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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...

Συνέδριο από τα παλιά (1980...)
Βλέπουμε Σκυλλά, Αλμπάνη, Γιαννακόπουλο, Αυτζάκη, Αδάκτυλο κ.λπ.

(Από το φωτογραφικό αρχείο του κ. Ι. Γιαννακόπουλου, Ορθοπαιδικού Χειρουργού)



Περίληψη

Εναλλαγές του οστικού μεταβολισμού με σημαντική μείωση της 
οστικής πυκνότητας παρατηρούνται ευρέως σε παιδιά με αιματο-
λογικές κακοήθειες όπως η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, οι μυ-
ελογενείς λευχαιμίες και τα λεμφώματα. Στην ανασκόπηση αυτή 
αναλύονται οι μηχανισμοί πρόκλησης οστεοπενίας και οστεοπό-
ρωσης σε παιδιά με αιματολογικά νεοπλάσματα. Οι διαταραχές 
της οστικής ανακατασκευής φαίνεται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο 
πρόκλησης καταγμάτων. Συνιστάται επομένως η συνεχής παρα-
κολούθηση και θεραπεία των παιδιών με μειωμένη οστική πυκνό-
τητα από αιματολογικές κακοήθειες. 

Οστικός μεταβολισμός και κίν-
δυνος καταγμάτων σε παιδιά με 
αιματολογικές κακοήθειες

Tραγιαννίδης Α.
Δόκος Χ.
Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Φ.

B' Παιδιατρική Κλινική
Tμήμα Αιματολογίας-Ογκολογίας,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Λέξεις ευρετηρίου:  οστικός μεταβολισμός, κατάγμα οστού, οστεοπενία, 
οστεοπόρωση, οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, μυ-
ελογενείς λευχαιμίες, λεμφώματα.



Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί σηµα-
ντική πρόοδος στη διάγνωση και θεραπεία των 
αιματολογικών κακοηθειών της παιδικής ηλικίας, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από την υψηλή συ-
νολική επιβίωση (Overall Survival) και επιβίωση 
ελεύθερης νόσου (Event Free Survival). Η βελτί-
ωση της έκβασης της νόσου οφείλεται εν µέρει 
στην κατάταξη των ασθενών σε οµάδες κινδύνου 
και κυρίως, στη χρήση πολλών και νέων αντινεο-
πλασµατικών φαρµάκων σε συνδυασµό (χημειο-
θεραπευτικά πρωτόκολλα).

Εντούτοις, η αύξηση του ποσοστού επιβίωσης 
συνεπάγεται περισσότερες πρώιμες και απώτερες 
επιπλοκές, µε άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα 
και στον τρόπο ζωής των ασθενών. Από τις ση-
μαντικότερες επιπτώσεις των εντατικών χημειο-
θεραπευτικών πρωτόκολλων αποτελούν οι διατα-
ραχές στη σωματική αύξηση και στο µυοσκελετι-
κό σύστημα.

Η οστεοπενία και η οστεοπόρωση αναγνωρίζο-
νται σήµερα ως σοβαρές απώτερες επιπλοκές της 
θεραπείας παιδιών µε αιματολογικές κακοήθειες. 
Επίσης στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγρα-
φεί περιστατικά παιδιών με παθολογικά κατάγμα-
τα υπό χημειοθεραπεία. Οι ακριβείς µηχανισµοί 
πρόκλησης των διαταραχών αυτών δεν έχουν µέ-
χρι σήμερα πλήρως διευκρινιστεί. Θεωρείται ότι η 
παθογένεσή τους είναι πολυπαραγοντική και σχε-
τίζεται κυρίως µε τη νόσο, τη χηµειοθεραπεία και 
την περιορισµένη φυσική δραστηριότητα. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η πολύπλευρη αντι-
μετώπιση παιδιών με αιματολογικές κακοήθειες 
για τη διερεύνηση της οστικής ποιότητας και την 
εντόπιση παιδιών υψηλού κινδύνου για παθολογι-
κά κατάγματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται 
η συνεργασία των ειδικών Παιδιάτρων σε θέματα 
Αιματολογίας-Ογκολογίας και ειδικών Ορθοπαι-
δικών στη Μυοσκελετική Ογκολογία.

Οστεοπόρωση – οστεοπενία και οστική ανακα-
τασκευή

Η οστεοπόρωση αποτελεί μία πολυπαραγοντι-

κή  μεταβολική νόσο των οστών που χαρακτηρίζε-
ται από αλλαγή της μικροαρχιτεκτονικής τους και 
απώλεια της οστικής μάζας. Συχνότερα κατάγμα-
τα λόγω οστεοπόρωσης εμφανίζονται στο ισχίο 
και σε σπονδυλικό σώμα. Η απώλεια της οστικής 
μάζας που παρατηρείται στους οστεοπορωτικούς 
ασθενείς οφείλεται στη διαταραχή της ισορροπί-
ας μεταξύ οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας. Μικροσκοπικές μελέτες σε δείγ-
ματα οστεοπορωτικού οστού έδειξαν σημαντικές 
μεταβολές στην μικροαρχιτεκτονικής του. Επίσης 
βιοχημικές μελέτες ανάδειξαν την αναστολή των 
διαδικασιών εναπόθεσης του υδροξυαπατίτη, ση-
μαντικού στοιχείου του οστίτη ιστού. Η μικροαρ-
χιτεκτονική του οστίτη ιστού φαίνεται ότι παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη μηχανική αντοχή 
του οστού (Dokos C. and Myronidou-Tzouveleki 
M, 2007).

Αξίζει να τονιστεί ότι η οστεοπόρωση αποτελεί 
ένα σύγχρονο πρόβλημα με πολλές κοινωνικοοι-
κονομικές παραμέτρους. Το πρόβλημα της οστε-
οπόρωσης έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις ώστε 
σήμερα να μιλάμε για μία σιωπηλή επιδημία με 
αυξημένη θνησιμότητα οφειλόμενη σε οστεοπο-
ρωτικά κατάγματα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) το 2050 θα έχουμε 6 
300 300 κατάγματα εξαιτίας του οστεοπορωτικού 
οστού. Το κόστος θεραπείας της οστεοπόρωσης 
για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι τεράστιο, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν οικονομικά προβλήμα-
τα για τη θεραπεία των ασθενών. Εκτός από το 
οικονομικό σκέλος, η οστεοπόρωση αποτελεί ένα 
πλήγμα για κάθε ασθενή κοινωνικά (Dokos C. 
and Myronidou-Tzouveleki M, 2007).

H διαταραχή μεταξύ της οστεοβλαστικής και 
της οστεοκλαστικής δραστηριότητας αποτελεί 
το θεμέλιο λίθο για τις θεραπευτικές στρατηγι-
κές για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Η 
οστεοπόρωση είναι μία πολυπαραγοντική νόσος. 
Και μόνο το γεγονός αυτό την καθιστά σοβα-
ρή και δύσκολη στη διαλεύκανσή της αλλά και 
στη θεραπευτική της προσέγγιση (Dokos C. and 
Myronidou-Tzouveleki M, 2007).

Το γονιδιακό υπόβαθρο έχει σημαντική αξία 
στην εμφάνιση της οστεοπόρωσης. Οι πολυμορ-
φισμοί των γονιδίων που κωδικοποιούν τoν αυ-
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ξητικό παράγοντα μεταμόρφωσης (TGF-β), τον 
ινσουλινοεξαρτώμενο αυξητικό παράγοντα (ΙGF-
Ι,-ΙΙ), τη συσχετιζόμενη πρωτεΐνη-5 του υποδοχέα 
χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LRP5), το 
κολλαγόνο τύπου 1Α1 (COL1A1), τον υποδοχέα 
της βιταμίνης D (VDR), κ.ά. σχετίζονται με την 
εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων ή/και 
οστεοπόρωσης. Σημαντικό ρόλο παίζει η αλληλε-
πίδραση περιβάλλοντος στη γονιδιακή έκφραση. 
Επιπλέον οι επιγενετικοί παράγοντες μελετώνται 
σήμερα για τη διαλεύκανση  των  παθοφυσιολο-
γικών  και μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύ-
θυνοι για την οστική ανακατασκευή (Kung WCA. 
and Huang Q-Y, 2007, Δόκος Χ και Μυρωνίδου-
Τζουβελέκη Μ, 2008, ).

Οι οστεοβλάστες φαίνεται να ελέγχουν τη δρα-
στηριότητα και ενεργοποίηση των οστεοκλαστών 
μέσω έκφρασης του παράγοντα RANKL (receptor 
activator of nuclear factor-kappaB ligand) και της 
OPG (osteoprotegerin). Στην ομάδα των τοπικών 
παραγόντων ενεργοποίησης των οστεοκλαστών 
ανήκουν η κυτοκίνη TRANCE (tumor  necrosis  
factor-related  activation-induced  cytokine) και οι 
υποδοχείς της, όπως  επίσης ο υποδοχέας RANK. 
Ο άξονας RANK-TRANCE-OPG υποδοχείς απα-
σχολεί ιδιαίτερα τους ειδικούς σε θέματα οστεο-
πόρωσης και αποτελεί δυνητικό φαρμακολογικό 
στόχο (Δόκος Χ και Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ 
2008).

Η οστική ανακατασκευή (bone remodeling) έχει 
δεσπόζουσα θέση στα μεταβολικά νοσήματα του 
οστού. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, 
ο σκελετός υφίσταται διαρκώς ανακατασκευή, 
µια περιοδική και συνεχή διαδικασία αντικατά-
στασης παλαιού και φθαρµένου οστού µε απώ-
τερο σκοπό την επιδιόρθωση των µικροφθορών 
των µικροµονάδων του οστού και την οµοιοστα-
σία του ιονισµένου ασβεστίου στον εξωκυττάριο 
χώρο (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006). 

Η βασική μικροκατασκευαστική μονάδα (basic 
structural unit -  BSU) του οστού στα φλοιώδη 
οστά συµπίπτει µε το αβέρσιο σύστηµα, το οποίο 
αποτελείται από έναν κεντρικό σωλήνα (σωλήνα 
του Volkmann) και γύρω του κατανέµονται οµό-
κεντρα πετάλια αποτιτανωµένης θεµέλιας ουσίας. 
Με τους µικροσωληνίσκους επιτυγχάνεται η λει-

τουργική επικοινωνία µεταξύ των οστεοκυττάρων 
της BSU, καθώς επίσης εξυπηρετούνται οι διατρο-
φικές ανάγκες του οστεώνα. Στα σπογγώδη οστά 
η BSU είναι βασικά οι οστεοδοκίδες ή τµήµατά 
τους. Η µεταβολική µονάδα του οστού (BMU) 
αποτελεί τη µετάπτωση της µικροκατασκευαστι-
κής µονάδας, όταν αυτή βρίσκεται στη φάση της 
ανακατασκευής της. Στα φλοιώδη οστά η οστική 
ανακατασκευή διαρκεί συνολικά περίπου επτά  
µήνες, ενώ στα σπογγώδη είναι συντομότερη (πε-
ρίπου 3-4 µήνες) (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006). 

Σύμφωνα με μελέτες οι φάσεις κατά τις οποί-
ες συντελείται η οστική ανακατασκευή είναι οι 
εξής: (α) φάση ηρεµίας, κατά την οποία η BMU 
ταυτίζεται µε την BSU, (β) φάση ενεργοποίησης, 
κατά την οποία διάφοροι µεσολαβητές των οστε-
οκλαστών (κυτοκίνες που απελευθερώνονται από 
τους οστεοβλάστες) κινητοποιούν τις προοστεο-
κλάστες, που σχηµατίζουν πολυπύρηνα γιγαντο-
κύτταρα, τους οστεοκλάστες, οι οποίες τελικά 
συγκεντρώνονται στην επιφάνεια της BMU. (γ) 
Φάση οστικής απορρόφησης, η οποία διαρκεί 
περίπου 10 ηµέρες στα σπογγώδη οστά και 6-10 
εβδοµάδες στα φλοιώδη, αντίστοιχα. Κατά τη 
διάρκεια της φάσης αυτής οι οστεοκλάστες προ-
σκολλώνται στις οστικές επιφάνειες και απορρο-
φούν οστό µέσω παραγωγής ενζύµων και πρω-
τεολυτικής διάσπασης, ελαττώνοντας το περιε-
χόµενο της µεταβολικής µονάδας. Στα φλοιώδη 
οστά οι οστεοκλάστες δηµιουργούν ένα κωνικό 
βοθρίο (cutting cone) µέσα στο συµπαγές αβερ-
σιανό σύστηµα. Ο κώνος σε διατοµή περιλαµβά-
νει τους οστεοκλάστες και ακολουθούν οι οστε-
οβλάστες και τα νεοσχηµατιζόµενα οστεοκύτ-
ταρα;. (δ) Φάση κυτταρικής αναστροφής, κατά 
την οποία οι οστεοκλάστες αποσύρονται από την 
απορροφηµένη επιφάνεια και αντικαθίστανται 
από οστεοβλάστες; (ε) Φάση οστικής παραγωγής. 
Στη φάση αυτή που διαρκεί περίπου τρεις µήνες 
οι οστεοβλάστες που έχουν συσσωρευτεί στον 
πυθµένα του βοθρίου, εναποθέτουν προοδευτικά 
οστό, σε ίση ποσότητα µε εκείνη που απορρο-
φήθηκε στην προηγούµενη φάση. Στο φλοιώδες 
οστό τα σχηµατιζόµενα από τους οστεοβλάστες 
πετάλια διατάσσονται οµόκεντρα γύρω από ένα 
κεντρικό αγγείο που ξεκινά µέσα στον τέµνοντα 
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κώνο και αφορίζεται από τα σχηµατιζόµενα πετά-
λια (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006). 

Συνεπώς η οστική ανακατασκευή βασίζεται 
στην απόλυτη συνεργασία και ισορροπία µεταξύ 
των δύο βασικών κυτταρικών σειρών του οστού, 
δηλαδή της οστεοκλάστης και της οστεοβλάστης. 
Η συνεργασία αυτή ονοµάζεται φαινόµενο σύζευ-
ξης (coupling phenomenon). Η έρευνα σε αυτό το 
τομέα έχει αναδείξει σημαντικούς παράγοντες 
και μηχανισμούς που εμπλέκονται στη διαφο-
ροποίηση των οστεοβλαστών Τα οστεοκύτταρα 
συνθέτουν εξειδικευμένες μορφογεννητικές πρω-
τεΐνες (BMPs - bone morphogenetic proteins). Οι 
BMPs αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για 
τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. Σήμερα, 
οι BMPs μελετώνται εκτενώς καθώς επίσης και 
η χρήση των μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυτ-
τάρων στη διαδικασία της οστεοβλαστικής δια-
φοροποίησης. Φαίνεται ότι η οστεοπόρωση είναι 
ιδιαίτερα πολυσύνθετος μηχανισμός όπου εμπλέ-
κονται μοριακοί μηχανισμοί και βιομόρια όπως η 
Wnt σηματοδοτική οδός, ο μεταγραφικόςπαρά-
γοντας - κλειδί Runx2/Cbfa1 (Δόκος Χ και Μυ-
ρωνίδου-Τζουβελέκη Μ, 2008).

Η κορυφαία οστική μάζα (bone mineral density 
– BMD) επιτυγχάνεται στους νέους ενήλικες (20ό 
– 25ο έτος ηλικίας) με απαρχή τα πρώτα χρόνια 
της εφηβείας. Χαμηλή BMD στην παιδική ηλικία 
έχει αρνητικές συνέπειες για το υπόλοιπο της ζωής 
του ατόμου. Η μέθοδος εκλογής για την αξιολό-
γησή της είναι η απορροφησιομετρία διπλοενερ-
γειακής δέσμης ακτίνων Χ (DEXA - dual energy 
x-ray absorbance). Η Παγκόσμια Οργάνωση 
Οστεοπόρωσης συστήνει απαραίτητα την DΕXA 
για την αξιολόγηση της BMD σε παιδιά όπου 
χορηγήθηκαν συστηματικά, για μακρύ χρονικό 
διάστημα στεροειδή (π.χ αιματολογικές κακοή-
θειες), με υπογοναδισμό, σε χρόνια φλεγμονώδη 
νοσήματα, ατελή οστεογένεση, παρατεταμένη 
κατάκλιση, ιδιοπαθή ρευματοειδή αρθρίτιδα ή 
κάταγμα με οστεοπενία. Πρέπει να τονιστεί ότι με 
την DEXA υπολογίζεται η ΒΜD ανά εμβαδό επι-
φάνειας (g/cm2). Iδιαίτερα στα παιδιά που έχουν 
ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ερειστικό σύστημα 
η αληθής καταμέτρηση της οστικής πυκνότητας, 
σύμφωνα με μελέτες, είναι η ΒΜD ανά κυβικό 

όγκου (g/cm3) (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006, Binkovitz 
LA, Henwood MJ, Sparke P 2007, Binkovitz LA, 
Sparke P, Henwood MJ 2007, Simmons J, et al. 
2007).

Στα ακτινοδιαγνωστικά μέσα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνεται ο ποσοτι-
κός έλεγχος με υπερήχους (QUS - quantitative 
ultrasound) και η ποσοτική υπολογιστική τομο-
γραφία (QCT-quantitative computerized tomo-
graphy). Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα 
της χρήσης QUS σε παιδιά είναι το κατά πολύ μι-
κρότερο ποσοστό ακτινοβολίας από την DEXA. 
Η QCT αν και έχει μικρότερο κόστος και καθόλου 
ιονίζουσα ακτινοβολία, διαθέτει ελάχιστα δεδο-
μένα για τους παιδιατρικούς ασθενείς (Simmons 
.J, et al. 2007, Di Lorgi N, et al. 2008).

Αιματολογικές κακοήθειες και οστικός μεταβο-
λισμός

Η οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία (ΟΛΛ) είναι 
η συχνότερη κακοήθης νεοπλασµατική νόσος 
της παιδικής ηλικίας που χαρακτηρίζεται από τη 
συνεχή άθροιση νεοπλασµατικών αιµοποιητικών 
κυττάρων στο µυελό των οστών. Αποτελεί το 25-
30% όλων των παιδικών νεοπλασιών και το 75-
80% του συνόλου των περιπτώσεων λευχαιµίας 
στα παιδιά. Η επίπτωσή της αγγίζει τις 3-4 νέες 
περιπτώσεις το χρόνο ανά 100.000 παιδιά ηλικί-
ας <15 ετών, µε µέγιστη επίπτωση στις ηλικίες 
µεταξύ 2-6 ετών. Η νόσος είναι συχνότερη στα 
αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια (1,3:1), γεγονός 
που οφείλεται στη µεγαλύτερη συχνότητα ΟΛΛ 
Τ- ανοσοφαινότυπου σε αγόρια εφηβικής ηλικίας 
(Tραγιαννίδης ΚΑ 2006).

Είναι νόσημα µε ευρύ και ετερογενές φάσμα 
τόσο ως προς τον αιµατολογικό και κλινικό φαι-
νότυπο όσο και ως προς τους υποκείµενους βι-
ολογικούς µηχανισµούς της παθογένειάς του. Ο 
ακριβής παθογενετικός µηχανισµός της δεν έχει 
πλήρως διευκρινιστεί, αλλά είναι πολύ πιθανό να 
οφείλεται σε γενετική βλάβη του πολυδύναµου 
αιµοποιητικού προγονικού κυττάρου που οδη-
γεί σε κλωνική εξάπλωση και αναστολή της δι-
αφοροποίησης του σε κάποιο στάδιο. Η αρχική 
µορφολογική ταξινόµησή της συµπληρώθηκε τις 
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τελευταίες δεκαετίες µε την αναγνώριση υπο-
οµάδων, που βασίζονται στην έκφραση γονιδίων, 
αντιγόνων ειδικών για τον κυτταρικό τύπο και το 
στάδιο διαφοροποίησης, καθώς και χρωµοσωµι-
κών ανωμαλιών (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006).

Η ΟΛΛ αποτελεί μία από τις κυριότερες αιμα-
τολογικές κακοήθειες που έχουν σοβαρές διατα-
ραχές στον οστικό μεταβολισμό. Γι’ αυτό το λόγο 
οι ερευνητές επικεντρώνονται κυρίως σε παιδιά 
με ΟΛΛ για την εξακρίβωση των μοριακών και 
παθοφυσιολογικών μηχανισμών οστεοπενίας και 
οστεοπόρωσης. Τα οστικά άλγη που αναφέρονται 
στο 21%-59% των παιδιών κατά τη διάγνωση της 
ΟΛΛ, οφείλονται κυρίως σε πίεση του περιοστέ-
ου. Τα λευχαιμικά κύτταρα (λεμφοβλάστες) φαί-
νεται πως διηθούν το περιόστεο με αποτέλεσμα 
το έντονο άλγος που είναι συχνότερο κατά τη δι-
άρκεια της ηµέρας και ευθύνεται κυρίως για την 
εμφάνιση χωλότητας. Οι αρθραλγίες εντοπίζονται 
κυρίως στα κάτω άκρα µε συχνότερη τη συµµετο-
χή της κατά γόνυ άρθρωσης. Η ίδια η νόσος ευθύ-
νεται για την άµεση ή έµµεση ενεργοποίηση των 
οστεοκλαστών μέσω μεταγωγέων από λεµφοβλά-
στες (Haddy TB, et al. 2001, Athanassiadou F, et 
al. 2005, Tragiannidis A, et al. 2006, Nachman JB. 
2006, Sala A. and Barr DR, 2007, Kaste SC 2008, 
Rogers P. 2008, Muszynska-Roslan K, et al. 2009). 

Στα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα για την 
αντιμετώπιση της ΟΛΛ δεσπόζουσα θέση κατέ-
χουν τα κορτικοστεροειδή που δρουν ως λεμφο-
λυτικά φάρμακα. Αν και έχουν σοβαρές ανεπιθύ-
μητες ενέργειες εντούτοις η έντονη κυτταρολυ-
τική τους δράση τόσο στα κακοήθη όσο και στα 
φυσιολογικά λεμφοκύτταρα τα καθιστούν ένα 
από τα σημαντικότερα αντινεοπλασματικά φάρ-
μακα στην ΟΛΛ. Τα κορτικοστεροειδή έχουν ενο-
χοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό για πρόκληση οστεο-
πενία-οστεοπόρωσης σε παιδιά με ΟΛΛ κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας και μετά την ολοκλήρωσή 
της. Η καταστολή της οστεοβλαστικής δραστηρι-
ότητας με παράλληλη αύξηση της οστικής απορ-
ρόφησης (μέσω δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεο-
ειδισμού) φαίνεται να αποτελεί το κυριότερο μη-
χανισμό πρόκλησης οστεοπενίας-οστεοπόρωσης 
από τα κορτικοστεροειδή. Η αρνητική δράση τους 
επί των νεφρών και λεπτού εντέρου με σημαντική 

μείωση των ποσοστών ασβεστίου που απορροφά-
ται έχει επισημανθεί ως ένας σημαντικός μηχανι-
σμός μείωσης της BMD. Πολλές φορές σε ασθε-
νείς με οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή εμ-
φανίζονται και μειωμένα επίπεδα γοναδοτρόπων 
ορμονών. Φαίνεται ότι η μείωση της BMD μέσω 
κορτικοστερoειδών σε παιδιά με ΟΛΛ είναι ένας 
πολυσύνθετος μηχανισμός που περιλαμβάνει κα-
ταστολή των μηχανισμών οστικής ανασύνθεσης, 
αύξηση των λιποκυττάρων στο μυελό των οστών 
και άμεσης δράσης επί των τροφικών αρτηριών 
του οστού (Haddy TB, et al. 2001, Τραγιαννίδης 
Α, και συν 2004, Athanassiadou F, et al. 2005, 
Yaris N, et al, 2005, Δόκος Χ και Μυρωνίδου-
Τζουβελέκη Μ 2008, Van der Sluis IM and Van 
der Heuvel-Eibrink MM, 2008).

Η μεθοτρεξάτη φαίνεται πως προκαλεί οστικά 
άλγη, οστεοπενία και οστεοπόρωση σε παιδιά με 
ΟΛΛ. Σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες, η με-
θοτρεξάτη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των 
οστεοβλαστών. Πειραματικές μελέτες σε κυττα-
ρικές σειρές λευχαιμικών κυττάρων έδειξαν την 
ανασταλτική δράση της βινκριστίνης, δανουρο-
βικίνης, ετοποσίδης και ασπαραγινάσης επί της 
σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι. Πρέπει να το-
νιστεί ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ μείω-
σης της BMD και αύξησης της αθροιστικής δόσης 
των αντινεοπλασματικών φαρμάκων. Διχογνωμία 
επικρατεί στο αν υφίσταται μείωση της της BMD 
μετά τη χημειοθεραπεία σε παιδιά με ΟΛΛ (Tρα-
γιαννίδης ΚΑ 2006, Sala A. and Barr DR, 2007, 
Kaste SC 2008). 

Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα 
πρόκλησης οστεοπενίας και οστεοπόρωσης σε 
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Εικ. 1: Είδη καταγμάτων (α) εγκάρσια, (β) σπειροειδή, 
(γ,ε) συντριπτικά, (δ) λοξά, (ζ) χλωρού ξύλου.
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παιδιά όχι μόνο με ΟΛΛ αλλά και άλλα νοσήμα-
τα όπως η οξεία και η χρόνια μυελογενής λευχαι-
μία. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι η 
μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων επηρεάζει 
την BMD στη περίοδο της εφηβείας και αποτε-
λεί αρνητικό παράγοντα για την επίτευξη της κο-
ρυφαίας οστικής μάζας (Taskinen M, et al, 2007, 
Bulent A, et al, 2009).

Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δια-
ταραχές οστικού μεταβολισμού σε παιδιά με 
Hodgkin και non-Hodgkin λέμφωμα. Aν και οι 
μελέτες είναι περιορισμένες, εντούτοις υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ των νοσημάτων και της εμφά-
νισης οστεοπενίας-οστεοπόρωσης. Ουσιαστικό 
ρόλο παίζουν τα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα 
σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικότερα η αθροι-
στική δόση στεροειδών (Aisenberg J, et al. 1998, 
Vassilopoulou-Sellin R, et al. 1999, Nyson K, et al. 
2001, Muszynska-Roslan K, et al. 2009). 

Η μέτρηση της BMD με τη βοήθεια της DEXA 
και η θεραπεία της οστεοπενίας-οστεοπόρωσης 
με συμπληρώματα ασβεστίου, βιταμίνης D και 
διφωσφονικών κρίνεται απαραίτητη σε παιδιά με 
κακοήθη νεοπλάσματα του αίματος. Αν και η χρή-
ση των διφωσφονικών βρίσκεται σε πρωταρχικό 
στάδιο εντούτοις ολοένα και περισσότερες κλι-
νικοεργαστηριακές μελέτες κρίνουν απαραίτητη 
τη χορήγησή τους σε παιδιά με χαμηλή BMD. 
Θα πρέπει η θεραπεία να αξιολογείται σύμφωνα 
με τους βιοχημικούς δείκτες οστικής εναλλαγής 
και την BMD. Η χορήγηση της τεριπαρατίδης και 
του ρενολικού στρόντιου δεν έχει εγκριθεί ακόμη 
σε παιδιά με οστεοπόρωση (Carpenter PA et al, 
2007, Lethaby C, et al 2007).

