον 
χρήσιμη για την ανάδειξη μικρών επασβεστώσε-
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Εικ. 3
α) : Αιμαγγείωμα αντιβραχίου (αρ) άνω άκρου. Εγκάρσια 

τομή μαγνητικού συντονισμού (MRI) ακολουθίας Τ1, 
μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου.

β) : Αγγειογραφικός έλεγχος της αγγείωσης της βλάβης.
γ) : Προεγχειρητικός εμβολισμός με gelfoam.



ων οι οποίες δεν απεικονίζονται διακριτά στην 
μαγνητική τομογραφία. 

Για την επιτυχία της εκτομής των όγκων των 
μαλακών μορίων με τις τεχνικές αυτές, βασική 
προϋπόθεση είναι η διατήρηση των νεύρων και 
των αγγείων της περιοχής. Η προεγχειρητική αγ-
γειογραφία παρέχει σημαντικές πληροφορίες που 
αφορούν στην αγγείωση και για το λόγο αυτό εί-
ναι απαραίτητη στην αντιμετώπιση των ασθενών 
με αυτή τη παθολογία. 

Οι πρώτες αρτηριογραφικές μελέτες όγκων έγι-
ναν από τον Dos Santos το 1929 (Dos Santos et 
al., 1929) διενεργώντας αορτογραφίες και περι-
φερικές αρτηριογραφίες. Η τεχνική βελτιώθηκε 
όταν ο Seldinger (Seldinger, 1953) εισήγαγε το 
διαδερμικό εκλεκτικό καθετηριασμό των κυριο-
τέρων κλάδων της αορτής.

Έτσι, η προεγχειρητική συμβατική αγγειογρα-
φία είναι σημαντική στην εκτίμηση των αγγεια-
κών κλάδων που συμμετέχουν, της προέλευσης 
τους, των ανατομικών παραλλαγών, του βαθμού 
της νεοαγγείωσης και της κατάστασης των αγγεί-

ων της περιφερικής απορροής (Steed et al., 1987, 
Lewis, 1988, ). 

Πρόσφατες εργασίες με τη μαγνητική αγγει-
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Εικ. 4
α): Ανεύρυσμα κλάδου της μασχαλιαίας αρτηρίας 

(δε). Εγκάρσια τομή αξονικής τομογραφίας (CT) μετά 
την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας.

β): Αγγειογραφικός έλεγχος με εκλεκτικό καθετηρια-
σμό του κλάδου της (δε) μασχαλιαίας αρτηρίας. 

γ): Τελικό αποτέλεσμα μετά τον εμβολισμό του ανευ-
ρύσματος με coils.
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ογραφία έχουν δείξει ότι είναι μία υποσχόμενη 
εναλλακτική μέθοδος εκτίμησης των αγγείων 
(Guthaner, 1988 , Marion et al., 2005).

Η αγγειογραφία μπορεί να αναγνωρίσει νεο-
πλάσματα από τις χαρακτηριστικές τους αλλοιώ-
σεις στη μορφολογία των αγγείων, ενώ μπορεί να 
συνυπάρχει και παρεκτόπιση γειτονικών αγγεια-
κών στελεχών. Ως τυπικά ευρήματα σε κακοήθεις 
όγκους έχουν περιγραφεί η αυξημένη αγγείωση 
με παρουσία ανώμαλων αγγείων και η εστιακή 
λίμναση του σκιαγραφικού μέσου, τα οποία οφεί-
λονται στις αυξημένες ανάγκες αιματώσεως των 
όγκων αυτών (Bierman et al., 1951). Η παρουσία 
νέκρωσης μπορεί να μεταβάλλει την εικόνα αυτή, 
έτσι ώστε η βλάβη να μην εμφανίζεται υπεραγ-
γειούμενη, αλλά σαν έλλειμμα πλήρωσης περι-
βαλλόμενο από την αγγειακή άλω της βιώσιμης 
περιφέρειας. 

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η διάκριση των 
κακοήθων όγκων από τις εντοπισμένες φλεγμο-
νώδεις βλάβες, μια και πρόκειται για επίσης πε-
ριγεγραμμένους υπεραγγειούμενους ιστούς, με 
σχετικώς αργή αιματική ροή. 

Η απεικόνιση των περιφερικών παράπλευρων 
και αναστομωτικών οδών είναι ζωτικής σημασίας, 
ειδικά όταν κύριοι κλάδοι είναι πιθανό να θυσια-
στούν κατά τη διάρκεια της εκτομής του όγκου. 
Επίσης, η απεικόνιση φυσιολογικής αιματικής 
παροχής αγγειογραφικά, επιτρέπει στο χειρουργό 
να παίρνει σίγουρες διεγχειρητικές αποφάσεις. Τα 
αγγειογραφικά ευρήματα, προεγχειρητικά, σε άλ-
λες περιπτώσεις μπορεί να αναδείξουν την ανά-
γκη παρουσίας αγγειοχειρουργού.

Η χρήση εκλεκτικού αρτηριακού εμβολισμού 
για την αντιμετώπιση των όγκων των οστών πε-
ριγράφηκε για πρώτη φορά από τον Feldman και 
συνεργάτες το 1975 (Feldman et al., 1975). Για να 
μειωθεί η αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμ-
βασης, αρχικά διενεργούνταν προεγχειρητικά. 
Πρόσφατα, έχει χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 
του πόνου οφειλόμενου σε οστικές μεταστά-
σεις και την αντιμετώπιση κάποιων όγκων που 
δεν ανταποκρίνονται στην κλασσική θεραπεία 
(DiSegni et al., 1997, Tegtmeyer et al., 1997).

Ο εμβολισμός πρωτοπαθών ή μεταστατικών 
όγκων των μαλακών μορίων και των οστών έχει 

ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων, από τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση μέχρι την παρηγορική θεραπεία. Οι 
κύριες ενδείξεις για εμβολισμό είναι η ελάττωση 
του κινδύνου της αιμορραγίας των υπεραγγειού-
μενων όγκων κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το 
χειρουργείο, η απλοποίηση των διεγχειρητικων 
χειρισμών, η πρόληψη περαιτέρω διασποράς του 
όγκου, η ανακούφιση του πόνου, του πυρετού και 
των συμπτωμάτων υπερασβεστιαιμίας σε ανεγχεί-
ρητους όγκους και η βελτίωση της ανταπόκρισης 
στη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Ο εμ-
βολισμός μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θε-
ραπεία από τη χειρουργική σε περιπτώσεις όπου 
αυτή είναι ακατάλληλη ή εμπεριέχει υψηλό κίν-
δυνο (Johnsrude et al., 1987, Gellad et al., 1990, 
Reuter et al., 1992, Coldwell et al., 1994, DiSegni 
et al., 1997, Sutton et al., 1998).

Ο κύριος σκοπός του εμβολισμού είναι η επί-
τευξη δημιουργίας θρόμβου και απόφραξης, με 
την έγχυση εμβολικών υλικών διαμέσω εκλεκτι-
κού καθετηριασμού. Το αποτέλεσμα είναι η ισχαι-
μία και νέκρωση στο κέντρο του όγκου, λόγω της 
απόφραξης μικρών κλάδων εντός αυτού. Έτσι ο 
όγκος ελαττώνεται σε μέγεθος, τα όρια μετα-
ξύ αυτού και του περιβάλλοντος ιστού γίνονται 
εμφανέστερα και διεγχειρητική εκτομή και χειρι-
σμοί διευκολύνονται σημαντικά (Tegtmeyer et al., 
1997, Hess et al., 1997 , Green et al., 1997, Guzman 
et al., 2005). Ο εμβολισμός είναι επίσης παρηγο-
ρικά χρήσιμος για την ελάττωση της έντασης των 
συμπτωμάτων σχετιζομένων με όγκους. Ελάττω-
ση του όγκου, ελαττώνει την πίεση επί του περι-
οστέου και αυτό επιφέρει ανακούφιση του πόνου.

Τα εμβολικά υλικά πρέπει να είναι μη τοξικά, 
αποστειρωμένα, ακτινοσκιερά, εύκολα στην πα-
ρασκευή τους και ευκόλως προσβάσιμα (DiSegni 
et al., 1997, Tuncel, 2002). Σήμερα, τα εμβολικά 
υλικά πρώτης γραμμής είναι κυρίως: gelfoam, 
μικροσφαιρίδια PVA, μεταλλικά coils, καθαρή 
αλκοόλη, μικροινιδώδες κολλαγόνο, και κόλλες 
ιστών (Tuncel, 2002).

Η απόφραξη μόνο των κύριων τροφοφόρων 
αρτηριών του όγκου, μερικές φορές δεν επαρκεί, 
λόγω των υψηλής ροής παράπλευρων κλάδων 
στους υπεραγγειούμενους όγκους των οστών 
(Kauffmann et al., 1997). Εμβολικά υλικά σε υγρή 
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μορφή έχουν τη δυνατότητα πληρέστερης από-
φραξης, με τίμημα τον αυξημένο κίνδυνο παλίν-
δρομου εμβολισμού ή απόφραξης του καθετήρα. 
Τα υλικά με μικροσφαιρίδια είναι σχετικά εύκολα 
στη χρήση. Λανθασμένη επιλογή μικρότερου με-
γέθους, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε διαφυγή του 
υλικού στο φλεβικό δίκτυο με κίνδυνο πνευμονι-
κής εμβολής (Brown, 2004). Παλίνδρομος εμβο-
λισμός μπορεί να συμβεί ακόμα και με τη χρήση 
μικροσφαιριδίων μεγαλύτερου μεγέθους σε μεγά-
λες ποσότητες ή με αυξημένο ρυθμό έγχυσης.

Οι σημαντικότερες επιπλοκές του εμβολισμού 
είναι τα νευρολογικά ελλείμματα και η νέκρωση 
μυών ή και του δέρματος. Το αποκαλούμενο μετά 
τον εμβολισμό σύνδρομο συχνά περιλαμβάνει συμ-
πτώματα όπως πόνος, πυρετός, κεφαλαλγία και 
γενικευμένη κακουχία. Επίσης, οίδημα μετά τον εμ-
βολισμό, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του όγκου 
με συμπτώματα παροδικού πόνου, αν και αυτό είναι 
πολύ συχνότερο σε όγκους του ήπατος ή των νε-
φρών.

Abstract

Digital subtracted angiography and soft tissue 
tumors

Papagiannis Vas., Vlachodimos Ap., Filippidis 
Ant., Kiriakou Vera, Baxevanos Nik., Arvaniti 
Mary, Tsitouridis Ioan.

Department of Radiology
G.H. Papageorgiou, Thessaloniki

Continuous refinement of angiographic tech-
niques has consolidated the value of Digital Sub-
tracted Angiography (DSA).

PURPOSE of our study is to reveal the role of 
DSA in the diagnosis, management and preopera-
tive, therapeutic or palliative treatment of benign 
and malignant soft tissue tumors.

MATERIALS AND METHODS: Diagnostic an-
giography was performed on 17 patients with soft 
tissue tumors (10 male: 58,8% and 7 female:41,2%) 
between 27 and 52 years of age (mean, 40 years) 

who were referred to our department between Jan-
uary 2001 and August 2008. Among 17 patients 
(nine hemangiomas, five AVMs, one aneurysm of 
an axillary artery branch, one malignant histiocy-
toma, one liposarcoma), DSA was performed on 
11, while intra-arterial embolization was the treat-
ment of choise on six patients (five preoperatively, 
one therapeutic).

