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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...

O πυγομελής Frank Lentini βλεπόμενος  έμπροσθεν και πλαγίως.
 Κατά φωτογραφίαν δοθείσαν υπό του ιατρού Vigne

 Πυγομελία (θυμηθείτε την πυγολαμπίδα)

Από το Μέγα Λεξικόν της Ιατρικής
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Είκοσι τρία χρόνια «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ» –
 Εικοστός τρίτος ΤΟΜΟΣ 

...Once your paper into print, it enhances your reputation, helps propagate your 
thoughts and ideas, and more importantly achieves a small measure of immortality...

...Do not worry too much about the debate concerning indexed versus non-indexed 
journals. It is important to get your article published and read by others in your field...

Shing-Hwa Lu:  The know-how of writing and Submitting a Medical Paper 
J.T.V.A. 2009, 20,2.



Περίληψη

Η παιδική πλατυποδία αποτελεί ένα συχνό προβληματισμό για 
τον τρόπο αξιολόγησης, καταγραφής και αντιμετώπισης. Το βρέ-
φος αρχίζει με στήριξη σε όλο το έσω χείλος του ποδιού και σταδι-
ακά δημιουργείται η ποδική καμάρα έως την πρώτη δεκαετία της 
ζωής. 

 Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τον έλεγχο όλου του σώματος 
και διακρίνει την εύκαμπτη από τη δύσκαμπτη μορφή της πλατυ-
ποδίας. Η ακτινολογική εξέταση και το πελματογράφημα προσφέ-
ρουν αντικειμενική καταγραφή στην πλατυποδία. Έχει σημασία 
να διακριθούν οι παθολογικές καταστάσεις που δημιουργούν πόνο 
και δυσχέρεια στο παιδί και όχι να αποδίδονται τα συμπτώματα σε 
εύκαμπτη πλατυποδία. 

Η συντηρητική θεραπεία είναι ο κανόνας της αντιμετώπισης της 
εύκαμπτης μορφής, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση είναι σπά-
νια.

Η αντιμετώπιση της παιδικής 
πλατυποδίας

Νικόλαος Λαλιώτης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
M.Ch.(Orth)

Λέξεις ευρετηρίου: Πλατυποδία, παιδική ηλικία



Eισαγωγή

Πλατυποδία χαρακτηρίζουμε τη μορφή του πο-
διού το οποίο, στην όρθια θέση, έχει σημαντική 
ελάττωση, έως εξάλειψη, στο ύψος του έσω επι-
μήκους τόξου (ποδική καμάρα). 

Ο ορισμός της παιδικής πλατυποδίας δεν γίνε-
ται με ακριβή αντικειμενικά κριτήρια. Βασίζεται 
στην παρατήρηση του παιδιού σε όρθια θέση, 
όπου φαίνεται το έσω χείλος του ποδιού να ακου-
μπά στο έδαφος και να μη σχηματίζεται η ποδική 
καμάρα.

 Η κύρια ανατομική διαφορά βρίσκεται στη 
θέση της υπαστραγαλικής άρθρωσης κατά την 
όρθια θέση. Υπάρχει βλαισότητα της πτέρνας, 
στροφή της κεφαλής του αστραγάλου προς τα 
έσω και πελματιαία μετατόπιση του σκαφοειδούς 
προς τα έσω και άνω της κεφαλής του αστραγά-
λου. Το μήκος του έξω χείλους του ποδιού είναι 
μικρότερο από το έσω (εικόνα 1) 

Μπορεί να θεωρηθεί ως στροφική παραμόρφω-
ση, που χαρακτηρίζεται από πρηνισμό στον οπί-
σθιο πόδα και υπτιασμό στο πρόσθιο τμήμα, που 
οδηγεί σε πτώση ή εξαφάνιση της ποδικής καμάρας 
(Mosca 1995, Θ Γρίβας 2002, Harris et al 2004).

Το βρέφος αρχίζει τη στήριξη στον 9-10 μήνα 
της ζωής του, με πλήρη στήριξη στο έσω χείλος 
του ποδιού. Έχει ευρεία βάση στήριξης και έξω 
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Εικόνα 1: α, β. Πλατυποδία

Εικόνα 2: Τα πόδια του νηπίου,
 στην έναρξη στήριξης

Εικόνα 3 α, β: Νεογνική ( συγγενής) βλαισότητα 
του ποδιού 



στροφή στα ισχία. Αυτή η φυσιολογική θέση του 
ποδιού, ορισμένες φορές έντονη, δημιουργεί ανη-
συχία στους γονείς. Δεν υπάρχουν παθολογικά 
ευρήματα, το πόδι έχει πλήρη κινητικότητα, το 
παιδί έχει φυσιολογική δραστηριότητα και εξε-
λίσσεται φυσιολογικά. 

Η συγγενής βλαισότητα του πέλματος είναι μία 
καλοήθης κατάσταση όπου το νεογνό έχει βλαι-
σότητα του οπισθίου ποδός με τη ράχη του ποδιού 
να έρχεται σε επαφή με τη ραχιαία επιφάνεια της 
κνήμης. Με χειρισμούς η διόρθωση είναι ευχερής, 
με γρήγορη επίτευξη πλήρους πελματιαίας κάμ-
ψης και ευθειασμού του σχήματος του ποδιού. Η 
κατάσταση αυτή είναι συνήθως θέση αντιτυπίας 
που προέρχεται από την πίεση του άλλου ποδιού 
ενδομήτρια. Η εικόνα αυτή διαχωρίζεται από μορ-
φή κάθετου αστράγαλου, όπου η παραμόρφωση 
δεν ανατάσσεται με χειρισμούς και η πτέρνα είναι 
υψηλά ( Εικόνα 3 α, β).

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

Η ποδική καμάρα σχηματίζεται σταδιακά από 
τον 2ο χρόνο της ζωής του παιδιού και συνεχίζεται 
να αναπτύσσεται έως και τα 8-10 έτη. Οι Staheli 
et al (1987) παρουσίασαν νομόγραμμα με την 
ανάπτυξη του έσω επιμήκους τόξου του ποδιού. 
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των αποτυπωμάτων. 
Μετρήθηκε ο σχηματισμός της ποδικής καμάρας, 
χρησιμοποιώντας την αναλογία του πλάτους της 
πτέρνας με το πλάτος στη μεσότητα του ποδιού. 
Οι τιμές εκτιμήθηκαν ανά ηλικία. Υπήρχε σημα-
ντική απόκλιση ανά ηλικία από τη μέση γραμμή. 
Θεωρήθηκε ως παθολογική μορφή η απόκλιση 
πάνω από δύο μονάδες (SD) από τη μέση τιμή. Η 
μέτρηση αυτή συνδυάσθηκε με αντίστοιχη ακτι-
νολογική εξέταση του ποδιού, σε πλάγια θέση. 
Μετρήθηκε η γωνία του επιμήκους άξονα αστρα-
γάλου και του 1ου μεταταρσίου, που και αυτή εμ-
φάνισε σημαντική απόκλιση, ανά ηλικία, από τη 
θεωρούμενη μέση γραμμή. Οι μετρήσεις αυτές 
έδειξαν το σταδιακό σχηματισμό του σχήματος 
του ποδιού και αύξηση της ποδικής καμάρας έως 
την ηλικία των 10 ετών. 

Σε έλεγχο παιδιών στην προεφηβική και παι-

δική ηλικία στα σχολεία, με πλήρεις και ευχερείς 
δραστηριότητες, 23% εκτιμήθηκε ότι έχουν πλα-
τυποδία, βάσει του ελαττωμένου ύψους της πο-
δικής καμάρας. (Gould et al 1989). Οι Rao and 
Joseph (1992) σε μελέτη 2300 παιδιών 4-13 ετών, 
βρήκαν αντίστοιχο ποσοστό πλατυποδίας, χρησι-
μοποιώντας αποτυπώματα. Ενδιαφέρουσα η πα-
ρατήρησή τους ότι το ποσοστό πλατυποδίας ήταν 
μικρότερο σε παιδιά που περπατούσαν συστημα-
τικά ξυπόλητα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Το πόδι ελέγχεται στην όρθια θέση, έχοντας γυ-
μνό το παιδί, μόνο με το εσώρουχό του, σε σκλη-
ρή επιφάνεια στήριξης. Ελέγχουμε το παιδί από 
την μετωπιαία και από τη ραχιαία επιφάνεια. Βλέ-
ποντας το πόδι από εμπρός, υπάρχει ελάττωση ή 
εξάλειψη της ποδικής καμάρας. Το σκαφοειδές 
εφάπτεται στο έδαφος. Ο πρόσθιος πόδας έρχε-
ται σε υπτιασμό. Υπάρχει βράχυνση στο μήκος 
του έξω χείλους του ποδιού. 

Ο οπίσθιος πόδας φαίνεται σε παρατήρηση από 
το πίσω τμήμα του σώματος, σε σημαντική βλαι-
σότητα. Η θέση της πτέρνας σε σχέση με τον επι-
μήκη άξονα του αχιλλείου, δείχνει τη βλαισότητα 
της πτέρνας. 

Ζητάμε από το παιδί να έλθει σε στήριξη στις 
μύτες των ποδιών. Η εύκαμπτη μορφή της βλαι-
σότητος του ποδιού, δείχνει τον ευχερή σχηματι-
σμό ποδικής καμάρας κατά τη στήριξη στις μύτες 
των ποδιών. Η πτέρνα έρχεται σε θέση ραιβότη-
τος. Το σκαφοειδές έρχεται στην κορυφή της έσω 
ποδικής καμάρας. Η προπέτεια εξαφανίζεται. 

 Ανασηκώνουμε το μεγάλο δάκτυλο, ενεργο-
ποιώντας την πελματιαία απονεύρωση. Πάλι ευ-
χερώς σχηματίζεται η ποδική καμάρα. Η πτέρνα 
έρχεται σε θέση ραιβότητος, η κορυφή του σκα-
φοειδούς ανασηκώνεται καθώς σχηματίζεται η 
ποδική καμάρα (Jack’s test).

Μετράται η ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής, 
για τον έλεγχο ύπαρξης ρίκνωσης του αχιλλείου. 
Με το γόνατο σε έκταση και την ποδοκνημική 
στην ουδέτερη θέση, πρέπει να υπάρχει μεγαλύ-
τερη από 15ο ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής 
(Rodrigeuz and Volpe 2010).
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Η εξέτασή μας συμπληρώνεται με την εκτίμη-
ση της στροφής των ισχίων, με την παρατήρηση 
της ύπαρξης βλαισογονίας ή ραιβογονίας και με 
τον έλεγχο της ελαστικότητος στις αρθρώσεις. Τα 
παιδιά με έξω στροφή στα ισχία και βλαισογονία 
έχουν στήριξη στο έσω χείλος του ποδιού. Το κέ-
ντρο βάρους έρχεται προς τα έσω του ποδιού, που 
είναι σε έξω στροφή και αυτό οδηγεί σε εικόνα 
πλατυποδίας. Ζητώντας από τα παιδιά να σηκω-
θούν στις μύτες των ποδιών είτε ανασηκώνοντας 
το μεγάλο δάκτυλο, σχηματίζεται η ποδική καμά-
ρα (Εικόνες 6 α , β, γ).

 Η ύπαρξη γενικευμένης ευκαμπτότητος στις 
αρθρώσεις, εκτιμάται με έλεγχο της υπερέκτασης 
αντίχειρα, δακτύλων χειρός, αγκώνων, γόνατος, 
ποδοκνημικής. Αποτελεί συνήθη αιτία για την 
ύπαρξη χαλαρής πλατυποδίας στην παιδική ηλι-
κία.

 Η βασική διάκριση είναι εκτίμηση της εύκαμ-
πτης μορφής βλαισοπλατυποδίας, από μορφές 
όπου, στις δοκιμασίες που περιγράφηκαν, δεν 
σχηματίζεται η ποδική καμάρα. Τότε ομιλούμε για 
μορφή δύσκαμπτης πλατυποδίας, που απαιτεί εν-
δελεχή έλεγχο.
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Εικόνα 4 α,β: Σχηματισμός ποδικής καμάρας στην στήριξη στις μύτες των ποδών και σε ανύψωση στο 
μεγάλο δάκτυλο.