Αιματολογικές κακοήθειες και πρόκληση
    καταγμάτων

Εξ ορισμού το κάταγμα αποτελεί τη μερική ή 
πλήρη λύση της συνέχειας του οστού. Υπάρχουν 
διάφορα είδη καταγμάτων που ταξινομούνται 
ανάλογα με την ένταση της βίας που τα προκάλε-
σε (βίαια και παθολογικά κατάγματα), τον τρόπο 
δράσης της βίας (άμεσα, έμμεσα), τη φορά που 
έχει η γραμμή του κατάγματος σε σχέση με τον 

επιμήκη άξονα (εγκάρσια, λοξά ή σπειροειδή, υπό 
σύνθλιψη) και τη φύση του (κλειστά, ανοικτά) 
(Εικ.1). Η επούλωση του κατάγματος είναι μία 
αργή και προοδευτική διαδικασία όπου ο οστίτης 
ιστός μέσω τεσσάρων σταδίων αναγεννάται και 
τελικώς επουλώνεται (Dokos C. and Mironidou-
Tzouveleki M, 2008). Αδρώς τα στάδια περιλαμ-
βάνουν:

 Δημιουργία αιματώματος, παρουσία φλεγμο-1. 
νής και αγγειογένεσης
 Δημιουργία χόνδρου με ελάχιστες επασβε-2. 
στώσεις
 Νέκρωση του χόνδρινου τμήματος και δημι-3. 
ουργία νέου οστού
Αναδιαμόρφωση του οστού4. 

Μελέτες σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες 
έδειξαν ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών με πρό-
κληση καταγμάτων. Τα λεμφοκύτταρα φαίνεται 
ότι διηθούν τη φλοιώδη μοίρα του οστίτη ιστού 
και επάγουν την οστική απορρόφηση. Σε βιοψίες 
οστών παιδιών κυρίως με ΟΛΛ έχουν ανευρεθεί 
αυξημένα ποσοστά οστεοκλαστών. Υπολογίζεται 
ότι το 14-39% των παιδιών με ΟΛΛ έχουν υπο-
στεί κάταγμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
(Nachman JB. 2006, Ηögler W, et al. 2007, Rogers 
P. 2008).

Το ερώτημα που εγείρεται στην πρόκληση κα-
τάγματος είναι η σχέση της BMD με την πιθανό-
τητα κατάγματος στη θεραπεία αιματολογικών 
κακοηθειών. Μελέτες θέλουν πιο σημαντικές τις 
μεταβολές των επιπέδων της BMD στη περίοδο 
χημειοθεραπείας σε παιδιά με αιματολογικά νε-
οπλάσματα από τον απόλυτο αριθμό της BMD. 
Ιδιαίτερα στα κατάγματα, η μικροαρχιτεκτονική 
του οστίτη ιστού παίζει σημαντικό ρόλο για την 
πρόκλησή τους (Bianchi ML, 2007, Ηögler W, et 
al. 2007, Van der Sluis IM and Van der Heuvel-
Eibrink MM, 2008). 

Έτσι θα πρέπει τα παιδιά με ΟΛΛ και άλλες αι-
ματολογικές κακοήθειες να ελέγχονται για την 
BMD παράλληλα με ιδιαίτερη προσοχή σε τραυ-
ματισμούς και πτώσεις που προκαλούν κατάγ-
ματα. Mελέτη από τους Van der Sluis ΙΜ et al. 
(2002) έδειξε το δεκαπλάσιο κίνδυνο που έχουν 
τα παιδιά με χαμηλή BMD για πρόκληση καταγ-
μάτων. Φαίνεται ότι το παθοφυσιολογικό υπόβα-
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θρο των αιματολογικών κακοήθειων επηρεάζει το 
μυοσκελετικό σύστημα όχι μόνο κατά τη διάρκεια 
της νόσου αλλά και μετά την αποθεραπεία της. 
Μακροχρόνιες κλινικές μελέτες υποδεικνύουν 
τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης καταγμάτων 
πολύ μετά τη χημειοθεραπεία. Γι’ αυτό απαιτείται 
να αντιμετωπιστεί έγκαιρα τόσο η μειωμένη BMD 
στην παιδική ηλικία όσο και η πιθανότητα των κα-
ταγμάτων (Van der Sluis IM, et al, 2002, Bianchi 
ML 2007, Ηögler W, et al. 2007, Van der Sluis IM 
and Van der Heuvel-Eibrink MM, 2008).

Συμπερασματικά οι αιματολογικές κακοήθειες 
της παιδικής ηλικίας μεταβάλλουν τους μηχανι-
σμούς οστικής ανακατασκευής με αποτέλεσμα 
τη μείωση της ΒΜD, πρόκληση οστεοπενίας-
οστεοπόρωσης και καταγμάτων. Έτσι οι ειδικοί 
Ορθοπαιδικοί στη μυοσκελετική ογκολογία και 
Παιδίατροι στην αιματολογία-ογκολογία θα πρέ-
πει είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε εναλλαγές του 
οστικού μεταβολισμού για την αποφυγή άμεσων 
και μακροχρόνιων επιπλοκών τόσο του νοσήμα-
τος όσο και της χημειοθεραπείας που υφίστανται 
τα παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες. 

Abstract

Bone metabolism and risk of fracture in chil-
dren with hematological malignancies 

Τragiannidis A, Dokos C, Athanasiadou-Pipe-
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Alterations of bone metabolism with significant 
decline of bone mineral density is observed in chil-
dren with hematological malignancies such as acute 
lymphoblastic leukemia, myelogenic leukemias and 
lymphomas. This study examines the mechanism 
underlying osteopenia and osteoporosis in children 
with hematological malignancies. Disturbances of 
normal bone remodeling process seem to increase 
the risk of bone fracture. Therefore it is vital to fol-
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density induced by hematological malignancies. 
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Περίληψη
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Εισαγωγή

Η αρθροσκόπηση ισχίου θεωρούνταν για πολ-
λά χρόνια μια «εξωτική» χειρουργική επέμβαση. 
Ο Burman, το 1931, είχε γράψει ότι «είναι ολοφά-
νερα αδύνατο να τοποθετήσει κανείς μία βελόνα 
ανάμεσα στη μηριαία κεφαλή και την κοτύλη». Η 
εφαρμογή της αρθροσκοπικής τεχνικής στο ισχίο 
καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοι-
πες μεγάλες αρθρώσεις, λόγω της σχετικής δυ-
σκολίας προσπέλασης και της στενής συνάφειας 
με το ισχιακό, έξω μηροδερματικό νεύρο, καθώς 
και άλλα γειτονικά αγγειονευρώδη στοιχεία. Έτσι, 
το ισχίο έτυχε μικρότερης προσοχής, ειδικά στον 
τομέα της αθλητιατρικής, με τις περισσότερες πε-
ριπτώσεις συμπτωματικών ασθενών να χαρακτη-
ρίζονται ως περιπτώσεις «πρώιμης αρθρίτιδας».  

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια οι βελτιωμένες 
διαγνωστικές τεχνικές, όπως η μαγνητική τομο-
γραφία με ή χωρίς σκιαστικό, έδωσαν νέα διάστα-
ση και βοήθησαν στην ανίχνευση αγνώστων μέχρι 
τώρα παθήσεων στο ισχίο. Επίσης, ο σχεδιασμός 
νέων εργαλείων, οι νέες τεχνικές έλξης και διά-
στασης της άρθρωσης και η καλύτερη γνώση για 
την τοποθέτηση του ασθενή καθώς και της το-
ποθεσίας των αρθροσκοπικών πυλών (Khanduja 
and Villar, 2006, Παπαβασιλείου και συν, 2008) 
οδήγησε στην ευρύτερη χρήση της μεθόδου.

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι ενδείξεις για 
αρθροσκοπική χειρουργική του ισχίου, βασισμέ-
νες στην πρόσφατη βιβλιογραφία και την εμπει-
ρία των συγγραφέων.

Ρήξη επιχειλίου χόνδρου

Η λειτουργία του επιχείλιου χόνδρου έγκειται 
στην ενίσχυση της σταθερότητας, τη διατήρηση 
της επαλληλίας της άρθρωσης και της σταθε-
ροποίησης του γειτνιάζοντα αρθρικού χόνδρου 
(Ferguson et al, 2003). Έχει προταθεί ότι ο επι-
χείλιος χόνδρος αποτελεί τη συνέχεια του αρ-
θρικού χόνδρου της κοτύλης (Seldes et al, 2001), 
έτσι ώστε οι ρήξεις του συσχετίζονται σε μεγά-
λο βαθμό με τις χόνδρινες βλάβες. Η συχνότερη 
εντόπιση μιας τέτοιας βλάβης είναι η περιοχή της 

σταδιακής μετάβαση του επιχειλίου στον αρθρικό 
χόνδρο ή “watershed zone” («αδιάβροχη ζώνη») 
(McCarthy et al, 2001). Βλάβη του επιχείλιου χόν-
δρου σε αυτό το σημείο έχει ως αποτέλεσμα την 
αποσταθεροποίηση του γειτνιάζοντος αρθρικού 
χόνδρου, επιτρέποντας τη δίοδο του αρθρικού 
υγρού κάτω από αυτόν. Ο τελευταίος αποκολ-
λάται από το υποχόνδριο οστούν, δημιουργώ-
ντας την πλέον πρώιμη οστεοαρθριτική βλάβη 
στην άρθρωση (Εικ 1). Έχουν ταυτοποιηθεί πέ-
ντε αιτίες ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου. Αυτές 
περιλαμβάνουν το τραύμα (Dameron, 1959), τη 
μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (Beck et al, 2005), 
τη θυλακική χαλάρωση (Philippon, 2001), τη δυ-
σπλασία (Byrd and Jones, 2003) και την εκφύλιση 
(Kelly et al, 2005).

Ο στόχος της αρθροσκοπικής αντιμετώπισης 
της ρήξης του επιχείλιου χόνδρου είναι η εξάλει-
ψη των ασταθών κρημνών αυτού, μέσω μερικής 
εκτομής ή συρραφής. Ο τελικός σκοπός είναι η 
εξάλειψη του πόνου, η αποκατάσταση της φυσι-
ολογικής ανατομίας και η πρόληψη βλαβών στον 
αρθρικό χόνδρο της κοτύλης. Η μερική εκτομή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με αρθροσκοπικές 
λαβίδες ή συσκευή διαθερμίας, ενώ η συρραφή 
με ειδικά αρθροσκοπικά ράμματα (Εικ. 2) (Miller 
et al, 2009). Η απόσπαση του επιχείλιου χόνδρου 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με επανα-καθήλωση 
αυτού με οστικές άγκυρες.
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Εικόνα 1: Βλάβη του επιχείλιου χόνδρου με συνοδό 
αποκόλληση του αρθρικού χόνδρου (βέλος) (ΜΚ: μη-
ριαία κεφαλή, ΑΧΚ: αρθρικός χόνδρος κοτύλης, ΕΧ: 

επιχείλιος χόνδρος) [αρχείο συγγραφέων]



Έχει αναφερθεί βελτίωση των συμπτωμάτων στο 
80% των ασθενών μετά από αρθροσκοπική απο-
κατάσταση ρήξης επιχείλιου χόνδρου όταν δεν συ-
νυπάρχουν βλάβες στον αρθρικό χόνδρο (Chiron, 
2006). Σε μια μελέτη των Espinosa και συν (2006) 
συγκρίθηκε μια ομάδα ασθενών που υποβλήθηκε 
σε μερική εκτομή επιχειλίου χόνδρου με μια δεύτε-
ρη ομάδα όπου οι συγγραφείς προέβησαν σε επα-
νακαθήλωση αυτού, και τα αποτελέσματα έδειξαν 
ταχύτερη και καλύτερη αποκατάσταση στη δεύτε-
ρη ομάδα σε παρακολούθηση δύο ετών. Μία άλλη 
μελέτη των Bryan και συν (2003) αξιολογώντας 
400 περιπτώσεις με αρθροσκοπική αντιμετώπιση 
ρήξης επιχειλίου χόνδρου έδειξε ενθαρρυντικά με-
σοπρόθεσμα αποτελέσματα.

Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση

Η έννοια της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης 
εισήχθη αρχικά από το Murray (1965), ενώ οι 
Stulberg και συν (1975) πρώτοι περίγραψαν την 
παραμόρφωση «δίκην σκανδάλης» (pistol-grip 
deformity) του εγγύς μηριαίου. Ακολούθως, ο 
Harris (1986) σύνδεσε αιτιολογικά παθήσεις της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας του ισχίου με την 
οστεοαρθρίτιδα στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, η θε-
ωρία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης ως μηχα-
νικό αίτιο πρόκλησης οστεοαρθρίτιδας καθιερώ-
θηκε από τις εργασίες των Ito και συν (2001) και 
Ganz και συν (2003).

Ως μηροκοτυλιαία πρόσκρουση ορίζεται η παθο-

21Ορθοπαιδική, 22, 3, 2009

Εικόνα 2: Τεχνική συρραφής επιχείλιου χόνδρου με αρθροσκοπικά ράμματα τύπου FastFix (Smith & Nephew Inc., 
Endoscopy Division, Andover, Massachusetts). A: εκτίμηση της βλάβης, Β: εισαγωγή του εργαλείου που φέρει τα 

ράμματα, Γ: τελική τοποθέτηση ραμμάτων, Δ: τελικό αποτέλεσμα συρραφής (ΜΚ: μηριαία κεφαλή, ΕΧ: επιχείλιος 
χόνδρος, ΑΧΚ: αρθρικός χόνδρος κοτύλης) [αρχείο συγγραφέων]



λογική επαφή και προστριβή μεταξύ της συμβολής 
μηριαίας κεφαλής – αυχένα και του χείλους της 
κοτύλης. Η παθολογική αυτή επαφή εμφανίζεται 
σε ασθενείς με παθολογική μορφολογία του εγγύς 
μηριαίου ή/ και της κοτύλης, ή σε άτομα με φυσιο-
λογική μορφολογία αλλά υπερβολικό εύρος κίνη-
σης της άρθρωσης. Συνήθως (έως και το 90% των 
περιπτώσεων κατά την εμπειρία μας) η μορφολογία 
αυτή παρατηρείται και στα δύο ισχία. Η επαφή αυτή 
παρατηρείται μεταξύ του πρόσθιου / έξω τμήματος 
της συμβολής αυχένα – μηριαίας κεφαλής, που 
προσκρούει στο πρόσθιο χείλος της κοτύλης. Η 
επαναλαμβανόμενη αυτή προστριβή, συχνά οδηγεί 
σε βλάβη του επιχειλίου και αρθρικού χόνδρου.

Ο Ganz και συν (2003) περίγραψαν δύο ξεχω-
ριστούς τύπους μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. 
Την προστριβή τύπου pincer (πρόσκρουση δίκην 

«τανάλιας» ή «δαγκάνας») που συμβαίνει σαν 
αποτέλεσμα της πρόσθιας υπερκάλυψης της κο-
τύλης ή της μεγάλης πρόσθιας απόκλισής της, 
και η τύπου cam (πρόσκρουση λόγω μηριαίας 
υπερόστωσης) που συμβαίνει όταν υπάρχει απώ-
λεια της σφαιρικότητας της μηριαίας κεφαλής, η 
οποία προσκρούει στο πρόσθιο χείλος της κοτύ-
λης, ιδιαίτερα κατά την κάμψη και έσω στροφή 
του ισχίου, ασκώντας έτσι επαναλαμβανόμενα 
συμπιεστικά και, κυρίως, διατμητικά φορτία στο 
όριο επιχειλίου – αρθρικού χόνδρου. Η μη σφαι-
ρική μηριαία κεφαλή δημιουργείται από δομικές 
ανωμαλίες του όφσετ, συνήθως περιγραφόμενη 
σαν παραμόρφωση δίκην λαβής πιστολιού του 
μηριαίου αυχένα (Klaue et al, 1991). Πιστεύουμε 
ότι συνήθως συνυπάρχει μικτή παθολογία τύπου 
cam και pincer.
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Εικόνα 3: Βλάβη μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. (Α: μηριαία υπερόστωση (CAM), Β: επαναφορά της φυσιολογικής 
ανατομικής μετά την αφαίρεση της βλάβης, Γ: βλάβη τύπου «τανάλιας» (pincer), Δ: εικόνα μετά την κοτυλοπλα-

στική (ΜΚ: μηριαία κεφαλή, ΑΜΣ: αυχενο – μηριαία συμβολή, ΑΘ: αρθρικός θύλακος, ΚΔ: κοτυλιαίας δακτύλιος) 
[αρχείο συγγραφέων]



Ο στόχος της αρθροσκοπικής αντιμετώπισης 
είναι η αφαίρεση οστικού τμήματος στη συμβολή 
αυχένος – κεφαλής του μηριαίου για πρόσκρουση 
τύπου cam και η κοτυλοπλαστική για πρόσκρου-
ση τύπου pincer, που αποκαθιστά τη φυσιολογική 
μηχανική του ισχίου στις ακραίες κινήσεις, καθώς 
και η ταυτόχρονη αποκατάσταση της βλάβης 
που συνυπάρχει στον επιχείλιο χόνδρο (Εικ. 3) 
(Tzaveas and Villar, 2008). Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα την εξάλειψη του μικροτραύματος στην πρό-
σθια παρυφή της κοτύλης, και έτσι, δυνητικά, επι-
βραδύνει την πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας στους 
νέους ασθενείς (Bare et al, 2005). 

Οι Stahelin και συν (2008) μελέτησαν την απο-
κατάσταση του μηριαίου “όφσετ” σε 22 ασθενείς 
που αντιμετωπίσθηκαν αρθροσκοπικά, μελε-
τώντας απεικονιστικές εξετάσεις και το κλινι-
κό αποτέλεσμα, βάσει κλιμάκων αξιολόγησης. 
Διαπίστωσαν ότι το μηριαίο “όφσετ” μπορεί να 
αποκατασταθεί με ακρίβεια με την αρθροσκοπι-
κή τεχνική στη θεραπεία της βλάβης της κοτυλο-
μηριαίας προστριβής. Oι Larson και συν (2008) 
ανάφεραν τα πρώιμα αποτελέσματά τους από 
την αρθροσκοπική αφαίρεση της βλάβης της κο-
τυλο-μηριαίας πρόσκρουσης σε 96 ασθενείς (100 
ισχία). Διαπίστωσαν ότι το 75% των ασθενών πα-
ρουσίασε καλά έως άριστα αποτελέσματα με ελά-
χιστο χρόνο παρακολούθησης ενός έτους. Μία 
πρόσφατη μελέτη (Bardakos et al, 2008) σύγκρινε 
τα αποτελέσματα δύο ομάδων ασθενών, οι οποί-
οι εμφάνιζαν βλάβη κοτυλο-μηριαίας πρόσκρου-
σης. Η πρώτη ομάδα υποβλήθηκε σε αφαίρεση 
της βλάβης, ενώ η δεύτερη όχι. Τα αποτελέσματα 
συγκρίθηκαν και διαπιστώθηκε στατιστικά σημα-
ντική διαφορά στη βελτίωση των συμπτωμάτων, 
με καλύτερα αποτελέσματα στην ομάδα με αφαί-
ρεση της βλάβης της προστριβής.

Βλάβες στον αρθρικό χόνδρο

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου που δεν έχει 
ακόμα αποσπασθεί, όπως ο χόνδρινος διαχωρι-
σμός που προχωρά προς μία επίσημη αποπετάλω-
ση, δημιουργία ελεύθερου χόνδρινου κρημνού και 
υποχόνδρια κύστη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

παρατηρηθούν με τις διαθέσιμες μη – επεμβατικές 
τεχνικές (μαγνητική τομογραφία) (Khanduja και 
Villar, 2006). Η μαγνητική τομογραφία με χρήση 
σκιαγραφικού βοηθά στην καλύτερη απεικόνιση 
του επιχειλίου και ιδιαίτερα του αρθρικού χόν-
δρου, σε σχέση με την απλή μαγνητική τομογρα-
φία, με ευαισθησία και ειδικότητα της τάξης του 
90% και 91% αντίστοιχα (Czerny και συν, 1996). 
Εντούτοις, η αρθροσκόπηση ισχίου παραμένει το 
καλύτερο διαγνωστικό μέσο.

Στις διαθέσιμες τεχνικές για τη θεραπεία των 
πρώιμων αυτών χόνδρινων διαχωρισμών περι-
λαμβάνονται η «συγκόλληση» ή / και ομαλοποίη-
ση με συσκευή ραδιοσυχνοτήτων (radiofrequency 
probe) ή αρθροσκοπικό ξέστρο (shaver), ενώ οι 
μεγάλοι, ασταθείς κρημνοί αφαιρούνται και διε-
ξάγεται η τεχνική των μικροκαταγμάτων στο υπο-
χόνδριο οστούν (Εικ. 4). Μία νέα, υποσχόμενη τε-
χνική είναι αυτή της συγκόλλησης των χόνδρινων 
κρημνών με τη χρήση ινικής (Τζαβέας και Villar, 
2009) (Εικ. 5). Το αποτέλεσμα της θεραπείας αυ-
τών των βλαβών εξαρτάται κυρίως από το πόσο 
σύντομα τίθεται η διάγνωση και την έκταση της 
βλάβης.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες για 
τις χόνδρινες βλάβες εκτός από κάποιες με μικρές 
σειρές περιπτώσεων. Οι Philippon και συν (2007) 
ανάφεραν μερική πλήρωση και διόρθωση των πε-
ριοχών στις οποίες διεξήγαγαν μικροκατάγματα 
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Εικόνα 4: Τεχνική μικροκαταγμάτων σε χόνδρινο έλ-
λειμμα της κοτύλης (ΜΚ: μηριαία κεφαλή, ΑΧΚ: αρ-

θρικός χόνδρος κοτύλης) [αρχείο συγγραφέων]
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Εικόνα 6: Ξένο σώμα στο περιφερικό διαμέρισμα της 
κοτύλης (βέλος) (ΑΘ: αρθρικός θύλακος, ΕΧ: επιχείλι-
ος χόνδρος, ΜΚ: μηριαία κεφαλή) [αρχείο συγγραφέ-

ων]

Εικόνα 7: Σύμφυση του αρθρικού θυλάκου στον επιχεί-
λιο χόνδρο: αποκόλληση με συσκευή διαθερμίας (ΜΚ: 

μηριαία κεφαλή, ΑΘ: αρθρικός θύλακος, ΕΧ: επιχείλιος 
χόνδρος) [αρχείο συγγραφέων]

Εικόνα 5: Τεχνική χρήσης ινικής (Α: Εκτίμηση της βλάβης – “wave sign”, Β: έγχυση της ινικής μέσω βελόνης, Γ: 
καθήλωση του χόνδρινου κρημνού με αρθροσκοπική λαβίδα, Δ: η εικόνα μετά την πήξη της ινικής (ΜΚ: μηριαία 
κεφαλή, ΕΧ: επιχείλιος χόνδρος, ΑΧΚ: αρθρικός χόνδρος κοτύλης, ΑΘ: αρθρικός θύλακος) [αρχείο συγγραφέων]
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σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επαναληπτική 
αρθροσκόπηση. Σε εννέα ασθενείς η πλήρωση 
με χόνδρο έφτασε το 91% της περιοχής μετά από 
20 μήνες (εύρος 25% έως 100%). Ένας ασθενής 
με πλήρωση του 25% της περιοχής υποβλήθηκε 
τελικά σε ολική αρθροπλαστική ισχίου 66 μήνες 
μετά την αρχική επέμβαση. 

Ο McCarthy (2004) ανάφερε ότι τα αποτελέ-
σματα των ασθενών εξαρτιόταν άμεσα από το 
στάδιο ή το βαθμό των βλαβών του επιχείλιου 
και αρθρικού χόνδρου παρατηρώντας ότι οι ρή-
ξεις του επιχείλιου χόνδρου ήταν η πιο κοινή αι-
τία για τα μηχανικά συμπτώματα του ισχίου. Οι 
ρήξεις συμβαίνουν στην πρόσθια μοίρα του, και 
συνήθως συνδυάζονται με χόνδρινες βλάβες, και 
η σοβαρότητα των χόνδρινων αυτών βλαβών 
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το αποτέλεσμα 
της επέμβασης. Η πιο συχνά παρατηρημένη χόν-
δρινη βλάβη είναι αυτή, στην «αδιάβροχη ζώνη» 
(watershed zone), που αποτελείται από μία ρήξη 
του επιχείλιου χόνδρου με διαχωρισμό του από 
την αρθρική επιφάνεια στο σημείο συνένωσης 
επιχειλίου με τον αρθρικό χόνδρο. Ο συγγραφέας 

επίσης υπογραμμίζει ότι η δυσκολία ανίχνευσης 
των βλαβών αυτών με συντηρητικά μέσα και η 
σημασία της αντιμετώπισής τους στο τελικό απο-
τέλεσμα δικαιολογούν τη διενέργεια αρθροσκό-
πησης ισχίου.

Παθήσεις του αρθρικού υμένα

Η αρθροσκόπηση επιτρέπει τη διάγνωση και 
θεραπεία καταστάσεων που επηρεάζουν τον αρ-
θρικό υμένα όπως η λαχνοοζώδης υμενίτιδα, η 
υμενική χονδρομάτωση, η ρευματοειδής αρθρίτι-
δα και οι αρθροπάθειες από εναπόθεση κρυστάλ-
λων (Krebs, 2003). Ως διαγνωστικό εργαλείο 
η αρθροσκόπηση επιτρέπει τη λήψη βιοψίας με 
μεγάλη ακρίβεια, κατόπιν επισκόπησης του πε-
ρισσότερο φλεγμονώδους ιστού (Eriksson et al, 
1986). Θεραπευτικά, μπορεί να διενεργηθεί υμε-
νεκτομή αρθροσκοπικά και αφαίρεση χόνδρινων 
και οστεοχόνδρινων ελευθέρων σωμάτων (Sekiya 
et al, 2000). 

Εικόνα 8: Αρθροσκοπικές εικόνες βλάβης 
του στρογγύλου συνδέσμου. Α: πλήρης 
ρήξη στρογγύλου συνδέσμου μετά από 

τραυματισμό, β: μερική ρήξη στρογγύλου 
συνδέσμου (βέλος) (ΜΚ: μηριαία κεφα-

λή, ΚΒ: κοτυλιαίος βόθρος)
 [αρχείο συγγραφέων]
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Οι Boyer και Dorfmann (2008) πρόσφατα δη-
μοσίευσαν μία σειρά 111 ασθενών που αντιμετω-
πίσθηκαν αρθροσκοπικά με καλά και άριστα απο-
τελέσματα στην πλειονότητα των ασθενών.