RESULTS: For all of the 17 patients, DSA revealed 
the exact tumors’ vascularization and crucial infor-
mation were obtained concerning preoperative plan-
ning. Intraoperative manipulations were markedly 
facilitated for five patients that underwent preop-
erative embolization. Full remission was achieved 
for one patient after therapeutic embolization of an 
axillary artery branch aneurysm. 

CONCLUSION: Digital subtracted angiography 
plays an important role in soft tumor vasculariza-
tion assessment, revealing both the anatomy, as well 
as the vessel pathology. Additionally, in combina-
tion with newly developed techniques, it constitutes 
an effective principal, complimentary or palliative 
treatment, given the use of proper embolic agents. 

key words:  Digital Subtracted Angiography (DSA), 
Soft Tissue Tumors, Interventional Radi-
ology, Embolization. 
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Περίληψη
 
Σκοπός της παρουσίασης είναι η επισήμανση των πιθανών επι-

πλοκών του ωμοθωρακικού διαχωρισμού, όταν συνδυάζεται με 
υποκρυπτόμενο οπίσθιο εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρω-
σης, βλάβη των υποκλειδίων αγγείων και του βραχιονίου πλέγ-
ματος. 

Περιγραφή ασθενούς. Ασθενής 20 ετών θύμα τροχαίου ατυχή-
ματος με δίκυκλο εμφάνισε υποξεία εγκατάσταση ισχαιμίας στο 
δεξιό άνω άκρο και νευρολογικό έλλειμμα από το σύστοιχο βραχιό-
νιο πλέγμα. Η ψηφιακή αγγειογραφία έδειξε πλήρη απόφραξη της 
δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας μετά την έκφυσή της από το βραχι-
ονοκεφαλικό στέλεχος. Με διακλειδική προσπέλαση υποβλήθηκε 
σε διερεύνηση της υποκλειδίου αρτηρίας και φλέβας και αγγειακή 
παράκαμψη της αρτηρίας με τη βοήθεια ενισχυμένου μοσχεύμα-
τος ομφαλικής φλέβας. Η οστεοτομία της κλείδας και το στερνο-
κλειδικό εξάρθρημα συγκρατήθηκαν με διεκβολή ήλου Steinmann 
χωρίς άλλη μέριμνα για τη συνδεσμική αποκατάσταση. Κατά τον 
αναμενόμενο χρόνο αφαίρεσης του ήλου (4/52), εμφανίστηκαν το-
πικά σημεία λοίμωξης που ελέγχθηκε εύκολα με ενδοφλέβια χορή-
γηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος και αφαίρεση του ήλου. Αμέ-
σως μετά εμφανίστηκαν τοπικώς κλινικά και ακτινολογικά σημεία 
αποδιοργάνωσης της στερνοκλειδικής άρθρωσης και προβλήθηκε 
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από τον ασθενή το υπολειμματικό νευρολογικό έλ-
λειμμα παρά την αντικειμενικώς μεγάλη βελτίωση 
με μόνη τη συντηρητική θεραπεία. Ακολούθησε 
απεικονιστικός έλεγχος που κατέδειξε αποδιορ-
γάνωση της στερνοκλειδικής και ταυτόχρονη πα-
ρουσία νεόπλαστου οστίτη ιστού κατά τα όρια της 
διαφυσιακής-μεταφυσιακής ζώνης του στερνικού 
άκρου της κλείδας. Με δεύτερη επέμβαση αφαιρέ-
θηκε το υποκείμενο αυτής μόρφωμα με ταυτόχρο-
νη αισθητική και λειτουργική βελτίωση.

Συμπέρασμα. Το εξάρθρημα της στερνοκλει-
δικής οφείλει να διερευνάται πάντοτε επί πολυ-
συστηματικών κακώσεων του άνω άκρου και της 
ωμικής ζώνης. Οι επιπλοκές είναι νευροαγγειακές 
διαταραχές, τρώση περιεχομένου της θωρακικής 
κοιλότητας, μηχανική ανεπάρκεια της άρθρωσης 
και υπερπαραγωγή οστίτη ιστού.

Εισαγωγή

Το τραυματικό εξάρθρημα της στερνοκλειδικής 
είναι σπάνια κάκωση που συνήθως διαφεύγει της 
κλινικής παρατήρησης (Rajaratnam et al 1996, 
Jougon et al 1996, Hoekzema et 2008). Αποτελεί 
το λιγότερο από το 5% όλων των κακώσεων της 
ωμικής ζώνης. Από το 1824 που περιγράφηκε από 
τον Ashley Cooper μέχρι σήμερα στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί λίγο περισσότερες 
από μια εκατοντάδα περιπτώσεων ασθενών. Με 
την εισαγωγή της αξονικής τομογραφίας στη δι-
αγνωστική διευρύνθηκε συνακόλουθα η διαγνω-
στική των ασχολουμένων με την αντιμετώπιση 
τόσο των μυοσκελετικών όσο και των θωρακικών 
κακώσεων. 

Παρουσίαση ασθενούς

Ασθενής ηλικίας 20 ετών ενεπλάκη σε τρο-
χαίο ατύχημα ως συνεπιβάτης μηχανοκίνητου 
δίκυκλου. Υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση-
εγκεφαλική θλάση και χρειάσθηκε η επί 12 ημέ-
ρες νοσηλεία του σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 
Έφερε κλειστή κάκωση από εξελκυσμό του δεξιού 
άνω τεταρτημορίου του σώματος, ο οποίος κατ’ 

αρχήν υποεκτιμήθηκε. Κατά την ανάνηψη του 
ασθενούς παρατηρήθηκε υποξεία εγκατάσταση 
περιφερικής ισχαιμίας και τα νευρολογικά ελλείμ-
ματα του άνω άκρου και της ωμικής ζώνης κατέ-
στησαν επιβεβλημένη τη διενέργεια πλήρους πα-
ρακλινικού ελέγχου. Κατά τον απλό ακτινολογικό 
έλεγχο αξιολογήθηκε η σημαντική αύξηση του δι-
αστήματος μεταξύ του νωτιαίου χείλους της ωμο-
πλάτης από το οβελιαίο επίπεδο το διερχόμενο 
διά των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων 
της θωρακοοσφυικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία που 
κατέδειξε την επί τα εκτός παρεκτόπιση της ωμι-
κής ζώνης και επείγουσα ψηφιακή αγγειογραφία 
για τη διερεύνηση της υποξείας ισχαιμίας. Ο CT 
έλεγχος κατέδειξε την επί τα εκτός παρεκτόπιση 
του άνω τεταρτημορίου. Κατά τον αγγειογραφικό 
έλεγχο παρατηρήθηκε απόφραξη της δεξιάς υπο-
κλειδίου αρτηρίας κατά την έκφυσή της από το 
βραχιονοκεφαλικό στέλεχος (ανώνυμη αρτηρία) 
και ενδείξεις ταχείας ανάπτυξης παράπλευρης κυ-
κλοφορίας.

Με γενική ενδοτραχειακή αναισθησία και με δι-
ακλειδική προσπέλαση διενεργήθηκε διερεύνηση 
της υποκλειδίου αρτηρίας και φλέβας. Ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε αγγειακή παράκαμψη της υπο-
κλειδίου αρτηρίας με τη βοήθεια ενισχυμένου μο-
σχεύματος ομφαλικής φλέβας. Αποσυμπιέστηκε 
από το περιβάλλον αιμάτωμα και η υποκλείδια 
φλέβα. Δε διερευνήθηκε το βραχιόνιο πλέγμα πέ-
ραν της αφαίρεσης των αιματωμάτων λόγω του 
επείγοντος της αγγειοχειρουργικής επέμβασης 
και της αναμονής των επακόλουθων της επαναι-
μάτωσης. Ακολούθησε σύγκλειση του τραύματος 
κατά στρώματα και συγκράτηση της οστεοτομίας 
της κλείδας και της στερνοκλειδικής άρθρωσης 
με ήλο Steinmann που διεκβλήθηκε από την εστία 
του κατάγματος φυγοκέντρως προς την καμπή 
του οστού κατά McKeever (McKeever 1951) και 
στη συνέχεια κεντρομόλως με συγκράτηση του 
κατάγματος και μέχρι τη λαβή του στέρνου μετά 
κλειστή ανάταξη του στερνοκλειδικού εξαρθρή-
ματος. 

Ακολούθησε παράταση της νοσηλείας του ασθε-
νούς σε μονάδα εντατικής θεραπείας για πέντε 
ακόμη ημέρες για το φόβο εμφάνισης συνδρόμου 

70 Ορθοπαιδική, 22, 2, 2009



επαναιμάτωσης και στη συνέχεια μεταφορά του 
ασθενούς σε κοινό θάλαμο. Μοναδική μέριμνα 
που ελήφθη ήταν η απλή ανάρτηση του μέλους 
και η καθήλωση του άνω άκρου στο θωρακικό 
τοίχωμα με τη βοήθεια του εσωρούχου του δίκην 
επίδεσης Velpeau.

Κατά τον προσδοκώμενο χρόνο αφαίρεσης του 
ήλου (4/52), εμφανίσθηκαν τοπικά σημεία λοί-
μωξης συνιστάμενα σε ερυθρότητα, τοπική διό-
γκωση, τοπική αύξηση της θερμοκρασίας, εντο-
πισμένο άλγος και περιορισμό της κινητικότητας 
του ώμου. Η λοίμωξη ελέγχθηκε εύκολα με ενδο-
φλέβια χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος 
και αφαίρεση του ήλου όχι μόνο για το φόβο του 
ρόλου του στη συντήρηση της λοίμωξης αλλά και 
για το φόβο της θραύσης του λόγω μηχανικής 
αποτυχίας του υλικού του και δυσκολία αφαίρε-
σης του κεντρικού του πέρατος. Αμέσως μετά τον 
έλεγχο της λοίμωξης και την υποχώρηση των το-
πικών φαινομένων της φλεγμονής, εμφανίσθηκαν 

κλινικά και ακτινολογικά σημεία αποδιοργάνωσης 
της στερνοκλειδικής άρθρωσης. Παραλλήλως, 
προβάλλονταν από τον ασθενή τα υπολειμματικά 
νευρολογικά υπολείμματα από τη βλάβη του βρα-
χιονίου πλέγματος παρά την αντικειμενικώς με-
γάλη βελτίωση με μόνη τη συντηρητική θεραπεία. 
Η βελτίωση αυτή ελέγχθηκε και με τη διενέργεια 
διαδοχικών ηλεκτρομυογραφημάτων. 

Ακολούθησε απεικονιστικός έλεγχος τόσο με 
απλές ακτινογραφίες όσο και με αξονική και μα-
γνητική τομογραφία που κατέδειξε αποδιοργάνω-
ση της στερνοκλειδικής και ταυτόχρονη παρου-
σία νεόπλαστου οστίτη ιστού κατά τα όρια της 
διαφυσιακής-μεταφυσιακής ζώνης του στερνικού 
άκρου της κλείδας.

Κατά τη δεύτερη επέμβαση με γενική ενδοτρα-
χειακή αναισθησία διενεργήθηκε διά του κάτω 
σκέλους της παλιάς διακλειδικής προσπέλασης 
πρόσθια προσπέλαση του μορφώματος που συνι-
στούσε το στερνικό άκρο της κλείδας και νεόπλα-
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Εικόνα 1. - Ασθενής με οπίσθιο στερνοκλειδικό εξάρθρημα και υποξεία βλάβη της υποκλειδίου αρτηρίας, πίεση επί 
της υποκλειδίου φλέβας και βλάβη του βραχιονίου πλέγματος. Αρχική αντιμετώπιση με διακλειδική προσπέλαση 

και συγκράτηση αυτής και του εξαρθρήματος με ήλο Steinmann. 