Εικόνα 5 α,β: Σημαντική βλαισότητα της πτέρνας όταν παρατηρείται από τη ραχιαία επιφάνεια, με πλή-
ρη σχηματισμό ποδικής καμάρας με ραιβότητα της πτέρνας, όταν στηρίζεται στις μύτες των ποδιών



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ

Η διάγνωση της πλατυποδίας γίνεται όπως έχει 
ήδη περιγραφεί με την επισκόπηση. Χρειάζεται 
όμως και η αντικειμενική καταγραφή. Η χρήση 
του πελματογραφήματος που αρχικά γινόταν με 
τη λήψη αποτυπώματος εκ μελάνης, ήταν μια συ-
νήθης πρακτική. Στον Ελληνικό χώρο υπάρχει ση-
μαντική εμπειρία από την μέθοδο των αποτυπω-
μάτων. (Καραδήμας , Θωμαίδης, Γρίβας, Ντούνης, 
Μπισχινιώτης κα). Οι Γρίβας και συν. περίγραψαν 
έξι τύπους πελμάτων ανάλογα με το αποτύπω-
μα, μετρώντας την αναλογία του πλάτους της 
πτέρνας με το πλάτος της μεσότητος του ποδιού 
(Stavlas et al 2005).

Η ακτινολογική εξέταση του ποδιού, σε όρ-
θια θέση, αποτελεί δείκτη ακριβούς μέτρησης. 
Η γωνία που σχηματίζει ο επιμήκης άξονας του 
αστραγάλου με τον επιμήκη άξονα του 1ου μετα-
ταρσίου, σε πλάγια ακτινολογική λήψη, είναι σε 
φυσιολογικές τιμές 5ο-8ο μ, ενώ η απόκλιση πάνω 
από αυτό, είναι δείκτης πλατυποδίας. Οι Staheli 

και συν περίγραψαν με νομόγραμμα την απόκλι-
ση από την τιμή αυτή.

Στην πλάγια λήψη μετράται η γωνία που σχημα-
τίζει ο επιμήκης άξονας αστραγάλου και πτέρνας, 
Οι φυσιολογικές τιμές είναι 20ο-40ο. Μεγαλύτερη 
απόκλιση, έως τις 50ο, απαντάται σε πλατυποδία 
και χαρακτηρίζεται ως εύκαμπτος κάθετος αστρά-
γαλος. Γωνία μεγαλύτερη από τις 50ο αποτελεί 
αληθή μορφή κάθετου αστράγαλου.

Στη μετωπιαία λήψη, σε όρθια θέση, μετράται 
η γωνία που σχηματίζουν οι άξονες πτέρνας και 
αστραγάλου με φυσιολογικές τιμές 25ο-35ο και 
περαιτέρω η γωνία μεταξύ αστραγάλου και 1ου 
μεταταρσίου με τιμές φυσιολογικά μεταξύ 5ο-15ο. 
Απόκλιση στη μετωπιαία λήψη μεγαλύτερη από 
45ο μεταξύ πτέρνας και αστραγάλου, υπάρχει σε 
βαριά πλατυποδία (Vanderwilde et al 1988).

Σήμερα η χρήση πελματογραφήματος με ακρι-
βή καταγραφή των πιέσεων που ασκούνται σε 
κάθε σημείο του ποδιού κατά τη βάδιση, επιτρέπει 
την αντικειμενική καταγραφή των δυνάμεων που 
ασκούνται στο πέλμα, τόσο σε όρθια θέση, όσο 
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Εικόνες 6: α,β,γ. Πλατυποδία επί βλαισογονίας, 
με έξω στροφή ισχίων. Ευχερής διόρθωση στη στή-

ριξη στις μύτες των ποδιών
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κυρίως στη βάδιση. Η χρήση του ηλεκτρονικού 
πελματογραφήματος καταγράφει την απόκλιση 
του κέντρου βάρους του σώματος κατά τη βάδι-
ση, καταγράφει τη μεταφορά προς τα έσω του κέ-
ντρου βάρους του σώματος. Είναι μια εύκολη και 
αντικειμενική καταγραφή, ευχερώς αποδεκτή από 
τα παιδιά, χωρίς κανένα κίνδυνο. Αποτελεί δείκτη 
καταγραφής της εξέλιξης, μπορεί να επαναλαμ-
βάνεται σε ετήσια βάση ώστε να υπάρχει παρακο-
λούθηση σε περιπτώσεις με επιδεινούμενη μορφή 
(Volpon 1994, Κουτσονικόλας 2002).

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Η εύκαμπτη παιδική πλατυποδία, δεν αποτελεί 
αιτία δυσχέρειας στις δραστηριότητες, ούτε αιτία 
πόνου. Η συχνότητα εμφάνισης ενοχλήσεων στα 
πόδια έχει ίδια συχνότητα στον πληθυσμό ανά-
μεσα σε άτομα με πλατυποδία και άτομα με φυσι-
ολογική ποδική καμάρα. Η ύπαρξη, ωστόσο, δύ-
σκαμπτης μορφής πλατυποδίας δημιουργεί προ-
βλήματα και αυτό επιβάλει έλεγχο για διάγνωση 
της αιτίας της δυσκαμψίας (Tudor et al 2009).

Η ύπαρξη δύσκαμπτης μορφής πλατυποδίας 

Εικόνα 7 α β: Πελματογράφημα σε ετερόπλευρη προσβολή πλατυποδίας, σε παιδί με δύσκαμπτη πλα-
τυποδία, λόγω συνοστέωσης οστών ταρσού
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στην προσχολική ηλικία μπορεί να είναι εικόνα 
κάθετου αστραγάλου, που δε δημιουργεί αρχικά 
λειτουργική δυσχέρεια, αλλά στη συνέχεια, στα-
διακά, επιδεινώνει την εικόνα με δυσχέρεια της 
βάδισης και εμφάνιση επώδυνων τύλων στα ση-
μεία της αυξημένης πίεσης του πέλματος. 

Ενοχλήσεις στην πρώτη σχολική ηλικία μπορεί 
να οφείλονται σε οστεοχονδρίτιδα του σκαφοει-

δούς (νόσος Kohler). Οστεοχονδρίτιδα στη σχο-
λική ηλικία μπορεί να εμφανισθεί στις κεφαλές 
των μεταταρσίων (νόσος Freiberg) ή σπάνια σε 
άλλα οστά του ποδιού. Οι ενοχλήσεις είναι εντο-
πισμένες στην πάσχουσα περιοχή και συνοδεύο-
νται από ελάττωση της κινητικότητος του ποδιού. 
Η ακτινολογική εικόνα είναι χαρακτηριστική. 
Συνήθως υπάρχει πόνος ηρεμίας αλλά σε έντο-

Εικόνα 8: α,β,γ,δ. Η κλινική εικόνα δύσκαμπτης 
πλατυποδίας, με αδυναμία σχηματισμού ποδικής 

καμάρας στη στήριξη στις μύτες και ακτινολογική 
εικόνα με κάθετο αστράγαλο.

Εικόνα 8: α,β,γ,δ

α β

γ

δ
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νη δραστηριότητα το παιδί πονά και κουτσαίνει. 
Αντιμετωπίζονται συντηρητικά κατά κανόνα, με 
συνήθη φυσική εξέλιξη την αποκατάσταση μετά 
από διάστημα 1-2 ετών. 

Στην περίοδο του δημοτικού σχολείου ήπιες 
ενοχλήσεις υπάρχουν σε περιπτώσεις πλατυπο-
δίας με αρχόμενη ρίκνωση του αχιλλείου και, πι-
θανώς, γενικευμένη ελάττωση της ευκαμπτότη-
τος. Στη μεσότητα της φάσης στήριξης, κατά τη 
βάδιση, υπάρχει ελαττωμένη ραχιαία έκταση της 
ποδοκνημικής, που καταπονεί το πόδι και εκδη-
λώνεται με αίσθημα κόπωσης. Αυτό είναι συνηθέ-
στερο σε αθλούμενα παιδιά ή σε παιδιά με αυξη-
μένο σωματικό βάρος. 

Στη σχολική ηλικία, η παρουσία επικουρικού 
σκαφοειδούς, με εμφάνιση προπέτειας στο έσω 
χείλος του ποδιού, με συνοδό τύλο αλλά και θυ-
λακίτιδα, μπορεί να είναι η αιτία του πόνου και 
της δυσλειτουργίας του ποδιού. Συνήθως επιδει-
νώνεται όταν φορά το παιδί σκληρό υπόδημα ή 
τοποθετηθεί σκληρό ένθεμα για υποστήριξη της 
ποδικής καμάρας (εικόνα 9).

Η συνήθης αιτία δύσκαμπτης μορφής πλατυ-
ποδίας, που εκδηλώνει ενοχλήσεις στα 6-10 έτη 
(μέσον και τέλος της περιόδου του δημοτικού 
σχολείου), είναι η ύπαρξη συνοστέωσης ή συν-
χόνδρωσης στα οστά του οπισθίου ποδός, και 
πρέπει να διαγιγνώσκεται. Είναι χαρακτηριστική 
η δυσχέρεια σχηματισμού ποδικής καμάρας στη 
στήριξη στις μύτες των ποδιών ή σε ανύψωση του 
μεγάλου δακτύλου. Η αντιμετώπιση της πάθησης 
γίνεται με την χειρουργική αφαίρεση της οστικής 
γέφυρας ή με οστεοτομίες διόρθωσης της θέσης 
της πτέρνας.   

Σπανιότερες αιτίες (πχ καλοήθεις όγκοι, κατάγ-
ματα εκ κοπώσεως, κυστικές αλλοιώσεις, αρθρί-
τιδα) ελέγχονται στη διερεύνηση συστηματικών 
ενοχλήσεων στο πόδι στην παιδική ηλικία, που 
δυνατόν να συνοδεύονται από ελαττωμένη κινη-
τικότητα του ποδιού.

Στην προεφηβική περίοδο η οστεοχονδρίτιδα 
του αστραγάλου είναι από τις παθήσεις που δημι-
ουργούν πόνο και δυσχέρεια κίνησης στην ποδο-
κνημική και πρέπει να αξιολογείται για την περαι-

Εικόνα 9: Ακτινολογική εικόνα επικουρικού σκαφοειδούς
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τέρω θεραπευτική παρέμβαση. Η οστεοχονδρί-
τιδα της πτέρνας (νόσος Sever) αποτελεί συχνή 
αιτία πόνου στην ηλικία 9-12 ετών, με καλοήθη 
εξέλιξη. Έχει εντοπισμένη ενόχληση, συνήθως εί-
ναι άλγος ηρεμίας και αυξάνεται σε έντονες αθλη-
τικές δραστηριότητες. Είναι συχνότερη σε παιδιά 
με βλαισοπλατυποδία, με περιορισμένη ραχιαία 
έκταση της ποδοκνημικής.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδουμε στα παιδιά με αρχι-
κά εύκαμπτη μορφή βλαισοπλατυποδίας, με έξω 
στροφή στα ισχία και βλαισογονία και αυξημένο 
σωματικό βάρος. Τότε, σταδιακά, καθώς το παιδί 
φθάνει στην προεφηβική ή εφηβική περίοδο, με 
την επίδραση του βάρους του σώματος, η ευκα-
μπτότητα του ποδιού ελαττώνεται και ο σχημα-
τισμός ποδικής καμάρας στην ανύψωση του με-

Εικόνα 10: Συνοστέωση πτέρνας σκαφοειδούς αριστερά, με δυσχέρεια δημιουργίας της ποδικής καμάρας 
στην ανύψωση του μεγάλου δακτύλου. Αξονική τομογραφία με συνοστέωση πτέρνας αστραγάλου

α

β γ
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γάλου δακτύλου ή σε στήριξη στις μύτες των πο-
διών γίνεται δυσχερής ή ανύπαρκτος. Αναφέρουν 
ενοχλήσεις στο πόδι, δυσκολίες στις αθλοπαιδιές, 
που λανθασμένα αποδίδονται στο αυξημένο σω-
ματικό βάρος μόνον. Η συνοδός εμφάνιση ερυ-
θρότητος και τύλων στο έσω χείλος του ποδιού, 
αποδίδεται στο υπόδημα, ενώ είναι δείκτης δυ-
σκαμψίας του ποδιού. 