Ελεύθερα σωμάτια

Τα ελεύθερα σωμάτια μπορεί να είναι υπεύθυνα 
για συμπτώματα όπως αίσθημα μπλοκαρίσματος 
ή πόνου στο ισχίο. Ο αιτιολογικός παράγοντας 
μπορεί να είναι η υμενική οστεοχονδρωμάτωση, 
η νόσος Perthes, η διαχωριστική οστεοχονδρίτι-
δα και το τραύμα (εξάρθρημα ισχίου – κάταγμα 
Pimpkin) (Krebs, 2003). Τα ελεύθερα σωμάτια 
συνήθως ανιχνεύονται με τις ακτινολογικές εξε-
τάσεις όταν περιέχουν ασβέστιο, ενώ μπορεί να 
μη γίνονται αντιληπτά στη μαγνητική τομογρα-
φία (Potter et al, 1994). Οι Mullis και συν (2006) 
ανάφεραν την ύπαρξη αρθροσκοπικά ανιχνεύσι-
μων ενδαρθρικών ελεύθερων σωματίων σε ασθε-
νείς με εξάρθρημα ισχίου ή κάταγμα κοτύλης, κα-

ταστάσεις οι οποίες σε διαφορετική κατάσταση 
θα αντιμετωπίζονταν χωρίς εγχείρηση. Οι ίδιοι 
συγγραφείς σε μελέτη με 36 ασθενείς συμπέραναν 
ότι τα ελεύθερα σωμάτια βρίσκονται συνήθως εν-
δαρθρικά μετά από την κλειστή θεραπεία εξαρ-
θρήματος ισχίου ή κατάγματος κοτύλης, ακόμα κι 
αν οι ακτινογραφίες είναι αρνητικές (Εικ. 6). 

Συμφυτική θυλακίτιδα του ισχίου

Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές (Mont et 
al, 1999, McGrory and Endrizzi, 2000) ασθενών 
με συμφυτική θυλακίτιδα του ισχίου, στους οποί-
ους παρατηρήθηκε παρόμοια συμπτωματολογία 
μειωμένης κινητικότητας και πόνου με περιπτώ-
σεις συμφυτικής θυλακίτιδας του ώμου. Στις περι-
πτώσεις αυτές, και σε αποτυχία της συντηρητικής 
αγωγής μπορεί να εξετασθεί η εναλλακτική λύση 
της αρθροσκόπησης, αν και τα αποτελέσματα της 
βιβλιογραφίας δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα (Εικ. 7).

Εικόνα 9: Αρθροσκοπική εικόνα
 επιφανειακής αρθροπλαστικής ισχίου

 [αρχείο συγγραφέων]
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Εικόνα 10: Επεμβάσεις στο οστεοαρθριτικό ισχίο. 
Α: αφαίρεση κεντρικού οστεόφυτου, Β: οστεοποι-
ημένος επιχείλιος χόνδρος, Γ: μετά την απόξεση 
(ΜΚ: μηριαία κεφαλή, ΚΒ: κοτυλιαίος βόθρος) 

[αρχείο συγγραφέων]

Εικόνα 11: Αρθροσκοπικές εικόνες του τένο-
ντα του λαγονοψοίτη μετά την αποκάλυψή 

του [αρχείο συγγραφέων]
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Στρογγύλος σύνδεσμος

Η λειτουργία του στρογγύλου συνδέσμου απο-
τελεί από παλιά ένα αμφιλεγόμενο θέμα, με την 
άποψη ότι απλά αποτελεί ένα ανατομικό υπόλειμ-
μα να έρχεται σε αντίθεση με τους υποστηρικτές 
της σημαντικής εμβιομηχανικής του δράσης για 
την άρθρωση του ισχίου (Bardakos and Villar, 
2009). Η αρθροσκόπηση ισχίου έχει επιτρέψει την 
αναγνώριση του στρογγύλου συνδέσμου ως αίτιο 
άλγους και μηχανικών συμπτωμάτων στο ισχίο, 
όπως μπλοκάρισμα ή αστάθεια (Εικ. 8) (Rao et al, 
2001, Byrd and Jones, 2004, Yamamoto et al, 2008). 
Οι ρήξεις του στρογγύλου συνδέσμου μπορεί να 
είναι τραυματικές ή εκφυλιστικές. Οι Philippon και 
Villar έχουν αναφέρει την αρθροσκοπική ανακα-
τασκευή του στρογγύλου συνδέσμου με μόσχευ-
μα από τη λαγονοκνημιαία ταινία σε πτωματικά 
παρασκευάσματα (Bardakos and Villar, 2009). Σε 
περιπτώσεις μερικής ρήξης του στρογγύλου συν-
δέσμου μπορούμε να διεξάγουμε ρίκνωσή του με 
εύκαμπτο αρθροσκοπικό ηλεκτροκαυτήρα τύπου 
e-flex (Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division, 
Andover, Massachusetts).

Οστεονέκρωση της κεφαλής του μηριαίου

Η αρθροσκόπηση υποβοηθά στην καλύτερη 
αξιολόγηση των βλαβών στην επιφάνεια της μη-
ριαίας κεφαλής καθώς και στην ταξινόμηση της 
νόσου και στην αντιμετώπιση της συνυπάρχου-
σας ενδαρθρικής παθολογίας (χόνδρινων βλαβών 
ή ελευθέρων σωματίων) αλλά και αυξάνει την 
ακρίβεια προσπέλασης στην πάσχουσα περιοχή 
(Παπαβασιλείου και συν, 2009).

Σηπτική αρθρίτιδα

Η θεραπεία της σηπτικής αρθρίτιδας του ισχί-
ου απαιτεί επιμελή έκπλυση και καθαρισμό 
(debridement) της άρθρωσης. Με την αρθρο-
σκοπική πλύση αποφεύγεται η νοσηρότητα μιας 
ανοικτής επέμβασης, όπως και στην αρθροσκοπι-
κή έκπλυση του γόνατος (Bould et al, 1993). Η 
τεχνική επίσης επιτρέπει τη λήψη βιοψίας / καλ-
λιέργειας σε αμφίβολες περιπτώσεις (DeAngelis 
and Busconi, 2003). 

Εικόνα 12: Κροτούν ισχίο. Α: αποκάλυψη της 
λαγονοκνημιαίας ταινίας, Β: επιμήκυνση της 
λαγονοκνημιαίας ταινίας με τομή τύπου «Υ» 

[αρχείο συγγραφέων]
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Διαγνωστική αξία μετά από αρθροπλαστική 
ισχίου

Η αρθροσκόπηση ισχίου μπορεί να προσφέρει 
πολύτιμες πληροφορίες σε αμφίβολες περιπτώ-
σεις σηπτικής φλεγμονής αρθροπλαστικής ισχίου 
μέσω της λήψης υλικού για βιοψία και καλλιέρ-
γεια, καθώς και σε περιπτώσεις με πρώιμη χαλά-
ρωση των προθέσεων όπου το σπινθηρογράφημα 
δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες (Εικ 
9). Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις αρθροσκοπικής 
αφαίρεσης ελευθέρων σωμάτων ή debris από την 
περιοχή ανάμεσα στις προθέσεις ολικής αρθρο-
πλαστικής ισχίου (Vakili et al, 1980, Nordt et al, 
1987). 

Οστεοαρθρίτιδα

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις η αρθροσκοπι-
κή παρέμβαση στην οστεοαρθρίτιδα του ισχίου 
περιλαμβάνει την οστεοφυτεκτομή, τα μικρο-
κατάγματα, αφαίρεση των ελευθέρων σωμάτων, 
την αφαίρεση της βλάβης μηροκοτυλιαίας πρό-
σκρουσης και την απόξεση των χόνδρινων κρη-
μνών (shaving) και ευρείας θυλακοτομής για να 
αυξηθεί το εύρος κίνησης της άρθρωσης (Εικ. 
10) (Samspon, 2006). Μεγάλη σημασία μπορεί 
επίσης να έχει στην εκτίμηση των βλαβών στον 
νεανικό ασθενή με αρθριτικό ισχίο, προκειμένου 
να αποφασισθεί η οριστική θεραπεία, καθώς εί-
ναι γνωστό ότι τα ακτινολογικά ευρήματα στην 
οστεοαρθρίτιδα δεν συμβαδίζουν πάντα με αυτά 
της αρθροσκόπησης (McCarthy and Lee, 2004). 
Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι τόσο ο χει-
ρουργός όσο και ο ασθενής θα πρέπει να έχουν 
ρεαλιστικούς στόχους σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εξωαρθρικές παθήσεις

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη 
εξέλιξη και στην αρθροσκοπική αντιμετώπιση 
εξωαρθρικών αιτιών πόνου γύρω από το ισχίο. Η 
τροχαντηρίτιδα (φλεγμονή του ορογόνου θυλά-
κου του μείζονα τροχαντήρα) που δεν υποχωρεί 

με συντηρητικά μέσα αποτελεί ένδειξη για ενδο-
σκοπική χειρουργική: μέσω δύο αρθροσκοπικών 
πυλών εκατέρωθεν του μείζονα τροχαντήρα γίνε-
ται επισκόπηση και αφαίρεση του θυλάκου (Fox, 
2002, Wiese et al, 2004). Η τενοντίτιδα του λαγο-
νοψοίτη μπορεί να αποτελέσει αίτιο πόνου ειδικά 
στους αθλητές: ο τένοντας μπορεί να προσεγγι-
σθεί αρθροσκοπικά μέσα από το περιφερικό διαμέ-
ρισμα, όπου γίνεται τενοντοτομή ή απλά απελευ-
θέρωση από τα γύρω μαλακά μόρια (Ilizaliturri, 
2009) (Εικ. 11). Το κροτούν ισχίο οφειλόμενο 
είτε σε πρόσκρουση του λαγονοψοίτη στο λαγο-
νο-κτενιαίο όγκωμα ή στη μηριαία κεφαλή, είτε 
σε πρόσκρουση της λαγονοκνημιαίας ταινίας ή 
του μείζονα γλουτιαίου στο μείζονα τροχαντήρα, 
μπορούν τώρα να αντιμετωπισθούν αρθροσκο-
πικά, με διατομή, επιμήκυνση ή και απελευθέρω-
ση από τα γύρω μαλακά μόρια (Ilizaliturri et al, 
2005) (Εικ. 12). 

Συμπεράσματα

Η αρθροσκόπηση ως καινούργιο όπλο στη φα-
ρέτρα του χειρουργού ισχίου έρχεται να συμπλη-
ρώσει το φάσμα των αρθροσκοπικών τεχνικών των 
μεγάλων αρθρώσεων έχοντας αναγνωρισθεί πλέ-
ον ως μια άκρως επιτυχημένη επέμβαση. Καθώς 
τα χειρουργικά εργαλεία για την αρθροσκόπηση 
ισχίου εξελίσσονται και η χειρουργική εμπειρία 
αυξάνει δημιουργείται έδαφος για νέες προσδοκί-
ες.  Η κατασκευή νέων εργαλείων κατάλληλων δι-
αμέτρων και γωνιών, αρθροσκοπικών ραμμάτων, 
οστικών αγκυρών καθώς και υποστηρικτικών 
συσκευών, έχουν καταστήσει δυνατές επεμβάσεις 
που άλλοτε απαιτούσαν εκτεταμένο χειρουργικό 
τραύμα. Η αρθροσκόπηση επίσης συμβάλλει στη 
μείωση της νοσηρότητας και της παραμονής στο 
νοσοκομείο, καθώς και στην ταχεία αποκατάστα-
ση του ασθενή. Ανοίγει νέες προοπτικές για το 
σχεδιασμό βιολογικών επεμβάσεων στο μέλλον, 
όπως μεταμόσχευση χονδροκυττάρων. Ωστόσο, 
αποτελεί μία εξειδικευμένη τεχνική, με μεγάλη 
καμπύλη μάθησης. 
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Abstract

Arthroscopic surgery of the Hip. Indications. 
Litterature and our experience

Tzaveas A., Papavasileiou A.

Wellington Hospital, London UK.
Pr. Hospital «Ag. Loukas» Thessaloniki GR

Hip arthroscopy is a universally accepted fast 
evolving surgical technique for numerous patholo-
gies of hip joint.  The indications are continuously 
expanding. We present the current indications, re-
cent techniques and results based on literature re-
view and our experience. 

key words:   hip arthroscopy, arthroscopic surgery of 
the hip.
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Περίληψη

Η αστάθεια της επιγονατίδας και ο πόνος από την επιγονατι-
δομηριαία άρθρωση αφορούν σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού  
και ιδιαίτερα στους αθλητές. Πολλές μέθοδοι έχουν περιγραφεί για 
την επαναευθυγράμμιση του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος. 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από την 
επαναευθυγράμμιση του εκτατικού μηχανισμού με οστεοτομία 
κνημιαίου κυρτώματος τύπου Fulkerson και παράλληλη επέμβα-
ση στο πλάγιο θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της επιγονατίδας.

Κατά την τελευταία διετία αντιμετωπίσθηκαν εγχειρητικά 10 
ασθενείς για καθ΄ έξιν εξάρθρημα επιγονατίδας με οστεοτομία 
κνημιαίου κυρτώματος τύπου Fulkerson. Επρόκειτο για επτά άν-
δρες και τρεις γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 29,3 έτη (20 έως 39). 
Σε όλους διενεργήθηκε αρθροσκόπηση γόνατος για  διατομή των 
έξω καθεκτικών συνδέσμων και καθαρισμό πιθανών χόνδρινων 
βλαβών ή ελεύθερων σωμάτων. Εν συνεχεία διενεργήθηκε λοξή 
οστεοτομία κνημιαίου κυρτώματος, έσω παρεκτόπιση αυτού και  
οστεοσύνθεση με δύο βίδες φλοιού. Η λοξή οστεοτομία επιτρέπει 
και την προς τα εμπρός μετατόπιση του κυρτώματος όταν μετα-
τίθεται επί τα εντός. Διενεργήθηκε επίσης και πτύχωση των έσω 
καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας. Όλοι οι ασθενείς ακο-
λούθησαν το ίδιο μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης.
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Οι ασθενείς δεν εμφάνισαν άμεσες και απώτερες 
μετεγχειρητικές επιπλοκές. Κατά την τελευταία 
εξέτασή τους είχαν πλήρες εύρος κίνησης γόνατος, 
ανώδυνο, με βελτίωση της σχέσης επιγονατίδας-
τροχιλίας κατά την κάμψη-έκταση του γόνατος 
(tracking επιγονατίδας). Δεν αναφέρθηκε κανένα 
επεισόδιο νέου εξαρθρήματος. 

Θεωρούμε ότι η οστεοτομία κνημιαίου κυρτώμα-
τος τύπου Fulkerson, σε συνδυασμό με την επέμ-
βαση στο πλάγιο θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της 
επιγονατίδας, αποτελεί εύκολη και αξιόπιστη μέ-
θοδο για την αντιμετώπιση του καθ’ έξιν εξαρθρή-
ματός της αλλά και του επίμονου επιγονατιδομη-
ριαίου άλγους. 

Εισαγωγή

Η αστάθεια της επιγοντιδομηριαίας άρθρωσης 
αποτελεί σύνθετο πρόβλημα το οποίο θα οδηγή-
σει σε πρώιμες εκφυλιστικές αλλοιώσεις (Nomura 
and Inoue, 2004). Ενοχοποιούνται διάφοροι προ-
διαθεσικοί παράγοντες όπως: α) υψηλή θέση της 
επιγονατίδας, β) γενικευμένη χαλαρότητα των 
αρθρώσεων, γ) μεγαλύτερη του φυσιολογικού 
βλαισότητα του γόνατος, δ) υπερίσχυση των έξω 
έναντι των έσω καθεκτικών συνδέσμων, ε) υπο-
πλασία της επιγονατίδας ή της τροχιλίας (Πουρ-
νάρας, 2006). 

Τα κλινικά καθώς και ακτινολογικά ευρήματα 
σε αστάθεια της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης 
είναι: η θετική δοκιμασία «αίσθησης επερχόμενου 
εξαρθρήματος» (apprehension test), η αυξημένη 
γωνία Q, η αυξημένη προς τα έξω ολίσθηση (glide) 
της επιγονατίδας, το σημείο J, η εικόνα υπεξαρ-
θρήματος επιγονατίδας σε ακτινολογική λήψη 
Merchant και το οίδημα υποχονδρίου οστού ή η 
ρήξη των έσω καθεκτικών συνδέσμων σε μαγνη-
τική τομογραφία (Baker, 2007, Farr et al., 2007).

Πολλές χειρουργικές μέθοδοι έχουν περιγραφεί 
για την επανευθυγράμμιση της επιγονατίδας ως 
θεραπεία στο καθ’ έξιν εξάρθρημα, την κακή ευ-
θυγράμμιση του εκτατικού μηχανισμού αλλά και 
τον επιγονατιδομηριαίο πόνο. Προσφάτως ιδιαί-
τερη προσοχή δίνεται στον έσω επιγονατιδομη-
ριαίο σύνδεσμο (medial patellofemoral ligament- 

MPFL), που υφίσταται ρήξη κατά την έξω απε-
ξάρθρωση της επιγονατίδας και του οποίου η 
αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο μετά από τραυ-
ματικό εξάρθρημα ή η συνδεσμοπλαστική σε χρό-
νια αστάθεια αναφέρεται ως ιδιαίτερα σημαντική 
(Baker, 2007, Watanabe et al., 2008, Philippot et 
al., 2009). Από την άλλη πλευρά, η αρθροσκόπη-
ση συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της επιγονατιδομηριαίας άρ-
θρωσης, καθώς προσφέρει εξαιρετική απεικόνιση 
των ενδαρθρικών δομών και των πιθανών τους 
προβλημάτων, αλλά και επιτρέπει τη διατομή των 
έξω καθεκτικών συνδέσμων ή και την πτύχωση 
του έσω θυλακοσυνδεσμικού συστήματος της 
επιγονατίδας (Nomura and Inoue, 2004). Η οστε-
οτομία και μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος 
διενεργείται όταν υπάρχουν κλινικά καθώς και 
ακτινολογικά σημεία αστάθειας της επιγονατιδο-
μηριαίας άρθρωσης (Hughston and Walsh, 1979, 
Baker, 2007, Farr et al., 2007, Fulkerson, 2007, 
Carofino and Fulkerson, 2008).

Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά για εγχειρητι-
κή αντιμετώπιση του καθ΄ έξιν εξαρθρήματος της 
επιγονατίδας έγινε το 1888 από τον Roux (Roux, 
1888). Γενικά οι πλέον χρησιμοποιούμενες μέθο-
δοι περιλαμβάνουν διατομή των έξω καθεκτικών 
συνδέσμων συνδυασμένη με μετάθεση του κνη-
μιαίου κυρτώματος προς τα έσω (Maquet, 1976, 
Smillie, 1980, Fulkerson, 1983, Roux, 1888). Όπως 
είναι γνωστό η οστεοτομία Maquet έχει στόχο την 
προς τα εμπρός μετατόπιση του κυρτώματος για 
αποφόρτιση της επιγονατιδομηριαίας και αντιμε-
τώπιση του αντίστοιχου πόνου (Maquet, 1976). Οι 
Fulkerson και συνεργάτες περίγραψαν την πρό-
σθια-έσω μετάθεση του κυρτώματος μέσω λοξής 
οστεοτομίας (Fulkerson, 1983). Η μέθοδος αυτή 
έχει ως αποτέλεσμα την προς τα έσω και εμπρός 
μετατόπιση του κνημιαίου κυρτώματος και με τον 
τρόπο αυτό την επανευθυγράμμιση του εκτατικού 
μηχανισμού και την αποφόρτιση της επιγονατιδο-
μηριαίας άρθρωσης (Fulkerson, 1983). Παράλλη-
λα με την οστεοτομία διενεργείται αρθροσκοπική 
απελευθέρωση των έξω καθεκτικών συνδέσμων 
και πτύχωση του έσω θυλακοσυνδεσμικού συ-
στήματος της επιγονατίδας. 

Στη μελέτη μας αυτή παρουσιάζουμε την εμπει-
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ρία από την εφαρμογή της οστεοτομίας και μετά-
θεσης του κνημιαίου κυρτώματος της επιγονατίδας 
κατά Fulkerson με παράλληλη επέμβαση στο πλά-
γιο θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της επιγονατίδας. 
Επίσης καταγράφουμε το πρόγραμμα της μετεγ-
χειρητικής αποκατάστασης και τα μεσοπρόθεσμα 
αποτελέσματα της θεραπευτικής αυτής μεθόδου 
για το καθ’ έξιν εξάρθρημα της επιγονατίδας.

Υλικό και Μέθοδος

Κατά την τελευταία διετία 10 ασθενείς, επτά 
άνδρες και τρεις γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 
29,3 έτη (από 20 έως 39 έτη), αντιμετωπίσθη-
καν για καθ’ έξιν εξάρθρημα της επιγονατίδας. 
Οι ασθενείς παρουσίασαν δύο έως 12 επεισόδια 
εξαρθρήματος, τα οποία συνέβησαν σε αθλοπαι-
διές ή σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. 
Όλοι ανάφεραν επιγονατιδομηριαίο άλγος κατά 
την κίνηση του γόνατος και ενίοτε σε ηρεμία. Μία 
από τους ασθενείς είχε γενικευμένη χαλάρωση 
των αρθρώσεων. Η κλινική εκτίμηση κατάγραψε 
ευαισθησία στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση, 
μεγάλη πλαγιοπλάγια κινητικότητα της επιγονα-
τίδας, σημείο J και δοκιμασία «αίσθησης επερχό-
μενου εξαρθρήματος» (apprehension test) θετικά 
σε εννέα και οκτώ ασθενείς αντίστοιχα. Κατα-
γράφηκε η λειτουργικότητα του γόνατος και το 
επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς μέσω του 
Lyshlom score και Tegner activity score αντίστοι-
χα. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος προεγχειρητι-
κά του Lyshlom score ήταν 68,4 ενώ του Tegner 
activity score ήταν 4,6. Ο ακτινολογικός έλεγχος 
περιλάμβανε προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινο-
γραφία του πάσχοντος σκέλους σε όρθια θέση, 
καθώς επίσης και κατ΄ εφαπτομένη ακτινογραφία 
της επιγονατίδας. Η γωνία Q ήταν αυξημένη σε 
οκτώ ασθενείς ενώ με την κατ΄ εφαπτομένη ακτι-
νογραφία αναδείχθηκαν αλλοιώσεις της τροχιλί-
ας του μηριαίου ή της αρθρικής επιφάνειας της 
επιγονατίδας σε μία μόνο ασθενή, αν και υπήρχε 
προς τα έξω παρεκτόπιση της επιγονατίδας σχε-
δόν σε όλους (8 στους 10). Η μαγνητική τομογρα-
φία στην οποία υποβλήθηκαν όλοι οι ασθενείς κα-
τάδειξε οστικό οίδημα κυρίως στον έξω μηριαίο 

κόνδυλο (7 στις 10 περιπτώσεις) και χαλάρωση ή 
ρήξη των έσω καθεκτικών συνδέσμων της επιγο-
νατίδας.

Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν υπό γενική 
αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση και διενεργήθη-
κε, αρχικά, αρθροσκόπηση. Κατά τη διάρκεια της 
αρθροσκόπησης έγινε επισκόπηση της άρθρωσης, 
εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνοδών βλαβών, 
όπως καθαρισμός χόνδρινων βλαβών και αφαίρε-
ση ελεύθερων χόνδρινων σωμάτων (δύο περιπτώ-
σεις). Στη συνέχεια  διενεργήθηκε απελευθέρωση 
των έξω καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας 
με χρήση ενδαρθρικής διαθερμίας. Ακολούθως 
έγινε επιμήκης επί τα εντός τομή από τον κάτω 
πόλο της επιγονατίδας έως και 1-2 cm κάτω από 
το κνημιαίο κύρτωμα, αναγνωρίσθηκε και παρα-
σκευάσθηκε ο επιγονατιδικός σύνδεσμος  μέχρι 
και την κατάφυση του στο κνημιαίο κύρτωμα (ει-
κόνα 1). Η οστεοτομία διενεργήθηκε υπό γωνία 
περίπου 450 σε σχέση με το στεφανιαίο επίπεδο, 
από έσω προς τα έξω (εικόνα 2). Η τροποποίηση 
της γωνίας αυτής αυξάνει ή ελαττώνει την πρό-
σθια μετατόπιση του κυρτώματος (εικόνα 2). Η 
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Εικόνα 1. Σκιαγράφηση τομών δέρματος για επέμβαση 
στο κνημιαίο κύρτωμα και τα μαλακά μόρια
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Εικόνα 2. Η οστεοτομία του κνημιαίου κυρτώματος διενεργείται υπό γωνία περίπου 450 σε σχέση με το στεφανιαίο 
επίπεδο, από έσω προς τα έξω (αριστερά). Η αύξηση της γωνίας αυτής αυξάνει την πρόσθια μετατόπιση του κυρτώ-

ματος (δεξιά)

Εικόνα 3. Η επί τα εντός μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος γίνεται 8 έως 10 mm με διατήρηση ανέπαφου του 
περιοστέου στο περιφερικό άκρο της οστεοτομίας και οστεοσύνθεση με δύο βίδες φλοιού



επί τα εντός μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος 
γίνεται 8 έως 10 mm με διατήρηση ανέπαφου του 
περιοστέου στο περιφερικό άκρο της οστεοτομί-
ας. Προσωρινά συγκρατήθηκε η μετάθεση με 1 ή 
2 βελόνες Kirshner και διενεργήθηκε η οστεοσύν-
θεση με δύο βίδες φλοιού (εικόνα 3). Μετά την 
οστεοσύνθεση του κνημιαίου κυρτώματος, έγινε 
επιμήκης τομή 3 cm επί τα εντός της επιγονατίδας 
και από τον άνω μέχρι τον κάτω πόλο αυτής. Ανα-
γνωρίσθηκε το έσω θυλακοσυνδεσμικό σύστημα 
αυτής έως τον αρθρικό υμένα, που διατηρήθηκε 
ανέπαφος, και έγινε πτύχωση του θυλακοσυνδε-
σμικού συστήματος έως 1 cm (εικόνα 4). 

Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθηκε λειτουρ-
γικός νάρθηκας (ΛΝ) γόνατος κλειδωμένος στις 
0° άμεσα μετεγχειρητικά (p.o.) και με σταδιακή 
αύξηση του εύρους κίνησης και της φόρτισης έως 
την 8η εβδομάδα p.o., ενώ ακολουθήθηκε αποκα-
τάσταση σε τέσσερις χρονικές φάσεις. Συγκεκρι-
μένα, στην 1η περίοδο (0 έως 6 εβδομάδες), και 
αφού ελέγχεται αρχικά ο πόνος και η φλεγμονή, 
ο ασθενής φορτίζει μερικώς όσο αντέχει με το  

ΛΝ κλειδωμένο στις 0°. Κατά την περίοδο αυτή ο 
ασθενής υποβάλλεται σε παθητική (CPM) αλλά 
και ήπια ενεργητική κινητοποίηση του γόνατος 
σταδιακά έως 90° για 2 ώρες δύο φορές ημερη-
σίως. Παράλληλα εκτελεί ισομετρικές ασκήσεις 
ενδυνάμωσης του τετρακεφάλου και ιδίως του 
έσω πλατέως. Κατά την 2η περίοδο (6 έως 8 εβδο-
μάδες) ο ΛΝ μένει ελεύθερος, η φόρτιση γίνεται 
πλήρης και ο ασθενής αρχίζει ασκήσεις ιδιοδεκτι-
κότητας. Η κινητοποίηση του γόνατος συνεχίζει 
να γίνεται ομαλά και σταδιακά έως την πλήρη 
κάμψη. Στην 3η φάση (8 εβδομάδες έως 4 μήνες) 
ο ασθενής αποδεσμεύεται πλήρως από τις βακτη-
ρίες μασχάλης και το ΛΝ, ενώ εισάγονται στο 
πρόγραμμα αποκατάστασης και ασκήσεις κλει-
στής κινητικής αλυσίδας. Τέλος στην τελευταία 
περίοδο αποκατάστασης (4 έως 6 μήνες) ενισχύο-
νται οι ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας και 
ο ασθενής εντάσσεται επανέρχεται στο προ της 
επέμβασης επίπεδο δραστηριότητας ανάλογα με 
την ενδυνάμωση του τετρακεφάλου (>85% του 
φυσιολογικού). 
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Εικόνα 4. Πτύχωση του έσω θυλακοσυνδεσμικού συστήματος της επιγονατίδας έως 1 cm.
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Αποτελέσματα

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση κυμάνθη-
κε από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια και περιλάμ-
βανε κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο. Κατά την 
τελευταία εξέταση του κάθε ασθενούς υπήρχε 
πλήρες εύρος κίνησης ανώδυνο, χωρίς σημείο J 
και με την γωνία Q διορθωμένη σε σχέση με την 
προεγχειρητική. Επιπροσθέτως, δεν υπήρχε καμία 
θετική δοκιμασία «επερχόμενου» εξαρθρήματος. 
Δεν αναφέρθηκε κανένα νέο εξάρθρημα μετά την 
επέμβαση. Υπήρχε σαφής βελτίωση των λειτουρ-
γικών scores (Lyshlom score μ.ο. 89,2 και Tegner 
activity score μ.ο. 6,6 p.o.). Οι ασθενείς ήταν από-
λυτα ικανοποιημένοι από την επέμβαση και επί-
στρεψαν στις προ της επέμβασης επαγγελματικές 
δραστηριότητές τους πλήρως, αλλά και οι πέντε 
από τους επτά στις αντίστοιχες αθλητικές που εί-
χαν προ της κάκωσης. 

Μία ασθενής ανάφερε άλγος λόγω ερεθισμού 
του δέρματος από την κεφαλή της περιφερικής βί-
δας συγκράτησης της οστεοτομίας, ενώ σε άλλον 
ασθενή υπάρχει υπαισθησία στην άνω-έσω επιφά-
νεια της κνήμης λόγω πιθανής βλάβης του υποε-
πιγονατιδικού κλάδου του σαφηνούς νεύρου.

Συζήτηση

Ο επιγονατιδομηριαίος πόνος στους νέους 
ασθενείς συνήθως ανταποκρίνεται στη συντη-
ρητική θεραπεία. Η διατομή των έξω καθεκτικών 
συνδέσμων αποτελεί μια επιτυχημένη χειρουργι-
κή παρέμβαση σε ήπιες μορφές κακής ευθυγράμ-
μισης του εκτατικού μηχανισμού (Fulkerson and 
Shea, 1990). Από την άλλη πλευρά, η αντιμετώ-
πιση ασθενών με αστάθεια επιγονατίδας είναι 
επίσης κατ΄ αρχήν συντηρητική και περιλαμβάνει 
φυσικοθεραπεία, τροποποίηση των καθημερινών 
δραστηριοτήτων και υποστήριξη του γόνατος με 
ορθωτικά μέσα (Fulkerson and Shea, 1990, Day, 
1997). Παρόλα αυτά, σε μεγαλύτερη διαταραχή 
της ευθυγράμμισης του εκτατικού μηχανισμού 
και πολύ περισσότερο σε περίπτωση καθ’ έξιν 
εξαρθρημάτων τίθεται η ένδειξη της επέμβασης 
επανευθυγράμμισης της επιγονατίδας (Lin et al., 
2006, Fulkerson, 2007, Carofino and Fulkerson, 

2008, Philippot et al., 2009). Ένας μεγάλος αριθ-
μός επεμβάσεων έχουν περιγραφεί. Επεμβάσεις 
που διενεργούνται εγγύς της επιγονατίδας αφο-
ρούν σε μαλακά μόρια και αυτές που διενεργού-
νται περιφερικά αφορούν κυρίως σε μετάθεση 
τμήματος ή και ολόκληρου του κνημιαίου κυρτώ-
ματος (Farr et al., 2007, Watanabe et al., 2008). 

Οι ασθενείς με επανειλλημένα επεισόδια εξαρ-
θρήματος, παρουσιάζουν συχνά βλάβες στο χόν-
δρο της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης. Αυτό 
οφείλεται σε απευθείας πλήξη λόγω του εξαρθρή-
ματος ή σε χρόνια βλάβη που οφείλεται σε κακή 
σχέση επιγονατίδας-τροχιλίας κατά την κάμψη-
έκταση του γόνατος (maltracking) (Fulkerson, 
2007, Rue et al., 2008). Εμβιομηχανικές και κλι-
νικές μελέτες κατέδειξαν ελάττωση των φορτί-
σεων στην επιγονατιδομηριαία και του άλγους 
σε μετατόπιση του κνημιαίου κυρτώματος προς 
τα εμπρός (Maquet, 1976, Ferguson et al., 1979, 
Waisbrod and Treiman, 1980, Cameron, Huffer, 
and Cameron, 1986, Fulkerson, 2007, Rue et al., 
2008). Συγκεκριμένα η μετατόπιση του κνημιαίου 
κυρτώματος προς τα εμπρός κατά 1,25 cm, ελάτ-
τωσε την επιγονατιδομηριαία φόρτιση κατά 58-
63% και κατά συνέπεια και το επιγονατιδομηριαίο 
άλγος (Ferguson et al., 1979). Όταν το επιγονατι-
δομηριαίο άλγος είναι συνέπεια του maltracking 
της επιγονατίδας και πολύ περισσότερο όταν 
υπάρχει καθ’ έξιν εξάρθρημα αυτής τότε ο συνδυ-
ασμός έσω μετάθεσης του κνημιαίου κυρτώματος 
και προς τα εμπρός μετατόπισης αυτού είναι η κα-
λύτερη θεραπευτική επιλογή (Cameron, Huffer, 
and Cameron, 1986, Miller and LaRochelle, 1986,  
Riegler, 1988, Bellemans et al., 1997, Farr et al., 
2007). Η οστεοτομία Fulkerson αποτελεί μια πολύ 
καλή τεχνική για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων (Morshuis, Pavlov, and de Rooy, 1990, 
Pidoriano et al., 1997). Όταν δε συνδυάζεται και με 
επέμβαση στα μαλακά μόρια, συγκεκριμένα με τη 
διατομή των έξω καθεκτικών συνδέσμων και την 
πτύχωση του έσω θυλακοσυνδεσμικού συστήμα-
τος της επιγονατίδας, τότε τα αποτελέσματα είναι 
πάρα πολύ ικανοποιητικά (Farr et al., 2007). 

Οι Carofino και Fulkerson παρουσιάζουν επίσης 
ικανοποιητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή 
της οστεοτομίας και προς τα έσω μετάθεσης του 



39Ορθοπαιδική, 22, 3, 2009

κνημιαίου κυρτώματος σε συνδυασμό με επέμβα-
ση στο πλάγιο θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της 
επιγονατίδας και σε περιπτώσεις εγκατεστημένης 
οστεοαρθρίτιδας της επιγονατιδομηριαίας άρ-
θρωσης (Carofino and Fulkerson, 2008). Τέλος, η 
μέθοδος μπορεί να συνδυασθεί με μεταμόσχευση 
χονδροκυττάρων επί χόνδρινης βλάβης της  επι-
γονατιδομηριαίας άρθρωσης (Farr, 2008). 

Στη δική μας μικρή σειρά, οι επεμβάσεις εξελί-
χθηκαν ομαλά χωρίς προβλήματα, ενώ η μετεγχει-
ρητική πορεία των ασθενών ήταν πολύ καλή και 
με άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα. Εντούτοις, η 
μελέτη της βιβλιογραφίας αναφέρει πιθανές επι-
πλοκές όπως: σύνδρομο διαμερίσματος, κάταγμα 
του κυρτώματος, ψευδάρθρωση στην περιοχή της 
οστεοσύνθεσης και κάταγμα στην εγγύς μετά-
φυση της κνήμης (Stetson et al., 1997, Fulkerson, 
1999, Eager et al., 2004). Η τελευταία είναι μια επι-
πλοκή που σχετίζεται με την τεχνική (Bellemans 
et al., 1997, Stetson et al., 1997, Godde et al., 2001). 
Λόγω της ανατομίας της κνήμης στην περιοχή 
της οστεοτομίας, το οστούν υφίσταται μείωση 
της ανθεκτικότητας του (Fulkerson, 1999). Το γε-
γονός ότι όλα τα κατάγματα αναφέρθηκαν κατά 
τους πρώτους τρεις μήνες μετά από την επέμβα-
ση, τροποποίησε το πρωτόκολλο αποκατάστασης 
με σταδιακή αύξηση της φόρτισης έως τις οκτώ 
εβδομάδες, ενώ υπάρχουν και αναφορές για ελεύ-
θερη συμμετοχή σε αθλοπαιδιές εννέα με δώδεκα 
μήνες από την επέμβαση (Fulkerson, 1999, Godde 
et al., 2001, Eager et al., 2004). 

Συμπερασματικά, η λοξή οστεοτομία και η προς 
τα έσω μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος κατά 
Fulkerson σε συνδυασμό με επέμβαση στο πλάγιο 
θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της επιγονατίδας θε-
ωρούμε ότι είναι μια καλή μέθοδος για την αντι-
μετώπιση του καθ΄έξιν εξαρθρήματος της επιγο-
νατίδας και του επιγονατιδομηριαίου άλγους. Η 
επιλογή των ασθενών, η διάγνωση και θεραπεία 
συνοδών κακώσεων και το κατάλληλο πρωτό-
κολλο μετεγχειρητικής αποκατάστασης (πρώιμη 
κινητοποίηση και έμφαση στην ενδυνάμωση των 
μυών), προσφέρει στους περισσότερους αποκα-
τάσταση της σταθερότητας της επιγονατιδομηρι-
αίας άρθρωσης, ανώδυνη κίνηση του γόνατος με 
πλήρες εύρος κίνησης και μυϊκή ισχύ. 

Abstract

Recurrent patella dislocation. Treatment with 
tibial tubercle osteotomy and patella retinacu-
lum balancing

M. Iosifidis, D. Neofitou, I. Melas, X. Zidrou, A. 
Kiriakidis

B' Orthopaedic Department
G.H. Papageorgiou, Thessaloniki

Patella instability and the patellofemoral pain 
affect many people and mostly the athletes. Many 
surgical procedures have been described for the re-
alignment of the extensive mechanism. In this study 
we present the results of the extension mechanism 
realignment through the Fulkerson oblique osteot-
omy of the tibial tubercle and patella retinaculum 
balancing. 

During the last two years ten patients (seven 
male, three female, mean age 29.3 years) were 
treated operatively for recurrent dislocation of the 
patella using the Fulkerson technique. All patients 
underwent knee arthroscopy for the treatment of 
any concomitant soft tissue or chondral lesion or 
loose bodies removal, and for lateral retinaculum 
release followed by oblique osteotomy of the tibial 
tuberosity and its medialization. Medial plication 
was also performed. All patients had the same p.o. 
regime.

The patients had no early or late complications. 
During their last follow up examination had a 
painless knee with full ROM and marked improve-
ment of the patella tracking. No patella dislocation 
was referred.

Our findings indicate that the Fulkerson proce-
dure with an additional intervention on the lateral 
patella retinaculum is an excellent option for the 
treatment for recurrent patella instability and the 
relief of the patellofemoral pain.

Key words: recurrent patella dislocation, patello-
femoral pain, tibial tubercle osteotomy.
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Περίληψη

Η χειρουργική αντιμετώπιση των συντριπτικών καταγμάτων της 
κεφαλής της κερκίδος τύπου Mason III και IV, αφορά σε εσωτε-
ρική οστεοσύνθεση ή αφαίρεση της κεφαλής και αντικατάσταση. 
Η αρθροπλαστική της κεφαλής της κερκίδος είναι μια εναλλακτι-
κή λύση και τα λειτουργικά  της αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα 
με αυτά της εσωτερικής οστεοσύνθεσης. Η αξιολόγηση του λει-
τουργικού αποτελέσματος μετά την αντικατάσταση της κεφαλής 
κερκίδος με αρθροπλαστική και πρόθεση από pyrocarbon σε 15 
ασθενείς με συντριπτικά κατάγματα κεφαλής κερκίδος, οδήγησε 
στο συμπέρασμα ότι αυτή η πρόθεση μπορεί να δράσει όχι μόνο ως 
“spacer” αλλά και ως παράγοντας μηχανικής σταθεροποίησης σε 
δυνάμεις βλαισότητας. 

Συντριπτικά κατάγματα κεφα-
λής κερκίδος. Aρθροπλαστική 
με πρόθεση από pyrocarbon.

Β. Τσιαμπά
Ζ. Ζαχαρόπουλος
Ι. Τεπετζής
Θ. Λάκκος
Χ. Δημητρίου
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Εισαγωγή

Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδος απο-
τελούν το 33% όλων των καταγμάτων του αγκώ-
να (Bernard F, 1993). Γενικά η αντιμετώπιση αυ-
τών των καταγμάτων βασίζεται στον τύπο τους 
και στην παρουσία ή όχι συνοδών κακώσεων. Η 
ευρύτερα αποδεκτή ταξινόμηση των καταγμάτων 
της κεφαλής της κερκίδος προτάθηκε από τον 
Mason (1954). Τα συντριπτικά κατάγματα της κε-
φαλής της κερκίδος τύπου Mason III και IV που 
συνδυάζονται με εξαρθρήματα αγκώνος, συνδε-
σμική αστάθεια και άλλες κακώσεις(κατάγματα 
κορωνοειδούς απόφυσης), απαιτούν άμεση αντι-
μετώπιση γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις η κεφα-
λή της κερκίδος δρα ως πρωτογενής σταθεροποι-
ητικός παράγοντας σε δυνάμεις βλαισότητας και 
αξονικής συμπίεσης του αγκώνα (Morrey BF, An 
KN,1983, Hotchkiss RN, Weiland AJ 1987).

Η ανοιχτή ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύν-
θεση επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα όταν 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παρε-
κτοπισμένων καταγμάτων απλού τύπου (King GJ 
et al,1991). Παρόλα αυτά, οι παραπάνω μέθοδοι 
οδήγησαν σε υψηλό ποσοστό επιπλοκών (Ring D 
et al 2002). H εκτομή της κεφαλής χρησιμοποιή-
θηκε ως μέθοδος αντιμετώπισης των παρεκτοπι-
σμένων καταγμάτων της κεφαλής στο παρελθόν 
τείνει όμως να εγκαταλειφθεί λόγω επιπλοκών 
όπως αστάθεια βλαισότητας, δυσκαμψία αγκώ-
νος και κεντρική μετανάστευση της κερκίδος (Μc 
Dougall A, White J, 1957, O’ Connor BT, 1964, 
Mikic ZD, Vukadinovic SM 1983, Morrey BF, 
2000, Taylor TK).

Η αρθροπλαστική της κεφαλής της κερκίδος 
ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση συντριπτικών 
καταγμάτων που δεν επιδέχονται οστεοσύνθεση 
με συνοδές κακώσεις έσω πλαγίου συνδέσμου, 
μεσόστεου υμένα (Pfaeffle HJ, 2005), ή εξάρθρη-
μα αγκώνος.

Έχουν περιγραφεί διάφορα είδη εμφυτευμάτων 
όπως σιλικόνης (Swanson AB et al,1981), βιτα-
λίου (Knight DJ et al ,1993), ακρυλική (Cherry 
JC,1953), κοβαλτίου-χρωμίου (Judet T et al ,1996), 
τιτανίου και pyrocarbon. Mελέτες έδειξαν μη επι-

θυμητά αποτελέσματα με προθέσεις σιλικόνης 
λόγω πτωχής διατήρησης αξονικής σταθερότητας 
και σταθερότητας σε βλαισότητα.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγη-
ση του διετούς λειτουργικού αποτελέσματος σε 
15 ασθενείς στους οποίους το μη επιδιορθώσιμο 
τραύμα της κεφαλής αντιμετωπίσθηκε με αρθρο-
πλαστική με πρόθεση από pyrocarbon.  

Yλικό & Μέθοδοι

Μεταξύ των ετών 2003 και 2008, δεκαπέντε 
ασθενείς Μ.Ο ηλικίας 63 ετών (46-72), με συν-
τριπτικά κατάγματα κεφαλής κερκίδος τύπου 
Μason-Johnston III και ΙV με συνοδές κακώσεις 
αγκώνος (εξαρθρήματα, κατάγματα ωλεκράνου) 
αντιμετωπίσθηκαν με αρθροπλαστική κεφαλής 
με πρόθεση από pyrocarbon.

H πρόθεση αυτή είναι κατασκευασμένη από 
στέρεα επιφάνεια άνθρακα και όχι από ανθρακο-
νήματα.

Είναι βιοχημικά ανενεργός. Παρουσιάζει ελάχι-
στη φθορά υλικού και έχει παρόμοιες ιδιότητες με 
το φλοιώδες οστό. Αυτά τα εμφυτεύματα σταθε-
ροποιούνται στο οστό με ανατομικούς στειλεούς 
μέσα στον αυλό χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης 
τσιμέντου. Μετά την αρχική τοποθέτηση ενα-
ποτίθεται νέο οστό γύρω από την πρόθεση  και 
σταθεροποιείται μηχανικά, έτσι, ο στειλεός αυ-
τής από το περιβάλλον φλοιώδες οστό. Η τελική 
σταθεροποίηση του εμφυτεύματος επιτυγχάνεται 
6 με 24 μήνες μετεγχειρητικά λόγω της διαρκούς 
εναπόθεσης οστού.

Η χειρουργική προσπέλαση που εφαρμόσθη-
κε ήταν έξω πλάγια ή οπίσθια. Σε όλες τις περι-
πτώσεις εφαρμόσθηκε μασχαλιαίο block και το 
άνω άκρο τοποθετήθηκε σε θέση απαγωγής και 
με ίσχαιμο περίδεση. Ο μέσος χειρουργικός χρό-
νος διήρκεσε μία ώρα. Όλες οι συνοδές κακώσεις 
αντιμετωπίσθηκαν (εσωτερική οστεοσύνθεση 
ωλένης, επιδιόρθωση ρήξης έσω και έξω πλαγίου 
συνδέσμου).

Επιτεύχθηκε πρώιμη κινητοποίηση σε λειτουρ-
γικό εύρος κίνησης. Μετεγχειρητικά ακολούθη-
σε πρωτόκολλο φυσικοθεραπείας με εναλλαγή 
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εφαρμογής ναρθήκων σε κάμψη και έκταση. Οι 
ασθενείς με συνοδά κατάγματα-εξαρθρήματα 
αγκώνα έλαβαν ινδομεθακίνη για δύο μήνες για 
την πρόληψη ετερότοπης οστεοποίησης.

Αποτελέσματα 
 

Η παρακολούθηση των ασθενών μετεγχειρητι-
κά διήρκεσε δύο έτη. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
λειτουργικής αξιολόγησης του αγκώνα Broberg 
και Μοrrey (1986), σε 10 περιπτώσεις τα αποτελέ-
σματα ήταν άριστα, σε τέσσερα πολύ καλά και σε 
μία πτωχά. Μετεγχειρητικώς δεν παρουσιάσθηκε 
πάρεση κερκιδικού νεύρου σε κανένα ασθενή. Ο 
ασθενής που παρουσίασε πτωχά αποτελέσματα 
είχε υποστεί προηγουμένως αποτυχημένη εσωτε-
ρική οστεοσύνθεση πρίν την αντικατάσταση της 
κεφαλής.

Συζήτηση
 
Η κεφαλή της κερκίδος παίζει σημαντικό ρόλο  

ως σταθεροποιητής όχι μόνο της άρθρωσης με-
ταξύ βραχιονίου και κερκίδος (Rozental TD et al. 
2003, Bain GI et al. 2005), αλλά και για την περι-
φερική κερκιδωλενική άρθρωση. Στα κατάγματα 
της κεφαλής της κερκίδος, ιδιαίτερα όταν αυτά 
συνοδεύονται με κακώσεις μαλακών μορίων του 
αντιβραχίου, η κεντρική  μετανάστευση της κερ-
κίδος παρουσιάζεται συχνά και οδηγεί σε ελάτ-
τωση της μυικής ισχύος και σε χρόνιο πόνο του 
αγκώνα. Επιπρόσθετα τα κατάγματα της κεφαλής 
τύπου ΙΙΙ και ΙV κατά Mason συχνά συνοδεύονται 
και με άλλα κατάγματα της περιοχής του αγκώνα 
και συνδυάζονται με αστάθεια. Η αντικατάσταση 
της κεφαλής ενδείκνυται σε περιπτώσεις κατάγ-
ματος της κεφαλής που συνδυάζεται με αστάθεια. 
Η πρόθεση προσφέρει σταθερότητα επιτρέπο-
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ντας πρώιμη κινητοποίηση. Μερικοί συγγραφείς 
πιστεύουν ότι η αρθροπλαστική της κεφαλής της 
κερκίδος, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, είναι μια 
ασφαλής και αποτελεσματική λύση για την αντι-
μετώπιση συντριπτικών καταγμάτων (Brinkman 
et al.2005, Chapman CB et al. 2006, Crewal R et 
al. 2006).

 H αντιμετώπιση των συντριπτικών καταγμάτων 
της κεφαλής της κερκίδος με εσωτερική οστεο-
σύνθεση ή με αρθροπλαστική παραμένει θέμα δι-
χογνωμίας. Οι  Boulas και Μorrey θεώρησαν ότι 
οι μετρήσεις του εύρους κίνησης και της μυικής 
ισχύος του αγκώνα ήταν παρόμοιες εκτός από τη 
δύναμη δραγμού η οποία ήταν σημαντικά καλύ-
τερη σε ασθενείς με εσωτερική οστεοσύνθεση σε 
σύγκριση με αυτούς που υποβλήθηκαν σε αφαί-
ρεση κεφαλής ή αντικατάσταση αυτής (Boulas 
HJ, Morrey BF 1998). Οι ασθενείς με εσωτερική 
οστεοσύνθεση είχαν καλύτερα αποτελέσματα 
στον κλινικό έλεγχο με ελάχιστες ακτινολογικές 
αλλοιώσεις. Αν είναι εφικτό η εσωτερική οστεο-
σύνθεση των παρεκτοπισμένων καταγμάτων της 
κεφαλής της κερκίδος φαίνεται ότι προσφέρει το 
καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά 

οι Rizzo και Nunley (2002), πιστεύουν ότι σε πε-
ριπτώσεις όπου η εσωτερική οστεοσύνθεση είναι 
αδύνατη (Mason III-IV) η αρθροπλαστική της 
κεφαλής είναι μια εναλλακτική λύση.

Στη χρησιμοποιούμενη κεφαλή σε αυτή την ερ-
γασία, δεν είναι απαραίτητη η χρήση τσιμέντου, 
η κερκιδική πρόθεση είναι πυραμιδικού σχήματος  
για αποφεύγονται οι στροφικές κινήσεις, δεν δη-
μιουργείται φθορά του υλικού της αρθρικής επι-
φάνειας, έχει ανατομικό σχήμα, προάγει την ευ-
θυγράμμιση του εμφυτεύματος, τη σταθερότητα 
και αποκαθιστά την κινητικότητα της άρθρωσης.

Συμπερασματικά, στη διετή παρακολούθηση 
που αναφέρθηκε, η πρόθεση είχε ποσοστό επιβί-
ωσης 100% και όλες οι αρθρώσεις παρέμειναν σε 
ανατομική θέση ανάταξης και σε σταθερότητα. 
Η μεγαλύτερη βελτίωση παρουσιάσθηκε κατά τη 
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου μετά το χειρουρ-
γείο, αν και παρατηρήθηκαν μικρές βελτιώσεις 
κατά τη διάρκεια των επόμενων 18 μηνών. Η χρη-
σιμοποίηση της πρόθεσης συνιστάται ανεπιφύλα-
κτα σαν εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση 
καταγμάτων κεφαλής κερκίδος συντριπτικών με 
συνοδές κακώσεις αγκώνος. (Εικόνα 1).
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Abstract

Comminuted radial head fractures. Arthro-
plasty with pyrocarbon prosthesis.

V. Tsiampa, Z. Zaharopoulos, I. Tepetzis, T. 
Lakkos, C. Dimitriou

Orthopaedic Department, General hospital of 
Thessaloniki, Hippokration

The surgical treatment options for comminuted 
radial head fractures type Mason III and IV, involve 
ORIF or radial head excision and replacement.

The radial head arthroplasty is an alternative so-
lution and results on functional outcomes compa-
rable with those after ORIF. The evaluation of the 
functional outcome after radial head arthroplasty 
on 15 patients suffering from comminuted radial 
head fractures led to the conclusion that this pros-
thesis can be used not only as a spacer, but also as a 
mechanic stabilizer on valgus stressl.

key words:   Radial head, fractures, arthroplasty, 
pyrocarbon
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Περίληψη

Η παραμελημένη, μη αντιμετωπισθείσα ψευδάρθρωση του σκα-
φοειδούς, οδηγεί σε μετατραυματική αρθρίτιδα καρπού με πόνο 
και δυσχέρεια στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων της καθημερι-
νής πράξης. Η αρθρόδεση τεσσάρων γωνιών με κυκλική ακτινο-
διαπερατή πλάκα, έχει σαν αποτέλεσμα λόγω επίτευξης σταθερής 
οστεοσύνθεσης και διευκόλυνσης της πώρωσης, την πρωιμότερη 
κινητοποίηση του πάσχοντος χεριού και την ανακούφιση από τον 
πόνο. Παρουσιάζονται εννέα περιπτώσεις μετατραυματικής αρθρί-
τιδας καρπού (snac) που αντιμετωπίστηκαν με περιορισμένη αρ-
θρόδεση τεσσάρων γωνιών.

Xειρουργική αντιμετώπιση snac 
wrist με αρθρόδεση τεσσάρων 
γωνιών: εννέα περιπτώσεις. 
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A. Γεράκης
Χ.Δημητρίου
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Λέξεις ευρετηρίου:  Αρθρόδεση, αρθρίτιδα καρπού, ψευδάρθρωση 
σκαφοειδούς

Η εργασία υποβλήθηκε προς βράβευση στο 28ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ.