στος οστίτης ιστός. Έγινε παρασκευή του όγκου 
και προσεκτική διερεύνηση μέχρι το στερνικό 
άκρο της κλείδας και τα υπολείμματα της στερνο-
κλειδικής. Υπολειμματικά στοιχεία παλιάς λοιμώ-
δους φλεγμονής επί του νεόπλαστου οστίτη ιστού 
αξιολογήθηκαν. Παρασκευάστηκε η κλείδα κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του στερνικού της άκρου 
και αφαιρέθηκε το υποκείμενο μόρφωμα επί υγιών 
ορίων καθώς και μέρος του στερνικού άκρου της 
μετάφυσής της χωρίς σταθεροποίηση της στερνο-
κλειδικής. Μετά απρόσκοπτη μετεγχειρητική πο-
ρεία ακολούθησε αισθητική και λειτουργική βελ-
τίωση που επιβεβαιώθηκε με απεικονιστικό αλλά 
και νευροφυσιολογικό έλεγχο. Τα φαινόμενα από 
τη βλάβη του βραχιονίου πλέγματος παρέμειναν 
με μικρή λειτουργική επιβάρυνση. 

Συζήτηση 

Το οπίσθιο εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρ-
θρωσης είναι επικίνδυνη κάκωση της ωμικής ζώ-
νης και του θωρακικού κύτους που πολύ συχνά 
διαφεύγει της προσοχής, επειδή είναι εύκολο να 
φαίνεται αναταγμένο στον κατακλιμένο ασθενή 
που πολλές φορές μπορεί να μην έχει τις αισθή-
σεις του ενώ άλλα πιο ηχηρά φαινόμενα να κυ-
ριαρχούν στην αρχική κλινική εικόνα εισαγωγής. 
Έτσι, δυνατό να υποτιμηθούν τόσο οι συνέπειες 
όσο και οι επιπλοκές που μπορεί να απορρέουν 
από τις κακώσεις που μπορεί να προκαλέσει το 
εξαρθρωμένο πέρας της κλείδας επί των αγγεια-
κών, των νευρικών στελεχών, του μεσοθωρακίου 
εν γένει αλλά και των υπεζωκοτικών κοιλοτήτων 
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Εικόνα 2. – Έλεγχος τοπικής λοίμωξης τέσσερις εβδομάδες μετεγχειρητικώς με αφαίρεση του ήλου Steinmann και 
ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών. 



και του περιεχομένου τους (σχήμα 1) (Rajaratnam 
et al 2002, Hoekzema et al 2008). Η εμφάνιση των 
κλινικών φαινομένων από τη νευροαγγειακή και 
τις σπλαγχνικές κακώσεις μπορεί να είναι άμεση, 
οπότε είναι δυνατό να αποτελεί απλώς νεκροτο-
μικό εύρημα ή/και να διαφεύγει ακόμη και ως τέ-
τοιο (Jougon et al 1996, Thomas et al 2000, Jarrett 
2003, Alemanno et al 2006).

Η αποκατάσταση της συνδεσμικής σταθερό-
τητας της στερνοκλειδικής άρθρωσης είναι προ-
βληματική και η κατά προτεραιότητα προσπάθεια 
επίτευξής της κατανοητή σε μονοσυστηματικές 
κακώσεις όπου ούτε η γενική επιβάρυνση ούτε η 
αρτιμέλεια του ασθενούς διακυβεύονται (Gazak 
και Davidson 1984, Eskola 1986, Thomas et al 
1996, Bicos και Nicholson 2003, Hoekzema et al 
2008). Η αντιμετώπιση των κακώσεων αυτού του 

τύπου είναι συνήθως δευτερογενής με πολλές 
τεχνικές να έχουν προταθεί τόσο για την απο-
κατάσταση της άρθρωσης (Lunseth et al 1975, 
Eskola et al 1989, Rikli et al 1995) όσο και μερική 
και ολική κλειδεκτομή (Breitner και Wirth 1984, 
Wood 1986, Acus et al 1995, Fontanesi et al 1998, 
Thacker et al 2006, Hoekzema et 2008).

Υπάρχουν δύο επιμέρους ζητήματα που πρέπει 
να τεθούν κατά τη συζήτηση αυτών των κατα-
στάσεων. Η αγγειακή βλάβη συχνά έχει ύποξύ 
χαρακτήρα (Waters et al 2003, Mirza et al 2005). 
Η υποξεία εμφάνιση της περιφερικής ισχαιμίας 
προσθέτει και άλλα στοιχεία στις διαγνωστικές 
και θεραπευτικές δυσκολίες του οπίσθιου στερνο-
κλειδικού εξαρθρήματος. Από την άλλη πλευρά 
στις περιπτώσεις, στις οποίες για οποιονδήποτε 
λόγο καθυστερεί η αντιμετώπιση του εξαρθρήμα-
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Εικόνα 3. – Δεύτερη επέμβαση διερεύνησης του οστέινου μορφώματος κατά το στερνικό άκρο της κλείδας με βελτί-
ωση του αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος.
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τος προκαλείται στερνοκλειδικό σύνδρομο από 
την εμφάνιση νεόπλαστου οστίτη ιστού που μαζί 
με τα υπολείμματα του εξαρθρήματος συμβάλλει 
στην επιδείνωση και διαιώνιση των ενοχλημάτων 
(Thomas και Friedman 1989, Crosby και Rubino 
2002). Η φύση της τοπικής αυτής υπερπαραγωγής 
οστίτη ιστού μπορεί να έχει σχέση με τη μηχανική 
ανεπάρκεια αλλά και τις συνοδές νευρολογικές 
βλάβες (Barchilon et al 1996, Tanlin 1996, Pearsalt 
και Russel 2000).

Συμπερασματικώς, το εξάρθρημα της στερνο-
κλειδικής οφείλει να διερευνάται πάντοτε επί 
πολυσυστηματικών κακώσεων του άνω άκρου 
και της ωμικής ζώνης. Ως οξεία κάκωση μπορεί 
αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή αλλά και για την 
αρτιμέλεια του τραυματία, επειδή κινδυνεύει η 
ακεραιότητα ζωτικών στοιχείων που φιλοξενού-
νται στη θωρακική κοιλότητα. Οι επιπλοκές είναι 
νευροαγγειακές διαταραχές, τρώση περιεχομένου 
της υπεζωκοτικής κοιλότητας, μηχανική ανεπάρ-
κεια της άρθρωσης και υπερπαραγωγή οστίτη 
ιστού. Τα υπολειμματικά φαινόμενα από την πα-
ρουσία του και τη θεραπεία του αποτελούν ένα 
από τα αίτια στερνοπλευρικού συνδρόμου. 

Abstract

Posterior sternoclavicular dislocation in a pa-
tient with Scapulothoracic dissociation with 
neurovascular damage.
Report of a case.

I. St. Bischiniotis 1, I Christoforidis 2. 

 AHEPA General Hospital – Thessaloniki 1. 
Greece. 
 22. nd Orthopaedic Department – Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki – G. Gennimatas Hos-
pital - Thessaloniki Greece.

Objective of this report is notifying complications 
of scapulothoracic dissociation, when accompanied 
by subtle posterior sternoclavicular dislocation and 
subclavian vessel-brachial plexus damage. 

Patient description. A patient aged 20 years in-
volved in accident as second occupant of a motor 
bike and presented with subacute establishment on 
his right upper extremity and immediate neurologi-
cal deficit from brachial plexus. Digital angiography 
showed complete obstruction of the right subclavian 
artery next to its origin from brachiocephalic stem. 
Through a transclavicular approach an exploration 
of vessels was attempted and a vascular by pass was 
undertaken by an augmented umbilical vein graft. 
Subclavian vein and accessible branches of brachial 
plexus were decompressed. Clavicle osteotomy was 
reduced and fixed by a Steinmann rod, which was 
pulled through medially to the manubrium sterni 
to hold sternoclavicular dislocation. The extremity 
was protected by a single sling. At the time of med-
ullary nail removal (4/52), signs of local infection 
were noticed, which was controlled by intravenous 
antibiotic treatment and nail removal. Soon after 
that local clinical and radiological signs of ster-
noclavicular joint derangement were noticed and 
brachial plexus neurological deficit was evaluated 
by the patient, despite the satisfactory partial spon-
taneous recovery. On second operation an explora-
tion of the lump of the sternoclavicular region was 
undertaken and newly formed bone with part of 
sternal end of the clavicle were removed with con-

Σχήμα 1. – Η σχέση των υποκλείδιων αγγείων με το 
οπίσθιο εξάρθρημα της στερνοκλειδικής. 
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comitant functional and cosmetic recovery.
Conclusion. Sternoclavicular dislocation has to 

be always in mind in cases of scapulothoracic disso-
ciation. The complications (neurovascular, thoracic 
cavity contents damage, mechanical joint insuffi-
ciency and new bone formation are to be consid-
ered.

Key words:  Posterior sternoclavicular dislocation, 
Sca-pulothoracic dissociation, Bra-
chial plexus damage, Floating shoul-
der, Sternocostal syndrome 
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Περίληψη

Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς 52 ετών που μετά από 
τροχαίο ατύχημα υπέστη συντριπτικό, ανοιχτό, τύπου ΙΙΙβ κά-
ταγμα αγκώνα με απώλεια οστικών τμημάτων των βραχιονίων 
κονδύλων, του ωλεκράνου και της κορωνοειδούς απόφυσης. Σε 
πρώτο χρόνο διενεργήθηκε χειρουργικός καθαρισμός και τοποθέ-
τηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης, ενώ σε δεύτερο χρόνο ο ασθενής 
υποβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής του 
αγκώνα. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς υπήρξε ομαλή και 
20 μήνες μετεγχειρητικά ο ασθενής παραμένει απόλυτα ικανοποι-
ημένος από τη λειτουργικότητα του αγκώνα του.
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Εισαγωγή

Τα κατάγματα του άπω άκρου του βραχιονίου 
θεωρούνται σχετικά σπάνια καθώς συνιστούν το 
10% των καταγμάτων του βραχιονίου και μόλις 
το 1% των καταγμάτων στους ενήλικες (Watson-
Jones R., 1960). Συνεπώς, ένα ανοικτό, συντριπτι-
κό, ενδαρθρικό κάταγμα του κάτω πέρατος του 
βραχιονίου και του άνω πέρατος της ωλένης απο-
τελεί μια εξαιρετικά σπάνια, βαρύτατη κάκωση.

Σκοπός της χειρουργικής αποκατάστασης των 
πολύπλοκων καταγμάτων του αγκώνα είναι η 
ανάκτηση ενός ανώδυνου, σταθερού και λειτουρ-
γικού αγκώνα που θα επιτρέπει τις καθημερινές 
δραστηριότητες και, στην ιδανική περίπτωση, θα 
επιτρέπει την επιστροφή στην προ του κατάγμα-
τος κατάσταση (Cobb et al, 1997). Στα νέα άτομα 
η μέθοδος εκλογής παραμένει η εσωτερική οστε-
οσύνθεση, ενώ τελευταία έχει προταθεί η ολική 
αρθροπλαστική του αγκώνα ως εναλλακτική επι-
λογή για τα πολύ συντριπτικά κατάγματα, ιδιαίτε-
ρα στα ηλικιωμένα άτομα (Cobb et al, 1997).