Οι εύκαμπτες μορφές πλατυποδίας που έχουν 
επιδείνωση στην πορεία της ανάπτυξης του παι-
διού, χρειάζονται αντιμετώπιση. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ

Η χρήση βοηθημάτων για τη βελτίωση της παι-
δικής πλατυποδίας έχει ιδιαίτερα μακρά ιστορία. 
Η χρήση ένθετων από πλαστική ύλη με μαλακό ή 
σκληρό υπόστρωμα, σαν πέλμα έσω υποδήματος 
ή σαν υποστήριξη του πέλματος του υποδήματος, 
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία. Υπάρχουν 
πέλματα που λαμβάνονται με αποτύπωμα, πέλ-
ματα που έχουν έτοιμη κατασκευή ή πέλματα που 
κατασκευάζονται εξατομικευμένα με βάσει λο-
γισμικό που βασίζεται στη μελέτη του πελματο-
γραφήματος και εξυπηρετεί την αποφόρτιση στα 
σημεία φόρτισης και υποστήριξη στο υπόλοιπο 
τμήμα του ποδιού. Η χρήση των πελμάτων φαί-
νεται ότι αποτελεί κύρια θεραπεία για τους γονείς 
και για τη διατήρηση του σχήματος των υποδημά-
των, παρά για τη δημιουργία ποδικής καμάρας. Οι 
Theologis et al (1994) σε σχεδιασμένη μελέτη με 
χρήση πελμάτων υποστήριξης βρήκαν ότι το σχή-
μα του πέλματος είναι ανεξάρτητο από το είδος 
του ενθέματος στο πόδι. Σε παιδιά με σημαντική 
βλαισότητα του άκρου ποδός δεν υπήρξε μετά 
από δύο έτη χρήσης, αλλαγή στο σχήμα της πο-
δικής καμάρας. Αντίστοιχα και οι Gould et al και 
Wegner et al (1989) σε σειρά παιδιών όπου έγινε 
χρήση πελμάτων, δεν διαπίστωσαν διαφορά στο 
σχηματισμό ποδικής καμάρας. Η αυτόματη απο-
κατάσταση με το σχηματισμό ποδικής καμάρας 
ήταν ίδια σε σχέση με την εφαρμογή ή όχι ενθέτου 
(Harris et al, 2004).

Βοήθεια πρέπει να δοθεί με τη συστηματική 
ενεργοποίηση των μυών του ποδιού, ώστε να δια-
τηρηθεί η ευκαμπτότητα. Η συστηματική άσκηση 

με ασκήσεις στήριξης στις μύτες των ποδιών, η 
συστηματική βάδιση σε άμμο, όπου σε ανωμαλίες 
του εδάφους το πόδι προσαρμόζεται με την ενερ-
γοποίηση της πελματιαίας απονεύρωσης, αποτε-
λούν πολύ καλές λύσεις. Η φυσιοθεραπεία μέσα 
στα πλαίσια ενεργοποίησης γενικά του τόνου σε 
παιδιά με σημαντική γενικευμένη χαλαρότητα 
των αρθρώσεων, είναι αποτελεσματική. Ασκήσεις 
διάτασης του αχιλλείου, βοηθούν, όταν υπάρχει 
ρίκνωση. 

Εφαρμογή ένθετων υποδήματος θα συστήσου-
με σε παιδιά με αυξημένο σωματικό βάρος και 
έξω στροφή στα ισχία. Σε αυτά, η χρήση πελμά-
των πιθανώς διατηρεί βαθμό ευκαμπτότητος σε 
σχέση με τη γρήγορη εμφάνιση δύσκαμπτης μορ-
φής πλατυποδίας (Wearing et al 2004, D’Amico 
2009).

Σήμερα τα υποδήματα που κυκλοφορούν στο 
εμπόριο (μποτάκι, με ανύψωση στο έσω χείλος), 
καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για υπο-
στήριξη στο πέλμα (Wolf et al 2008).

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ανάγκη για χειρουργική αντιμετώπιση της 
εύκαμπτης πλατυποδίας είναι ιδιαίτερα σπάνια. 
Αφού έχει αποτύχει κάθε μέσον συντηρητικής 
θεραπείας, πέλματα, ένθετα ποδιού, ασκήσεις και 
το παιδί έχει ενοχλήσεις και εμφάνιση τύλων στο 
έσω χείλος του ποδιού, λόγω κακής φόρτισης, 
τότε αντιμετωπίζουμε χειρουργικά τους ασθενείς 
μας. Παρά τη σπανιότητα της ανάγκης χειρουργι-
κής θεραπείας, ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός είδους 
επεμβάσεων έχει προταθεί στη βιβλιογραφία. Η 
διάκριση των επεμβάσεων γίνεται με αναφορά σε 
επεμβάσεις μαλακών μορίων, οστών, αρθροδεσίες 
και αρθροανυψώσεις. 

Οι επεμβάσεις των μαλακών μορίων, παρά την 
ύπαρξη μεγάλου αριθμού τεχνικών, δεν επιτυγχά-
νουν αξιόλογο αποτέλεσμα, με μακροχρόνια δι-
ατήρηση του αποτελέσματος. Σήμερα έχουν σχε-
δόν εγκαταλειφθεί ( Gutierrez and Lara 2005).

Οι πλέον δημοφιλείς είναι οι επεμβάσεις με πε-
ριορισμένη μεσοτάρσια αρθροδεσία (Hoke), επι-
μήκυνση έξω χείλους της πτέρνας με επιμήκυνση 
αχιλλείου (Evans) και οστεοτομία πτέρνας. Η 
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οστεοτομία παρεκτόπισης της πτέρνας, αποτελεί 
αξιόπιστη τεχνική για τη διόρθωση της βλαισό-
τητος της πτέρνας. Δεν διορθώνει όμως τις παρα-
μορφώσεις της αστραγαλοσκαφοειδούς ( Hirose 
and Johnson 2004, Dogan et al 2009).

Οι εξωαρθρικές υπαστραγαλικές αρθροδεσί-
ες αποτελούν πολύ καλή λύση για τη διόρθωση 
της βαριάς πλατυποδίας. Η σταθεροποίηση της 
πτέρνας με τον αστράγαλο, εμποδίζει την παθο-
λογική κίνηση της άρθρωσης κατά τη βάδιση. 
Μακροχρόνια όμως επηρεάζονται οι παρακείμε-
νες αρθρώσεις. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική σε παραλυτικές βλαισοπλατυ-
ποδίες (σε περιπτώσεις εγκεφαλικής παράλυσης 
ή μυοπαθειών), σε συνδυασμό με τη συνολική δι-
όρθωση του ποδιού. 

Η χρήση αυλοφόρου κοχλία μεταξύ πτέρνας και 
αστραγάλου, διευκολύνει και συγκρατεί τη διόρ-
θωση του ποδιού.

Η αρθροανύψωση είναι η πρόσφατη θεώρηση 
του προβλήματος της πλατυποδίας. Διανοίγοντας 
την υπαστραγαλική άρθρωση με εκπτυσσόμενη 
βίδα, διατηρείται η κίνηση της υπαστραγαλικής 
σε υπτιασμό, αλλά εμποδίζεται η εξεσημασμένη 
κίνηση πρηνισμού. Έχει μικρή εγχειρητική πα-
ρέμβαση και δεν καταστρέφει την ανατομία της 
περιοχής. Τα αποτελέσματά της όμως δεν έχουν 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ορθοπαιδικών για 
τα μόνιμα αποτελέσματα. Αντίθετα υπάρχουν αρ-
κετές αναφορές για επιπλοκές λόγω παρεκτόπι-
σης του υλικού και λόγω σχηματισμού κοκκιωμά-
των και ερεθισμού με πόνο στον ταρσιαίο κόλπο. 
(Viladot 1992, Guttierez and Lara 2005, Pellegrin 
2005, Needleman 2005, Roth et al 2005, Saxena 
and Nguyen 2007, Jerosh et al 2009)

Abstract

Evaluation of children’s flat feet

N. Laliotis

Flat feet in children are a common problem for 
evaluation, recording and treatment. The baby is 
supported in the medial arch when starting stand-

ing and gradually develops its arch up to the 1st de-
cade of life.

 Our clinical examination includes the whole 
of the body and distinguishes flexible from stiff 
planovalgus feet. Radiological examination and 
foot pressure measurements provide an accurate 
diagnosis in flat feet. It is important to diagnose de-
formities that cause pain, instead of accusing flex-
ible flat feet.

 Conservative treatment is the rule for the man-
agement of flat feet, while surgical intervention is 
rare. 

Key words: Flat feet , children, planovalgus feet.
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Περίληψη

Το ρανελικό στρόντιο αποτελεί μια νέα, από του στόματος, αγω-
γή, για την αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρω-
σης. Εμφανίζει διπλή δράση μειώνοντας την οστική απορρόφηση 
και αυξάνοντας την οστική παραγωγή. Η αποτελεσματικότητά 
του στην αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρω-
σης τεκμηριώνεται από δύο μεγάλες πολυκεντρικές προοπτικές 
τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές μελέτες (μελέτη SOTI- Spinal 
Osteoporosis Therapeutic Intervention Study και TROPOS- 
Treatment of Peripheral Osteoporosis study).

To ρανελικό στρόντιο είναι γενικά ασφαλές. Οι συχνότερες ανε-
πιθύμητες ενέργειες αφορούν στο γαστρεντερικό σύστημα (δυσπε-
πτικά ενοχλήματα, ναυτία, διάρροια) τα οποία συνήθως υποχω-
ρούν παρά τη συνέχιση αγωγής.

Το ρανελικό στρόντιο αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση με ή χωρίς προη-
γούμενο σπονδυλικό κάταγμα για την πρόληψη των σπονδυλικών 
και των μη σπονδυλικών καταγμάτων.

Ρανελικό στρόντιο.
Ένα διφασικό αντιοστεοπορω-
τικό φάρμακο

Χ. Ζήδρου
Α. Κυριακίδης

Β' Ορθοπαιδική Κλινική
     Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Λέξεις ευρετηρίου:  ρανελικό στρόντιο, οστεοπόρωση, σπονδυλικά και 
μη σπονδυλικά κατάγματα



1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το ρανελικό στρόντιο είναι ένα άλας του ρανε-
λικού οξέος, που περιέχει δύο άτομα στροντίου. 
Αλλάζει εντελώς την προσέγγιση της αντιμετώ-
πισης της οστεοπόρωσης, καθώς είναι η πρώτη 
αγωγή με μοναδικό διπλό τρόπο δράσης, που 
διαχωρίζει την οστική παραγωγή από την οστική 
απορρόφηση. Συγκεκριμένα, αυξάνει την οστική 
παραγωγή και ταυτόχρονα μειώνει την οστική 
απορρόφηση, μετατοπίζοντας την ισορροπία του 
οστικού μεταβολισμού υπέρ της οστικής παρα-
γωγής (Marie, 2003).Με τον τρόπο αυτό κατα-
πολεμά την υποκείμενη αιτία της οστεοπόρωσης. 
Πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι δρα μέσω 
διαφορετικών μηχανισμών στα οστικά κύτταρα. 
Οι οστεοβλάστες αποτελούν τον κύριο στόχο του, 
αλλά εμπλέκονται επίσης και οι οστεοκλάστες και 
τα οστεοκύτταρα (Chattopadyay et al, 2007).