Εισαγωγή

Η μετατραυματική αστάθεια του κεντρικού 
στοίχου του καρπού οφείλεται είτε σε κάταγμα 
σκαφοειδούς, είτε σε σκαφομηνοειδή διαχωρισμό. 
Η παραμελημένη ψευδάρθρωση του σκαφοειδούς 
ή η ανεπάρκεια του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου  
οδηγούν σε αρθρίτιδα του καρπού. Η αντιμετώπι-
ση της μετατραυματικής αρθρίτιδας του καρπού 
(SNAC) (Watson et al, 1981, Watson and Ballet, 
1984, Krakauer et al., 1994) πιο συχνά περιλαμ-
βάνει την περιορισμένη αρθρόδεση του καρπού, η 
οποία έχει σαν αποτέλεσμα την ανακούφιση από 
τον πόνο χωρίς να θυσιάζεται πλήρως η κινητικό-
τητα του καρπού (Skie M et al, 2007).

H τεχνική της περιορισμένης αρθρόδεσης του 
καρπού περιλαμβάνει είτε τοποθέτηση βιδών 
(Watson and Ballet, 1984, Kirschenbraum et al, 
1993, Ashmead et al., 1994), βελονών (Calandruccio 
et al., 2000, Sauer bier et al, 2000, Cohen and Kozin, 
2001) και αγκράφων (Wyric et al, 1995), που είναι 
και οι παραδοσιακές μέθοδοι, είτε τη χρήση κυ-
κλοτερών ακτινοδιαπερατών πλακών.

Η αρθρόδεση τεσσάρων γωνιών με τη χρήση των 
κυκλικών πλακών εισήχθη το 1999 και προωθήθη-
κε ως μια πιο γρήγορη και σταθερή μέθοδος. Σκο-
πός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση εννέα 
περιπτώσεων SNAC wrist που αντιμετωπίσθηκαν 
με αρθρόδεση τεσσάρων γωνιών με κυκλοτερή 
ακτινοδιαπερατή πλάκα χαμηλού προφίλ. 

Υλικό - Μέθοδος

Tα τελευταία πέντε έτη (2003-2008), εννέα 
ασθενείς μέσου όρου ηλικίας 48 ετών, χειρουρ-
γήθηκαν για μετατραυματική αρθρίτιδα καρπού 
λόγω ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς (εικ. 1), με 
αρθρόδεση τεσσάρων γωνιών χρησιμοποιώντας 
κυκλική ακτινοδιαπερατή κλειδούμενη πλάκα 
(PEEK-Optima, πολυεθερεθερκετόνη) (εικ. 2).

Μέσω μιας ραχιαίας επιμήκους προσπέλασης 
μεταξύ τρίτου και τετάρτου μετακαρπίου, παρα-
σκευάζεται ο καρπός. Ο επιπολής κλάδος του 
κερκιδικού νεύρου αναγνωρίζεται και προφυ-
λάσσεται. Η περιτονία των εκτεινόντων πάνω 

από το μακρό εκτείνοντα του αντίχειρα, αποχω-
ρίζεται από τον τένοντα. Οι εκτείνοντες κατόπιν 
αποχωρίζονται και εκτίθεται ο ραχιαίος θύλακος 
του καρπού, ο οποίος διατέμνεται επιμήκως στην 
ωλένια πλευρά του τέταρτου διαμερίσματος. Στη 
συνέχεια αποκαλύπτονται τα οστά του καρπού.

Γίνεται επισκόπηση της άρθρωσης μεταξύ κερ-
κίδος και μηνοειδούς για εκφυλιστικές αλλοι-
ώσεις και αν αυτή είναι φυσιολογική ακολουθεί 
εκτομή του σκαφοειδούς. Οι αρθρικές επιφάνει-
ες μεταξύ κεφαλωτού-μηνοειδούς, κεφαλωτού-
αγκιστρωτού, πυραμοειδούς-αγκιστρωτού και 
μηνοειδούς-πυραμοειδούς απογυμνώνονται από 
τον αρθρικό χόνδρο και υποχόνδριο οστό χρησι-
μοποιώντας οστεοτόμο.

Ακολουθεί τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος 
(αυτόλογου ή ετερόλογου), και εμβύθιση της κυ-
κλικής πλάκας στην επιφάνεια αρθρόδεσης και 
σταθεροποίηση αυτής με δύο κοχλίες σε κάθε 
οστό. Η γωνία εισόδου κάθε βίδας είναι 100 και 
με παλαμιαία κατεύθυνση. Μετά την τοποθέτηση 
της πλάκας γίνεται ακτινολογικός έλεγχος για να 
επιβεβαιωθεί ότι η κερκίδα με το μηνοειδές και το 
κεφαλωτό βρίσκονται στον ίδιο άξονα. Ακολου-
θεί συρραφή του θυλάκου και του δέρματος και 
τοποθέτηση πηχεοκαρπικού γυψονάρθηκα.

Η μετεγχειρητική ακινητοποίηση διαρκεί για 
4-6 εβδομάδες. Η επιβεβαίωση της πώρωσης επι-
τεύχθηκε με ακτινολογικό έλεγχο στις 10 εβδο-
μάδες περίπου.

H μετεγχειρητική παρακολούθηση οδήγησε 
στα παρακάτω συμπεράσματα: H δύναμη δραγ-
μού ήταν 77% σε σχέση με το υγιές αντίπλευρο 
χέρι. Το μετεγχειρητικό εύρος κίνησης ήταν 670, 
η κερκιδική απόκλιση 80(5-15) και η ωλένια από-
κλιση 310(18-43). 

Η αξιολόγηση των καθημερινών δραστηριοτή-
των έγινε με βάση το πρωτόκολλο DASH σύμ-
φωνα με το οποίο τα αποτελέσματα όσον αφορά 
στην ανακούφιση από τον πόνο και την πραγ-
ματοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων 
ήταν από καλά έως άριστα. Η κυκλική ακτινοδι-
απερατή πλάκα σχεδιάσθηκε και εφαρμόσθηκε σε 
περιπτώσεις περιορισμένης αρθρόδεσης καρπού 
για την επίτευξη πιο σταθερής οστεοσύνθεσης. 
Η συγκεκριμένη πλάκα διευκολύνει την πώρωση, 
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επιτρέπει την πρωιμότερη κινητοποίηση, αποτρέ-
πει την ιστική αντίδραση στο υλικό και την εκά-
στοτε ανάγκη για αφαίρεση αυτής.

 
Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η αρθρόδεση τεσσάρων γωνιών είναι μια απαι-
τητική επέμβαση και πρέπει να πραγματοποιεί-
ται από χειρουργούς με υψηλό επίπεδο τεχνικής 
ικανότητας. Διατηρεί το ύψος του καρπού χωρίς 
να θυσιάζεται η κινητικότητα της κερκιδοκαρπι-
κής άρθρωσης και της άρθρωσης της βάσης του 
αντίχειρα. Aποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο  της 
ολικής αρθρόδεσης του καρπού, για την αντιμετώ-
πιση χρόνιας, παραμελημένης ψευδάρθρωσης του 
σκαφοειδούς ή συνδεσμικής αστάθειας (Watson 
et al 1981, Watson and Ballet, 1984, Krakauer et al 
1994).

To πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η δια-
τήρηση της συνέχειας μεταξύ της άθικτης αρθρι-
κής επιφάνειας του μηνοειδούς και του μηνοειδούς 
βοθρίου της κερκίδος. Επίσης μετατρέπει την πο-
λύπλοκη άρθρωση του καρπού σε ένα σύμπλοκο. 

Παρόλα αυτά έχουν αναφερθεί ποσοστά ψευ-
δάρθρωσης (Krakauer et al. 1994, Wyrick et al. 
1995, Cohen, M.S., and Kozin, S.H, 2001). Επιπρό-
σθετα, το εύρος κίνησης όσον αφορά στο μέσο 
όρο κάμψης και έκτασης του καρπού, είναι αντί-

στοιχο μεταξύ εκτομής εγγύς στοίχου του καρπού 
και αρθρόδεσης τεσσάρων γωνιών  σύμφωνα με 
βιβλιογραφικές αναφορές (Green, D.P., 1987, Culp 
et al., 1993, Begley, B. W., and Engber, W. D., 1994, 
Inoue, G., Shinoya, K., 1999, Cohen, M.S., and 
Kozin, S.H, 2001, Nagelvoort et al., 2002).

Όσον αφορά στην τεχνική αρθρόδεσης με βε-
λόνες (k-w), σχετίζεται με επιπλοκές όπως ψευ-
δάρθρωση και φλεγμονή στο σημείο εισόδου της 
βελόνης (Chung K et al, 2005). Αυτές οι επιπλο-
κές μπορούν να αποφευχθούν με μια συσκευή 
εσωτερικής οστεοσύνθεσης η οποία δεν ερεθίζει 
το δέρμα και παρέχει επαρκή σταθερότητα για 
την πρόληψη της ψευδάρθρωσης.

Μετεγχειρητικά, η ανακούφιση του ασθε-
νούς από τον πόνο είναι ικανοποιητική (Culp et 
al.1993, Tomaino et al.,1994, Garcia-Lopez et al., 
2001). Oι Tomaino et al. (1994), παρατήρησαν ότι 
80 % των ασθενών με εκτομή εγγύς στοίχου και 
100 % αυτών με περιορισμένη αρθρόδεση καρπού 
ήταν ικανοποιημένοι μετεγχειρητικά. Σε παρό-
μοιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Garcia-Lopez 
et al. (2001).

Oι Watson et al. (1999) σε σειρά 1077 ασθε-
νών ανάφεραν ποσοστό ψευδάρθρωσης 3 %, 1% 
φλεγμονή χειρουργικού τραύματος και 1,5 % αλ-
γοδυστροφία συμπαθητικού καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι οι μετεγχειρητικές επιπλοκές  
ήταν ελάχιστες.
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Abstract

Snac wrist operative treatment with four-corner 
arthrodesis: nine cases.

V. Tsiampa, A. Hitzios, D. Topsis, A. Gerakis, C. 
Dimitriou

Orthopaedic Department
Hippokration General Hospital
Thessaloniki 

The neglected, not treated scaphoid non union 
could lead to posttraumatic wrist arthritis with 
pain and discomfort on daily life activities. Four 
corner fusion with circular radiolucent plate results 
due to stable fixation and fusion, to an earlier 
mobilization of the hand and pain relief. The results 
of management of nine cases with posttraumatic 
wrist arthritis (snac wrist), with four corner fusion 
are presented .

key words:  Fusion, wrist arthritis, scaphoid non-
union
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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των τύπων και της 
τοπογραφίας των τραυματικών κακώσεων του εκτατικού μηχανι-
σμού του γόνατος. Εκτίθενται οι τρόποι θεραπευτικής αντιμετώπι-
σης και αναλύονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

Ασθενείς και μέθοδος αντιμετώπισης. Πρόκειται για 30 ασθε-
νείς, 24 άνδρες και έξι γυναίκες ηλικίας από 23 έως 52 ετών πο-
λυτραυματίες και βαριά πάσχοντες οδηγούς ή συνοδηγούς οχημά-
των που υπέστησαν κάκωση του εκτατικού μηχανισμού του γό-
νατος από το πρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου κατά το διάστημα 
1987 - 2006. Παρατηρήθηκαν οι εξής κακώσεις με τις ακόλουθες 
συχνότητες: ρήξη τετρακεφάλου και του καταφυτικού τένοντά 
του (8/30), κατάγματα της επιγονατίδας με ρήξη των καθεκτι-
κών συνδέσμων και άλλα κατάγματα στην περιοχή του γόνατος 
(14/30), ρήξη του επιγονατιδικού συνδέσμου συνδεσμική ή οστι-
κή απόσπαση του κνημιαίου κυρτώματος (8/30). Οι μυϊκές και 
συνδεσμικές κακώσεις του τετρακεφάλου αντιμετωπίσθηκαν με 
πρωτογενή συρραφή (2/30), απώτερη υπερκονδύλια διορθωτική 
οστεοτομία (2/30) και, επί ελλειμμάτων, με πλαστική τετρακεφά-
λου (2/30 ). Τα κατάγματα της επιγονατίδας αντιμετωπίσθηκαν με 
οστεοσύνθεση και συρραφή των καθεκτικών συνδέσμων. Οι ρήξεις 
του επιγονατιδικού συνδέσμου με συρραφή και ταυτόχρονη προ-
στασία της με συρμάτινες αγκύλες και οι οστικές αποσπάσεις του 
κνημιαίου κυρτώματος με συμπιεστική οστεοσύνθεση του. 

Βλάβες του εκτατικού μηχανι-
σμού του γόνατος σε πολυτραυ-
ματίες. Μορφές και θεραπευτική 
αντιμετώπιση.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης
Π. Μικάλεφ 
Α. Γιανναράκης
Β. Ασσάντης
Ι. Φαρδούλης

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
 Θεσσαλονίκη. 

Λέξεις ευρετηρίου:  Ρήξη τετρακεφάλου, Βλάβη εκτατικού μηχανισμού γό-
νατος, Τραυματική βλάβη επιγονατιδικού συνδέσμου 



Αποτελέσματα. Οι ασθενείς επιβίωσαν των κα-
κώσεών τους και παρακολουθήθηκαν για μακρό 
χρονικό διάστημα, μέχρι την πλήρη αποκατάστα-
σή τους. Παρά την ανατομική αποκατάσταση του 
εκτατικού μηχανισμού παρατηρήθηκε σε όλους 
τους ασθενείς μικρό έλλειμμα έκτασης του γόνα-
τος. 

Συμπεράσματα. Η τραυματική βλάβη του εκτα-
τικού μηχανισμού του γόνατος, ανεξαρτήτως του 
τμήματος ή των τμημάτων στα οποία αφορά, μπο-
ρεί να θεωρηθεί μοιραία. Η απόλυτη αποκατάστα-
ση είναι δυσχερής και γίνεται δυσχερέστερη όταν 
συνυπάρχουν και άλλες κακώσεις στην περιοχή.

Εισαγωγή

Η τραυματική ρήξη του εκτατικού μηχανισμού 
του γόνατος μπορεί να συμβεί εμμέσως ως απο-
τέλεσμα της βίαιης σύσπασης του τετρακεφάλου 
ενώ το γόνατο βρίσκεται σε κάμψη. Πολλές φο-
ρές άμεση βλάβη (κλειστή ή διατιτραίνουσα) του 
εκτατικού μηχανισμού συμβαίνει ως αποτέλεσμα 
άμεσης ή έμμεσης δράσης διαφόρων οργάνων επ’ 
αυτού. Η διακοπή της συνέχειας του εκτατικού 
μηχανισμού του γόνατος περιλαμβάνει τη ρήξη 
του τετρακεφάλου, του καταφυτικού τένοντα, 
κατάγματα επιγονατίδας, ρήξη του επιγονατιδι-
κού συνδέσμου ή, ακόμη, οστική απόσπαση του 
κνημιαίου κυρτώματος. Προϋπάρχουσα ισχαιμική 
τενοντοπάθεια οφειλόμενη σε τοπικά ή συστημα-
τικά αίτια αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για 
την εμφάνιση τραυματικών ρήξεων των τενόντων 
(Cree et al 2007). Η μονοεπίπεδη ή πολυεπίπεδη 
βλάβη του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος 
είναι δυνατή σε πολλούς τύπους κακώσεων του 
κάτω άκρου (Siwek και Rao 1981, Kelly et al 1984, 
Chautems et al 2001, Karlsson et al 2001, Huber et 
al 2006). Η διαγνωστική προσέγγιση των κακώσε-
ων αυτών είτε κατά την αντιμετώπιση πολυτραυ-
ματιών ή/και πολυκαταγματιών και, γενικώς, των 
βαριά πασχόντων ή ακόμη μονοσυστηματικών 
ασθενών με ή χωρίς λόγους συστηματικής εξα-
σθένισης των εμπλεκομένων ιστών πολλές φορές 
παρουσιάζει δυσχέρειες (Ramsey και Müller 1970, 
Webb και Toby 1996, Pope 2001, McGrory 2003). 

Η μαγνητική τομογραφία άλλωστε ανάδειξε και 
άλλους τύπους πολυεπίπεδων βλαβών που άλλο-
τε διάφευγαν και ή δεν αντιμετωπίζονταν ή αντι-
μετωπίζονταν αργότερα ως επιπλοκές (Kaneko et 
al 1994). 

Σκοπός της παρακάτω αναδρομικής μελέτης 
είναι η παρουσίαση των τύπων και της τοπογρα-
φίας των τραυματικών κακώσεων του εκτατικού 
μηχανισμού του γόνατος. Τονίζεται η σημασία 
της καλής διερεύνησης του συνόλου του εκτατι-
κού μηχανισμού δεδομένου του ότι η βλάβη του 
σε ένα επίπεδο δεν αποκλείει την πιθανότητα 
βλαβών και σε άλλα επίπεδα (Margies et al 1978, 
Perez Carro L 1996, Chautems et al 2001). Εκτίθε-
νται οι τρόποι άμεσης και απώτερης θεραπευτικής 
αντιμετώπισης κυρίως σε πολυσυστηματικούς 
ασθενείς ή στο πλαίσιο πολλαπλών κακώσεων 
του τραυματισμένου σκέλους στον ίδιο ασθενή. 
Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων των 
διαφόρων θεραπειών που εφαρμόσαμε. 

Ασθενείς και μέθοδος αντιμετώπισης

Κατά τη διάρκεια των 21 ετών που παρήλθαν 
από το 1986 μέχρι και το τέλος του 2007 αντιμε-
τωπίσαμε στο Νοσοκομείο μας 30 ασθενείς, κυ-
ρίως πολυτραυματίες ή φερόμενους ως τέτοιους, 
με διαφόρων τύπων κακώσεις του εκτατικού μη-
χανισμού του γόνατος. Ήταν 24 άνδρες και έξι 
γυναίκες ηλικίας από 23 έως 52 ετών πολυτραυ-
ματίες και βαριά πάσχοντες, οδηγοί ή συνοδηγοί 
οχημάτων, που υπέστησαν κάκωση του εκτατικού 
μηχανισμού του γόνατος από το πρόσθιο τμήμα 
του αυτοκινήτου που υποχώρησε κατά την πρόσ-
κρουση (dashboard injuries). Σε τέσσερις από 
τους ασθενείς αυτής της σειράς η βλάβη ήταν 
αμφοτερόπλευρη αν και όχι της ίδιας βαρύτητας. 
Οι περισσότεροι από τους ασθενείς έφεραν δια-
τιτραίνουσες κακώσεις είτε ισοδύναμες με αυτή 
στην υπό συζήτηση ή κλειστές στην ίδια περιοχή, 
όπως κατάγματα γύρω από το γόνατο. Σπανιότε-
ρα συνυπήρχαν κατάγματα των συντασσόμενων 
μακρών οστών της κνήμης και του μηριαίου στην 
περιοχή του γόνατος ή αλλού. Εξαιρέθηκαν ασθε-
νείς με κατάγματα της επιγονατίδας χωρίς ή/και 
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με μικρή συνδεσμική συμμετοχή που εξετάζονται 
αυτονόμως ως κατάγματα αυτού του οστού. 

Παρατηρήθηκαν οι εξής κακώσεις με τις ακό-
λουθες συχνότητες: 

Τραυματική ρήξη ή έλλειμμα του τετρακεφά-1. 
λου ή/και του καταφυτικού τένοντά του (8/30). 
Σε έναν ασθενή παρατηρήθηκε απώλεια μέρους 
των μυϊκών μαζών του τετρακεφάλου, του κα-
ταφυτικού τένοντα και τμηματικό έλλειμμα της 
κάτω μετάφυσης του μηριαίου ως συνέπεια ανοι-
κτού κατάγματος του μηριαίου με απώλεια οστού 
σε μήκος 5-7 cm (εικ. 1). Άλλος ασθενής, συνε-
πεία της κλειστής κάκωσης από σύγκρουση και 
υποχώρηση του πρόσθιου μέρους φορτηγού χω-

ρίς πρόβολο, υπέστη ανοικτές ρήξεις και των δύο 
τετρακεφάλων επί προσφάτως χειρουργηθέντων 
καταγμάτων των διαφύσεων αμφοτέρων των μη-
ριαίων με οστεοσύνθεση και πώρωση. Σε νεαρό 
ασθενή, τέλος, με πολυσυστηματική κάκωση του 
ετερόπλευρου σκέλους προκλήθηκε κλειστή κά-
κωση του τετρακεφάλου με πολλαπλές ρήξεις 
και σχηματισμό υποπεριτονιακών αιματωμάτων 
(Morel – Lavalée) (εικ. 2). Σε νεαρή γυναίκα πο-
λυτραυματία η ανεπάρκεια του εκτατικού μηχανι-
σμού του γόνατος μετατραυματικώς σε συσχετι-
σμό με τη βλαισογονία κατέληξε σε δευτεροπαθές 
εξάρθρημα της επιγονατίδας. Αντιμετωπίσθη-
κε με μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος και 
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Εικόνα 1. – Ασθενής με ανοικτό κάταγμα μετάφυσης μηριαίου με απώλεια οστού σε μεγάλο μήκος 
και απώλεια της συνέχειας του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος. 



υπερκονδύλια οστεοτομία μηριαίου (εικ. 3). Οι 
μυϊκές και συνδεσμικές κακώσεις του τετρακεφά-
λου αντιμετωπίσθηκαν με πρωτογενή συρραφή 
(2/30), με υπερκονδύλια διορθωτική οστεοτομία 
σε απώτερο χρόνο (2/30) (εικ. 4) και, επί μεγάλων 
ελλειμμάτων, με πλαστική τετρακεφάλου (2/30). 
Οι τέμνουσες και οι θλαστικές κακώσεις του τε-
τρακεφάλου και του καταφυτικού συνδέσμου της 
επιγονατίδας με σχηματισμό βιώσιμων κρημνών 
αντιμετωπίσθηκαν με άμεση συρραφή όποτε ήταν 
δυνατή (2/30). Στους ασθενείς στους οποίους τα 
οστικά ελλείμματα και τα ελλείμματα των μαλα-
κών μορίων δεν επίτρεψαν την άμεση αποκατά-
σταση διενεργήθηκε πλαστική του τετρακεφάλου 
σε δεύτερο χρόνο. 

Ανοικτά συντριπτικά κατάγματα της επιγο-2. 
νατίδας με ρήξη των καθεκτικών ή/και του επιγο-
νατιδικού συνδέσμου και ταυτόχρονη παρουσία 
και άλλων καταγμάτων της περιοχής του γόνατος 
(14/30). Τα κατάγματα της επιγονατίδας αντιμε-
τωπίσθηκαν με άμεση οστεοσύνθεση και προ-
σεκτική κινητοποίηση μετά από μικρό διάστημα 

εξωτερικής προστασίας της άρθρωσης του γόνα-
τος με πιεστικό επίδεσμο Robert-Jones ή κηδε-
μόνα γόνατος (εικ. 5). Οι καθεκτικοί σύνδεσμοι 
αποκαταστάθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις 
πρωτογενώς. Σε δύο όμως ασθενείς, χρειάσθηκε 
μετακίνηση απομακρυσμένων δερματοϋποδόρι-
ων περιτονιομυϊκών κρημνών (εικ. 6). Σε γυναίκα 
ασθενή παρατηρήθηκε ταυτόχρονη συνύπαρξη 
καταγμάτων μηριαίων κονδύλων, κατάγματος της 
επιγονατίδας και ρήξη του επιγονατιδικού συνδέ-
σμου. Διενεργήθηκε οστεοσύνθεση των μηριαίων 
κονδύλων και της επιγονατίδας και αποκατάστα-
ση του επιγονατιδικού συνδέσμου με ταυτόχρονη 
επιγονατιδοκνημιαία διακράτηση (εικ. 7). 

Οι βλάβες του επιγονατιδικού είχαν τις ακό-3. 
λουθες μορφές: υποπεριοστική ρήξη του επιγο-
νατιδικού συνδέσμου κατά τον κάτω πόλο της 
επιγονατίδας, αμιγώς συνδεσμική ρήξη ή οστική 
απόσπαση του κνημιαίου κυρτώματος (8/30). Οι 
υποπεριοστικές ρήξεις του επιγονατιδικού συν-
δέσμου αντιμετωπίσθηκαν με χρήση τεχνικής 
επανακαθήλωσης του περιοστικού τεμαχίου με 
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Εικόνα 2. – Υποπεριτονιακό αιμάτωμα Morel – Lavalée επί τραυματικής ρήξης τετρακεφάλου. 



οστεοπεριοστική συρραφή και διεκβολή της κα-
τάφυσης διά σηράγγων διά του σώματος της επι-
γονατίδας. Η όλη διαδικασία προστατευόταν με 
επιγονατιδοκνημιαία διακράτηση. Για την αντιμε-
τώπιση των αμιγώς συνδεσμικών ρήξεων επιχει-
ρήθηκε τελικοτελική συρραφή, όταν ήταν εφικτή 
και προστασία της με επιγονατιδοκνημιαία δια-
κράτηση του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος 
με συρμάτινες αγκύλες από την επιγονατίδα και 
το κνημιαίο κύρτωμα (εικ. 8). Τα αποσπαστικά κα-
τάγματα του κνημιαίου κυρτώματος (4/30) στους 
δικούς μας ασθενείς ήταν ενταγμένα σε σύνθετες 
κακώσεις γύρω από το γόνατο σε συνδυασμό με 
κατάγματα κνημιαίων ή και των μηριαίων κονδύ-
λων, εξάρθρημα γόνατος ή και με ταυτόχρονη πα-

ρουσία κεντρικών βλαβών του εκτατικού μηχανι-
σμού. Σε όλους τους ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν 
επιτυχώς με συμπιεστική οστεοσύνθεση, με χρή-
ση σπογγώδους βίδας 6,5 mm (lag screw) και ρο-
δέλα με ή χωρίς επιγονατιδομηριαία διακράτηση 
αναλόγως της ταυτόχρονης ύπαρξης και άλλης 
ρήξης του εκτατικού μηχανισμού (εικ. 9). 