Η ολική αρθροπλαστική του αγκώνα θεωρείται 
πλέον αποτελεσματική σε ασθενείς που πάσχουν 

από φλεγμονώδη αρθρίτιδα ή ψευδάρθρωση, ενώ 
πιο ασαφή είναι τα απότελέσματα σε περιπτώσεις 
πρωτοπαθούς οστεοαρθρίτιδας και δευτεροπα-
θούς μετατραυματικής αρθρίτιδας (Kamineni et 
al, 2004). Πρόσφατα η χρήση της ολικής αρθρο-
πλαστικής για την αντιμετώπιση καταγμάτων του 
άπω πέρατος του βραχιονίου αναφέρεται πιο συ-
χνά κα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Kamineni 
et al, 2004, Jost et al, 2008).

 

Περιγραφή περίπτωσης
 

Πρόκειται για ασθενή 52 ετών, ο οποίος διακο-
μίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
Νοσοκομείου μας μετά από αναφερόμενο τροχαίο 
ατύχημα, έχοντας υποστεί συντριπτικό, ανοιχτό, 
τύπου ΙΙΙβ κάταγμα αριστερού αγκώνα με απώλεια 
οστικών και αρθρικών τμημάτων των βραχιονίων 
κονδύλων, του ωλεκράνου και της κορωνοειδούς 
απόφυσης (εικ. 1,2). Ως μηχανισμός κάκωσης πε-
ριγράφηκε η σύνθλιψη του προεξέχοντος από το 
παράθυρο αγκώνα κατόπιν σύγκρουσης του οχή-
ματος. Η κάκωση αυτή χαρακτηρίστηκε ως βαρειά 
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Εικ. 1: Κλινική εικόνα του κατάγματος κατά την άφιξη στα Τ.Ε.Π.
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μορφή floating elbow, καθώς το αντιβράχιο κυρι-
ολεκτικά κρεμόταν από το βραχιόνα με τη δια- 
μεσολάβηση των μαλακών μορίων της πρόσθιας 
επιφάνειας του αντιβραχίου.

Ο ασθενής οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουρ-
γείο, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργικό καθα-
ρισμό του τραύματος και τοποθέτηση εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης (Orthofix, TX, U.S.A.), (εικ. 3). 
Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε ικανοποιητική κυ-
κλοφορία στο άνω άκρο χωρίς επίσημη αγγειακή 
βλάβη, ενώ η παρασκευή του ωλενίου νεύρου δεν 
ανέδειξε διακοπή της ανατομικής συνέχειάς του. 
Κατά το χειρουργικό καθαρισμό και την αφαίρε-
ση των νεκρωμάτων καταβλήθηκε προσπάθεια να 
διασωθεί η κατάφυση του τρικεφάλου με οστικό 
τμήμα του ωλεκράνου, καθώς η βαρύτητα της 
σύνθλιψης και η εκτεταμένη απώλεια αρθρικών 
τμημάτων καθιστούσε αδύνατη κάθε απόπειρα 
οστεοσύνθεσης. Έτσι, η διατήρηση του εκτατικού 

μηχανισμού προσέβλεπε σε μια μελλοντική απο-
κατάσταση με ολική αρθροπλαστική. 

Τελικά επιχειρήθηκε σύγκλειση του τραύμα-
τος κατά πρώτο σκοπό μετά την οποία παρέμει-
νε μικρό δερματικό έλλειμμα στην πρόσθια έσω 
επιφάνεια του αγκώνα, το οποίο και επουλώθηκε 
κατά δεύτερο σκοπό. Μετεγχειρητικά ο ασθενής 
παρέμεινε για νοσηλεία τεσσάρων ημερών, ενώ 
του χορηγήθηκε αντιβιωτική αγωγή με τριπλό 
σχήμα για οκτώ ημέρες. 

Μετά την πάροδο επτά μηνών, κατά τη διάρκεια 
των οποίων δεν υπήρχε η παραμικρή υπόνοια λοί-
μωξης, και αφού ολοκληρώθηκε η επούλωση του 
δερματικού ελλείμματος, του οποίου ο ασθενής 
δεν δέχονταν τη χειρουργική αποκατάσταση με 
χρήση κρημνού, αφαιρέθηκε η εξωτερική οστεο-
σύνθεση (εικ. 4) και τοποθετήθηκε γυψονάρθη-
κας προς ακινητοποίηση του αγκώνα. Έξι, περί-
που, εβδομάδες αργότερα ο ασθενής υποβλήθηκε 

Εικ. 2 α,β: Ακτινολογική εικόνα του κατάγματος κατά την άφιξη στα Τ.Ε.Π.



με επιτυχία σε επέμβαση ολικής αρθροπλαστι-
κής του αγκώνα. Τοποθετήθηκε πρόθεση τύπου 
Coonrad-Morrey (Zimmer, Warsaw, IN. U.S.A.) 
που στερεώθηκε με τσιμέντο στο βραχιόνιο και 
στην ωλένη. Aκολούθως έγινε οστεοσυρραφή 
του διασωθέντος τμήματος του ωλεκράνου με 
τη διάφυση της ωλένης προς αποκατάσταση του 
εκτατικού μηχανισμού (εικ. 5).

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς υπήρ-
ξε ομαλή. Στην τελευταία επανεξέταση, 20 μήνες 
μετά από την ολική αρθροπλαστική, ο ασθενής 
είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τη λειτουργι-
κότητα του αγκώνα του, που παρουσιάζει φυσιο-
λογικό εύρος κίνησης σε κάμψη-έκταση (0ο-145ο) 
(εικ. 6,7), ενώ το εύρος του πρηνισμού-υπτιασμού 
περιορίζεται (περίπου 30ο) από μια συνοστέωση 
της οποίας όμως την απομάκρυνση δεν επιθυμεί 
ο ασθενής. 

Συζήτηση
 
Η εσωτερική οστεοσύνθεση εξακολουθεί να 

αποτελεί την πρώτη επιλογή στην αντιμετώπιση 
των καταγμάτων του κάτω πέρατος του βραχιο-
νίου βασιζόμενη στις αρχές της σταθερής οστεο-
σύνθεσης και της πρώιμης κινητοποίησης. Ιδιαίτε-
ρα η συντριβή των αρθρικών επιφανειών καθιστά 
την εσωτερική οστεοσύνθεση μη ικανοποιητική 
σε κάποιες περιπτώσεις (Kamineni et al, 2004). 

Αναμφίβολα η περίπτωση που παρουσιάζουμε 
ανήκει σε αυτές. Πρόκειται για μια κάκωση υψη-
λής ενέργειας, με συμμετοχή τόσο του βραχιονίου 
όσο και της ωλένης, με μεγάλη οστική απώλεια 
και συντριβή και εκτεταμένη συμμετοχή των αρ-
θρικών επιφανειών. Οι παράγοντες αυτοί σε συν-
δυασμό με την ύπαρξη ενός ιδιαίτερα ρυπαρού 
τραύματος καθιστούσαν την εσωτερική οστεο-
σύνθεση, πρακτικά, ανέφικτη. Έτσι, επιλέχθηκε 
η λύση της ολικής αρθροπλαστικής του αγκώνα 
σε δεύτερο χρόνο, ώστε να αποκλειστεί το ενδε-
χόμενο λοίμωξης και να επιτευχθεί η επούλωση 
των μαλακών μορίων και του δερματικού ελλείμ-
ματος. Η τοποθέτηση του συστήματος της εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης παρείχε την απαιτούμενη 
σταθερότητα στην άρθρωση κατά το χρονικό δι-
άστημα μέχρι την επανεγχείρηση.

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι αναφορές 
στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση 
της ολικής αρθροπλαστικής αγκώνα για την άμε-
ση αντιμετώπιση συντριπτικών καταγμάτων σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα (Ray et al, 2000, Gambirasio et al, 2001, 
Garcia et al, 2002, Kamineni et al, 2004, Muller et 
al, 2005, Jost et al, 2008). 

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια σειρά, όπου κα-
τάγματα της περιοχής του αγκώνα σε νέα άτομα 
αντιμετωπίσθηκαν σε δεύτερο χρόνο με εφαρμογή 
ολικής αρθροπλαστικής. Αν και τα πρώιμα αποτε-
λέσματα κρίνονται ικανοποιητικά, τα μεσομακρο-
πρόθεσμα είχαν σαφή επιδείνωση (Demiralp et al, 
2008). 

Το κύριο μειονέκτημα της ολικής αρθροπλαστι-
κής του αγκώνα είναι ο περιορισμός στην άρση 
βάρους (<2 kgr), γεγονός που την καθιστά όχι 
ιδιαίτερα ελκυστική για νεαρούς ασθενείς με αυ-
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Εικ. 3: Ακτινολογική εικόνα μετά το χειρουργικό καθα-
ρισμό του τραύματος και την τοποθέτηση εξωτερικής 

οστεοσύνθεσης
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Εικ. 4 α,β: Ακτινολογική εικόνα μετά την αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης

Εικ. 5 α,β: Μετεγχειρητική ακτινολογική εικόνα μετά την ολική αρθροπλαστική αγκώνα
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Εικ. 6, 7: Άριστη λειτουργικότητα του χειρουργηθέντα αγκώνα (6 α,β) και του καρπού (7 α,β) 
20 μήνες μετά από την ολική αρθροπλαστική
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ξημένες λειτουργικές απαιτήσεις, ενώ πάντα ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος της χαλάρωσης, ιδιαίτερα της 
βραχιόνιας πρόθεσης (Prasad et al, 2008).  

Ο ασθενής μας, αν και κάτω από το συμβατι-
κό ηλικιακό όριο των 65 ετών, λόγω τρόπου ζωής 
και φύσης εργασίας ήταν σε θέση να προσαρμόσει 
τις λειτουργικές του απαιτήσεις στις δυνατότητες 
της πρόθεσης. Μετά από 20 μήνες ο ασθενής είναι 
απόλυτα ικανοποιημένος από τη λειτουργικότητα 
του αγκώνα του ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία χα-
λάρωσης της πρόθεσης.

Όσον αφορά στην αρθροπλαστική παρεμβολής, 
αυτή θεωρείται λύση ανάγκης για την αντιμετώ-
πιση μορφών βαρειάς αρθρίτιδας σε περίπτωση 
αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας ή αντέν-
δειξης της ολικής αρθροπλαστικής. Θεωρείται 
ύστατη λύση σωτηρίας, καθώς δεν εξασφαλίζει 
πλήρη εξάλειψη του πόνου και πλήρες εύρος 
κίνησης. Στην περίπτωση του ασθενούς μας η 
αστάθεια λόγω έλλειψης οστικού υπόβαθρου και 
συνδέσμων συνιστούσε μια επιπλέον αντένδει-
ξη για την εφαρμογή της μεθόδου (Larson et al, 
2008; Prasad et al, 2008).  

Τέλος, η αρθρόδεση θεωρείται σήμερα και αυτή 
ύστατη λύση σωτηρίας του άκρου, εφαρμόζεται 
σε περίπτωση αποτυχίας των άλλων μεθόδων και 
έχει αναμφίβολα πτωχά λειτουργικά αποτελέσμα-
τα (Doornberg et al, 2007; Prasad et al, 2008).

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως 
αν και δεν υπάρχει ακόμα μεγάλη εμπειρία και βι-
βλιογραφική τεκμηρίωση, η ολική αρθροπλαστική 
του αγκώνα, ακόμα και σε νεότερα άτομα, φαίνεται 
να συνιστά μια αποδεκτή επιλογή στη χειρουργική 
αποκατάσταση εκείνων των συντριπτικών ενδαρ-
θρικών καταγμάτων, όπου οποιαδήποτε προσπά-
θεια εσωτερικής οστεοσύνθεσης δείχνει εκ των 
προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία. 

Abstract

Total arthroplasty of the elpow on traumatic 
bone defect

Ditsios K., Stavridis S., Givisis P., Boutsiadis A., 
Pagonis Th., Christodoulou A.