1.1.  Δράση του ρανελικού στροντίου στους οστε-
οβλάστες

Από in vitro μελέτες σε καλλιέργειες οστικών 
κυττάρων το στρόντιο απόδειξε ότι δρα στους 
οστεοβλάστες. Αυξήθηκε τόσο η στρατολόγηση, 
όσο και η διαφοροποίηση των προ-οστεοβλαστών 
σε ώριμους οστεοβλάστες μάλλον μέσω της πα-
ραγωγής της προσταγλανδίνης Ε2. Μάλιστα αυτή 
η δράση του είναι δοσοεξαρτώμενη. Η αύξηση, 
πλην του αριθμού και της δραστηριότητας των 
οστεοβλαστών, αποδεικνύεται και με την αύξηση 
της δραστηριότητας της αλκαλικής φωσφατά-
σης, αύξηση επίσης δοσοεξαρτώμενη. Μια άλλη 
απόδειξη της δράσης του στροντίου στην οστική 
σύνθεση είναι και η αύξηση της παραγωγής του 
κολλαγόνου και μη κολλαγονικών πρωτεϊνών, 
που παρατηρείται σε οστεοκαλλιέργειες παρου-
σία στροντίου (Καρράς, 2007).

Το αποτέλεσμα, όμως, αυτό αναστέλλεται ή 
μάλλον μειώνεται σημαντικά όταν απουσιάζουν 
οι υποδοχείς (αισθητήρες) ασβεστίου από την 
επιφάνεια των οστεοβλαστών. Αυτό αποτελεί μια 
ένδειξη ότι το στρόντιο ασκεί την αναβολική του 
δράση στους οστεοβλάστες μέσω των υποδοχέ-

ων του ασβεστίου των οστεοβλαστών, αλλά και 
πιθανώς μέσω άλλων υποδοχέων, αφού η δράση 
του δεν μηδενίζεται, αλλά απλώς μειώνεται, επί 
απουσίας των υποδοχέων αυτών.

Άρα οι υποδοχείς ασβεστίου δεν είναι απολύτως 
απαραίτητοι για την αναβολική δράση του στρο-
ντίου. Προφανώς, υπάρχουν και άλλοι υποδοχείς 
μέσω των οποίων δρα το στρόντιο που μένει να 
ανευρεθούν. Η προσκόλληση του στροντίου στον 
υποδοχέα αυτό διεγείρει την οδό της φωσφολιπά-
σης και μέσω της πρωτεϊνικής-κινάσης C επάγε-
ται ο διπλασιασμός των οστεοβλαστών.

Τελευταία έχουν δει το φως της δημοσιότητας 
έρευνες που δείχνουν ότι το στρόντιο επηρεάζει 
τη συνομιλία μεταξύ των οστικών κυττάρων που 
γίνεται μέσω του διπόλου RANK (υποδοχέα του 
RANKL) που εκφράζεται από τους οστεοκλά-
στες, RANKL (που εκφράζεται από τους οστεο-
βλάστες) και οστεοπροτογερίνης (OPG).

Βρέθηκε, λοιπόν, σε καλλιέργειες αρχέγονων 
οστεοβλαστών ότι η παρουσία του στροντίου αυ-
ξάνει τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών, 
ενώ ταυτόχρονα μειώνει την ικανότητά τους, να 
προάγουν την οστεοκλαστογένεση με την αύξη-
ση που προκαλεί στη σύνθεση της οστεοπροτο-
γερίνης. Παράλληλα, όμως, με την αύξηση της 
παραγωγής της οστεοπροτογερίνης, το στρόντιο 
μειώνει σημαντικά και την έκφραση του RANKL 
στους πρώιμους οστεοβλάστες. 

Συμπερασματικά η δράση του ρανελικού στρο-
ντίου στους οστεοβλάστες συνοψίζεται στα εξής 
(Marie et al, 2001):

1/ Προάγει τη διαφοροποίηση των προοστε-
οβλαστών σε ώριμους και ενεργούς οστεοβλά-
στες.

2/ Αυξάνει τον πολλαπλασιασμό και τον αριθμό 
των οστεοβλαστών

3/ Προάγει την οστεοβλαστική δραστηριότητα 
και αυξάνει την οστική σύνθεση.

1.2.  Δράση του ρανελικού στροντίου στις οστε-
οκλάστες

Σε in vitro καλλιέργειες ανθρωπίνων μονοκυτ-
τάρων παρουσία του παράγοντα RANKL και του 
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αυξητικού παράγοντα Μ-CSF  παρατηρείται μια 
έντονη οστεοκλαστογένεση (αύξηση του αριθμού 
και της δραστηριότητας τω οστεοκλαστών). Η 
προσθήκη του στροντίου στις καλλιέργειες αυτές 
μείωσε, κατά κάποιο τρόπο δοσοεξαρτώμενο, και 
τον αριθμό και τη δραστηριότητα των οστεοκλα-
στών.

Μελέτες σε καλλιέργειες οστεοκλαστών έδειξαν 
ότι το στρόντιο αναστέλλει την οστεοκλαστική 
δραστηριότητα, μειώνοντας την επιφάνεια απορ-
ρόφησης και το βάθος του βοθρίου της οστικής 
απορρόφησης. Όπως αποδείχθηκε τελευταίως, το 
στρόντιο φαίνεται ότι ασκεί την αντιοστεοκλα-
στική δράση μέσω της αύξησης της απόπτωσης 
των οστεοκλαστών που προκαλεί.

Συμπερασματικά, η δράση του ρανελικού στρο-
ντίου στις οστεοκλάστες συνοψίζεται στα εξής:

1/ Μειώνει τη διαφοροποίηση και την ωρίμαν-
ση των οστεοκλαστών

2/ Μειώνει τη δραστηριότητα των οστεοκλα-
στών

3/ Αυξάνει την απόπτωση των οστεοκλαστών 
(Καρράς, 2007).

1.3.  Το ρανελικό στρόντιο επηρεάζει τους οστι-
κούς δείκτες

Βρέθηκε ότι το ρανελικό στρόντιο αυξάνει τους 
δείκτες οστικής παραγωγής και ταυτόχρονα μειώ-
νει τους δείκτες οστικής απορρόφησης. Στη μελέ-
τη SOTI, από τον 3ο μήνα και σε κάθε αξιολόγηση 
στη συνέχεια, τα επίπεδα στον ορό της αλκαλικής 
φωσφατάσης των οστών (b-ALP, οστικό κλάσμα 
της αλκαλικής φωσφατάσης) ήταν σημαντικά 
υψηλότερα στην ομάδα του ρανελικού στροντίου 
συγκριτικά με την ομάδα του εικονικού φαρμά-
κου (Meunier et al, 2004).

Συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, τα δια-
σταυρούμενα συνδεδεμένα C-τελοπεπτίδια του 
ορού (sCTX, δείκτης οστικής απορρόφησης) μει-
ώθηκαν στην ομάδα του ρανελικού στροντίου και 
παράμειναν σημαντικά χαμηλότερα σε κάθε αξιο-
λόγηση από τον 3ο μήνα αγωγής και έπειτα.

1.4.  Το ρανελικό στρόντιο στην οστική ανακατα-
σκευή

Η χορήγηση ρανελικού στροντίου σε πειραμα-
τόζωα επιβεβαίωσε τη δράση του σε κυτταροκαλ-
λιέργειες, ότι, δηλαδή, το στρόντιο δρα και στις 
δύο φάσεις της οστικής ανακατασκευής.

Αποτέλεσμα των δράσεων του στροντίου πάνω 
στις οστεοκλάστες είναι η αναστολή της αυξημέ-
νης οστικής απορρόφησης που παρατηρείται σε 
ωοθηκεκτομηθέντα ποντίκια.

Ιστομορφομετρικές μελέτες σε πιθήκους, μετά 
από θεραπεία 6 μηνών με ρανελικό στρόντιο, 
έδειξαν αύξηση (διπλασιασμό) της επιφάνειας 
του οστεοειδούς και μείωση (κατά επτά φορές) 
της οστεοκλαστικής επιφανείας, σε σχέση με τους 
μάρτυρες, σαφής απόδειξη ότι το στρόντιο δρα 
και στα δύο μέτωπα της οστικής ανακατασκευής.

Το ρανελικό στρόντιο όχι μόνο προλαμβάνει 
τη μείωση της οστικής σύνθεσης που προκαλεί η 
ακινητοποίηση σε αρουραίους αλλά και την αυξά-
νει, όπως φαίνεται από την αύξηση της αλκαλικής 
φωσφατάσης που προκαλεί, ενώ ταυτόχρονα πα-
ρεμποδίζει την αύξηση της οστικής απορρόφησης 
που επιφέρει η ακινητοποίησή τους, με μόλις 10 
ημερών αγωγή. Τέλος, το στρόντιο σε αρουραίους 
προλαμβάνει την οστική απώλεια που προκαλεί η 
ωοθηκεκτομή, χωρίς να μεταβάλλει την περιεκτι-
κότητα του οστού σε μέταλλα (Καρράς, 2007).

2.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΑΝΕΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ

Η αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση 
της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης τεκμη-
ριώνεται από δύο μεγάλες πολυκεντρικές προο-
πτικές τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές μελέτες, 
τη μελέτη SOTI και TROPOS.

Ειδικότερα στη μελέτη SOTI (Spinal Osteo-
porosis Therapeutic Intervention study) η οποία 
αφορούσε σε 1649 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με εγκατεστημένη οστεοπόρωση (χαμηλή οστική 
πυκνότητα BMD ΟΜΣΣ ≤ 0,84g/cm2 και τουλά-
χιστον ένα σπονδυλικό κάταγμα), η χορήγηση 
ρανελικού στροντίου οδήγησε σε μείωση του σχε-
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τικού κινδύνου νέων σπονδυλικών καταγμάτων 
στο 1ο και 3ο έτος κατά 49% και 41% αντίστοιχα 
(Meunier et al, 2004). 

Αναφορικά με την οστική πυκνότητα διαπιστώ-
θηκε σημαντική αύξηση στην τριετία κατά 6,8% 
στην ΟΜΣΣ και κατά 8,3% στον αυχένα του μη-
ριαίου (Meunier et al, 2004).

H αποτελεσματικότητα του ρανελικού στρο-
ντίου κατά των σπονδυλικών καταγμάτων επι-
βεβαιώθηκε στη μελέτη TROPOS (Treatment of 
Peripheral Osteoporosis study), όπου ο κίνδυνος 
σπονδυλικού κατάγματος αποτελούσε το δευτε-
ρεύον τελικό σημείο. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε 
μείωση κατά 45% του κινδύνου σπονδυλικών κα-
ταγμάτων σε γυναίκες χωρίς προηγούμενο σπον-
δυλικό κάταγμα (Reginster et al, 2005).

Η μελέτη TROPOS είναι η πρώτη προγραμματι-
σμένη μελέτη με πρωτεύον τελικό σημείο αφιερω-
μένο στη μείωση των μη σπονδυλικών καταγμάτων. 
Η μελέτη προγραμματίσθηκε να διαρκέσει πέντε 
χρόνια, ενώ η κύρια ανάλυση διενεργήθηκε στα 
τρία χρόνια και στη συνέχεια στα πέντε χρόνια.

Πιο αναλυτικά η μελέτη TROPOS αφορού-
σε σε 5091 ηλικιωμένες γυναίκες (≥ 74 ετών ή 
70-73 ετών με ένα τουλάχιστον παράγοντα κιν-
δύνου κατάγματος) με οστεοπόρωση (Τ- score 
στον αυχένα του μηριαίου < -2,5SD) στις οποίες 
η χορήγηση ρανελικού στροντίου για τρία έτη 
συνοδεύθηκε από μείωση κατά 16% του σχετικού 
κινδύνου των μη σπονδυλικών καταγμάτων, κατά 
19% των μειζόνων μη σπονδυλικών καταγμάτων 
(ισχίου, καρπού, πυέλου-ιερού, πλευρών-στέρνου, 
κλείδας, βραχιονίου) και κατά 36% του κινδύνου 
καταγμάτων ισχίου σε γυναίκες υψηλού κινδύνου 
(Τ- score στον αυχένα του μηριαίου ≤ -3SD και 
ηλικία ≥ 74 έτη) (Reginster et al, 2005).

Σε επέκταση των μελετών SOTI (Reginster et 
al, 2008) και TROPOS (Meunier et al, 2009) για 
τέσσερα και πέντε έτη αντίστοιχα διαπιστώθηκε 
μείωση των σπονδυλικών καταγμάτων κατά 33%, 
κατά 15% των μη σπονδυλικών καταγμάτων, κατά 
18% των μειζόνων μη σπονδυλικών καταγμάτων 
και 43% των καταγμάτων ισχίου στην ομάδα υψη-
λού κινδύνου.