Αποτελέσματα

Οι ασθενείς αυτής της μικρής σειράς επιβίωσαν 
των κακώσεών τους και παρακολουθήθηκαν μέ-
χρι την πλήρη αποκατάστασή τους. Συνεχίζουν 
να παρακολουθούνται για θέματα που αφορούν 
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Εικόνα 3. – Ανεπάρκεια του εκτατικού μηχανισμό με βλαισογονία σε κατάγματα κνημιαίων κονδύλων και μετάθεση 
του λειτουργικού άξονα του σκέλους. Δευτεροπαθές εξάρθρημα της επιγονατίδας. Αντιμετώπιση με μετάθεση του 

κνημιαίου κυρτώματος και υπερκονδύλια οστεοτομία του μηριαίου. 
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στον τραυματισμό τους ή και για άλλα προβλή-
ματα για χρόνο που κυμαίνεται από 2-21 έτη. Σε 
πολλούς από τους ασθενείς η προσπάθεια ανατο-
μικής αποκατάστασης του εκτατικού μηχανισμού 
δεν είχε την επιδιωκόμενη επιτυχία. Σε άλλους 
επισκιάσθηκε, όπως αναφέραμε, από γωνιακές 
αποκλίσεις του ανατομικού ή/και του λειτουργι-
κού άξονα του σκέλους. Σε δύο γυναίκες ασθενείς 
οι αποκλίσεις αυτές διορθώθηκαν με διενέργεια 
υπερκονδυλίων οστεοτομιών. Σε άλλες περιπτώ-
σεις η σχετική αποτυχία της αποκατάστασης του 
εκτατικού μηχανισμού σε ένα ή περισσότερα ση-
μεία βλάβης είχε ως αποτέλεσμα τη μετατραυμα-
τική υψηλή θέση της επιγονατίδας (patella alta) 
με άλλοτε άλλα αποτελέσματα επί της επάρκειας 

του εκτατικού μηχανισμού κυρίως όσον αφορά 
στην εμφάνιση ελλείμματος έκτασης (extension 
lag). Ένας ασθενής πολυτραυματίας δεν κατέστη 
δυνατό να αντιμετωπισθεί σε εύλογο χρόνο λόγω 
των συνοδών προβλημάτων και κατέληξε σε πα-
ραμονή της επιγονατίδας σε πολύ υψηλή θέση, 
χωρίς όμως αντιστοίχως βαριά ανεπάρκεια του 
εκτατικού μηχανισμού, πιθανότατα λόγω σχετι-
κής ακεραιότητας του καθεκτικού συνδεσμικού 
συστήματος (εικ. 10). Ακόμη και στους ασθενείς 
που επιτεύχθηκε ανατομική αποκατάσταση πα-
ρατηρήθηκε μικρό λειτουργικό έλλειμμα έκτασης 
του γόνατος, που επίμενε πολύ καιρό μετά τον 
τραυματισμό και ήταν δυνατό να αναδειχθεί μετά 
επιμελή και επίμονη κλινική εξέταση. Σε τρεις, 

Εικόνα 4. – Υπερκονδύλια διορθωτική οστεοτομία για την αποκατάσταση του φορέα επενεργείας του τραυματισμέ-
νου τετρακεφάλου σε ανοικτό υπερδιακονδύλιο κάταγμα μηριαίου με διάτρηση του τετρακεφάλου και μετατραυμα-

τική βλαισογονία.
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τέλος, ασθενείς με μεγάλη μετατραυματική απώ-
λεια μάζας από τον τετρακέφαλο παρατηρήθηκε 
πρώιμη επιγονατιδομηριαία αρθροπάθεια λόγω 
της αύξησης των επιγονατιδομηριαίων πιέσεων 
και τις συνακόλουθες υπόστροφες αλλοιώσεις 
του αρθρικού χόνδρου της επιγονατίδας και των 
μηριαίων κονδύλων. Οι ασθενείς αυτοί αντιμετω-
πίσθηκαν συντηρητικώς.

 
Συζήτηση

Η πολυμορφία των τραυματικών βλαβών του 
εκτατικού μηχανισμού του γόνατος σε πολυτραυ-
ματίες καθορίζεται τόσο από την πολλαπλότητα 
των στοιχείων που τον συναποτελούν όσο και από 
την αναγκαιότητα της αρμονικής συνεργασίας αυ-

τών με τα άλλα ανατομικά στοιχεία της περιοχής 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργική επάρ-
κεια του τραυματισμένου σκέλους. Στα στοιχεία 
αυτά περιλαμβάνονται η πιθανή μετατραυματική 
ανισοσκελία, η μετατραυματική σχέση ανατομι-
κού και λειτουργικού άξονα συνεπεία γραμμικών, 
γωνιακών ή στροφικών παραμορφώσεων του σκέ-
λους αρχίζοντας από την πύελο και φθάνοντας μέ-
χρι την ποδοκνημική και το πόδι. Μεγάλη σημασία 
έχει και η υπολειπόμενη λειτουργική επάρκεια των 
δυναμικών στοιχείων του εκτατικού μηχανισμού 
δηλαδή των μυών και της συνεργικής διαδοχοκι-
νησίας που απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετη-
θεί η λειτουργικώς επωφελής εκτατική λειτουργία 
του γόνατος (Burkhorder 2008).

Οι τραυματικές διακοπές της συνέχειας του 
εκτατικού μηχανισμού του γόνατος είναι δύο 

Εικόνα 5. – Ανοικτό κάταγμα της επιγονατίδας με διατομή των καθεκτικών συνδέσμων με ανάταξη, οστεοσύνθεση 
και αποκατάσταση των συνδέσμων. 



60 Ορθοπαιδική, 22, 2, 2009

ειδών. Είναι οι διακοπές της συνέχειας που σχε-
τίζονται με τραυματικές κακώσεις του σκέλους 
και οι διακοπές της συνέχειας που σχετίζονται με 
συστηματικά ελλείμματα του πάσχοντος. Στα τε-
λευταία περιλαμβάνονται τα νοσήματα ή φάρμα-
κα που προκαλούν τοπική ή γενικευμένη εξασθέ-
νηση του συνδετικού ιστού (Lapinsky et al 1995). 
Συναφείς προς τις τελευταίες είναι και οι διακο-
πές της συνέχειας που προκαλούνται από ανατο-
μικά ελλείμματα ή παραλλαγές της περιοχής που 
καταλήγουν σε μηχανική αστοχία κάποιου σημεί-
ου του εκτατικού μηχανισμού (Hardy et al 2005). 
Παρόλο που οι δύο καταστάσεις που οδηγούν σε 
διακοπή της συνέχειας του εκτατικού μηχανισμού 
του γόνατος είναι εντελώς διαφορετικές, οι θε-
ραπευτικές λύσεις που προτείνονται ακολουθούν 
παρόμοιες αρχές και οι γνώση τους είναι απαραί-
τητη τόσο για την άμεση αντιμετώπιση (Hung et 
al 1993, Babu et al 1994) όσο και για τη σε δεύτε-
ρο χρόνο αντιμετώπιση (Stern και Harwin 1980, 

MacEachern και Plewes 1984, Mandelbaum et al 
1988). Άλλωστε πολλές φορές τα όρια αυτών των 
καταστάσεων είναι δυσδιάκριτα.

Ιστορικώς η διακοπή της συνέχειας του εκτα-
τικού μηχανισμού του γόνατος εντοπίσθηκε για 
πρώτη φορά από το Γαληνό (Galen 1533). Η 
πρώτη επιτυχημένη αποκατάσταση ρήξης του 
τετρακεφάλου πιστώνεται στον McBurney με 
χρήση cat gut και αργυρές συρμάτινες αγκύλες 
(McBurney 1887). Η βλάβη του εκτατικού μηχα-
νισμού του γόνατος άλλοτε είναι κλινικώς έκδηλη 
και κυριαρχεί στην κλινική εικόνα του τραυματία, 
ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για ανοικτές κακώσεις 
με μεγάλη συμμετοχή των μαλακών μορίων, και 
άλλοτε παρουσιάζει διαγνωστικές δυσκολίες 
υποκρυπτόμενη πίσω από άλλες κλινικώς πε-
ρισσότερο έκδηλες κακώσεις. Οι δυσκολίες ως 
προς τη διάγνωση, άλλωστε, μεγιστοποιούνται 
αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δικοί μας ασθενείς 
ήταν πολυτραυματίες, νοσηλευόμενοι σε μονάδες 

Εικόνα 6. – Αποκατάσταση καθεκτικών συνδέσμων με στρεφόμενο κρημνό.
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εντατικής θεραπείας, με απώλεια της συνείδησης, 
πολλές φορές ήδη από της εισαγωγής τους δια-
σωληνωμένοι και παραμένοντες έτσι για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι ασθενείς αυτοί ακόμη και 
μετά την ανάνηψή τους παρουσίαζαν δυσχέρεια 
συνεργασίας, όσον αφορά στην πραγματοποίηση 
καλής κλινικής εξέτασης.

Οι μέθοδοι που έχουν προταθεί για την αντιμε-
τώπιση των τραυματικών ρήξεων του εκτατικού 
μηχανισμού του γόνατος στηρίζονται στην άμε-
ση αποκατάσταση των τραυματισμένων ιστών 
σε έναν ή περισσότερους χρόνους (Chekofsky 
et al 1980, Werner et al 1989). Εάν αυτό δεν εί-
ναι εφικτό η αποκατάσταση γίνεται με διάφορα 
υλικά παρεμβολής. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές 
που αρχίζουν από τις απλές αποκαταστάσεις της 
συνέχειας του εκτατικού μηχανισμού και συμπλη-
ρώνονται με δημιουργία τοπικών ή κινητοποίηση 

απομακρυσμένων κρημνών (Scuderi 1958, Ecker 
et al 1979, Haas και Callaway 1992, Babu et al 
1994, Larson και Simonian 1995, Lindy et al 1995, 
Cree et al 2007). 

Η χρήση υλικών παρεμβολής είναι τόσο πα-
λιά όσο και η ιστορία των αποκαταστάσεων του 
εκτατικού μηχανισμού του γόνατος, όπως είδαμε 
νωρίτερα. Στα συνθετικά υλικά περιλαμβάνονται 
μοσχεύματα από πολυμερείς ενώσεις αλλά και 
ίνες άνθρακα προς ενίσχυση δευτερογενών απο-
καταστάσεων (Levy et 1997, Evans et al 1997). 
Έχει προταθεί ακόμη η αξιοποίηση της διατατικής 
ιστογένεσης ως μεθόδου γεφύρωσης ελλειμμά-
των που αφορούν στον εκτατικό μηχανισμό του 
γόνατος (Ilizarov 1989, Isiklar et al 1996). 

Τέλος, για την αντιμετώπιση μεγάλων ελλειμ-
μάτων, δοκιμάσθηκε η χρησιμοποίηση αγγειούμε-
νων αλλομοσχευμάτων (Diefenbeck et al 2007). 

Εικόνα 7. – Οστεοσύνθεση μηριαίων κονδύλων, επιγονατίδας και αποκατάσταση του επιγονατιδικού συνδέσμου με 
ταυτόχρονη επιγονατιδοκνημιαία διακράτηση.
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Οι ίδιοι οι συγγραφείς όμως κρίνοντας από τα 
αποτελέσματα συνιστούν τη μέθοδο μόνο σε επι-
λεγμένους ασθενείς και τη θεωρούν εναλλακτική 
μόνο του ακρωτηριασμού πάνω από το γόνατο.

Η δική μας εμπειρία από τις κακώσεις του 
εκτατικού μηχανισμού του γόνατος έχει την πο-
λυμορφία που ήδη εκθέσαμε. Η προσπάθειά μας 
στρεφόταν στην έγκαιρη αναζήτηση και διάγνω-
ση πολυεπίπεδων βλαβών. Μετά τη διάγνωση το 
πρόβλημα της γεφύρωσης των ελλειμμάτων ήταν 
σχετικώς απλό, όταν αξιοποιόταν η κινητοποίη-
ση βιώσιμων τοπικών στοιχείων και η αποκατά-
σταση της συνέχειας προστατευόταν επαρκώς 
με επιγονατιδομηριαία διακράτηση (Gotzen et 
al 1997). Η βράχυνση του εκτατικού μηχανισμού 
που προέκυπτε από επανορθωτικές διαδικασίες 
αυτής της φύσης και η ρίκνωση των παρεμβαλ-
λόμενων στοιχείων κατέληξε σε επιγονατιδομηρι-
αία αρθροπάθεια. Αντιθέτως ήταν καλώς ανεκτή 

υπολειμματική υψηλή θέση επιγονατίδας αν και 
με έλλειμμα έκτασης.

Η τραυματική βλάβη του εκτατικού μηχανισμού 
του γόνατος, ανεξαρτήτως του τμήματος ή των 
τμημάτων στα οποία αφορά μπορεί να θεωρηθεί 
μοιραία. Η αποκατάσταση είναι δυσχερής και γί-
νεται δυσχερέστερη όταν συνυπάρχουν και άλλες 
κακώσεις στην περιοχή.

  

Abstract

Traumatic extensor apparatus of the knee 
lesions on the polytrauma. Types and treatment 
modalities. 

Bischiniotis I St, Mikalef P, Giannarakis A, As-
santis V, Fardoulis I. 
AHEPA Hospital – Thessaloniki, Greece. 

Εικόνα 8. – Συρραφή των ρακών του επιγονατιδικού συνδέσμου και ταυτόχρονη προστασία της
με επιγονατιδομηριαία διακράτηση. 
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Objective of this retrospective study is to present 
types and topography of traumatic lesions of exten-
sor apparatus of the knee. Treatment modalities are 
presented and obtained results analyzed. 

Patients and management. From 1987 to 2006, 
30 polytrauma or high risk patients, motor vehicle 
occupants involved in traffic accidents, 24 men 
and six women, aged 23 to 52 years, with exten-
sor mechanism of the knee damage, were admitted 
in our Institution. The following injuries accom-
panied by their relative frequencies were noticed: 
quadriceps muscle damage and/or its distal tendon 
(8/30), fractured patella with disruption of exten-
sor mechanism and its retinacular system (14/30), 
patellar tendon ruptures or tibial tubercle avul-
sions (8/30). Muscular and ligamentous ruptures 
of the quadriceps were primarily repaired (2/30), 
managed by late supracondylar osteotomy (2/30) 
and gross quadriceps defects were managed by late 

quadriceps-plasty. Patellar fractures and concomi-
tant fractures of the region with extensor mecha-
nism disruption were managed by osteosynthesis 
and retinacular ligament repair (14/30). Ruptured 
patellar ligament and bony avulsions of the tibial 
tubercle were managed by direct repair protected by 
patellotibial transfixation and compression osteo-
synthesis of the tibial tubercle respectively. 

Results. All patients survived and were followed-
up to after-treatment. Despite anatomic reconstruc-
tion of the affected side an extension lack was no-
ticed in all patients. In most of them accompanying 
stiffness reduced the needs for further reconstruc-
tion. 

Conclusions. Unifocal or multifocal disruption 
of the extensor knee mechanism regardless the site 
affected should be considered a serious injury. Ac-
curate reconstruction is difficult and in most cases 
a lack of knee extension persists. 

Εικόνα 9. – Συμπιεστική οστεοσύνθεση του κνημιαίου κυρτώματος στα πλαίσιο πιο σύνθετων βλαβών του γόνατος. 



64 Ορθοπαιδική, 22, 2, 2009

Key words:  Quadriceps rupture, Extensor knee mecha-
nism damage, Traumatic lesion of the pa-
tellar ligament 

 

Βιβλιογραφία 

Babu N1. V, Chittaranjan S, Abraham G, 
Bhattacharjee S, Prem H, Korula RJ: Re-
construction of the quadriceps apparatus fol-
lowing open injuries to the knee joint using 
pedicled gastrocnemius musculotendinous 
unit as bridge graft. Br J Plast Surg. 1994 Apr; 
47(3): 190-3.
Burkhorder TJ:2.  Mechanotransduction in 
skeletal muscle. Front Biosci 2008, 12: 174-
191.
Chautems 3. R, Michel J, Barraud GE, Bur-
det A: Bifocal avulsion of the patellar tendon 
in an adult: a case report. Rev Chir Orthop 
Reparatrice Appar Mot. 2001 Jun; 87(4): 388-
91.
Chekofsky KM, Spero CR, Scott WN:4.  A 
method of repair of late quadriceps rupture. 
Clin Orthop 1980, 147: 190-191.
Cree 5. C, Pillai A, Jones B, Blyth M: Bilateral 
patellar tendon ruptures: a missed diagnosis: 
case report and literature review. Knee Surg 
Sports Traumatol Arthrosc 2007 Nov; 15(11): 
1350-4.
Diefenbeck M, Wagner F, Kirschner MH, 6. 
Nerlich A, Mückley T, Hofmann GO: Out-
come of allogeneic vascularized knee trans-
plant. Transplant International 2007, 20: 410-
418. 
Ecker ML, Lotke PA, Glazer RM:7.  Late re-
construction of the patellar tendon. J Bone 
Joint Surg 1979, 61A: 884-886.
Evans D, Pritchard GA, Jenkins DHR:8.  Car-
bon fiber used in the late reconstruction of 
rupture of the extensor mechanism of the 
knee. Injury: Br J Accid Surg 1987, 18: 57-60.
Galen:9.  De usu partium corpus huminis li-
brae. 1533 
Gotzen 10. L, Ishaque B, Morgenthal F, Peter-
mann J: External patello-tibial transfixation. 

I: Indications and technique. Unfallchirurg. 
1997 Jan; 100(1): 24-8.
Haas SB, Callaway H:11.  Disruptions of the ex-
tensor mecha nism. Orthop Clin North Am 
1992, 23: 687-695.
Huber 12. B, Reichenkendler M, Gschwentner 
M, Kralinger F: Bifocal disruption of the 
knee extensor apparatus (“floating patella”) 
in a 13-year-old patient. Arch Orthop Trau-
ma Surg. 2006 May; 126(4): 275-8.
Hung L13. K, Lee SY, Leung KS, Chan KM, 
Nicholl LA: Partial patellectomy for patellar 
fracture: tension band wiring and early mo-
bilization. J Orthop Trauma 1993; 7(3): 252-
60.
Hardy J14. R, Chimutengwende-Gordon M, 
Bakar I: Rupture of the quadriceps tendon: 
an association with a patellar spur. J Bone 
Joint Surg 2005, 87-B: 1361-3.
Ilizarov GA: 15. The tension stress effect on the 
genesis and growth of tissues. Clin Orthop , 
1989, 238: 249-30 1.
Isiklar ZU, Varner KE, Lindsey RW, et al: 16. 
Late reconstruction of patellar ligament rup-
tures using Ilizarov external fixation. Clin 
Orthop, 1996, 322: 174-178.
Kaneko K, DeiMouy EH, Brunet ME, et al:17.  
Radiographic diag nosis of quadriceps ten-
don ruptures: Analysis of diagnostic failure. 
J Emerg Med, 1994, 12: 225-229.
Karlsson J, Lundin O, Lossing IW, Peterson 18. 
L: Partial rupture of the patellar ligament: Re-
sults after operative treatment. Am J Sports 
Med 1991, 19: 403-408.
Kelly DW, Carter VS, Jobe FW, Kerlan RK:19.  
Patellar and quadri ceps tendon ruptures—
Jumper’s knee. Am J Sports Med 1984, 12: 
375-380.
Lapinsky A20. S, Padgett DE, Hall FW: Disrup-
tion of the extensor mechanism in Paget’s dis-
ease. Am J Orthop. 1995 Feb; 24(2): 165-7.
Larson RV, Simonian PT:21.  Semitendinosus 
augmentation of acute patellar tendon repair 
with immediate mobilization. Am J Sports 
Med, 1995, 23: 82-86.
Levy M, Goldstein J, Rosner M:22.  A method of 



65Ορθοπαιδική, 22, 2, 2009

repair for quadri ceps tendon or patellar liga-
ment (tendon) ruptures without cast immo-
bilization. Clin Orthop, 1987, 218: 297-301.
Lindy PB, Boynton MD, Fadale PD: 23. Repair 
of patellar tendon disruptions without hard-
ware. J Orthop Trauma, 1995, 9: 238-243.
Mandelbaum BR, Bartolozzi A, Carney B: 24. 
A systematic ap proach to reconstruction of 
neglected tears of the patellar tendon. Clin 
Orthop , 1988, 235: 268-271.
Margies SW, Lewis MM: 25. Bilateral spontane-
ous concurrent rupture of the patellar tendon 
without apparent associated systemic disease. 
Clin Orthop, 1978, 135: 186-187.
McBurney CH: 26. Suture of the divided ends of 
a ruptured quadriceps extensor tendon and 
a review of the literature. Ann Surg 1887, 6: 
170-171. 
McGrory J27. E: Disruption of the extensor 
mechanism of the knee. J Emerg Med. 2003 
Feb; 24(2): 163-8.
Patel N28. S, Ibrahim DT, Finn HA: Knee ex-
tensor mechanism reconstruction with me-
dial gastrocnemius flap. Clin Orthop 2002, 
398: 176-81. 

Perez Carro 29. L: Avulsion of the patellar liga-
ment with combined fracture luxation of the 
proximal tibial epiphysis: case report and re-
view of the literature. J Orthop Trauma. 1996; 
10(5): 355-8.
Pope TL30. : MR imaging of patellar dislocation 
and relocation. Semin Ultrasound CT MR. 
2001 Aug; 22(4): 371-82. 
Ramsey RH, Müller GE:31.  Quadriceps ten-
don-rupture: A diag nostic trap. Clin Orthop 
1970, 70: 161-164.
Siwek KW, Rao JP:32.  Ruptures of the exten-
sor mechanism of the knee joint. J Bone Joint 
Surg , 1981, 63A: 932-937.
Scuderi C:33.  Ruptures of the quadriceps ten-
don: A study of twenty tendon ruptures. Am 
J Surg , 1958, 95: 626-635.
Stern RE, Harwin SF:34.  Spontaneous and si-
multaneous rupture of both quadriceps ten-
dons. Clin Orthop 1980, 147: 188-189.
Webb LX, Toby EB: 35. Bilateral rupture of the 
patella tendon in an otherwise healthy male 
patient following minor trauma. J Trauma, 
1986, 26: 1045-1048.



Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη του ευεργετικού ρόλου των ορθωτικών 
πελμάτων στην αντιμετώπιση του πόνου της πρόσθιας επιφάνειας 
του γόνατος σε ασθενείς με πρηνισμό του ποδιού. 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Από όγκο 700 περίπου πελματογραφημάτων εντο-
πίσθηκε δείγμα 23 ασθενών, 15 γυναίκες και 8 άντρες, με πρηνισμό 
του ποδός που εμφάνιζαν πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του γόνα-
τος  χωρίς εμφανείς βλάβες ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις απλές 
ακτινογραφίες και χωρίς ιστορικό τραυματισμού. Έγινε στατικό 
και δυναμικό πελματογράφημα που αποτέλεσε τη βάση δημιουρ-
γίας εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων. Μετρήθηκε η γωνία 
βλαισότητας της υπαστραγαλικής και του γόνατος στο μετωπιαίο 
επίπεδο με τη βοήθεια συστήματος ανάλυσης βάδισης. Ο πόνος 
αξιολογήθηκε με την κλίμακα VAS (Visual analogue Scale) και οι 
καθημερινές λειτουργίες με βάση την κλίμακα «Functional Index 
Questionnaire». Η αξιολόγηση έγινε πριν την τοποθέτηση των πελ-
μάτων και  στη συνέχεια σε έξι εβδομάδες και σε έξι μήνες. Τα απο-
τελέσματα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα spss 11.0. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βρέθηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση 
του πόνου και της δυσκολίας εκτέλεσης των καθημερινών δρα-
στηριοτήτων (p<.05). Επίσης βρέθηκε σημαντική μείωση του πρη-
νισμού του ποδιού με την εφαρμογή των ορθωτικών (p<.05) όχι 
όμως και στη βλαισότητα του γόνατος (p>.05). Δεν υπήρξε σημα-
ντική διαφορά  του αποτελέσματος μεταξύ της αξιολόγησης στις 
έξι εβδομάδες και στους έξι μήνες.

Ο ρόλος των ορθωτικών πελ-
μάτων στην αντιμετώπιση του 
συνδρόμου υπερφόρτισης της 
επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης

Κ. Αντωνίου
Χ. Γκέκας
Δ. Ευθυμιάδης
Φ. Τσιβίκης
Α. Καραθανάσης
Δ. Ιντζές

Ορθοπαιδική Κλινική
2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Θεσσαλονίκη

Λέξεις ευρετηρίου:  ορθωτικά πέλματα, πρόσθια γοναλγία, πελματο-
γράφημα.

Η εργασία υποβλήθηκε πρός βράβευση στo 28ο Συνέδριο τῆς ΟΤΕΜΑΘ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση ημίσκληρων ορ-
θωτικών πελμάτων εξατομικευμένης παραγγελίας 
μπορούν να μας εξασφαλίσουν ένα καλό αποτέλε-
σμα για την αντιμετώπιση του πόνου της πρόσθι-
ας επιφάνειας του γόνατος στις περιπτώσεις των 
ασθενών με πρηνισμό του ποδιού.

Εισαγωγή

Το σύνδρομο υπερφόρτισης της επιγονατιδομη-
ριαίας άρθρωσης ή σύνδρομο επιγονατιδικού πό-
νου ή πρόσθια γοναλγία, αποτελεί ένα από τα πιο 
συχνά προβλήματα (κακώσεις υπέρχρησης) του 
μυοσκελετικού συστήματος, που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι Ορθοπαιδικοί στην  καθημερι-
νή τους πράξη. Αφορά κυρίως σε νέα άτομα που 
ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες και εί-
ναι πιο συχνό στα κορίτσια (Grelsamer, Dejour et 
al. 2008, Waryasz and McDermott 2008). Σε μία 
πρόσφατη αναδρομική μελέτη για κακώσεις σε 
δρομείς αποδείχθηκε ότι το σύνδρομο επιγονατι-
δικού πόνου είχε τη μεγαλύτερη συχνότητα ένα-
ντι όλων των άλλων κακώσεων και στους άντρες 
(13,4% των κακώσεων) και στις γυναίκες (19,2% 
των κακώσεων) (Collins, Crossley et al. 2008, 
Vicenzino, Collins et al. 2008).

Εκτός όμως από τη μεγάλη συχνότητα το σύν-
δρομο αυτό έχει και χρονιότητα. Περίπου στο 95% 
των περιπτώσεων οι ασθενείς βιώνουν συμπτώ-
ματα για τέσσερα χρόνια ενώ ένας στους τέσσερις 
μπορεί να έχει πόνο ακόμη και 20 χρόνια μετά την 
αρχική εμφάνιση του συνδρόμου.

Ουσιαστικά πρόκειται για μηχανική επαναλαμ-
βανόμενη υπερφόρτιση της επιγονατιδομηριαί-
ας άρθρωσης η οποία μπορεί να οφείλεται είτε 
στην αναντιστοιχία των αρθρικών επιφανειών 
της επιγονατίδας και των μηριαίων κονδύλων 
είτε σε κακό άξονα του εκτατικού μηχανισμού ή 
αδυναμία του έσω πλατέος μυός με αποτέλεσμα 
την απόκλιση της επιγονατίδας και την έκκεντρη 
φόρτιση (Πίν.1) (Cosca and Navazio 2007, Wilson 
2007). Αυτό συντελεί στη φθορά του χόνδρου της 
επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης με αποτέλεσμα 
τον πόνο (Earl and Vetter 2007, Ivkovic, Franic et 
al. 2007). 