A´ Orthop. Department 
Aristotelion University Thessaloniki
Papageorgiou Hospital

The case of a 52-year-old patient, who suffered 
a comminuted, type IIIb open fracture with bone 
loss of the humeral condyles, the olecranon and the 
coronoid process is presented. Initially, a surgical 
debridement was performed and an external fix-
ator applied, followed by a successful total elbow re-
placement after 7 months. The postoperative course 
was uneventful and 20 months postoperatively, 
the patient remains totally satisfied with his elbow 
functionality.  

key words:  fracture of the elbow, bone defect, total 
elbow arthroplasty
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Περίληψη

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση της 
μηχανικής συμπεριφοράς της πηχεοκαρπικής άρθρωσης κάτω από 
την επίδραση τυπικών συμπιεστικών φορτίων, δίνοντας έμφαση 
στην τριάδα των οστών σκαφοειδούς, μηνοειδούς και κερκίδας. 

Υλικό και μέθοδος: Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία του αρι-
στερού καρπού ενός 34χρόνου υγιούς ενήλικα άνδρα, σε ουδέτε-
ρη θέση, με πάχος τομών του 1mm. Εν συνεχεία, τα δεδομένα της 
αξονικής τομογραφίας εισήχθησαν στο λογισμικό Mimics και από 
κάθε τομή της αξονικής τομογραφίας αναγνωρίσθηκαν τα όρια 
κάθε οστού και μοντελοποιήθηκαν ως τρισδιάστατα αντικείμε-
να. Τα αντικείμενα αυτά εισήχθησαν στο λογισμικό ANSYS ver.10 
και από τη συνολική κατασκευή απομονώθηκαν το σκαφοειδές, 
το μηνοειδές και η κερκίδα. Οι χόνδροι για κάθε οστούν δημιουρ-
γήθηκαν σαν στρώματα πάχους περίπου 2mm χρησιμοποιώντας 
τεχνική εξαγωγής. Ο χώρος μεταξύ των αρθρούμενων επιφανειών 
καλύφθηκε από bar elements έτσι ώστε η παρεχόμενη ακαμψία να 
επέτρεπε στα οστά να κινούνται ως άκαμπτα σώματα αλλά και 
να μην διεισδύουν το ένα στο άλλο. Η αναλογία ακαμψίας μεταξύ 
των συνεργαζόμενων ζωνών ήταν 1:1:1, με τον τελευταίο όρο να 
αναφέρεται στην επιφάνεια μεταξύ του σκαφοειδούς και του μη-
νοειδούς.  

Αποτελέσματα: Από τη συνολική δύναμη συμπίεσης των 200Ν 
που εφαρμόσθηκε στο σκαφοειδές και στο μηνοειδές, 104Ν μετα-
φέρθηκαν από το σκαφοειδές στην κερκίδα και 96Ν από το μηνο-
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ειδές στην κερκίδα. Από τα 104Ν, τα 74Ν μεταφέρ-
θηκαν στην κερκίδα μέσω της αρθρικής επιφάνειας 
του σκαφοειδούς με την κερκίδα και 30Ν μέσω του 
σκαφο-κερκιδικού συνδέσμου. Για το μηνοειδές, 
σχεδόν ολόκληρο το φορτίο (93Ν) μεταφέρθηκε 
στην κερκίδα μέσω της αρθρικής επιφάνειας του 
μηνοειδούς με την κερκίδα.

Συμπεράσματα: Στο εξεταζόμενο μοντέλο, η συ-
μπιεστική δύναμη που μεταφέρθηκε μέσω της αρ-
θρικής επιφάνειας του σκαφοειδούς στην κερκίδα 
ήταν περίπου η ίδια με εκείνη που μεταφέρθηκε 
μέσω της αρθρικής επιφάνειας του μηνοειδούς 
στην κερκίδα. Επιπρόσθετα, ο λόγος των φορτίων 
που μεταφέρθηκαν στην κερκίδα μέσω των συνδέ-
σμων προς τα φορτία που μεταφέρθηκαν μέσω των 
αρθρικών επιφανειών ήταν περίπου 1:5.

Εισαγωγή

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση 
της εμβιομηχανικής συμπεριφοράς της άρθρωσης 
της πηχεοκαρπικής. Ο Ledoux και οι συνεργάτες 
(2001) διερεύνησαν την εμβιομηχανική συμπερι-
φορά του καρπού όταν υπάρχουν διάφοροι τύποι 
καταγμάτων του σκαφοειδούς δημιουργώντας 
ένα δισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχεί-
ων. Έδειξαν με έμμεσο τρόπο το ρόλο που παίζει 
το σκαφοειδές στον καρπό ως μια κολώνα με-
ταφοράς δυνάμεων. Ο Ulrich και οι συνεργάτες 
(1999) ποσοτικοποίησαν τη μεταφορά φορτίων 
από το δοκιδωτό δίκτυο του περιφερικού άκρου 
της κερκίδας χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που 
βασίσθηκε σε in vivo υψηλής ανάλυσης εικόνες. 
Σε όλες τις περιπτώσεις φόρτισης, οι υψηλότερες 
τιμές παραμορφώσεων διαπιστώθηκαν σε μια πε-
ριοχή των 10mm που γειτνιάζει με την αρθρική 
επιφάνεια και αντιστοιχεί στην περιοχή που εμφα-
νίζονται τα κατάγματα Colles ή Chaufeur. Οι Troy 
και Grabiner (2007) προσπάθησαν να διερευνή-
σουν τον τρόπο με τον οποίο αλλαγές στην οστι-
κή πυκνότητα και στην κατεύθυνση της εφαρμο-
ζόμενης δύναμης επηρεάζουν τη βαρύτητα και την 
εντόπιση του κατάγματος στο περιφερικό άκρο 
της κερκίδας. Χρησιμοποίησαν για το σκοπό αυτό 

ένα τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοι-
χείων  της κερκίδας, του σκαφοειδούς και του μη-
νοειδούς. Αλλαγές στην οστική πυκνότητα είχαν 
ως αποτέλεσμα παρόμοιες αλλαγές στη βαρύτητα 
του κατάγματος. Επίσης η κατεύθυνση της δύνα-
μης επηρέαζε την εντόπιση του κατάγματος. Ο 
Anderson και οι συνεργάτες (2005) διερεύνησαν 
το step-off στα κατάγματα του περιφερικού άκρου 
της κερκίδας και τη μεταφορά των τάσεων χρη-
σιμοποιώντας ένα τρισδιάστατο μοντέλο πεπερα-
σμένων στοιχείων. Όσο το μέγεθος του step-off 
αυξανόταν, διαπιστώθηκε μια συνεχής τάση απο-
φόρτισης του μηνοειδούς και αύξησης της φόρ-
τισης του σκαφοειδούς και μια μετατόπιση των 
μεγίστων τάσεων του σκαφοειδούς προς την κα-
ταγματική γραμμή. Ο Carrigan και οι συνεργάτες 
(2003) δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο 
στην προσπάθεια τους να αναλύσουν τα μονο-
πάτια μεταφοράς φορτίων σε ένα καθηλωμένο 
καρπό κατά τη διάρκεια στατικών συμπιεστικών 
φορτίσεων. Τα αποτελέσματα υποδήλωναν ότι ο 
συντελεστής υλικού του χόνδρου και η ελεύθερη 
περιαγωγή του καρπού έχουν σημαντική επίδρα-
ση στις αρθρικές πιέσεις και συνθήκες επαφής. 
Ο Gislason και οι συνεργάτες (2008) δημιούργη-
σαν μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων όλης της 
άρθρωσης της πηχεοκαρπικής, χρησιμοποιώντας 
εμβιομηχανικά δεδομένα, με σκοπό να καταγρά-
ψουν τις δυνάμεις που ασκούνται στον καρπό 
όταν το χέρι ασκεί μέγιστη δύναμη δραγμού. Η 
μελέτη τους ανέδειξε ότι η χρήση φυσιολογικών 
συνθηκών φόρτισης είναι σημαντική για τον πρό-
βλεψη των τάσεων in vivo στον καρπό. Ο Guo  και 
οι συνεργάτες (2008) διερεύνησαν τις επιδράσεις 
της διατομής του εγκαρσίου συνδέσμου του καρ-
πού στην εμβιομηχανική συμπεριφορά των οστών 
του καρπού, όταν υποβάλλονται σε αξονικά συ-
μπιεστικά φορτία. Όταν ο εγκάρσιος σύνδεσμος 
τέμνεται, τα αξονικά συμπιεστικά φορτία είχαν 
ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κερκιδική απόκλι-
ση των οστών του καρπού. Οι τάσεις επαφής και 
οι περιοχές επαφής των μεσοκάρπιων αρθρώσεων 
άλλαζε ως αποτέλεσμα της διατομής. 

Μέσα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων ερ-
γασιών, η παρούσα μελέτη διερεύνησε τη μηχα-
νική συμπεριφοράς της πηχεοκαρπικής άρθρω-
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σης κάτω από την επίδραση τυπικών συμπιεστι-
κών φορτίων, δίνοντας έμφαση στην τριάδα των 
οστών του σκαφοειδούς, του μηνοειδούς και της 
κερκίδας. 

Υλικό και μέθοδος

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων

Για τις ανάγκες της παρούσης μελέτης, κατα-
σκευάστηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο πεπε-
ρασμένων στοιχείων μιας φυσιολογικής πηχεο-
καρπικής άρθρωσης το οποίο περιελάμβανε το 
σκαφοειδές, το μηνοειδές και το περιφερικό άκρο 
της κερκίδας. Ο αριστερός καρπός ενός 34χρονού 
άνδρα εξετάσθηκε με αξονική τομογραφία, με το-
μές πάχους 1mm, ενώ για την ανασύνθεση χρησι-
μοποιήθηκαν τομές παρεμβολής πάχους 0.55mm. 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο καρπός ήταν το-
ποθετημένος σε ουδέτερη θέση. Τα δεδομένα της 
αξονικής τομογραφίας εισήχθησαν στο Mimics 
medical image processing software (Materialise 
N.V., Belgium). Από κάθε τομή της αξονικής το-
μογραφίας, αναγνωρίσθηκαν τα οστικά όρια ως 
περιγράμματα και με τον τρόπο αυτό τα οστά μο-
ντελοποιήθηκαν ως τρισδιάστατα αντικείμενα. 
Εν συνεχεία, τα αντικείμενα αυτά εισήχθησαν στο 
ANSYS ver.10 software. Από τη συνάθροιση των 
οστών που σχηματίστηκε, απομονώθηκαν το σκα-
φοειδές, το μηνοειδές και το περιφερικό άκρο της 
κερκίδας και δημιουργήθηκε ένα στερεό μοντέλο 
που περιλάμβανε μόνο τα τρία ανωτέρω οστά. 

Επιπρόσθετα, εισήχθησαν τρία ζεύγη συνεργα-
ζόμενων αρθρικών χόνδρων, μεταξύ του σκαφο-
ειδούς και της κερκίδας, του μηνοειδούς και της 
κερκίδας και του σκαφοειδούς με το μηνοειδές. 
Ένα στρώμα αρθρικού χόνδρου πάχους 2mm δη-
μιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τεχνική εξαγωγής 
(Εικ.1).