Συμπερασματικά, η αποτελεσματικότητα του 
ρανελικού στροντίου στη μείωση των σπονδυλι-

κών και μη-σπονδυλικών καταγμάτων και των κα-
ταγμάτων ισχίου είναι άμεση και μακροπρόθεσμη. 
Έχει αποδείξει την αντικαταγματική του αποτελε-
σματικότητα στα πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα 
έχει τεκμηριωθεί ότι η αποτελεσματιότητα διατη-
ρείται σταθερή για οκτώ χρόνια (Reginster et al, 
2008).

3.  ΤΟ ΡΑΝΕΛΙΚΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟ ΑΦΟΡΑ
     ΣΕ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων από τις 
μελέτες SOTI και TROPOS τεκμηριώνει μείωση 
του σχετικού κινδύνου σπονδυλικών καταγμάτων 
κατά 35% σε πρώιμα μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες (50-65 ετών) με οστεοπόρωση και σπονδυλικό 
κάταγμα (Roux et al, 2008).

Σε ηλικιωμένες γυναίκες άνω των 80 ετών με 
οστεοπόρωση διαπιστώθηκε μείωση του σχετι-
κού κινδύνου σπονδυλικού κατάγματος κατά 32% 
και των μη σπονδυλικών καταγμάτων κατά 31% 
στα 3 έτη αγωγής με ρανελικό στρόντιο (Seeman 
et al, 2006). 

Eπιπρόσθετα, αποδείχθηκε ότι το ρανελικό 
στρόντιο μειώνει τον κίνδυνο σπονδυλικού κα-
τάγματος ανεξάρτητα από την αρχική τιμή της 
οστικής πυκνότητας. Εξετάσθηκαν ασθενείς με μη 
οστεοπορωτική αρχική τιμή οστικής πυκνότητας 
ΟΜΣΣ και αυχένος μηριαίου και χωρίς προϋπάρ-
χον κάταγμα οποιουδήποτε είδους. Σε αυτές τις 
ασθενείς, το ρανελικό στρόντιο μείωσε τον κίν-
δυνο πρώτου σπονδυλικού κατάγματος κατά 72% 
στα τρία χρόνια (Roux et al, 2006).

To ρανελικό στρόντιο μειώνει τον κίνδυνο 
σπονδυλικών καταγμάτων, ανεξάρτητα από το 
οικογενειακό ιστορικό καταγμάτων. Στις ασθενείς 
με οικογενειακό ιστορικό, η μείωση ήταν 31%, 
συγκριτικά με τη μείωση κατά 44% στις γυναίκες 
χωρίς οικογενειακό ιστορικό (Roux et al, 2009).

Ακόμη, το ρανελικό στρόντιο μειώνει τον κίν-
δυνο των σπονδυλικών καταγμάτων ανεξάρτητα 
από το κάπνισμα (Roux et al, 2009). Για τις ασθε-
νείς που καπνίζουν, η μείωση κατά 40% συγκρίθη-
κε με την αντίστοιχη μείωση κατά 40% για τις μη 
καπνίστριες.
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Επιπλέον, το ρανελικό στρόντιο μειώνει τον 
κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων ανεξάρτητα 
από τον αρχικό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Στις 
ασθενείς με ΔΜΣ χαμηλότερο από 25 κατά την 
έναρξη, η μείωση ήταν 37%, συγκριτικά με τη μεί-
ωση κατά 44% για γυναίκες με ΔΜΣ πάνω από 25 
(Roux et al, 2009).

Το ρανελικό στρόντιο μειώνει τον κίνδυνο 
σπονδυλικού κατάγματος ανεξάρτητα από τη σο-
βαρότητα της νόσου. Μελετήθηκε η αντικαταγ-
ματική του αποτελεσματικότητα σε μια υποομά-
δα 6.740 γυναικών με οστεοπενία στην ΟΜΣΣ 
και οποιαδήποτε τιμή BMD αυχένος μηριαίου, με 
ή χωρίς σπονδυλικό κάταγμα, όπου το ρανελικό 
στρόντιο μείωσε το σχετικό κίνδυνο σπονδυλικού 
κατάγματος κατά 38% και 59% αντίστοιχα στα 
τρία χρόνια αγωγής (Seeman et al, 2008). 

Τέλος, το ρανελικό στρόντιο μειώνει τον κίνδυ-
νο σπονδυλικού κατάγματος ανεξάρτητα από το 
επίπεδο των δεικτών του οστικού μεταβολισμού 
πριν την έναρξη της αγωγής (Collette et al, 2009). 
Οσον αφορά στο οστικό κλάσμα της αλκαλικής 
φωσφατάσης, το ρανελικό στρόντιο μειώνει ση-
μαντικά και στον ίδιο βαθμό τον κίνδυνο σπον-
δυλικών καταγμάτων, από το τριτημόριο με τη 
χαμηλότερη b-ALP (<10ng/mL), μέχρι το τριτη-
μόριο με την υψηλότερη b-ALP (> 13,3 ng/mL). 
Οσον αφορά στο διασταυρούμενο C τελοπεπτίδιο 
κολλαγόνου τύπου Ι, το ρανελικό στρόντιο μειώ-
νει σημαντικά και στον ίδιο βαθμό τον κίνδυνο 
σπονδυλικών καταγμάτων από το τριτημόριο με 
το χαμηλότερο sCTX (sCTX< 0,423ng/mL) μέχρι 
το τριτημόριο με το υψηλότερο sCTX (>0,626 ng/
mL).

Συμπερασματικά, το ρανελικό στρόντιο μειώνει 
τον κίνδυνο σπονδυλικού κατάγματος ανεξάρ-
τητα από την ηλικία, τους παράγοντες κινδύνου 
(αρχική τιμή οστικής πυκνότητας, οικογενειακό 
ιστορικό καταγμάτων, κάπνισμα, δείκτη μάζας 
σώματος), τη σοβαρότητα της νόσου και τους 
δείκτες του οστικού μεταβολισμού.

4.  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΡΑΝΕΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ ΣΤΗ 
ΜΙΚΡΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΣΤΟΥ

4.1.  Η πρώτη μελέτη άμεσης αντιπαραβολής του ρα-
νελικού στροντίου έναντι των διφωσφονικών

Για πρώτη φορά σε μια μελέτη άμεσης αντιπα-
ραβολής, συγκρίνονται οι δράσεις του ρανελικού 
στροντίου 2g/ημερησίως στη μικροαρχιτεκτονική 
του οστού με την αλενδρονάτη 70mg/εβδομαδι-
αίως σε οστεοπορωτικές γυναίκες (Rizzoli et al, 
2009). H μικροδομή της άπω κνήμης αξιολογήθη-
κε με μια μη επεμβατική τεχνική αξονικής τομο-
γραφίας υψηλής ανάλυσης που εφαρμόσθηκε σε 
88 οστεοπορωτικές γυναίκες.

Οι βασικές παράμετροι που αξιολογήθηκαν σε 
αυτή τη μελέτη σχετίζονταν με τη μικροαρχιτε-
κτονική του οστού (πάχος του φλοιώδους οστού, 
όγκος οστού/όγκος ιστού- BV/TV, πυκνότητα 
δοκιδωτού ιστού). Άλλες παράμετροι συμπεριέ-
λαβαν την οστική πυκνότητα-BMD και δείκτες 
οστικού μεταβολισμού.

Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή, 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη, τα αρ-
χικά χαρακτηριστικά των ασθενών ήταν παρό-
μοια και στις δύο ομάδες.

Μετά από ένα χρόνο, το στρόντιο αύξησε σημα-
ντικά το πάχος του φλοιώδους οστού κατά 5,3%, 
ενώ η αλενδρονάτη δεν έδειξε σημαντική δράση 
(Rizzoli et al, 2009). Στην ομάδα του ρανελικού 
στροντίου σημειώθηκε τετραπλάσια αύξηση στο 
πάχος του φλοιώδους οστού σε σχέση με την ομά-
δα της αλενδρονάτης, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 
σημαντική αύξηση κατά 2% στον όγκο του οστού- 
δείκτης BV/TV, ενώ στην ομάδα της αλενδρονά-
της δεν διαπιστώθηκε σημαντική αλλαγή.

Tο ρανελικό στρόντιο βελτιώνει τη μικροαρχι-
τεκτονική του οστού, συμβάλλει στην ποιότητά 
του και οδηγεί στη βελτιωμένη αντοχή του οστού. 
Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να εξηγήσουν 
την αποτελεσματικότητα κατά των καταγμάτων 
ισχίου ή άλλων μειζόνων, μη σπονδυλικών κα-
ταγμάτων, καθώς τα μακρά οστά, όπως το μηρι-
αίο οστούν, αποτελούνται κυρίως από φλοιώδες 
οστούν. Επιπλέον, η βελτίωση του δείκτη BV/TV 
ή της πυκνότητας του δοκιδωτού οστού μπορεί 
να ενισχύσει επακόλουθα οφέλη στην αντοχή του 
δοκιδωτού οστού και κατά συνέπεια στην πρόλη-
ψη σπονδυλικών καταγμάτων. 
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4.2.  Το ρανελικό στρόντιο βελτιώνει τη μικρο-
αρχιτεκτονική του οστού τόσο σε επίπεδο 
φλοιώδους όσο και σε επίπεδο σπογγώδους 
οστού

Ιστομορφομετρικές αναλύσεις από βιοψίες λα-
γονίου οστού σε μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπο-
ρωτικές γυναίκες που βρίσκονται σε θεραπεία με 
στρόντιο για τρία χρόνια έδειξαν ότι το φάρμα-
κο αυξάνει την οστική παραγωγή. Τρισδιάστατες 
micro CT στις οστικές βιοψίες έδειξαν βελτίωση 
της μορφολογίας και του πάχους του φλοιώδους 
οστού και του πάχους και του αριθμού των οστε-
οδοκίδων, δηλαδή βελτίωση στη μικροαρχιτεκτο-
νική του οστού, σε σχέση με την ομάδα του εικο-
νικού φαρμάκου (Τεμεκονίδης, 2007).

Σε επίπεδο σπογγώδους οστού, το ρανελικό 
στρόντιο βελτιώνει τη μικροαρχιτεκτονική του 
οστού. Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, το 
ρανελικό στρόντιο αύξησε τον αριθμό των δοκί-
δων κατά 14%, μείωσε το διαχωρισμό των δοκί-
δων κατά 16% και τροποποίησε τη δομή του δοκι-
δωτού οστού από ραβδόμορφη σε πεπλατυσμένη 
(Arlot et al, 2008).Αύξησε επίσης τις διαστάσεις 
του φλοιώδους οστού αυξάνοντας το πάχος του 
κατά 18%, που αποτελεί τη βασικότερη παράμε-
τρο αντοχής των μακρών οστών, όπως στο ισχίο.

Σε μοντέλο μετά από ωοθηκεκτομή που μοιάζει 
πολύ με αυτό της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπό-
ρωσης, η χορήγηση του φαρμάκου για ένα έτος 
βελτίωσε σημαντικά όλες τις παραμέτρους ιστο-
μορφομετρίας και αποκατέστησε στο φυσιολο-
γικό την αντοχή του οστού, αποδεικνύοντας ότι 
ασκεί ευεργετική δράση στις ενδογενείς ιδιότητες 
του οστού (Arlot et al, 2008).

Σε ξεχωριστή μελέτη, με το ρανελικό στρόντιο 
σημειώθηκε αύξηση των οστικών παραμέτρων 
όπως και με την τεριπαρατίδη. Αναλύθηκαν συ-
νολικά 50 βιοψίες και διαπιστώθηκε ότι το μέγε-
θος της οστικής παραγωγής νέου δοκιδωτού και 
φλοιώδους οστού σε έξι μήνες, όπως φαίνεται από 
το μέσο ποσοστό επιμεταλλωμένης επιφάνειας 
ανά επιφάνεια οστού, δεν παρουσίασε σημαντικές 
διαφορές στις δύο ομάδες διαφορετικής αγωγής 
(Recker et al, 2009). 