Πίνακας 1. 
Αίτια κακής ευθυγράμμισης επιγονατίδας

Α. ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΣΤΑ
    Αβαθής μηριαία τροχιλία 
    Υψηλή επιγονατίδα (patella alta)
ΜΑΛΑΚΟΙ ΙΣΤΟΙ
    Έσω & έξω καθεκτικοί σύνδεσμοι
    Λαγονοκνημιαία ταινία
    Αρθρικός θύλακος & σύνδεσμοι
ΙΣΧΥΣ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ
    Έσω & έξω πλατύς

Β. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ

    Γωνία Q 
    Έσω στροφή μηριαίου και έξω κνήμης > 
αύξηση RF EMA
    Μήκος κάτω άκρου
    Ραιβό ή βλαισό γόνατο
    Βλαισοποδία (πρηνισμός ποδιού)

Από το ιστορικό μπορεί πολλές φορές να απο-
καλυφθεί προηγηθείσα κάκωση, εξάρθρημα ή 
συχνά υπεξαρθρήματα επιγονατίδας. Το κύριο 
σύμπτωμα που είναι ο πόνος στην πρόσθια επι-
φάνεια του γόνατος παρουσιάζεται μετά από 
έντονη δραστηριότητα και επιδεινώνεται κατά 
την ανάβαση και κατάβαση κλίμακας, την έγερση 
μετά από κάθισμα σε καρέκλα και ακόμη περισσό-
τερο με το βαθύ κάθισμα μετά από άλμα (squat) 
(D’Hondt N, Struijs et al. 2002). Έχει βρεθεί ότι 
η δύναμη αντίδρασης στην επιγονατιδομηριαία 
άρθρωση (δηλαδή η συνισταμένη των δυνάμεων 
που αποτελούν το μέτρο αξιολόγησης της πίεσης 
της επιγονατίδας επί των μηριαίων κονδύλων), 
αυξάνει με την κάμψη του γόνατος και γίνεται με-
γαλύτερη από τρεις φορές το Βάρος του Σώματος 
(ΒΣ) κατά το ανεβοκατέβασμα σκάλας και μεγα-
λύτερη από επτά φορές του ΒΣ κατά το κατακό-
ρυφο άλμα (MacIntyre, Hill et al. 2006, Salsich 
and Perman 2007, Willson and Davis 2008).

Το μόνο άμεσο κλινικό εύρημα στο οποίο συμ-
φωνούν όλοι οι Ορθοπαιδικοί μπορεί να είναι η 
ευαισθησία και ο πόνος στην ψηλάφηση της επι-
γονατίδας στο σημείο της βλάβης (Grelsamer, 
Dejour et al. 2008, Waryasz and McDermott 2008) 
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Είναι δυνατόν όμως να υπάρχουν και άλλα έμμεσα 
ευρήματα όπως είναι ο πρηνισμός του άκρου πο-
διού, η συνδεσμική χαλαρότητα των αρθρώσεων, 
βλαισά γόνατα, πρόσθια κλίση του ισχίου κλπ.     

Βεβαίως για να καταλήξει κανείς στη διάγνωση 
του συνδρόμου επιγονατιδομηριαίας υπερφόρ-
τισης πρέπει απαραίτητα προηγουμένως να έχει 
αποκλείσει άλλες παθήσεις που προκαλούν πόνο 
στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος (Πίν.2) 
(Pagenstert and Bachmann 2008).

Πίνακας 2. Αίτια πρόσθια γοναλγίας

Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίας υπερφόρτισης
Κακός μηχανικός άξονας 	
Καταπόνηση	

Αστάθεια επιγονατίδας
Υπεξάρθρημα επιγονατίδας	
Κλίση επιγονατίδας	

Ενδαρθρική παθολογία
Σύνδρομο υμενικής πτυχής	
Παθήσεις του μηνίσκου	
Σχαλιδωτική οστεοχονδρίτιδα 	

Παθήσεις γύρω από την επιγονατίδα
Θυλακίτιδα 	
Τενοντίτιδα	
Αποφυσίτιδα 	

Παθήσεις επιγονατίδας
Διφυής επιγονατίδα	
Όγκοι	

Αναφερόμενος πόνος
  	   Παθήσεις ισχίου (πχ. 
επιφυσιολίσθηση)

Παρόλο όμως τη μεγάλη συχνότητα και χρονιό-
τητα του συνδρόμου δεν υπάρχουν αντίστοιχα πολ-
λές μελέτες που να διερευνούν την αποτελεσματι-
κότητα της συντηρητικής θεραπείας και οι λίγες 
που υπάρχουν έχουν πολλούς περιορισμούς όσον 
αφορά στο σχεδιασμό τους, τα κριτήρια επιλογής 
και αποκλεισμού των ασθενών, το χρόνο επανεξέ-
τασης αλλά και τη σύγκριση με άλλες μεθόδους.

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη του ρό-
λου των ορθωτικών πελμάτων στην αντιμετώπι-
ση του συνδρόμου υπερφόρτισης της επιγονατι-
δομηριαίας άρθρωσης του γόνατος σε ασθενείς 
με πρηνισμό του ποδιού. 

H υπόθεση που κάναμε είναι ότι η εφαρμογή ει-
δικών εξατομικευμένων πελμάτων στους ασθενείς 

αυτούς θα μειώσει την βλαισοποδία με αποτέλε-
σμα την αλλαγή της φόρτισης στο γόνατο, την 
ευθυγράμμιση της επιγονατίδας και τη μείωση του 
πόνου (Εικόνα 1, Thijs, De Clercq et al. 2008).

Υλικό-μέθοδος

Εγκρίσεις: Για την πραγματοποίηση της μελέ-
της αυτής δόθηκε έγκριση από την επιστημονική 
επιτροπή του Νοσοκομείου. 

Εξοπλισμός: 1) Σύστημα κινηματικής ανάλυ-
σης βάδισης τύπου “CONTEMPLAS TEMPLO 
STANDARD” με δύο κάμερες (εικόνα 2)

2) Πελματογράφος “COMEX A.E.” (50 Hz)
Κριτήρια συμμετοχής: Ασθενείς και των δύο 

φύλων με άλγος στην πρόσθια επιφάνεια του γό-
νατος που οφείλεται αποκλειστικά σε κακή ευθυ-
γράμμιση της επιγονατίδος λόγω πρηνισμού του 
άκρου ποδός (βλαισότητα υπαστραγαλικής) που 
τεκμηριώνεται με κινητικά και κινηματικά δεδο-
μένα (Φωτογραφία 1-2).Κριτήρια αποκλεισμού: 
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Εικόνα 1. 
(orthoticsandal.com/images/060203 Leg Alignment)
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Εικόνα 2: Πελματογράφος “Comex A.E.”, 50 Hz

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2



Ασθενείς με άλγος στην πρόσθια επιφάνεια του 
γόνατος που οφείλονται σε οποιαδήποτε άλλη 
αιτία (βλέπε Πίν.2) εκτός από βλαισοποδία ή σε 
παραμορφώσεις που έχουν εξελιχθεί σε δύσκα-
μπτες.

Εθελοντές: Από όγκο 700 πελματογραφημά-
των, εντοπίσθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2007 
– 2008, 23 ασθενείς με άλγος στην πρόσθια επι-
φάνεια του γόνατος που πληρούσαν τα κριτήρια 
συμμετοχής. Επρόκειτο για 15 γυναίκες και οκτώ 
άντρες (μέση ηλικία 26,7 έτη). Ενημερώθηκαν λε-
πτομερώς για τη διεξαγωγή της εργασίας και συ-
ναίνεσαν γραπτώς.

Αρχικά λήφθηκε λεπτομερές ιστορικό για απο-
κλεισμό τραυματισμού ή άλλης συνοδού πάθη-
σης. Ακολούθησε κλινική εξέταση που περιλάμ-
βανε και τον έλεγχο των γειτονικών του γόνατος 
αρθρώσεων. Έγιναν απλές ακτινογραφίες προσθι-
οπίσθιες, πλάγιες και κατ’ εφαπτομένη επιγονατί-
δας. Διενεργήθηκε στατικό και δυναμικό πελμα-
τογράφημα (φωτογραφία 3). Με βάση το δυναμι-
κό πελματογράφημα παραγγέλθηκαν ημίσκληρα 
ορθωτικά πέλματα εξατομικευμένα για τον κάθε 
ασθενή με ενίσχυση της ποδικής καμάρας και με 
κλίση 5ο από έσω προς τα έξω (φωτογραφία 4). Οι 
ασθενείς παροτρύνθηκαν να φορέσουν σταδιακά 

τα πέλματα με αυξανόμενο χρόνο εφαρμογής μέ-
χρι την προσαρμογή τους για περίπου μια εβδο-
μάδα.

Μετρήθηκε η γωνία βλαισότητας της πτέρνας 
και του γόνατος σε μετωπιαίο επίπεδο κατά την 
όρθια στάση αλλά και τη μέση φάση στήριξης 
με τα ορθωτικά στα υποδήματα (φωτογραφία 
5). Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι ίδιοι οι 
ασθενείς χωρίς όμως να φορούν τα πέλματα. Επί-
σης αξιολογήθηκε ο πόνος με βάση την κλίμακα 
VAS (visual analogue scale) (Harrison, Magee et 
al. 1996, Laprade and Culham 2002). Η αξιολό-
γηση των καθημερινών λειτουργιών έγινε με το 
Functional Index Questionnaire. Η αξιολόγη-
ση έγινε στις έξι εβδομάδες και στους έξι μήνες 
μετά.

Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό 
πρόγραμμα spss 11.0. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση 
διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 
(ANOVA Repeated Measures)

Αποτελέσματα

Ο πόνος με βάση την κλίμακα VAS μειώθηκε 
όπως ήταν αναμενόμενο με στατιστικά σημαντι-
κό τρόπο (p<.05) στις έξι εβδομάδες και παρέμει-
νε σχεδόν σταθερός χωρίς σημαντική διαφορά 
στους έξι μήνες, (p>.05), (σχεδιάγραμμα 1).

Η κλίμακα «Functional Index Questionnaire» 
αποτελείται από οχτώ ερωτήσεις που σχετίζονται 
με καθημερινές δραστηριότητες που είναι συνή-
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Φωτογραφία 3: δυναμικό πελματογράφημα
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θως προβληματικές σε περιπτώσεις ασθενών με 
υπερφόρτιση της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης 
και έχουν τρεις διαβαθμίσεις  (0= ανίκανος να το 
κάνει, 1= το κάνει με πρόβλημα, 2= το κάνει χω-
ρίς πρόβλημα). Το άθροισμα μπορεί να κυμαίνεται 
από 0 που σημαίνει πλήρης ανικανότητα, έως 16 
που σημαίνει πλήρως φυσιολογική λειτουργικότη-
τα (Wolfe and Lane 2002, Collins, Crossley et al. 
2008, Vicenzino, Collins et al. 2008). Από τα απο-
τελέσματα φάνηκε πως υπήρξε σημαντική βελτίω-
ση στις έξι εβδομάδες (p<.05) και διατήρηση του 
καλού αποτελέσματος χωρίς σημαντική μεταβολή 
στους έξι μήνες (p>.05) (σχεδιάγραμμα 2).

Όσον αφορά στη γωνία της υπαστραγαλικής 
άρθρωσης σε μετωπιαίο επίπεδο από οπίσθια 
όψη (η γωνία που σχηματίζεται από τη μεσότη-
τα της κνήμης, το σημείο πρόσφυσης του αχίλ-
λειου τένοντα στη πτέρνα και το σημείο όπου η 
πτέρνα έρχεται σε επαφή με το έδαφος) υπήρξε 
μείωση της βλαισότητας (p>.05) αλλά και μείωση 
της βλαισότητας στο γόνατο όχι όμως με στατι-
στικά σημαντικό τρόπο (p>.05), κατά την όρθια 
στάση (σχεδιάγραμμα 3). Στατιστικά σημαντική 
μείωση της βλαισότητας υπήρξε με τα πέλματα 
κατά τη μέση φάση στήριξης του κύκλου βάδισης 
μόνο στην ποδοκνημική αλλά όχι και στο γόνατο 
(p>.05), (σχεδιάγραμμα 4).

Συζήτηση

Από έναν όγκο 700 πελματογραφημάτων παρα-
τηρήσαμε ότι αρκετοί ασθενείς με πρηνισμό του 
ποδιού εμφάνιζαν και πόνο στην πρόσθια επιφά-

νεια του γόνατος, κάτι που συμφωνούσε με τις 
αιτίες του πόνου. Για την αρτιότερη μελέτη αυτής 
της ομάδας επιλέχθηκαν ασθενείς με πρηνισμό 
του ποδιού και άλγος στην πρόσθια επιφάνεια 
του γόνατος στους οποίους εφαρμόσθηκαν εξα-
τομικευμένα ορθωτικά πέλματα. 

Να σημειωθεί, στην πλειονότητα τους  δημο-
σιευμένα άρθρα, δεν ξεχωρίζουν τις διαφορετι-
κές αιτίες πρόκλησης του πόνου στην πρόσθια 
επιφάνεια του γόνατος και επίσης τα ορθωτικά 
πέλματα που χρησιμοποίησαν σα θεραπεία είναι 
συνήθως επίπεδα με στόχο τη μείωση απλώς των 
δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους. Ακόμη και 

Φωτογραφία 4: Εξατομικευμένα ορθωτικά πέλματα

Εικόνα 3.
www.d-med.com/aol/images/bmcknee.gif
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Φωτογραφία 5
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Σχεδιάγραμμα 1

Σχεδιάγραμμα 2
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Σχεδιάγραμμα 3

Σχεδιάγραμμα 4
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σε αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε βελτίωση 
των συμπτωμάτων. Η μεγάλη όμως βελτίωση που 
επιτυγχάνεται και που πιστεύουμε ότι αποτελεί το 
σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης ορθωτι-
κών έγκειται στη μεταβολή των κινηματικών πα-
ραμέτρων της στάσης και της βάδισης (Sheehan, 
Derasari et al. 2008). Δηλαδή την αλλαγή του 
άξονα φόρτισης, τη μείωση της βλαισότητας του 
ποδιού και του γόνατος αλλά κυρίως τη μείωση 
της έσω στροφής της κνήμης και του μηριαίου 
με αποτέλεσμα την αποφυγή της τριβής των αρ-
θρικών επιφανειών της επιγονατίδας με αυτή του 
έξω μηριαίου κονδύλου. (Εικόνα 3) 

Όπως αρχικά είχαμε υποθέσει ο πόνος μειώθηκε 
άμεσα από τις πρώτες εβδομάδες και υπήρξε βελ-
τίωση στην πραγματοποίηση των καθημερινών 
δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα αυτά συμφω-
νούν με τη διεθνή βιβλιογραφία και έτσι επιβεβαι-
ώνεται ο σημαντικός ρόλος των ορθωτικών πελ-
μάτων στη θεραπεία του συνδρόμου σε άτομα με 
πρηνισμό του ποδιού (Saxena and Haddad 2003). 

Συμπεράσματα

Το σύνδρομο υπερφόρτισης της επιγονατιδομη-
ριαίας άρθρωσης αποτελεί ένα πολύ συχνό σύν-
δρομο υπέρχρησης ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες που 
ταλαιπωρεί τους πάσχοντες για χρόνια. Δυστυχώς 
όμως δεν υπάρχουν διπλές τυφλές μελέτες που να 
εξετάζουν σε βάθος την αποτελεσματικότητα των 
μεθόδων θεραπείας είτε είναι συντηρητικές είτε 
χειρουργικές.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η επιμο-
νή στη συντηρητική θεραπεία με τη φυσικοθε-
ραπεία, τη χρήση ειδικού λειτουργικού νάρθηκα 
που εμποδίζει την απεξάρθρωση της επιγονατί-
δας, το “taping” της επιγονατίδας, την εφαρμογή 
ορθωτικών πελμάτων ραιβότητας ή συνδυασμό 
των ανωτέρω, αποδίδει συνήθως πολύ καλά απο-
τελέσματα και δεν χρειάζεται να προχωρούμε σε 
επεμβατικές μεθόδους (Alaca, Yilmaz et al. 2002, 
Cowan, Bennell et al. 2002, Cowan, Bennell et al. 
2002). Τα καλύτερα αποτελέσματα αναφέρονται 
μετά από συστηματική φυσικοθεραπεία ενίσχυ-
σης του τετρακεφάλου μυός και κυρίως του έσω 
πλατέος (Lin, Lin et al. 2008).

Με βάση τα αποτελέσματα της δικής μας μελέ-
της, πιστεύουμε πως η χρήση εξατομικευμένων 
ημίσκληρων ορθωτικών πελμάτων «επί παραγ-
γελία», σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς με 
πρηνισμό του ποδιού (foot pronation), μπορεί να 
έχει άριστα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του 
πόνου της πρόσθιας επιφάνειας του γόνατος.  

Abstract

Τhe role of foot orthoses in the treatment of pa-
tellofemoral syndrome

K. Antoniou, X. Gekas, D. Eythimiadis, F. Tsivi-
kis, A. Karathanasis, D. Intzes

Orthopaedic Department B' Hospital IKA-
ETAM, Thessaloniki

OBJECTIVE: To underline the clinical efficacy of 
foot orthoses in the management of patellofemoral 
pain syndrome in patients with foot pronation.

METHODS: From a depot of 700 cases with 
plantar pressure analysis a sample of 23 patients 
was choosen, 15 sample of 23 patients, 15 women 
and 8 men (mean age 26,7) who suffer with ante-
rior knee pain without obvious lesions or cartilage 
degeneration in radiographs and without history of 
acute trauma. Static and dynamic plantar pressure 
analysis was the base of custom made foot orthot-
ics. The valgus angle of subtalar joint and knee were 
measured in frontal plane using a 2D gait analysis 
system. The pain was evaluated according to VAS 
(Visual analogue Scale) scale and the improvement 
in daily functions according the Functional Index 
Questionnaire. The patients were evaluated before 
the use of the orthotics, 6 weeks and 6 months later. 
For the statistical analysis we used the spss11.0 sta-
tistical program.

RESULTS: Statistical significant decrease (p<.05) 
was showed in pain and in Functional Index Ques-
tionnaire score. Statistical significant decrease was 
also found in valgus angle of the subtalar joint 
(p<.05) but not in knee (p>.05). There was no sig-
nificant difference from 6 weeks to 6 months.
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CONGLUSION: The use of custom made semi-
hard foot orthotics could be very effective in the 
treatment of Patellofemoral pain syndrome in pa-
tients with foot pronation. 

key words:   foot orthoses, anterior knee pain, 
plantar pressure analysis
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Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Η αναφορά περίπτωσης ασθενούς με οστεοπέτρω-
ση, που έπασχε από οστεοαρθρίτιδα γόνατος και οι διεγχειρητικές 
δυσκολίες κατά την ολική αρθροπλαστική και την επανεγχείρησή 
της. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για γυναίκα 68 ετών με οστεο-
πέτρωση και οστεοαρθρίτιδα γόνατος, που αντιμετωπίσθηκε χει-
ρουργικά με ολική αρθροπλαστική.   

Η εγχείρηση ήταν εξαιρετικά εργώδης λόγω της σκληρότητας 
των οστών. Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητι-
κό. Επτά έτη μετεγχειρητικά, η μεταλλική πρόθεση της κνήμης 
έσπασε. Μετά ένα έτος η ασθενής αποφάσισε και υποβλήθηκε σε 
επανεγχείρηση του γόνατος, η οποία δεν παρουσίασε ιδιαίτερες 
δυσκολίες. 

Δεκαοκτώ μήνες μετεγχειρητικά η ασθενής είναι ελεύθερη συμ-
πτωμάτων.

Απ’ όσο γνωρίζουμε, έχουν δημοσιευθεί ελάχιστες περιπτώσεις 
ολικής αρθροπλαστικής γόνατος σε οστεοπέτρωση και καμμία 
επανεγχείρησης.
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πρώτο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 28ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ.



Eισαγωγή

Η οστεοπέτρωση, ή οστεομαρμάρωση, είναι μια 
κληρονομική μεταβολική νόσος των οστών, πολύ 
σπάνια (1-2 / 100000 γεννήσεις). Περιγράφη-
κε για πρώτη φορά το 1904 από τους Albers και 
Schonberg των οποίων και το όνομα φέρει. 

Οφείλεται σε δυσλειτουργία των οστεοκλα-
στών, οι οποίοι αδυνατούν να αποδομήσουν το 
οστούν με αποτέλεσμα τη σταδιακή μεγάλη πύ-
κνωση της οστικής μάζας. 

Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η υπέρμετρη, 
διάχυτη και συμμετρική αύξηση και σκλήρυνση 
της οστικής μάζας, κυρίως των μεταφύσεων, ο δε 
βαθμός σκλήρυνσης διαφέρει κατά περίπτωση. Ο 
οστικός φλοιός είναι πυκνωτικός, ο αυλός κατα-
λαμβάνεται, μερικώς ή ολικώς, από σκληρυντικό 
οστίτη ιστό και η φυσιολογική αρχιτεκτονική των 
οστών εξαφανίζεται. Η οστική αιμάτωση είναι 
πτωχή, λόγω στραγγαλισμού των αγγείων. Λόγω 
της σκλήρυνσης, της κακής αρχιτεκτονικής και 
της έλλειψης ελαστικότητας των οστών, καθώς 
και της πτωχής αιμάτωσης, η πάθηση προδιαθέτει 
– εκτός άλλων – σε κατάγματα, οστεοαρθρίτιδες 
και οστεομυελίτιδα (Shapiro 1993). 

Υπάρχουν δύο μορφές οστεοπέτρωσης: η κακο-
ήθης που κληρονομείται με τον υπολειπόμενο αυ-
τοσωμικό χαρακτήρα και οδηγεί στο θάνατο κατά 
τα πρώτα χρόνια της ζωής και η καλοήθης που 
κληρονομείται με τον επικρατούντα χαρακτήρα. 
Αυτή η μορφή διαιρείται σε δύο τύπους, τον Ι και 
τον ΙΙ ανάλογα με τις ακτινολογικές εκδηλώσεις. 
Στον τύπο Ι παρατηρείται πάχυνση του θόλου του 
κρανίου και στον τύπο ΙΙ η χαρακτηριστική εικό-
να των σπονδύλων με πάχυνση των τελικών πλα-
κών (σπονδύλων «δίκην σάντουιτς») (Bollerslev 
και Andersen, 1989).  

Παρουσίαση περίπτωσης

Πρόκειται για γυναίκα 62 ετών που ήταν γνω-
στό ότι έπασχε από καλοήθη αυτοσωμική οστεο-
πέτρωση τύπου ΙΙ, με τη χαρακτηριστική εικόνα 
των σπονδύλων «δίκην σάντουιτς» (εικ. 1). Αυτή 
παραπονούνταν για χρόνια για πόνο στο γόνατο 
κατά τη βάδιση, παρουσιάζοντας ακτινολογική ει-

κόνα οστεοαρθρίτιδας. Το τελευταίο έτος υπήρχε 
νυχτερινός πόνος και περιορισμός της ασθενούς 
στην οικία της λόγω του πόνου. Αποφασίσθηκε 
να υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική γόνατος. 

Διεγχειρητικά, τα οστικά κοψίματα ήταν εργώ-
δη, ειδικά της κνήμης. Έτσι αναγκαζόμασταν να 
ψύχουμε το πριόνι πολύ συχνά, και αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί αρκετά ο χειρουργι-
κός χρόνος. Η τοποθέτηση ενδαυλικού οδηγού 
δεν επιχειρήθηκε γιατί ο μυελός των οστών ήταν 
πυκνός και δεν επέτρεπε την ευχερή εισβίβασή 
του, ενώ δεν ήταν και ασφαλής, μιας και δεν ήταν 
σίγουρο αν θα παράμενε ο οδηγός ενδαυλικά. 
Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν εξωαυλικός οδηγός. 
Άλλες ιδιαιτερότητες εκτός από το χειρουργικό 
χρόνο που ήταν διπλάσιος περίπου του φυσιολο-
γικού δεν υπήρξαν.

Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και η πα-
ραμονή της στο νοσοκομείο δεν ήταν μεγαλύτε-
ρη του συνηθισμένου. Η πορεία της ακολούθως 
ήταν ικανοποιητική με απουσία πόνου και εύρος 
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Εικόνα 1. 
Πλάγια ακτινογραφία ΟΜΣΣ της ασθενούς. Εικόνα 

σπονδύλων «δίκην σάντουιτς», που είναι χαρακτηριστι-
κή της αυτοσωμικής οστεοπέτρωσης τύπου ΙΙ



κίνησης 0-100ο. Επτά έτη μετεγχειρητικά άρχισε 
να παραπονείται εκ νέου για πόνο στο γόνατο. 
Ο ακτινολογικός έλεγχος μας έδειξε ότι το με-
ταλλικό πρόθεμα της κνήμης είχε σπάσει (εικ 3). 
Συνεστήθη επανεγχείρηση, την οποία η ασθενής 
αποφάσισε να πραγματοποιήσει αφού πέρασε ένα 
έτος, οπότε και η ακτινολογική εικόνα ήταν χει-
ρότερη (εικ 4).    

Κατά την επανεγχείρηση δεν υπήρξε κανένα 
ιδιαίτερο πρόβλημα συγκριτικά με τις συνήθεις 
παρόμοιες επεμβάσεις γόνατος. Υπήρχε σχετικά 
μεγάλο οστικό έλλειμμα της κνήμης και του μη-
ριαίου με αποδιοργάνωση της άρθρωσης, γι’ αυτό 
και τοποθετήθηκε πρόθεση συνδεδεμένου τύπου 
με στειλεούς στο μηρό και στην κνήμη (εικ. 5).  
Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Δεκαοκτώ 
μήνες μετεγχειρητικά η ασθενής είναι ελεύθερη 
συμπτωμάτων ενώ το εύρος κίνησης του γόνατος 
είναι 0-70ο. 

Συζήτηση
 
Τα οστά, στην οστεοπέτρωση, λόγω της σκλη-

ρυντικής δομής και της κακής ποιότητάς τους, 
γίνονται ανελαστικά, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις 
που ασκούνται στο χόνδρο, κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης, να μην απορροφούνται φυσιολογικά 
από το υποχόνδριο οστούν. Έτσι ο χόνδρος κατα-
πονείται υπέρμετρα με αποτέλεσμα η οστεοαρθρί-
τιδα, στους ασθενείς αυτούς, να είναι κατά πολύ 
συχνότερη σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό 
(Shapiro 1993, Benichou et al 2000). 

Βιβλιογραφικές αναφορές σε εγχειρήσεις, στην 
οστεοπέτρωση υπάρχουν κυρίως για οστεοσύν-
θεση καταγμάτων και για αρθροπλαστικές του 
ισχίου και, λιγότερο, του γόνατος. Γενικώς, οι χει-
ρουργικές επεμβάσεις στα οστεοπετρωτικά οστά 
είναι δύσκολες, εργώδεις και, συχνά, με πτωχό 
αποτέλεσμα.
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Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα προεγχειρητικά και δύο έτη μετεγχειρητικά. Διακρίνεται ακτινοδιαυγαστική περιο-
χή κάτω από το μεταλλικό πρόθεμα της κνήμης που αποτέλεσε το ευένδοτο σημείο για τη θραύση του υλικού.



Οι Milgram και Jasty (1982) αναφέρουν δυσχέ-
ρεια τοποθέτησης πλάκας ή ήλου σε τρείς ενή-
λικες με κάταγμα μηριαίου. Οι Greene και Torre  
(1985) επισημαίνουν τη δυσκολία εισαγωγής βε-
λόνας steinmann στον αυχένα του μηριαίου. Επί-
σης οι Steinwender et al (1995) αναφέρουν αδυ-
ναμία ενδομυελικής ήλωσης μηριαίου.