Όσον αφορά στους συνδέσμους, ένα ζεύγος 
non-linear, tension-only link elements χρησιμο-
ποιήθηκαν για τη μοντελοποίηση κάθε συνδέ-
σμου. Η γεωμετρία του προς εξέταση μοντέλου 
συμπληρώθηκε με το συνδυασμό των προανα-
φερθέντων αρθρικών χόνδρων και συνδέσμων με 

το στερεό μοντέλο (Εικ.2).
Η σχετική κίνηση των συνεργαζόμενων οστών 

(κερκίδα/σκαφοειδές, κερκίδα/μηνοειδές, σκα-
φοεδές/μηνοειδές) διασφαλίσθηκε. Το ανωτέρω 
επετεύχθη με την πλήρωση του χώρου μεταξύ των 
συνεργαζόμενων αρθρικών επιφανειών με non-
linear compression-only spring elements, ώστε 
η παρεχόμενη ακαμψία να επιτρέπει στα οστά να 
κινούνται ως άκαμπτα σώματα, χωρίς όμως να 
διεισδύουν το ένα στο άλλο (Εικ.3). Πιο συγκε-
κριμένα, κάθε κόμβος της εξωτερικής επιφάνειας 
του αρθρικού χόνδρου κάθε οστού συνδέθηκε με 
όλους τους κόμβους της συνεργαζόμενης αρθρικής 
επιφάνειας. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε 
μια στερεή δομική ζώνη (structural universe) από 
non-linear compression-only spring elements, η 
οποία είχε ένα μεγάλο αριθμό τυχαίων κατευθύν-
σεων. Τέτοιες ζώνες μεταξύ άκαμπτων σωμάτων 
χρησιμεύουν ως ένα παχύ στρώμα που επιτρέπει 
τη σχετική, μη διεισδυτική κίνηση μεταξύ των σω-
μάτων (προσομοίωση συνθηκών επαφής), χωρίς 
να είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε ανάλυ-
ση επαφής. Για τις ανάγκες της παρούσης μελέ-
της, αποδόθηκε στα spring elements κάθε ζώνης 
μια ακαμψία της τάξεως των 48N/mm (Park S, et 
al. 2004) ενώ ειδική μέριμνα ελήφθη ώστε ο λόγος 
ακαμψίας μεταξύ των τριών αυτών ζωνών να είναι 
1:1:1.

Το τελικό μοντέλο αποτελείτο από 15375 10-
node tetrahedral elements για τα οστά, 552 8-node 
brick elements για τους αρθρικούς χόνδρους και 
περίπου 100000 spring elements που προσομοίω-
ναν τις συνθήκες επαφής.

Ιδιότητες των υλικών

Γραμμικές ελαστικές ισότροπες ιδιότητες απο-
δόθηκαν σε όλα τα υλικά που περιελάμβανε το 
μοντέλο. Τα οστικά στοιχεία θεωρήθηκε ότι είχαν 
Young’s modulus της τάξεως των 10000MPa και  
ένα  Poisson ratio της τάξεως των 0.3 (Ashman 
R.B. and Rho J.Y. – 1988). Στα στοιχεία του αρθρι-
κού χόνδρου αποδόθηκαν Young’s modulus της 
τάξεως των 5MPa και ένα Poisson ratio της τάξε-
ως των 0.49 (Anderson D.D., Daniel T.D. – 1995, 
Li G.O., et al.- 2001).  
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Εικόνα 1: 3D-Μοντέλο οστών με χόνδρο 

Εικόνα 2: 3D-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων οστών με χόνδρο και συνδέσμους
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Εικόνα 3: 3D-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων οστών με χόνδρο, συνδέσμους και bar elements

Εικόνα 4: Πεδίο τάσεων στο σκαφοειδές
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Σε συνάρτηση με τον τύπο τους, στους συνδέ-
σμους αποδόθηκε ότι είχαν διαφορετική ακαμψία 
της τάξεως των 230N/mm, 50N/mm και 75N/
mm, αντίστοιχα.

Συνθήκες φόρτισης και καθήλωσης

Το εγγύς άκρο της κερκίδας θεωρήθηκε ότι εί-
ναι πλήρως καθηλωμένο, ενώ οι δυνάμεις εφαρ-
μόσθηκαν στο σκαφοειδές και το μηνοειδές. Μια 
συνολική δύναμη συμπίεσης των 200Ν εφαρμό-
σθηκε στο σκαφοειδές και στο μηνοειδές. 

Αποτελέσματα

Από τη συνολική δύναμη συμπίεσης των 200Ν 
που εφαρμόσθηκε στο σκαφοειδές και στο μηνο-
ειδές, 104Ν μεταφέρθηκαν από το σκαφοειδές 
στην κερκίδα (Εικ.4) και 96Ν από το μηνοειδές 
στην κερκίδα (Εικ.5). Από τα 104Ν, τα 74Ν με-
ταφέρθηκαν στην κερκίδα μέσω της αρθρικής 
επιφάνειας του σκαφοειδούς με την κερκίδα και 

30Ν μέσω του σκαφο-κερκιδικού συνδέσμου. Για 
το μηνοειδές, σχεδόν ολόκληρο το φορτίο (93Ν) 
μεταφέρθηκε στην κερκίδα μέσω της αρθρικής 
επιφάνειας του μηνοειδούς με την κερκίδα. Τα 
πεδία μετατοπίσεων και τάσεων αποτυπώνονται 
στις εικόνες 6, 7.

Συζήτηση

Αντί για ανάλυση επαφής επιλέχθηκε μια άλλη 
προσέγγιση. Εισήχθησαν λοιπόν ένας μεγά-
λος αριθμός από non-linear compression-only 
spring elements που είχαν ποικίλες κατευθύνσεις 
(ground-structure zone). Με τον τρόπο αυτό, 
εξασφαλίσθηκε ότι τα άκαμπτα σώματα που εί-
ναι συνδεδεμένα με τέτοιο τρόπο μπορούν να 
αναπτύξουν αποδεκτές μετατοπίσεις. Δηλαδή, 
μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το 
άλλο, χωρίς τα προαναφερθέντα spring elements 
να παρέχουν οποιαδήποτε αντίσταση. Επιπλέον, 
μπορούν να προσεγγίζουν το ένα το άλλο, χω-
ρίς όμως να διεισδύει το ένα στο άλλο. και όλες 

Εικόνα 5: Πεδίο μετατοπίσεων στο μηνοειδές
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Εικόνα 6: Πεδίο μετατοπίσεων 3Δ μοντέλου με χόνδρο, συνδέσμους

Εικόνα 7: Πεδίο τάσεων 3Δ μοντέλου με χόνδρο, συνδέσμους
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οι άμεσες μετατοπίσεις να επιτρέπονται. Τέλος, 
πολύ σημαντικό είναι ότι το so-formed non-linear 
πρόβλημα τίθεται από κινηματικής σκοπιάς πολύ 
καλά και δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή επι-
πλέον ορίων καθήλωσης ώστε να επιλυθεί η όλη 
ανάλυση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με προη-
γούμενες εργασίες (Carrigan S.D., et al. – 2003, 
Guoa X., et al – 2008).  

Η προσέγγιση που επιλέχθηκε υποδηλώνει ότι 
κάποια ακαμψία πρέπει να αποδοθεί στο προα-
ναφερθέντα non-linear compression-only spring 
elements. H ακαμψία επιλέχθηκε από τη βιβλιο-
γραφία και είναι της τάξεως των 48N/mm (Park 
S., et al. – 2004). Προκειμένου να διασφαλίσουμε 
ότι τα ληφθέντα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα 
της επιλεχθείσας τιμής για την ακαμψία, διενερ-
γήθηκε μια παραμετρική ανάλυση με τιμές που 
κυμαίνονταν από 24N/mm έως 120N/mm στο 
μοντέλο. Τα αποτελέσματα ήταν ότι ο λόγος της 
κατανομής των φορτίων παρέμενε πρακτικά ο 
ίδιος 

Συμπεράσματα

Από τη μελέτη του τρισδιάστατου μοντέλου 
των πεπερασμένων στοιχείων που δημιουργήθη-
κε στην παρούσα εργασία και που περιλάμβανε 
το σκαφοειδές, το μηνοειδές κα το περιφερικό 
άκρο της κερκίδας καθώς και τους αντίστοιχους 
συνδέσμους και αρθρικούς χόνδρους, τα συμπε-
ράσματα που εξάγονται είναι τα ακόλουθα: 

Στο εξεταζόμενο μοντέλο, η συμπιεστι-•	
κή δύναμη που μεταφέρθηκε μέσω της αρθρικής 
επιφάνειας του σκαφοειδούς στην κερκίδα ήταν 
περίπου το ίδιο με εκείνο που μεταφέρθηκε μέσω 
της αρθρικής επιφάνειας του μηνοειδούς στην 
κερκίδα. 

Ο λόγος των φορτίων που μεταφέρθηκαν •	
στην κερκίδα μέσω των συνδέσμων προς τα φορ-
τία που μεταφέρθηκαν μέσω των αρθρικών επι-
φανειών ήταν περίπου 1:5.

Τα ευρήματα της παρούσης εργασίας υποδηλώ-
νουν ότι περαιτέρω έρευνα πρέπει να λάβει χώρα 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις με-
ταξύ όλων των οστών του καρπού. 

Abstract

A preliminary three dimensional investigation 
of the radiocarpal joint using the finite element 
method

Xypnitos F.N., Papachristou G.C., Grigoris P., 
Chronopoulos E., Kaselouris E. N., Venetsanos 
D. T.,  Provatidis C. G., Efstathopoulos N.E. 

Purpose: The purpose of the present paper was to 
investigate, under a typical compressive loading, the 
mechanical behavior developed at the area of the 
radiocarpal joint, with emphasis on the bone trip-
let scaphoid-lunate-radius. This goal was achieved 
through the quantification of the distribution of the 
compressive force over the collaborating bones and 
the participating ligaments. Such information is of 
vital importance for carpal orthopaedic operations.

Method and materials: The left wrist of a 34-year 
old man was scanned in a neutral position with 
Computer Tomography (CT), the CT acquisition 
being performed with 1mm slice thickness. In the 
sequel, the CT dataset was imported into the Mim-
ics medical image processing software (Materia-
lise N.V., Belgium). From each CT slice, the bone 
boundaries were recognized as contours and were 
modeled as a three-dimensional object. These ob-
jects where then imported into the ANSYS ver.10 
software and from this assembly, the scaphoid, the 
lunate and the radius were isolated. The cartilages 
of each bone were created as layers approximately 
2mm thick. Each bone was modeled with ten-node 
tetrahedral elements, each cartilage was modeled 
with eight-node brick elements, while the corre-
sponding ligaments were introduced as non-linear 
tensile-only link elements.  In all cases, the mate-
rials were assumed to be linear and isotropic. For 
the developed model, three pairs of collaborating 
cartilages were created, namely between the sca-
phoid and the lunate, between the scaphoid and 
the radius and between the lunate and the radius. 
The space between the corresponding collaborating 
surfaces was filled with bar elements, such that the 
providing stiffness would allow for the bones both to 
move as rigid bodies and to not penetrate each oth-
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er (simulation of contact analysis conditions). The 
stiffness ratio among the collaborating zones was 
1:1:1, the last term corresponding to the scaphoid-
lumate interface.

Results: From the total compressive force of 200N 
applied to the scaphoid and the lunate, 104N (96N) 
were transmitted from the scaphoid (lunate) to the 
radius. From the 104N, 74N (30N) were transmit-
ted to the radius through the scaphoid-radius inter-
face (scaphoid-radius ligaments). For the lunate, al-
most the entire load (93N) was transmitted through 
the lunate-radius interface.

Conclusions: For the examined model, the com-
pressive force transmitted through the scaphoid-
radius interface is approximately the same to that 
transmitted through the lunate-radius interface. 
Furthermore, the ratio of the loads transmitted to 
the radius from the participating ligaments over the 
loads transmitted through the corresponding inter-
faces was 1:5, approximately.