Έχει αποδειχθεί ότι το ρανελικό στρόντιο βελτι-

ώνει τη μικροαρχιτεκτονική του οστού και μειώνει 
τα σπονδυλικά, μη σπονδυλικά και τα κατάγματα 
ισχίου σε μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές 
ασθενείς που δεν είχαν λάβει αγωγή με άλλους 
παράγοντες. Πρόσφατα δεδομένα καταδεικνύ-
ουν ότι το ρανελικό στρόντιο είναι επίσης αποτε-
λεσματικό σε ασθενείς με κατεσταλμένο οστικό 
μεταβολισμό (Busse et al, 2007).

Ιστομορφομετρική εκτίμηση από βιοψίες 15 συ-
ζευγμένων οστών από ασθενείς που είχαν λάβει 
στο παρελθόν αγωγή με διφωσφονικά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα έδειξε ότι το ρανελικό στρό-
ντιο διεγείρει εκ νέου τις οστικές παραμέτρους. 
Μετά από αγωγή ενός έτους, το ρανελικό στρό-
ντιο αυξάνει σημαντικά τον όγκο των οστών κατά 
30%, αυξάνει το πάχος των δοκίδων κατά 10% και 
βελτιώνει τη διασύνδεσή τους κατά 48% (Busse 
et al, 2007).

4.3.  To ρανελικό στρόντιο παράγει καλής ποιό-
τητας οστούν και πιο ανθεκτικό στα κατάγ-
ματα

Το ρανελικό στρόντιο διατηρεί τη φυσιολογική 
διαδικασία επιμετάλλωσης πριν και μετά την αγω-
γή (Boivin et al, 2006). Στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες που έλαβαν αγωγή με ρανελικό στρό-
ντιο για 3 χρόνια, μια ανάλυση βιοψιών οστών 
με μικροακτινογραφία έδειξε ότι ο μέσος βαθμός 
επιμετάλλωσης του οστού δεν διάφερε μεταξύ 
των ομάδων.

Επίσης, η περιεκτικότητα του οστού σε στρόντιο 
σταθεροποιήθηκε μέσα στο 2ο και τον 3ο χρόνο 
της αγωγής, αποδεικνύοντας έτσι ότι το στρόντιο 
δεν αντικαθιστά τα ιόντα ασβεστίου αλλά απορ-
ροφάται από την επιμεταλλωμένη επιφάνεια του 
οστού.

Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η αύ-
ξηση της BMD που παρατηρήθηκε κατά την αγω-
γή με ρανελικό στρόντιο οφείλεται σε αύξηση της 
οστικής μάζας και όχι σε μία μεταβολή της επιμε-
τάλλωσης όπως συμβαίνει με τις αγωγές κατά της 
απορρόφησης.

Η χορήγηση στροντίου 900mg/kg/ημέρα σε θη-
λυκούς αρουραίους για δύο χρόνια αύξησε σημα-
ντικά την οστική αντοχή. Η αντίσταση του οστού 
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κατά των καταγμάτων αξιολογήθηκε με δοκιμα-
σία συμπίεσης σπονδύλων και δοκιμασία κάμψης 
τριών σημείων στο μέσο του μηριαίου οστού. Το 
αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η οστική αντοχή 
κατά 20% στο επίπεδο του σπονδύλου και κατά 
15% στο μέσο του μηριαίου οστού (Ammann et 
al, 2004). Τα αποτελέσματα αυτά σχετίζονται άμε-
σα μεταξύ τους, καθώς έχει αποδειχθεί από πρό-
σφατες μελέτες ότι το φλοιώδες οστούν αποτελεί 
το βασικό συστατικό της αντοχής του μηριαίου 
αυχένος. Πράγματι, πάνω από το 90% της αντί-
στασης του οστού κατά των καταγμάτων σε αυτό 
το επίπεδο οφείλεται στο φλοιώδες οστούν.

Το ρανελικό στρόντιο αυξάνει την οστική πυ-
κνότητα (BMD) και στη σπονδυλική στήλη και 
στο ισχίο. Το ρανελικό στρόντιο αύξησε την οστι-
κή πυκνότητα της ΟΜΣΣ κατά 14,4% σε σχέση 
με το εικονικό φάρμακο μέσα σε τρία χρόνια. Η 
αύξηση της BMD της ΟΜΣΣ ήταν γραμμική και 
σημαντική από τον 6ο μήνα αγωγής και έπειτα 
(Meunier et al, 2004). Παρόμοια επίδραση δια-
πιστώθηκε και στην περιοχή του ισχίου όπου το 
ρανελικό στρόντιο αυξάνει την BMD της κεφα-
λής μηριαίου κατά 8,3% συγκριτικά με το εικονι-
κό φάρμακο (Meunier et al, 2004, Reginster et al, 
2005). H άμεση αύξηση της ΒΜD με το εικονικό 
φάρμακο επιβεβαιώνει την ταχεία έναρξη της 
δράσης του φαρμάκου και προβλέπει την κλινική 
αποτελεσματικότητά του. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόλις μετά από 
ένα χρόνο αγωγής με ρανελικό στρόντιο: για κάθε 
1% αύξηση στη BMD αυχένος μηριαίου, μειώθη-
κε ο κίνδυνος για νέο σπονδυλικό κάταγμα μετά 
από τρία χρόνια κατά 3% (Bruyere et al, 2007). Οι 
μεταβολές της BMD αυχένος μηριαίου στα τρία 
χρόνια εξηγούν τη μείωση κατά 74% στα σπονδυ-
λικά κατάγματα η οποία παρατηρήθηκε κατά την 
αγωγή με ρανελικό στρόντιο.

Για πρώτη φορά η αύξηση στην οστική πυκνό-
τητα με ρανελικό στρόντιο είναι δείκτης κλινικής 
αντικαταγματικής αποτελεσματικότητας και το 
κατάλληλο εργαλείο παρακολούθησης ασθενών 
που έλαβαν αγωγή με ρανελικό στρόντιο (Kanis 
et al, 2008).

Η αντιοστεοπορωτική αγωγή με παράγοντες 
κατά της οστικής απορρόφησης φαίνεται να δι-

ατηρεί την αρχική μικροαρχιτεκτονική του σπογ-
γώδους οστού, να μην επηρεάζει το φλοιώδες 
οστούν και να αυξάνει την επιμετάλλωση του 
οστού. Από την άλλη, οι παράγοντες οστικής πα-
ραγωγής, το ρανελικό στρόντιο και η τεριπαρατί-
δη, προκαλούν μια συνολική βελτίωση της μικρο-
αρχιτεκτονικής του σπογγώδους οστού και βελ-
τιώνουν το πάχος του φλοιώδους οστού έναντι 
του εικονικού φαρμάκου και έναντι της αρχικής 
κατάστασης της ασθενούς. Επιπλέον, οι δράσεις 
του ρανελικού στροντίου συντελούνται χωρίς 
να επηρεάζουν την επιμετάλλωση του οστού, η 
οποία με την τεριπαρατίδη μειώνεται. Τέλος, το 
πορώδες του φλοιώδους οστού δεν επηρεάζεται 
από το ρανελικό στρόντιο, ενώ με την τεριπαρα-
τίδη αυξάνεται.

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

5.1. Άμεση βελτίωση της ποιότητας ζωής

Το ρανελικό στρόντιο όχι μόνο μειώνει τον 
κίνδυνο κατάγματος, αλλά βελτιώνει άμεσα την 
ποιότητα ζωής των ασθενών (Marquis et al, 2007, 
2008). H επίδραση του ρανελικού στροντίου 
στην ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε χρησιμοποι-
ώντας δύο ερωτηματολόγια, ένα γενικό και ένα 
ειδικότερο για τη σπονδυλική οστεοπόρωση, το 
QUALIOST.

Το QUALIOST περιέχει 23 στοιχεία που αξιολο-
γούν την καλή φυσική και συναισθηματική κατά-
σταση των ασθενών, δίνοντας μια συνολική σφαι-
ρική βαθμολογία για την ποιότητα ζωής. Μετά 
από αγωγή τριών ετών με ρανελικό στρόντιο, ση-
μειώθηκε ευεργετική επίδραση στη σχετιζόμενη 
με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι ευ-
εργετικές αυτές επιδράσεις του ρανελικού στρο-
ντίου παραμένουν σταθερές μακροπρόθεσμα.

5.2.  Άμεση αποτελεσματικότητα κατά του άλ-
γους στην πλάτη και της απώλειας ύψους

Όπως έδειξε και η μελέτη SOTI, το ρανελικό 
στρόντιο αύξησε κατά 31% τον αριθμό των ασθε-
νών που έχουν ύφεση της ραχιαλγίας, με σημα-
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ντικά αποτελέσματα από τον 1ο πρώτο χρόνο της 
αγωγής (Marquis et al, 2008). Έχει επίσης αποδει-
χθεί ότι το ρανελικό στρόντιο μείωσε τον αριθ-
μό των ασθενών που χάνουν τουλάχιστον ένα 
εκ. ύψους, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο 
(Meunier et al, 2004).

5.3. Συμμόρφωση

Η συμμόρφωση και η επιμονή είναι ελλιπείς 
κατά τη θεραπευτική αγωγή της οστεοπόρωσης: 
τουλάχιστον το 50% των ασθενών κατά τον 1ο 
χρόνο αγωγής και το 80% των ασθενών μετά από 
τρία χρόνια διακόπτει την αγωγή. Η επιτυχία της 
αντιοστεοπορωτικής αγωγής εξαρτάται τόσο από 
την αποτελεσματικότητά της, όσο και από την 
προθυμία των ασθενών να τηρήσουν το θεραπευ-
τικό σχήμα, ιδιαίτερα αφού η οστεοπόρωση είναι 
σε μεγάλο βαθμό ασυμπτωματική.

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Μ.Βρε-
τανία συμπεριέλαβε 2.485 ασθενείς ηλικίας 55 
ετών και άνω. Μεταξύ αυτών των ασθενών, το 
67% λάμβανε μια τουλάχιστον αγωγή την ημέ-
ρα και το 10% είχε ακολουθήσει αγωγή για την 
οστεοπόρωση. Ζητήθηκε απ’όλες τις ασθενείς να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονταν με 
τρεις θεραπευτικές επιλογές: η πρώτη ήταν ένας 
φακελίσκος την ημέρα με άγευστη σκόνη που δι-
αλύεται σε μισό ποτήρι νερό και πίνεται πριν τη 
βραδυνή κατάκλιση, τουλάχιστον δύο ώρες μετά 
το φαγητό. Οι άλλες συνίστατο σε εβδομαδιαία 
ή μηνιαία δόση διφωσφονικών και λαμβάνονταν 
με ένα γεμάτο ποτήρι νερό και άδειο στομάχι, το 
πρωί και στη συνέχεια καθιστή ή όρθια θέση για 
τουλάχιστον 30 λεπτά. Το 45% των ανταποκριθέ-
ντων προτίμησε την ημερήσια αγωγή, συγκριτικά 
με το 20% υπέρ της εβδομαδιαίας και το 30,4% 
υπέρ της μηνιαίας. Στην υπό-ομάδα των ασθενών 
που δεν είχαν λάβει στο παρελθόν αγωγή για την 
οστεοπόρωση, το 59,5% προτίμησε το ημερήσιο 
δοσολογικό σχήμα, συγκριτικά με το 13,8% υπέρ 
του εβδομαδιαίου και το 13% υπέρ του μηνιαίου 
(Richards et al, 2007).

Σε μια πρόσφατη προοπτική μελέτη παρακο-
λούθησης αποδείχθηκε ότι το 80% των ασθενών, 

12 μήνες μετά την ένταξη, συνεχίζει ακόμα την 
αγωγή με το ρανελικό στρόντιο. Η συμμόρφω-
ση αξιολογήθηκε ως «πολύ καλή» ή «καλή» στο 
85,5% των ασθενών για 12 μήνες (Beart et al, 
2009).

Τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά καθώς 
η καλή συμμόρφωση και η επιμονή συνδέονται 
σε σημαντικό βαθμό με μικρότερη πιθανότητα 
σπονδυλικών καταγμάτων και καταγμάτων ισχίου 
(Danese et al, 2007).

6.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΡΑΝΕΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ

Το ρανελικό στρόντιο είναι γενικά ασφαλές. Η 
συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών με 
το ρανελικό στρόντιο δε διάφερε σε σχέση με το 
εικονικό φάρμακο στη μελέτη SOTI και TROPOS 
(Meunier et al, 2004, Reginster et al, 2005). Οι 
πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η ναυτία 
(6,6% έναντι 4,3% του εικονικού φαρμάκου) και η 
διάρροια (6,5% έναντι 4,6%), τα οποία συνήθως 
υποχωρούν παρά τη συνέχιση της αγωγής μετά 
από τρεις μήνες. Δεν διαπιστώθηκε διαφορά με-
ταξύ του ρανελικού στροντίου και του εικονικού 
φαρμάκου όσον αφορά στην οισοφαγίτιδα, στη 
γαστρίτιδα και στα γαστρικά έλκη.

Στη μελέτη TROPOS παρατηρήθηκε αύξηση 
κατά 42% του σχετικού κινδύνου εν τω βάθει 
φλεβικής θρόμβωσης, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε 
όταν έγινε διόρθωση για τους παράγοντες κιν-
δύνου εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης μεταξύ 
των ομάδων (Neuprez et al, 2008). Συνιστάται 
προσεκτική χορήγηση του ρανελικού στροντίου 
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και προσοχή σε ση-
μεία και συμπτώματα εν τω βάθει φλεβικής θρόμ-
βωσης.

Οι δερματικές αντιδράσεις λόγω υπερευαισθη-
σίας είναι πολύ σπάνιες (με συχνότητα <1/10.000). 
Τέλος σχετικά πρόσφατα περιγράφηκε συσχέ-
τιση μεταξύ ρανελικού στροντίου και συνδρό-
μου DRESS (Drug Rush Eosinophilia Systemic 
Symptoms- Δερματικό εξάνθημα με Ηωσινοφιλία 
και Συστηματικά Συμπτώματα) <20 περιστατικά 
για 570.000 ασθενείς (Questions and answers on 
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the safety of PROTELOS, 2007). Το σύνδρομο εμ-
φανίζεται κατά κανόνα τους πρώτους δύο μήνες 
λήψης του ρανελικού στροντίου. Παρότι δεν έχει 
τεκμηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση με το ρανελι-
κό στρόντιο, λόγω της θνητότητας που συνοδεύ-
ει το σύνδρομο DRESS, σε περίπτωση εμφάνισης 
συμπτωμάτων ενδεικτικών του συνδρόμου, απαι-
τείται άμεση διακοπή όλων των φαρμάκων που 
συνδέονται με το σύνδρομο, παρακολούθηση και 
εφαρμογή κατάλληλης υποστηρικτικής αγωγής.

Abstract

Strontium ranelate

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis

B' Orthopaedic Department 
Papageorgiou Hospital, Thessaloniki

Strontium ranelate is a recently registered agent 
that is marketed for the treatment of postmenopaus-
al osteoporosis, to reduce the risk of vertebral and 
hip fractures. There is some evidence that strontium 
ranelate both inhibits bone resorption and stimu-
lates bone formation, suggesting that the agent may 
uncouple the both remodeling process when used in 
the treatment of osteoporosis. 

Studies conducted for up to 5 years have shown 
the fracture efficacy of strontium ranelate, at spinal 
and non-vertebral sites, in a wide range of patients 
with or without a prior vertebral fracture (SOTI 
and TROPOS studies).Reduction in hip fracture 
rates has also been shown in women over the age of 
74 years with low bone density at the femoral neck.

Adverse events observed with strontium ranelate 
are usually mild and transient. The most common 
adverse events are nausea and diarrhea, which are 
generally reported at the beginning of treatment 
and usually disappear after the third month of 
treatment.

Key-words:  strontium ranelate, osteoporosis, ver-
tebral and nonvertebral fractures
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Περίληψη

 Στη διαφοροποίηση της λιποκυτταρικής σειράς από τα 
μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα εμπλέκονται τόσο γονίδια, όσο 
και μεταγραφικοί παράγοντες. Η πλαστικότητα που παρατηρεί-
ται μεταξύ λιποκυττάρων και οστεοβλαστών συνιστά το θεμέλιο 
λίθο της trans-διαφοροποίησης, που παρατηρείται σε πειραματικό, 
αλλά και κλινικό επίπεδο. Στην παρούσα ανασκόπηση αναλύονται 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λιπώδους ιστού ως ενδοκρινούς 
οργάνου και της trans-διαφοροποίησης των λιποκυττάρων και 
οστεοβλαστών. Η αλληλεπίδραση λιπώδη και οστίτη ιστού, χα-
ρακτηρίζεται από λεπτές ισορροπίες που αφορούν στην επίδρα-
ση γονιδίων, σηματοδοτικών μορίων και μεταγραφικών παραγό-
ντων. Διαταραχές της αλληλεπίδρασης λιπώδους και οστίτη ιστού 
εμπλέκονται σε σύνδρομα έκτοπης οστεοποίησης, όπως η προϊού-
σα οστεοποιητική ετεροπλασία, η κληρονομική οστεοδυστροφία 
του Albright και η προϊούσα ινοδυσπλαστική ετεροπλασία, αλλά 
δυνατό να συμμετέχουν και στην παθογένεια συστηματικών μετα-
βολικών νοσημάτων (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, φλεγ-
μονή, αθηρογένεση).

Αλληλεπίδραση λιπώδη και 
οστίτη οστού στην έκτοπη 
οστεοποίηση

Χρήστος Γ. Σαββόπουλος
Χαράλαμπος Δόκος
Απόστολος Ι. Χατζητόλιος
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Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.

Λέξεις ευρετηρίου:  οστίτης ιστός, λιπώδης ιστός, trans-διαφορο-
ποίηση, έκτοπη οστεοποίηση.



Εισαγωγή

 Τα μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα 
(mesechymal stem cells – MSCs) αποτελούν πο-
λυδύναμα, εν δυνάμει διαφοροποιημένα κύτταρα 
με υψηλό μιτωτικό δείκτη. Οι μηχανισμοί διαφο-
ροποίησής τους σε πρόδρομες μορφές (προγεν-
νήτορες) και η εξέλιξή τους σε ώριμα κύτταρα 
(οστεοβλάστες, λιποκύτταρα κ.ά) είναι ελαχίστως 
κατανοητοί. Πιθανόν η αποσιώπηση ή υπερέκ-
φραση γονιδίων σε συγκεκριμένα στάδια διαφο-
ροποίησης των MSCs αποβαίνει μοιραία για την 
τύχη της εκάστοτε κυτταρικής σειράς. Παράλλη-
λα η ενεργοποίηση συγκεκριμένων σηματοδοτι-
κών οδών που εμπλέκονται στη διαφοροποίηση 
των MSCs φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην όλη διαδικασία ωρίμανσης των κυττά-
ρων (Pittenger, et al. 1999).
 Η οστεοπόρωση, εξ ορισμού από τη Δι-
εθνή Οργάνωση Οστεοπόρωσης (Ιnternational 
Osteoporosis Foundation), αποτελεί συστηματική 
πολυπαραγοντική νόσο απώλειας οστικής μάζας 
και διαφοροποίησης της μικροαρχιτεκτονικής του 

οστού. Κλινικές μελέτες απόδειξαν πως η απώλεια 
οστικής μάζας σε οστεοπορωτικούς ασθενείς και 
σε άτομα με ηλικιακά εξαρτώμενη οστεοπενία, 
συνδέεται άμεσα με την αύξηση του λιπώδη ιστού 
στο μυελό των οστών (Burkhhardt et al. 1987, 
Meunier et al. 1971). Πειραματικά πρότυπα θη-
λαστικών μετά από ωοθυλακεκτομή, ακινησία ή 
θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή αποδεικνύουν την 
εναπόθεση λιποκυττάρων στο μυελό των οστών 
(Miniare et al. 1974, Kawai et al. 1985, Wronski 
et al. 1986, Martin and Zissimos 1991, Dokos and 
Myronidou-Tzouveleki, 2007). Άξιο λόγου απο-
τελεί το γεγονός ότι τα λιποκύτταρα του μυελού 
των οστών έχουν κοινή προέλευση με τα MSCs, 
εν δυνάμει διαφοροποιημένα σε οστεοβλάστες. 
Πιθανολογείται ότι η παρουσία δυναμικής ισορ-
ροπίας μεταξύ εκτεταμένης λιπογένεσης και δια-
μόρφωσης του οστού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
στην αποτροπή ασθενειών που χαρακτηρίζονται 
από διαταραχές της εν λόγω ισορροπίας, συνεπώς 
κομβικό σημείο πρόληψης ή θεραπευτικής παρέμ-
βασης (Πίνακας 1).
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Οικογένεια Μοριακός στόχος

Πυρηνικοί υποδοχείς ορμονών

Υποδοχέας ανδρογόνων, οιστρογόνων, 

γλυκορτικοειδών, βιταμίνης D3, PPAR, 12/15 

λιποξυγενάσης

Πρωτεϊνικές ορμόνες/διαμεμβρανικοί 

υποδοχείς κυτοκινών

Αδιπονεκτίνη, BMP, RANKL, notch/jagged, noggin, 

ιντερλευκίνη-6, λεπτίνη

Πρωτεΐνες κυτταροσκελετού RhoA

G-διαζευγμένοι πρωτεϊνικοί υποδοχείς PTH, GNAS1

Wnt σηματοδοτική οδός LRP5, β-κατενίνη

Πίνακας 1: 
Δυνητικοί θεραπευτικοί στόχοι της ισορροπίας οστεοβλαστών/λιποκυττάρων σε μοριακό επίπεδο



Λιπογένεση και ορμόνες του λιπώδους ιστού

 Λιπογένεση καλείται η διαδικασία κατά 
την οποία πρόδρομα αδιαφοροποίητα κύτταρα 
διαφοροποιούνται σε ώριμα λιποκύτταρα. Κατά 
τα στάδια της εμβρυογένεσης, αλλά και στην 
εξέλιξη του ανθρώπινου οργανισμού, η εναπό-
θεση του λιπώδους ιστού στο μυελό των οστών 
αποτελεί μία παθητική διαδικασία αποθήκευσης 
λιποκυττάρων εντός των μυελικών κοιλοτήτων 
που δεν απαιτούνται στην αιμοποίηση. Η πολύ-
πλοκη διαδικασία διαφοροποίησης των λιπο-
κυττάρων χαρακτηρίζεται από μεταβολές στην 
κυτταρική μορφολογία, ορμονική ευαισθησία, 
γονιδιακή έκφραση και εκκριτική ικανότητα. Ιδι-
αίτερα η έκκριση τοπικών παραγόντων όπως αδε-
ψίνης, λεπτίνης, αδιπονεκτίνης, TNF-α (Τumor 
Necrosis Factor-α - παράγοντας νέκρωσης όγκων 
τύπου-α) και αγγειοτενσινογόνου, χαρακτηρίζε-
ται από σημαντική πλειοτροπική δράση στο το-
πικό μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών επί 
των κυττάρων αυτού συμπεριλαμβανομένου των 
οστεοβλαστών (Nuttal and Gimble, 2004, Packard 
and Rader, 2008, Perera, et al. 2006).  
 Ολοένα και περισσότερες μελέτες υποδει-
κνύουν την trans-διαφοροποίηση (εκτροπή κατά 
τη διάρκεια διαφοροποίησης μίας κυτταρικής σει-
ράς σε άλλη κυτταρική σειρά κοινής προελεύσε-
ως) μεταξύ των κυττάρων του μυελού των οστών, 
κατά τη διαφοροποίηση και ωρίμανση της λιπο-
κυτταρικής σειράς (Park, et al. 1999, Akune et al. 
2004). Ο μεγάλος βαθμός πλαστικότητας που πα-
ρατηρείται μεταξύ οστεοβλαστών και λιποκυττά-
ρων, τόσο σε πειραματικό όσο και σε κλινικό επί-
πεδο, και η έκκριση ορισμένων ή ενίοτε όλων των 
λιποκινών, αποβαίνει μοιραία για το λιποκύτταρο, 
που δύναται να μετατραπεί σε οστεοβλάστη. Ο 
λιπώδης ιστός χαρακτηρίζεται πλέον σήμερα ως 
ιδιαίτερο ενδοκρινές όργανο με σημαντικό ρόλο 
στην έκκριση λιποκινών (λεπτίνη, λιπονεκτίνη) 
και ορμονών (οιστρογόνο, βιταμίνη D3, ανδρο-
στερόνη, κορτιζόνη), που συμμετέχουν στην 
παθοφυσιολογία διαφόρων νοσολογικών οντο-
τήτων όπως διαβήτου, παχυσαρκίας, φλεγμονής 
και αθηρογένεσης. Ιδιαίτερα η λεπτίνη, φαίνεται 
πως αποτελεί δείκτη ενεργειακής κατάστασης 