Στην αρθροπλαστική του ισχίου αναφέρεται 
μεγάλη δυσκολία (Ashby 1992, Gwynne Jones 
2004, Ramiah et al 2006 ) μέχρι πλήρους αδυ-
ναμίας (Cameron και Dewar 1977, Casden et al 
1989, Διάκος και Χατζηαντωνίου 2002) διάνοιξης 
του αυλού του μηριαίου. Οι Benichou et al (2000) 
αναφέρουν τα αποτελέσματα από εννέα αρθρο-
πλαστικές ισχίου που δεν ήταν ενθαρρυντικά 
(δύο χαλαρώσεις, δύο κατάγματα και μια φλεγ-
μονή). Πάντως στις δημοσιεύσεις από το 2004 και 
μετά τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα είναι ικα-
νοποιητικά.

Οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε αρθροπλα-
στική γόνατος σε οστεοπέτρωση είναι ελάχιστες, 
ενώ επανεγχείρηση αρθροπλαστικής γόνατος σε 
οστεοπέτρωση, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχει δη-
μοσιευθεί. Η κύρια δυσκολία στην αρθροπλαστι-
κή γόνατος, έγκειται στις κοπές των οστών, λόγω 
της αυξημένης σκληρότητάς τους αλλά και στη 
διάνοιξη του αυλού, η οποία περιγράφεται δύσκο-
λη έως αδύνατη (Casden et al 1989, Strickland και 
Βerry 2005). 

Ανάλογες δυσκολίες συναντήσαμε και στην 
παρούσα περίπτωση. Ακτινολογικά, τα οστά του 
γόνατος ήταν μεν σκληρυντικά. αλλά όχι σε ιδι-
αίτερα μεγάλο βαθμό. Όπως προαναφέρθηκε, η 
βαρύτητα της οστεοπέτρωσης διαφέρει κατά πε-
ρίπτωση. 

Συναντήσαμε αρκετές περιπτώσεις οστεοπέ-
τρωσης με σημαντικού βαθμού οστεοαρθρίτιδα 
ισχίου ή γόνατος, αλλά ήταν ασθενείς με ιδιαίτερα 
σκληρυντικά οστά και με έλλειψη αυλού, τα οποία 
δεν αποτολμήσαμε να υποβάλλουμε (αλλά και να 
υποβληθούμε) στην ταλαιπωρία μιας επισφαλούς 
και πιθανόν ατελέσφορης αρθροπλαστικής, γνω-
ρίζοντας τις δυσκολίες, τους διεγχειρητικούς κιν-
δύνους και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές. 

Άλλες επιπλοκές που αναφέρονται είναι η χα-
λάρωση, ιδίως του στειλεού, λόγω έλλειψης κα-
λής πρόσφυσης του φλοιού με τον στειλεό ή το 
τσιμέντο. 

Οι εργώδεις γλυφανισμοί και οστεοτομίες με 
την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών παραβλά-
πτουν την ήδη πτωχή αιμάτωση των οστών και 
συμβάλλουν στη χαλάρωση των υλικών. Το πρό-
βλημα της κακής αιμάτωσης ευθύνεται επίσης για 
τις λοιμώξεις που είναι συχνότερες λόγω και του 
παρατεταμένου χειρουργικού χρόνου. 

Όσον αφορά στις αρθροπλαστικές γόνατος, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούμε καινούργια εργαλεία 
στις οστεοτομίες και τη διάνοιξη αυλού και να 
ήμαστε έτοιμοι για χρησιμοποίηση αποκλειστικά 
εξωαυλικού οδηγού. 

Τέλος, καλόν είναι να είμαστε διστακτικοί στο 
να προχωρήσουμε σε επέμβαση ολικής αρθρο-
πλαστικής σε ασθενείς με έλλειψη αυλού και ιδι-
αίτερα έντονη οστεοσκλήρυνση.                     
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Εικόνα 3. Θραύση του κνημιαίου μεταλλικού 
προθέματος, επτά έτη μετεγχειρητικά. 
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Εικόνα 4. Είναι φανερή η απώλεια οστού κυρίως στην κνήμη, αλλά και στο μηρό, ένα έτος μετά τη θραύση του υλικού.

Εικόνα 5. Ακτινολογική εικόνα μετά την επανεγχείρηση
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Αbstract

Total knee arthroplasty and revision, on a 
patient suffering from osteopetrosis

G. Diakos(1), E. Papadellis(1), J. Chatziantoniou(1), 
P. Papadellis(2).

(1) Orthopaedic Department, Mytilene Hospital
(2) 2nd Orthopaedic Department, KAT  Hospital

PURPOSE : Report of the case of a patient, who 
suffered from osteopetrosis and knee osteoarthrosis, 
the difficulties during the total knee operation and 
the revision. 

MATERIAL-METHOD: A 68 years old woman  
was suffering from osteopetrosis and knee osteoar-
throsis and was treated with a total knee arthro-
plasty.   

The operation was very difficult, because the 
bones were too hard. The postoperative result was 
satisfactory. Seven years after the operation, the 
metal component of the tibia broke. It took one year 
to persuade the patient to go on to a revision, which 
was not as difficult as we expected.     

Eighteen months postrevision, the patient is free 
from symptoms. 

As far as we know, only a few cases of primary 
total knee arthroplasty, and no case of revision in 
osteopetrotic patients have been published. 

key words:  Osteopetrosis, knee osteoarthrosis, 
knee arthroplasty, revision knee ar-
throplasty.
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Περίληψη

Το οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου είναι πολύ σπάνιο και συχνά 
διαφεύγει της διάγνωσης. Η κατάλληλη κλινική εξέταση και ο 
σωστός απεικονιστικός έλεγχος βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση.
Παρουσιάζεται ασθενής, γυναίκα 31 ετών, με παραμελημένο οπί-
σθιο εξάρθρημα του ώμου από 50ημέρου και με 25% προσθιοεσω-
τερική βλάβη-εντύπωμα (reverse Hill-Sachs lesion)της αρθρικής 
επιφάνειας της κεφαλής που αντιμετωπίσθηκε αρχικά ανεπιτυχώς 
με κλειστή ανάταξη και σταθεροποίηση της γληνοβραχιόνιου άρ-
θρωσης με βελόνα. Τριάντα ημέρες μετά έγινε ανοικτή ανάταξη, 
σταθεροποίηση της άρθρωσης με δύο βελόνες και πλήρωση του 
εντυπώματος με την κατάφυση του τένοντα του υποπλάτιου μυός 
με τη μέθοδο McLaughlin. Τρία και μισό χρόνια μετεγχειρητικά η 
ασθενής δεν αλγεί και ανάκτησε πλήρες εύρος κίνησης εκτός από 
έλλειμμα 10° στην εξωτερική στροφή. 

Παραμελημένο οπίσθιο
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Εισαγωγή

Το οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου είναι σπάνιο 
αντιπροσωπεύοντας το 2-3% όλων των εξαρθρη-
μάτων του ώμου (McLahghlin HL 1952, Thomsen 
M et al 1995) ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιο στα παι-
διά (Nakae H, Endo S 1996). Σε ποσοστό πάνω 
από 60% η διάγνωση τίθεται καθυστερημένα 
(Blatter G, Suter P 1990, Hatzis N et al 2001) διότι 
το μέλος φέρεται σε φυσιολογική θέση προσαγω-
γής και εσωτερικής στροφής. Σε ποσοστό 97.5% 
είναι υπακρωμιακού τύπου (Heller KD et al 1995). 
Το τραυματικό οπίσθιο εξάρθρημα συμβαίνει έπει-
τα από πτώση με το άνω άκρο σε προσαγωγή και 
έσω στροφή (Hatzis N et al 2001)είτε από άμεση 
πλήξη στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου (Berg 
EE 1995). 

Βίαιη μυική σύσπαση που προκαλείται από ηλε-
κτροπληξία, ηλεκτροσόκ, επιληπτικούς σπασμούς 
λόγω επιληψίας ή όγκου του εγκεφάλου μπορεί 
να προκαλέσει οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου 
(Berg EE 1995, Brackstone M et al 2001,Tsionos 
I et al 2004). Η δύναμη των έσω στροφέων του 
ώμου (υποπλάτιος, μείζων θωρακικός, πλατύς 
ραχιαίος) υπερισχύει εκείνης των έξω στροφέων 
(υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος) με αποτέλε-
σμα την εξάρθρωση της κεφαλής του βραχιονίου 
προς τα πίσω (Συμεωνίδης Π. 1997). Στο 50% των 
οπισθίων εξαρθρημάτων του ώμου, συνυπάρχει 
συμπιεστικό κάταγμα-εντύπωμα της προσθιοε-
σωτερικής επιφάνειας της βραχιόνιας κεφαλής 
(ανάστροφος Hill Sachs βλάβη) (Gutjahr G et al 
1984, Finkelstein JA et al 1995) η οποία οδηγεί 
σε αστάθεια του ώμου στην εσωτερική στροφή.
Στο 10% συνυπάρχει και κάταγμα του ελάσσο-
νος βραχιόνιου ογκώματος (Becker R,Weyand 
F 1990), ενώ μπορεί να συνυπάρχει και κάταγμα 
του οπίσθιου χείλους της ωμογλήνης (Berg EE 
1995). Εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις είναι το 
αμφοτερόπλευρο οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου 
με αμφοτερόπλευρο κάταγμα του κεντρικού βρα-
χιονίου (Kristensen W, Osther P 1990), το οπίσθιο 
εξάρθρημα του ώμου με συνοδό κάταγμα της διά-
φυσης (Neresh et al 1997, Li HH et al 2008, ) ή με 
κάταγμα του ανατομικού αυχένα του βραχιονίου 
(Ide J et al 2003). Τα συγχρόνως αμφοτερόπλευρα 

οπίσθια εξαρθήματα είναι πολύ σπάνια (Lukacs D 
et al 1994). Η λήψη του ιστορικού (επιληπτικές 
κρίσεις, σπασμοί, τραυματισμός), η προσεκτική 
κλινική εξέταση και ο κατάλληλος απεικονιστικός 
έλεγχος θέτουν τη σωστή διάγνωση του οπίσθιου 
εξαρθρήματος του ώμου (Thielemann FW, Holz U 
1989, Agarwal M et al 2008, Li HH 2008). Κατά 
την κλινική εξέταση διαπιστώνεται αυξημένη ψη-
λαφητή προβολή της κορακοειδούς απόφυσης, 
ελάττωση της πρόσθιας ψηλαφητής προβολής της 
βραχιόνιου κεφαλής και εξάλειψη της πρόσθιας 
στρογγυλότητας του ώμου, συγκριτικά με το φυ-
σιολογικό. Ο κανόνας είναι η μόνιμη έσω στροφή 
και προσαγωγή του μέλους. Οι ενεργητικές κινή-
σεις και κυρίως η απαγωγή και έξω στροφή είναι 
περιορισμένες ενώ κατά τις παθητικές κινήσεις 
προκαλείται έντονος πόνος ιδίως κατά την προ-
σπάθεια εξωτερικής στροφής. Χαρακτηριστική 
είναι η κίνηση της ωμοπλάτης κατά την προσπά-
θεια απαγωγής. (McLaughlin HL 1952, Michos 
IB, Michaelides DP 1993, Hatzis N et al 2001). Ο 
απεικονιστικός έλεγχος με απλές ακτινογραφίες 
(προσθιοπίσθια, διαμασχαλιαία και διαωμοπλα-
τιαία προβολή του ώμου) είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικός για τη διάγνωση (Blatter G, Suter P 1990, 
Jones TP et al 2003). Η διαμασχαλιαία προβολή 
είναι ιδιαίτερα διαγνωστική αλλά σχετικά δύσκο-
λη μερικές φορές λόγω αδυναμίας απαγωγής και 
πρόκλησης πόνου, ενώ η διαωμοπλατιαία αν και 
λιγότερο χρήσιμη είναι πιο εύχρηστη. Η διαθω-
ρακική προβολή δεν είναι ικανοποιητική ακόμη 
και σε λεπτόσωμα άτομα (McLaughlin HL 1952). 
Στην προσθιοπίσθια προβολή παρατηρείται εξα-
φάνιση της φυσιολογικής ελλειπτικής σκιάς που 
σχηματίζεται από την εφίππευση της βραχιόνιας 
κεφαλής και της ωμογλήνης, η κεφαλή του βραχι-
ονίου παίρνει τη μορφή λαμπτήρα λόγω απώλειας 
της μορφολογίας του αυχένα του βραχιονίου από-
τοκο της μεγάλης έσω στροφής (Mimura T et al 
2006), η κοιλότητα της ωμογλήνης φαίνεται μερι-
κώς κενή και η κεφαλή μικρότερη επειδή βρίσκε-
ται πίσω από αυτή (Συμεωνίδης Π. 1997).Σημα-
ντικό εύρημα είναι η σκαφοειδής γραμμή (trough 
line) που σχηματίζεται από δύο γραμμές παράλ-
ληλες στο έσω μέρος της βραχιόνιας κεφαλής. Η 
μία αντιπροσωπεύει τον έσω φλοιό της κεφαλής 
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και η άλλη το όριο του εντυπώματος της κεφαλής 
λόγω πρόσκρουσης στο οπίσθιο χείλος της ωμο-
γλήνης (Cisternino SJ et al 1978). Πολύτιμη βοή-
θεια δίνει επίσης η αξονική τομογραφία του ώμου 
η οποία αποκαλύπτει το κάταγμα της κεφαλής 
του βραχιονίου και άλλες πιθανές συνοδές βλά-
βες που δε φαίνονται στις απλές ακτινογραφίες 
(Wadlington VR et al 1992, Gosens T et al 2000). 
Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να αναδείξει πι-

θανές βλάβες των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων 
της άρθρωσης όπως τη ρήξη του οπισθίου θυλά-
κου ή την κάκωση του ελάσσονος στρογγύλου 
(Hottya GA et al 1998). Επί ανεπιτυχούς κλειστής 
ανάταξης είναι πολύτιμη η βοήθεια της μαγνητι-
κής τομογραφίας για τη διαπίστωση παρεμβολής 
του εξαρθρωμένου τένοντα της μακράς κεφαλής 
του δικεφάλου μυός μεταξύ της βραχιόνιας κε-
φαλής και της ωμογλήνης, λόγω κατάγματος του 

Εικόνα 1: α. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιού ώμου. Παρατηρείται υποψία οπισθίου εξαρθρήματος. β. Αξο-
νική τομογραφία σε εγκάρσια τομή. Παρατηρείται το εντύπωμα στην πρόσθια αρθρική επιφάνεια της βραχιόνιου 

κεφαλής και επιβεβαιώνεται το οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου.

α

β



ελάσσονος βραχιόνιου ογκώματος που περιλαμ-
βάνει και την αύλακα του δικεφάλου (Goldman A 
et al 1987, Allard JC,Bancroft J 1991).

Παρουσίαση περίπτωσης

Γυναίκα 31 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ια-
τρεία αιτιώμενη εμμένον άλγος δεξιού ώμου, έπει-

τα από αναφερόμενη πτώση επί του εδάφους προ 
50 ημερών, το οποίο δεν υποχώρησε παρά την 
αντιφλεγμονώδη αγωγή που είχε λάβει. Κατά την 
κλινική εξέταση τόσο οι ενεργητικές όσο και οι 
παθητικές κινήσεις ήταν επώδυνες και περιορι-
σμένες, ενώ κατά την ψηλάφηση και επισκόπηση 
παρατηρήθηκε υποψία αυξημένης προβολής της 
κορακοειδούς απόφυσης με ελάττωση της πρό-
σθιας ψηλαφητής προβολής της βραχιόνιου κεφα-
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Εικόνα 2: α. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία μετά την προσπάθεια κλειστής ανάταξης και σταθεροποίησης με βε-
λόνα. Πιθανολογείται ανεπιτυχής ανάταξη. β. Αξονική τομογραφία που καταδεικνύει σαφέστατα την αποτυχία της 

κλειστής ανάταξης.
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Εικόνα 3: Διεγχειρητικά βήματα. α: Θωρακοδελτοειδής προσπέλαση. β: Ανεύρεση υποπλατίου. γ: Διατομή κατά-
φυσης αυτού. δ: Διάνοιξη θυλάκου εμφάνιση εξαρθρωμένης κεφαλής και ωμογλήνης. ε: Ανάταξη και συγκράτηση 

με βελόνα. στ: Καθήλωση κατάφυσης υποπλατίου με οστικές άγκυρες στη βλάβη Hill-Sachs.
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λής και σχετικής μείωσης της πρόσθιας στρογγυ-
λότητας του ώμου. Το μέλος ήταν σε έσω στροφή 
ενώ η έξω στροφή ήταν καταργημένη. Κατά τον 
απεικονιστικό έλεγχο σε προσθιοπίσθια, διαμα-
σχαλιαία και διαωμοπλατιαία προβολή του δεξιού 
ώμου διαπιστώθηκε οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου 
ενώ στην αξονική τομογραφία ανιχνεύθηκε και 
μετρήθηκε το μέγεθος του εντυπώματος της πρό-
σθιας αρθρικής επιφάνειας της βραχιόνιας κεφα-
λής (reverse Hill-Sachs lesion)που ήταν 25% του 
συνόλου αυτής (Εικ.1). Αρχικά αντιμετωπίσθηκε 
με κλειστή ανάταξη και σταθεροποίηση με μία 
βελόνα χωρίς όμως αποτέλεσμα (Εικ.2). Τριάντα 
ημέρες μετά, λόγω λοχείας και περίπου 3 μήνες 
από την κάκωση, υποβλήθηκε σε ανοικτή ανά-
ταξη του εξαρθρήματος με τομή δέρματος εννιά 
εκ. και θωρακοδελτοειδή προσπέλαση. Η κεφαλή 
του βραχιονίου αφού ανατάχθηκε σταθεροποιή-
θηκε με δύο βελόνες, μία δια της γληνοβραχιόνιας 
άρθρωσης και μία δια της κλείδας στην κεφαλή, 
σε 30° απαγωγή και μικρή έξω στροφή. Ακολού-
θησε η καθήλωση του τένοντα του υποπλάτιου 
μυός στην περιοχή του εντυπώματος με δύο με-
ταλλικές οστικές άγκυρες (τεχνική McLaughlin) 
(Εικ.3). Μετεγχειρητικά ο ώμος ακινητοποιήθηκε 
σε 30° απαγωγή και μικρή έξω στροφή για χρο-
νικό διάστημα έξι εβδομάδων με ειδικό νάρθη-
κα,οπότε και αφαιρέθηκαν οι δύο βελόνες (Εικ.4). 
Ακολούθως συστήθηκε ενεργητική και παθητική 
κίνηση του ώμου. Έξι μήνες μετεγχειρητικά οι 

απλές ακτινογραφίες, η αξονική τομογραφία και 
η κλινική εξέταση έδωσαν ικανοποιητικά απο-
τελέσματα, με ανάκτηση ανώδυνης πλήρους εύ-
ρους κίνησης της άρθρωσης του ώμου εκτός της 
εξωτερικής στροφής που υπολειπόταν κατά 10°. 
Κατά την τελευταία εξέταση, τρία καί μισό χρό-
νια μετεγχειρητικά, η ασθενής έχει πλήρες εύρος 
ανώδυνης κίνησης δίχως ακτινολογικές ή κλινι-
κές ενδείξεις αστάθειας, νέκρωσης της κεφαλής ή 
αρθρίτιδας, εκτός από ένα έλλειμμα 10° στην έξω 
στροφή, ενώ επανήλθε πλήρως στις προηγούμε-
νες δραστηριότητές της (Εικ. 5 και 6). 

Συζήτηση

Η αντιμετώπιση του οπίσθιου εξαρθρήματος 
του ώμου εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης 
Hill Sachs και το χρόνο που μεσολάβησε από τη 
στιγμή του εξαρθρήματος (Heller KD et al 1995). 
Αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι η κα-
θυστερημένη διάγνωση, το μεγάλο μέγεθος της 
βλάβης Hill Sachs και η συνύπαρξη αρθρίτιδας ή 
καταγμάτων του εγγύς τμήματος του βραχιονίου 
(Robinson CM,Aderinto J 2005). Μετά τις τρεις 
εβδομάδες από τη στιγμή της κάκωσης το οπίσθιο 
εξάρθρημα του ώμου θεωρείται παραμελημένο 
και η κλειστή ανάταξη είναι πολύ δύσκολη εώς 
αδύνατη (Hawkins RJ et al 1987, Aparicio G et al 
2000). Σε πρόσφατο οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου 

Εικόνα 4: α. Ανάταξη του εξαρθρήματος και σταθεροποίηση με δύο βελόνες. Διακρίνονται οι δύο οστικές άγκυ-
ρες. β. Ακινητοποίηση με ειδικό νάρθηκα σε ελαφρά απαγωγή και έξω στροφή.

α β
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Εικόνα 5: 3.5 χρόνια μετεγχειρητικά ακτινολογικά σταθερότητα της άρθρωσης σε α. Προσθιοπίσθια, β.Διαμα-
σχαλιαία και γ. Διαθωρακική λήψη. Πλήρης αποκατάσταση των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων στη μαγνητική 

τομογραφία. δ. σε μετωπιαία, ε. σε οβελιαία και στ. σε εγκάρσια τομή.
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Εικόνα 6: 3.5 χρόνια μετεγχειρητικά.
Άριστο κλινικό αποτέλεσμα.
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με εντύπωμα κεφαλής έως 20-25% του συνόλου 
αυτής, έχει θέση η κλειστή ανάταξη και, επί αστά-
θειας, η τοποθέτηση διαδερμικά βελονών για ακι-
νητοποίηση της γληνοβραχιόνιου άρθρωσης οι 
οποίες αφαιρούνται μετά το πέρας 4-6 εβδομάδων 
(Engelhardt MB 1978, Vandeputte J,Van Tornout 
B 1993, Tellisi NK et al 2004). Επί αποτυχίας δι-
ενεργείται ανοικτή ανάταξη. Σε παραμελημένα 
εξαρθρήματα με βλάβη της αρθρικής επιφάνειας 
της κεφαλής έως και 25% συνιστάται ανοικτή ανά-
ταξη και αποκατάσταση της βλάβης του οπισθίου 
θυλάκου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις (El Shewy MT et al 
2008). Όταν η βλάβη της αρθρικής επιφάνειας της 
κεφαλής αφορά στο 25-40%, κατά άλλους το 25-
50%, του συνόλου της τότε προτιμάται η τεχνική 
McLaughlin, δηλαδή μεταφορά της κατάφυσης 
του τένοντα του υποπλάτιου μυός και καθήλωσή 
της στο σημείο της βλάβης με ράμματα ή άγκυ-
ρες, ή η τροποποιημένη μέθοδος McLaughlin πε-
ριγραφείσα από τον Neer, κατά την οποία μεταφέ-
ρεται το ελάσσον βραχιόνιο όγκωμα μαζί με την 
κατάφυση του τένοντα του υποπλάτιου μυός και 
καθηλώνεται στο σημείο της βλάβης. Η τροπο-
ποιημένη μέθοδος προσφέρει καλή σταθερότητα, 
επιτρέπει άμεση ενεργητική κίνηση και γρήγορη 
επάνοδο στις δραστηριότητες του ασθενή (Gerber 
C, Lambert C, Gachter A 1994, Finkelstein JA et 
al 1995, Tellisi NK et al 2004, Delogliano A et al 
2005). Άλλες εναλλακτικές τεχνικές για τέτοιου 
μεγέθους βλάβες είναι η διορθωτική στροφική 
οστεοτομία του βραχιονίου με έσω στροφή της 
διάφυσης, υπό την προυπόθεση ο ασθενής να 
είναι ικανός να συμμετάσχει σε ενεργητικό πρό-
γραμμα κινητοποίησης (Vukov V 1985, Proteus 
MJ, Miller AJ 1990, Keppler P et al 1994). Επίσης 
έχει περιγραφεί η πλήρωση του εντυπώματος με 
αλλομόσχευμα με όχι τόσο καλά αποτελέσματα 
(Fabis J, Kozlowski P 1998). Σε εκτεταμένη βλάβη 
της αρθρικής επιφάνειας της κεφαλής πάνω από 
50% προτιμάται η ημιολική ή η ολική αρθροπλα-
στική του ώμου ιδίως επί συνυπάρχουσας βλάβης 
της ωμογλήνης (Hughes M, Neer CS 2nd 1975) 
η οποία ανακουφίζει τον ασθενή από τον πόνο, 
αποκαθιστά το εύρος κίνησης και το επίπεδο λει-

τουργικότητας του ώμου (Pritchett JW, Clark JM 
1987,Cheng SL et al 1997, Sperling JW et al 2004). 
Η αφαίρεση της κεφαλής δεν έδειξε ικανοποιητι-
κά αποτελέσματα (Rowe CR, Zarins B 1982), ενώ 
η ανακατασκευή αυτής με δομικό αλλομόσχευμα 
μηριαίας κεφαλής έχει δώσει καλά αποτελέσμα-
τα (Gerber C,Lambert SM 1996). Έχει περιγρα-
φεί και μία περίπτωση μετάθεσης της κορακοει-
δούς απόφυσης με καλό λειτουργικό αποτέλε-
σμα (Delogliano A et al 2005).Σε παραμελημένο 
οπίσθιο εξάρθρημα άνω των έξι μηνών μέθοδος 
εκλογής θεωρείται η ημιολική αρθροπλαστική 
του ώμου και επί συνυπάρχουσας οστεοαρθρίτι-
δας η ολική αρθροπλαστική ανεξαρτήτως του με-
γέθους της βλάβης Hill-Sachs (Hawkins RJ et al 
1987, Rowe CR, Zarins B 1982,Checchia SL et al 
1998).Συνηθέστερη προσπέλαση είναι η κλασσική 
θωρακοδελτοειδής, ενώ έχουν περιγραφεί η άνω 
υπακρωμιακή (Stableforth PG, Sarangi PP 1992) 
η οπισθία (Norwood LA et al 1985) και η οπισθία 
διαδελτοειδής (Wirth MA et al 1993, Karachalios 
T et al 2005).

Abstract

Neglected posterior dislocation of the shoulder.
A case report.

Paraschou S.,Anastasopoulos H., Flegas P., Ka-
ranikolas A.

A' Orthopaedic Department-General Hospital 
of Kilkis

The posterior shoulder dislocation is very rare 
and frequently missed.The proper clinical exami-
nation and imaging of the shoulder are important 
for the correct and early diagnosis.We present a 31 
years old female with a neglected posterior shoul-
der dislocation of 50 days and a 25% anteromedial 
defect-impaction(reverse Hill-Sachs lesion) of the 
articular surface of the humeral head. She under-
went an unsuccessfull closed reduction and fixation 
with KW through glenohumeral joint. Τhirty days 



94 Ορθοπαιδική, 22, 3, 2009

later she was treated with open reduction, fixation 
with two KW and attachment of the subscapularis 
into the defect (McLaughlin procedure). Today 3.5 
years postoperatively, the patient has no pain and 
full range of motion except a 10° lack of external 
rotation.

Key words: neglected posterior shoulder dislocation.   
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