Key words: radiocarpal joint, finite element method.
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Περίληψη

Η οστεοποικίλωση είναι μια εξαιρετικά σπάνια διαταραχή της 
αρχιτεκτονικής των οστών που κληρονομείται με τον αυτοσωμα-
τικό κυρίαρχο χαρακτήρα. Η αιτιολογία της είναι άγνωστη. Δεν 
υπάρχει κανένα κλινικό σημείο και η πάθηση ανακαλύπτεται τυ-
χαία από ακτινογραφίες που λαμβάνονται για άλλους λόγους. 
Μερικές φορές, συνδέεται με συγγενείς ανωμαλίες του συνδετικού 
ιστού με εμφάνιση λευκaζουσών κηλίδων στο δέρμα και αποκα-
λείται διάχυτος φακοειδής δερματοίνωση ή σύνδρομο Βuschke-
Ollendorf.

Παρουσιάζεται γυναίκα 35 ετών που προσήλθε με άλγος στον 
αστράγαλο και το ισχίο έπειτα από αναφερόμενο τροχαίο. Ο συνή-
θης ακτινολογικός έλεγχος έδειξε περιοχές σκλήρυνσης που κυμαί-
νονταν σε μέγεθος από μερικά χιλιοστόμετρα έως ένα εκατοστό, 
στρογγυλού ή ωοειδούς σχήματος στα ισχία, τους αστραγάλους 
και τους καρπούς. Δεν υπήρχαν δερματικές κηλίδες. Έπειτα από 
επισταμένο έλεγχο και αξιολόγηση τέθηκε η διάγνωση της οστεο-
ποικίλωσης. Ο ακτινολογικός έλεγχος των υπολοίπων μελών της 
οικογένειας ήταν αρνητικός. 

Οστεοποικίλωση
Αναφορά μίας περίπτωσης

Παράσχου Σ.
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Εισαγωγή

Η οστεοποικίλωση είναι μια κληρονομική νό-
σος που μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό 
κυρίαρχο χαρακτήρα. Έχει περιγραφεί οικογενής 
εμφάνιση της νόσου (Fairbank et Wynne-Davies 
1976). Eίναι μια ασυνήθιστη σκληρυντική δυ-
σπλασία των οστών αγνώστου αιτιολογίας. Πρώ-
τη φορά περιγράφηκε από το Stieder το 1905 ενώ 
το 1971 ο Szabo κατάφερε να εντοπίσει 300 περι-
πτώσεις στη διεθνή βιβλιογραφία.

Ευρήματα οστεοποικίλωσης βρέθηκαν σε σκε-
λετό του Μεξικού που διερευνήθηκε με ακτίνες 
και αξονική τομογραφία και χρονολογήθηκε 
από το 1800 (Amezcua-Guerra et al 2005). Η 
πάθηση είναι επίσης γνωστή και ως Osteopathia 
Condensas Disseminata, Osteopecilia, Osteo-
dermatopoikilosis, Osteosclerosis Generalisata 
(Fairbank et Wynne-Davies 1976).

 Ο επιπολασμός της νόσου στον γενικό πλη-
θυσμό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια 
λόγω της ασυπτωματικότητας της νόσου και 
της τυχαίας ανακάλυψής της σε ακτινολογικό 
έλεγχο, ωστόσο φαίνεται ότι τα δύο φύλα προ-
σβάλλονται εξίσου και ότι η εντόπιση της στην 
παιδική ηλικία είναι σπάνια (Fairbank et Wynne-
Davies 1976). Ο ήπιος πόνος και η διόγκωση των 
αρθρώσεων μπορεί να υπάρχουν σε 15-20% των 
περιπτώσεων (Ureten 2007). Η χαρακτηριστική 
ακτινολογική εικόνα αποτελείται από πολλαπλές 
ωοειδείς ή στρογγυλές, σκληρυντικές πυκνωτι-
κές αλλοιώσεις σαφώς καθορισμένες στις περι-
αρθρικές περιοχές. Εντοπίζονται συνήθως στις 
επιφύσεις και μεταφύσεις των μακρών οστών, στα 
οστά της λεκάνης, του χεριού και του άκρου πόδα 
(Czerwieńska et al 2005). Σπάνια εντοπίζεται στο 
κρανίο, το πρόσωπο, τα πλευρά, το στέρνο και την 
σπονδυλική στήλη (Fairbank et Wynne-Davies 
1976). Oι αλλοιώσεις μπορεί να εξαφανιστούν 
ή να γίνουν πυκνότερες και μεγαλύτερες με την 
πάροδο του χρόνου (Fairbank et Wynne-Davies 
1976). Δεν υπάρχουν άλλες παθήσεις παρόμοιες 
με την οστεοποικίλωση καθώς οι άλλες σκληρυ-
ντικές αλλοιώσεις των οστών όπως η μελερρεό-
στωση (νόσος του Leri) αφορά στη διάφυση των 
μακρών οστών με εικόνα επιμήκων κηλίδων που 

δίνουν την εικόνα τηγμένου κεριού που καταρρέ-
ει ενώ η γραμμοειδής οστεοπάθεια (osteopathia 
striata) εμφανίζει γραμμές αυξημένης πυκνότητας 
παράλληλες με τις διαφύσεις των μακρών οστών, 
οι οποίες απλώνονται σαν ριπίδιο στην πύελο 
(Bernard et al 1984). 

Αναφορά Περίπτωσης 

Η ασθενής που παρουσιάζεται είναι μία γυναίκα 
ηλικίας 35 ετών που προσήλθε στα ιατρεία επειγό-
ντων έπειτα από αναφερόμενο τροχαίο με άλγος 
στο ισχίο και τον αστράγαλο. Κατά τον ακτινο-
λογικό έλεγχο εντοπίσθηκαν διάχυτες πολλαπλές 
ωοειδείς ή στρογγυλές σκληρυντικές πυκνωτικές 
αλλοιώσεις στα ισχία, τους αστραγάλους και 
τους καρπούς (εικ. 1,2,3). Κατά την επισκόπηση 
του κορμού, και των άκρων δεν διαπιστώθηκαν 
δερματικές αλλοιώσεις. Η ασθενής εισήχθη στην 
Κλινική μας για περαιτέρω έλεγχο και διερεύνηση 
προς αποκλεισμό άλλων δυσάρεστων καταστά-
σεων όπως οστεοβλαστικές οστικές μεταστάσεις. 
Λόγω αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία για τη 
συνύπαρξη ή και την εσφαλμένη διάγνωση της 
οστεοποικίλωσης σε σχέση με μεταστάσεις από 
λοβωτό καρκίνο του στήθους η ασθενής εξετά-
σθηκε λεπτομερώς από γυναικολόγους και παθο-
λόγους χωρίς παθολογικά ευρήματα. Οι φυσιολο-
γικές βιοχημικές εξετάσεις και το σπινθηρογρά-
φημα των οστών με Tc 99, που δεν εμφάνισε κα-
θήλωση του ραδιοφαρμάκου στις αλλοιώσεις, σε 
συνδυασμό με την απουσία συμπτωμάτων έθεσαν 
τελικά τη διάγνωση της οστεοποικίλωσης. Κατό-
πιν συναίνεσης των συγγενών ο ακτινολογικός 
έλεγχος επεκτάθηκε στους γονείς και τον αδελφό 
της ασθενούς με αρνητικό αποτέλεσμα.

 

Συζήτηση

Η εμφάνισή της είναι σπάνια, και συνήθως η 
ανακάλυψη της είναι τυχαίο εύρημα σε ακτινο-
γραφίες που έγιναν για άλλο λόγο (Sim 1989, 
Zahar 2002). Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που 
οι συγγενείς των ασθενών εμφάνιζαν τη νόσο με 
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παρόμοια εικόνα (Sarralde et al 1994, Zalewski et 
al 1995, Cravo et al 2006) ή και διαφορετικές αλ-
λοιώσεις μέσα στην ίδια οικογένεια (Gunal and 
Kiter 2003). Η οστεοποικίλωση όταν συνοδεύε-
ται από αλλοιώσεις στο δέρμα και συγκεκριμένα 
από λευκές κηλίδες αποτελεί το σπάνιο σύνδρομο 
Βuschke-Ollendorf (Adunsky et al 1997, Assmann 
et al 2001), με συχνότητα εμφάνισης 1/20.000 
(Hassikou et al 2008) το οποίο συχνά έχει οικο-
γενή εντόπιση (Schnur et al 1994, Woodrow et 
al 2001, Kawamura et al 2005). Οι αλλοιώσεις 
του δέρματος στο σύνδρομο Βuschke-Ollendorf 
μπορεί να εμφανιστούν νωρίτερα της ακτινολο-
γικής εικόνας της οστεοποικίλωσης (Schirren et 
al 1994, Foo and Kumarasinghe 2005), η οποία 
μπορεί να συνυπάρχει με άλλες παθολογικές κα-
ταστάσεις ή σύνδρομα όπως κρανιοσυνόστωση 
(Reid et al 2008), ονυχο-δυστροφία (Drouin and 
Grenon 2002), συγγενή στένωση του σπονδυλι-

κού σωλήνα με οστεοσκλήρυνση και με απώλεια 
της ακοής (Schnur et al 1994) ή με διαταραχές του 
μεταβολισμού φωσφόρου και ασβεστίου (Llado 
Blanch et al 1989). 

Επίσης η οστεοποικίλωση μπορεί να συνυ-
πάρχει και με άλλες παθήσεις των οστών όπως 
η μελερεόστωση η οποία μάλιστα θεωρείται ως 
δεύτερη μετάλλαξη στο αλλόμορφο γονίδιο που 
ευθύνεται για την οστεοποικίλωση (Butkus et al 
1997, Nevin et al 1999, Debeer et al 2003, Happle 
2004, Mum et al 2007), η χονδροκαλσίνωση που 
χαρακτηρίζεται από εναπόθεση πυροφωσφορικού 
ασβεστίου στον αρθρικό χόνδρο (Guzman et al 
1997), η γραμμοειδής οστεοπάθεια η οποία είναι 
μια οστεώδης δυσπλασία με γραμμικές επιμήκεις 
αλλοιώσεις των μεταφύσεων των μακρών οστών 
(Bernad et al 1984, Cantatore et al 1991, Ghai et al 
2003), ο ερυθηματώδης λύκος (Bicer et al 2002), η 
αντιδραστική αρθρίτιδα (reactive arthritis) (Mesci 
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Εικόνα 1: Παρατηρούνται στρογγυλές και ωοειδείς σκληρυντικές αλλοιώσεις άλλοτε άλλου μεγέθους
 και στα δύο ισχία.



2006), η ρευματοειδή αρθρίτιδα (Ureten 2007), η 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ( Sari et all 2009), 
και το σύνδρομο Κlippel-Feil που είναι μια σπάνια 
πάθηση που χαρακτηρίζεται από τη συνοστέωση 
τουλάχιστον δύο αυχενικών σπονδύλων (Toker et 
al 2009). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η οστεοποικίλωση δεν 
φαίνεται να έχει καμία αρνητική επιρροή στη θε-
ραπεία του κατάγματος διότι καμία καθυστέρη-
ση της πώρωσης δεν παρατηρήθηκε (Sim 1989). 
Ωστόσο όταν η οστεοποικίλωση συνοδεύεται 

με δερματικές αλλοιώσεις, ο τραυματισμός του 
δέρματος μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό 
υπερτροφικών ουλών με συνέπεια τη δημιουρ-
γία συνδρόμων παγίδευσης περιφερικών νευρών 
(μέσου, ωλενίου). Γι αυτό το λόγω πρέπει να δίδε-
ται ιδιαίτερη προσοχή στη θεραπεία των πληγών 
στους ασθενείς με οστεοποικίλωση ( Megeke et al 
1991). Επίσης σύνδρομο παγίδευσης περιφερικών 
νεύρων και συγκεκριμένα του μέσου νεύρου έχει 
περιγραφεί και χωρίς προηγούμενη λυτική βλάβη 
του δέρματος (Colla et al 1995).
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Εικόνα 2: Διάστικτη εικόνα πηχεοκαρπικών άμφω στον ίδιο ασθενή.



Κατά την τυχαία ανεύρεση των πολλαπλών 
σκληρυντικών πυκνωτικών αλλοιώσεων της 
οστεοποικίλωσης είναι ενδεδειγμένη η διάκριση 
τους από οστεοβλαστικές εστίες συνέπεια κά-
ποιας νεοπλασματικής πάθησης. Στη διαφοροδι-
άγνωση βοηθά το σπινθηρογράφημα των οστών 
με Tc 99 το οποίο ενώ στις μεταστάσεις είναι θε-
τικό στην περίπτωση της οστεοποικίλωσης δεν 
εμφανίζει καθήλωση του ραδιοισοτόπου στις 
οστικές αλλοιώσεις (Tong et al 1988, Cantatore et 
al 1991, Calvo Romero et al 2000, Carpintero et 

al 2004, Canadè et al 2005). Περιγράφεται ωστό-
σο στη διεθνή βιβλιογραφία η σπάνια περίπτω-
ση ενός ασθενή με οστεοποικίλωση αλλά και με 
θετικό σπινθηρογράφημα που αποδόθηκε στην 
ενεργό οστική αναδιαμόρφωση. Έχουν επίσης 
περιγραφεί περιπτώσεις όπου η οστεοποικίλωση 
συνυπήρχε με μεταστάσεις λοβωτού καρκινώ-
ματος του μαστού, αρνητικό σπινθηρογράφημα 
και θετική βιοψία του λαγονίου που έθεσε τελι-
κά τη διάγνωση (Ghandur-Mnaymneh et al 1984, 
Kennedy et al 2003). Επίσης έχει περιγραφεί συ-
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Εικόνα 3: Ακτινολογική απεικόνιση οστεοποικίλωσης στις πτέρνες.
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νύπαρξη με γιγαντοκυτταρικό όγκο του μηριαίου 
οστού (Ayling and Evans 1988), και χονδροσάρ-
κωμα (Grimer et al 1989). Συνεπώς η παθολογική 
ανίχνευση του ραδιοϊσοτόπου στα οστά δεν απο-
κλείει τη διάγνωση της οστεοποικίλωσης εάν τα 
ακτινολογικά ευρήματα είναι χαρακτηριστικά της 
οντότητας (Mungovan et al 1994). Βοήθεια στη 
διάγνωση προσφέρουν και οι βιοχημικές εξετά-
σεις οι οποίες είναι φυσιολογικές (Carpintero et 
al 2004). Στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν και 
δερματικές αλλοιώσεις η βιοψία πιθανώς να θέ-
σει τη διάγνωση συνδρόμου Buschke-Ollendorff 
(Dahan et al 1989). Επικουρικό ρόλο στη διάγνω-
ση μπορούν να παίξουν η αξονική και η μαγνη-
τική τομογραφία καθορίζοντας τη θέση και την 
έκταση των πυκνωτικών αλλοιώσεων του σκε-
λετού (Dahan et al 1989).Η απουσία συμπτωμά-
των, οι χαρακτηριστικές ακτινολογικές εικόνες, 
τα φυσιολογικά αποτελέσματα του παρακλινικού 
ελέγχου (βιοχημικές εξετάσεις, σπινθηρογράφη-
μα), οι πιθανές δερματικές αλλοιώσεις – κηλίδες 
βάζουν τη διάγνωση της οστεοποικίλωσης απο-
μακρύνοντας την περίπτωση οστεοβλαστικών 
μεταστάσεων από πιθανή νεοπλασματική νόσο, 
αποφεύγοντας έτσι τη χρονοβόρα, δαπανηρή 
και ψυχοφθόρα για τον ασθενή διαδικασία των 
πολλαπλών εξετάσεων. Καλό είναι λόγω της κλη-
ρονομικότητας της νόσου να γίνεται διερεύνηση 
του οικογενειακού περιβάλλοντος (Sarralde et al 
1999, Gunal and Kiter 2003).

Abstract

Osteopoikilosis. Report of a case.

Paraschou S, Flegas P, Anastasopoulos H, Kara-
nikolas A.

A’ Orthopaedic Department
     Kilkis General Hospital

Osteopoikilosis is an extremely rare bone disorder 
related to bone architecture characterized by the 
presence of small, multiple round or ovoid areas of 
increased bone density. The disorder is a hereditary 

anomaly transmitted in an autosomal dominant 
trait. The origin is unknown. Biochemical studies 
are normal. There are no clinical signs and the dis-
order is discovered casually from X-rays taken for 
other purposes. The spongiosa is widely affected in 
cancellous or even in tubular bones. Radiological-
ly, there are small areas of sclerosis ranging in size 
from a few millimeters to one cm. These are round 
or ovoid in shape in proximity with normal cancel-
lous zones. It is believed they do not advance, but 
changes in shape are reported. The typical radiolog-
ic view is that of ‘spotted’ bone. The long bones are 
affected in the epi-metaphyseal region, especially 
on hands and feet. The disorder is known also as 
Osteopathia Condensas Disseminata, Osteopecilia, 
Osteodermatopoikilosis, Osteosclerosis, Generalisa-
ta. This anomaly is a radiologic curiosity more than 
real disease because it is rarely accompanied with 
anomalies seeking medical treatment. The anomaly 
has genetic nature. Sometimes, it is associated with 
connective tissue nevus called dermatofibrosis len-
ticularis disseminate or the Buschke-Ollendorf syn-
drome. The patient of ours was a 35 years old fe-
male complaining of ankle and hip pain after a car 
accident. The routine X-ray that was taken showed 
the characteristic finding of osteopoikilosis, in hips, 
ankles and wrists. After a complete evaluation, the 
diagnosis of osteopoikilosis was established. The 
screening of other family members did not result 
in other cases of ostepoikilosis. The disorder is not 
symptomatic, so incorrectly diagnosed patients 
with osteopoikilosis may undergo expensive stud-
ies for other important and dangerous conditions, 
including metastatic lesions of the skeleton. Family 
members should be screened with a radiograph of 
the hands and knees. 

key words: osteopoikilosis
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Στη μνήμη του Ηλία Ρεΐση
Ορθοπαιδικού Χειρουργού, Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Π.Θ.

Αγαπητέ δάσκαλε και συνεργάτη,
Φίλτατε Ηλία,
Ακατάβλητε αγωνιστή της ζωής των έργων και των ιδεών.

Τα λόγια αυτά, ανεπιτήδευτα και βγαλμένα μέσα από τα βάθη της 
ψυχής, εκφράζονται την ύστατη αυτή στιγμή από όλους τους συναδέλφους 
σου της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 
μας, στην οποία υπηρέτησες μία ολόκληρη ζωή, αλλά και από όλους τους 
συνεργάτες και φίλους σου, καθώς και από τους αναρίθμητους μαθητές και 
ευεργετημένους σου.

Αγαπητέ φίλε, ξεκίνησες την πορεία σου σαν προσφυγόπουλο της 
δεύτερης γενεάς και μέσα από στερήσεις, σε δύσκολους καιρούς, έχοντας 
σα μοναδικό εφόδιο την ευχή των γονέων σου και την πίστη στο Θεό και 
στο σκοπό που έθεσες, σπούδασες την Ιατρική Επιστήμη και το πέτυχες με 
τον πιο άριστο τρόπο.

Μετεκπαιδεύτηκες στην Ορθοπαιδική σε μεγάλα κέντρα της Μ. Βρε-
τανίας, στο Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη και είσαι από τους πρώτους που 
μετέφεραν τις νέες γνώσεις της επιστήμης σου στο χώρο μας.

Σύντομα, μπήκες στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα μεταλαμπαδεύο-
ντας τις νέες γνώσεις στους μαθητές σου και ευεργετώντας τους ασθενείς 
σου. Όπως ακριβώς το κερί λιώνει για να φωτίσει, έτσι και συ ανάλωσες τη 
ζωή σου φωτίζοντας με τις γνώσεις σου και το παράδειγμά σου τους μαθη-
τές και τους ασθενείς σου.

Για αυτή σου την προσφορά και δράση έφθασες με τη δύναμή των 
φτερών σου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
και συγχρόνως στη θέση του Διευθυντή της Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου Αγ. Παύλος.

Υπήρξες, αγαπητέ φίλε, ένας στυλοβάτης της επιστήμης και της κοι-
νωνίας της πόλης μας, σε μία εποχή που κλονίζονται οι ηθικές αξίες και 
μία διάχυτη κρίση υπάρχει παντού. Συγκαταλέγεσαι σε εκείνους: «όπου στη 
ζωή των ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες». 
Αυτό το χρέος υπηρέτησες μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής σου, σεμνός και ταπεινός, με βαθειά ριζωμένη την 
πίστη για το καθήκον, άκαμπτος και ακλόνητος μπρος στους κινδύνους και τις δυσκολίες της ζωής, ακούραστος 
και αταλάντευτος μπροστά στο καθήκον.
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Αυτό ακριβώς το καθήκον, για την πατρίδα και τη διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και το πάθος 
σου για κοινωνική προσφορά δεν περιορίστηκαν στην ιατρική μόνο, αλλά η δραστηριότητά σου εκτείνεται σε 
πολιτιστικούς Συλλόγους, όπως η Ευρωπαϊκή Λέσχη Μακεδονίας-Θράκης, της οποίας υπήρξες ιδρυτικό μέλος και 
Πρόεδρος, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της χώρας και τη συμβολή στην ηθική και υλική στήριξη των Βορειοηπει-
ρωτών και Ελληνοποντίων μεταναστών από τη Ρωσία 

Αλλά, δε θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά γιατί φύση ευαίσθητη και ευγενική, αγαπητέ Ηλία, ήσουνα 
προικισμένος και με το καλλιτεχνικό τάλαντο της ζωγραφικής.

Στον οικογενειακό τομέα ανέστησες και ανέθρεψες με την ανεκτίμητη σύζυγό σου τέσσερα άξια τέκνα, τον 
Δημήτρη, το Βασίλη, την Ηλέκτρα και τη Ρόζη και τους αποκατέστησες με επιτυχία στην κοινωνία, συνεχιστές της 
πορείας που εσύ χάραξες. 

Αγαπητέ Ηλία, σε αποχαιρετούμε και σε ξεπροβοδούμε σήμερα στο μεγάλο και τελευταίο σου ταξίδι με πόνο 
και θλίψη πολύ, παράλληλα όμως σε τιμούμε και σε μακαρίζουμε γιατί τα έργα σου, εδώ στη γη, άνοιξαν την πόρτα 
του παραδείσου και δίκαια ανήκουν και σε σένα τα λόγια του Απ. Παύλου: «Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον 
δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα, λοιπόν απόκειται μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος 
εν εκείνη τη ημέρα».

Το παράδειγμά σου ας είναι για όλους μας ένας φωτεινός σηματοδότης που θα μας ενώσει κάποτε εις την 
πέραν του τάφου ζωή.

Καλή αντάμωση, αγαπημένε μας Φίλε και Δάσκαλε.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ
Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Διευθυντής Α´  Προπαιδευτικής
 Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ.