του οργανισμού, δεδομένου ότι έμμεσα η έλλειψή 
της οδηγεί σε παχυσαρκία με σημαντική μάλιστα 
εμπλοκή της σε μηχανισμούς ρύθμισης του οστι-
κού μεταβολισμού (trans-διαφοροποίηση). Ειδι-
κότερα η λεπτίνη ελέγχει τον άξονα RANKL/OPG 
(Receptor Activator for Nuclear Factor κ B Ligand 
/ Οsteoprotegerin - Ενεργοποιητής του υποδοχέα 
πυρηνικού παράγοντα κ B/ Οστεοπροτεγερίνη) 
αφενός με αναστολή της έκφρασης της RANKL 
και αφετέρου επάγοντας την ΟΡG σε προοστεο-
βλάστες και κυκλοφορούντα μονοπύρηνα κύττα-
ρα. Το κλειδί της εναλλαγής από το λιποκύττα-
ρο σε οστεοβλάστη αποτελούν τα προαναφερό-
μενα μόρια (Burgera et al. 2001, Holloway et al. 
2002, Nutall and Gimble 2004, Martin et al. 2005, 
Thomas  and Martin 2005, Packard and Rader 
2008).
 Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο γενετικός 
αναπρογραμματισμός που προκαλείται κατά τη 
λιπογένεση ελέγχεται στενά από μεταβολές στην 
έκφραση ή/και δραστικότητα των μεταγραφικών 
παραγόντων, ορμόνες, κυτοκίνες, θρεπτικές ουσί-
ες, παράγοντες που άμεσα επιδρούν στους  διά-
φορους μηχανισμούς διαφοροποίησης των λιπο-
κυττάρων. Στη διαδικασία αυτή διαφοροποίησής 
τους, εξέχουσα θέση κατέχει η δράση μεταγραφι-
κών παραγόντων όπως η CEBP-α, -β, -δ  (CCAT/
enhancer binding protein –α, -β, -δ, CCAT 
πρωτεϊνη επαγωγέας), ο PPARγ (Peroxisome 
proliferator-activated receptor-γ – ενεργός υπο-
δοχέας πολλαπλασιασμού υπεροξοσωματίου τύ-
που γ) και ο SREBP1 (sterol-regylatory element-
binding transcription factor 1 - συνδεόμενος 
μεταγραφικός παράγοντας ελεγχόμενος από στε-
ροειδή – 1). Από αυτούς, η C/EBPβ εκφράζεται 
σε πρώιμα στάδια διαφοροποίησης των προλιπο-
κυττάρων, ενώ στα τελικά στάδια ωρίμανσης εκ-
φράζεται η C/EBPα (Nuttal ME and Gimble JM 
2004, Perera RJ et al. 2006). Παράλληλα ο FgF10 
(Fibroblast growth factor-10 - παράγοντας αυξη-
τικός παράγοντας ινοβλαστών-10) φαίνεται πως 
δρα συνεργικά στα τελικά στάδια ωρίμανσης των 
λιποκυττάρων, σύμφωνα με μελέτες σε knockout 
(διαγονιδιακούς) επίμυες (Fgf10 -/-) (Konishi M, 
et al. 2004).
 Oι PPAR είναι μεταγραφικοί παράγοντες 
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που παρουσιάζουν τρεις διαφορετικές ισομορφές: 
PPAR-α, PPAR-γ και ΡΡΑR-β/δ. O μεταγραφικός 
παράγοντας PPARγ συνδέεται με μακριές αλύ-
σους και τα οξειδωμένα παράγωγα των λιπαρών 
οξέων, καθώς και με τη θιαζολιδινεδιονίνη. Εκ-
φράζεται υπό δύο ισομορφές, τον ΡΡΑRγ1 και 
PPARγ2, ως αποτέλεσμα εναλλακτικής διασύν-
δεσης και χρήσης του προαγωγέα των υπεύθυ-
νων γονιδίων. Συνθετικοί αγωνιστές του ΡΡΑRγ, 
όπως τα παράγωγα της θιαζολιδινεδιονίνης χρη-
σιμοποιούνται ως ινσουλινο-ευαίσθητες ουσίες 
στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. 
Ωστόσο η λιπογένεση, αποτελεί γεγονός αρνη-
τικό για τη θεραπεία μεταβολικών νοσημάτων 
γενικότερα. Μελέτες έδειξαν ότι η ενεργοποίη-
ση του υποδοχέα PPARγ, προάγει τη λιπογένε-
ση των στρωματικών κυττάρων του μυελού των 
οστών, αναστέλλοντας την οστεογένεση (Lecka-
Czernik  et al. 2002, Nuttall and Gimble 2004, 
Packard and Rader 2008). Ιδιαίτερα ο ΡΡΑRγ2 
ενεργοποιεί τους μηχανισμούς διαφοροποίησης 
του λιπώδους ιστού που συσχετίζονται με τον 
οστικό μεταβολισμό. Φαίνεται ότι οι παράγοντες 
με τους οποίους συνδέεται, όχι μόνο ενεργοποι-
ούν τον υποδοχέα ΡΡΑRγ, αλλά καταστέλλουν τη 
Cbfa-1 (core binding factor α1- μεταγραφική ρυθ-
μιστική πρωτεΐνη οστεοβλάστη) (Lecka-Czernik 
et al. 2002, Akune et al. 2004, Nuttall and Gimble 
2004). Στο επίκεντρο μελετών επίσης βρίσκονται 
οι αναστολείς της λιποξυγενάσης, που μειώνουν 
τη συγκέντρωση των οξειδωμένων λιπαρών οξέ-
ων, αναστέλλοντας τη σύνδεση με τον PPARα ή/
και PPARγ και κατ’ επέκταση την προαγωγή της 
λιπογένεσης εις βάρος της οστικής αναγέννησης. 
Απαιτούνται περαιτέρω στοχευμένες μελέτες 
στα γονίδια που κωδικοποιούν τους πυρηνικούς 
υποδοχείς, με σκοπό τη διαλεύκανση των μηχανι-
σμών λιπογένεσης (Akune et al. 2004, Nuttall and 
Gimble 2004).

Notch/Delta σηματοδοτική οδός και εμπλοκή 
του γονιδίου RhoA στη λιπογένεση

 Η οδός των notch/delta παραγόντων και 
οι υποδοχείς τους που συσχετίζονται με την EGF 

(Epidermal Growth Factor - οικογένεια υποδοχέ-
ων του αυξητικού επιδερμικού παράγοντα), απο-
τελούν στόχο για μελλοντική έρευνα. Η υπερέκ-
φραση του notch in vitro αναστέλλει την οστε-
ογένεση, όμως προάγει τη λιπογένεση σε κυττα-
ρικά μοντέλα, μέσω απορρύθμισης της λειτουρ-
γίας του υποδοχέα Wnt και του μεταγωγέα της 
β-κατενίνης απαραίτητους για τη διαδικασία της 
λιπογένεσης. Tα Wnt πεπτίδια των αντίστοιχων 
υποδοχέων, αλληλεπιδρούν με τους LRPs (Low-
density Receptor-related proteins - υποδοχείς των 
πρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας) (Nuttall ME 
and Gimble JM 2004, Kennel JA and MacDougal 
OA 2005, Packard CJ and Rader DJ, 2008). Έτσι 
μεταλλάξεις του LRP5 είναι υπεύθυνες για νο-
σήματα που σχετίζονται με απώλεια της οστικής 
μάζας, αλλά και με αύξησή της. Φάρμακα όπως το 
λίθιο, παρεμβαίνουν στη σηματοδοτική οδό Wnt 
αναστέλλοντας τη λιπογένεση. Οι πρόδρομες 
μορφές λιποκυττάρων εμπλέκονται στη σηματο-
δοτική οδό Wnt/LRP με τον Pref-1 (Ρreadipocyte 
Factor-1 - παράγοντα προλιποκυττάρων-1), παρά-
γοντας που αναστέλλει τη λιπογένεση προκαλώ-
ντας σκελετικές ανωμαλίες (Nuttall and Gimble 
2004, Smas and Sul 1993). Επίσης η dlk πρωτεΐνη 
με τη σειρά της, που ανήκει στην οικογένεια των 
πρωτεϊνών EGF, συμβάλλει στην αναστολή των 
μηχανισμών λιπογένεσης, αιμοποίησης, αδενικής 
και νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης των κυτ-
τάρων μέσω παρέμβασης της Νotch1 σηματοδο-
τικής οδού, με επαγόμενη την οστική αναγέννηση 
(Nuttall and Gimble 2004).
 Σε καλλιέργειες MSCs ανθρώπου, η εισα-
γωγή του γονιδίου RhoA αποδείχθηκε ότι επιδρά 
θετικά στη διαφοροποίηση των οστικών κυττά-
ρων με διατεταμένη μορφή. Το σχήμα του κυττά-
ρου, η τάση του κυτταροσκελετού και η έκφραση 
του συγκεκριμένου γονιδίου φαίνεται ότι επηρε-
άζουν σημαντικά τη διαφοροποίηση των MSCs σε 
οστικά κύτταρα. Η άσκηση και, κατ’ επέκταση, η 
μηχανική πίεση φαίνεται ότι βοηθά στην ενδυνά-
μωση του οστού. Το μηχανικό stress ενεργοποιεί 
κατά κάποιον τρόπο τα MSCs του μυελού των 
οστών στη διαδικασία διαφοροποίησης τους σε 
οστικά κύτταρα (Nuttall and Gimble 2004).
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Σύνδρομα έκτοπης οστεοποίησης

 Η POH (Progressive Osseous Heteroplasia 
- προιούσα οστεοποιητική ετεροπλασία) αποτελεί 
μία σπάνια νόσο, που χαρακτηρίζεται από έκτοπη 
οστεοποίηση, με έναρξη κατά την παιδική ηλικία 
στα λιποκύτταρα του υποδερμικού στρώματος 
και προϊούσης της ηλικίας στους κατώτερους 
συνδετικούς ιστούς. Γενετικές μελέτες σε ασθε-
νείς με POH απέδειξαν μεταλλάξεις του GNAS1 
γονιδίου (GNAS1 - Guanine Nucleotide-Binding 
α polypeptide 1), που χαρακτηρίζονται από μεί-
ωση των επιπέδων της λειτουργικής υπομονάδας 
α των G-πρωτεϊνών σε μοριακό επίπεδο (Job-
Deslandre C, 2004)
 Παρόμοιες μεταλλάξεις ως προς το 
GNAS1, παρουσιάζει η κληρονομική οστεοδυ-
στροφία Albright’s (AHO – Albright’s hereditary 
osteodystrophy), η οποία πρωτοπεριγράφηκε το 
1942 και χαρακτηρίζεται από ενδοκρινικές και 
μορφολογικές ανωμαλίες. Η σμίκρυνση των με-
ταταρσίων και η στρογγυλοποίηση των αρθρώ-
σεων αποτελούν τις κυριότερες δυσμορφίες. Πα-
ρατηρείται αντίσταση στη παραθορμόνη με υπα-
σβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία. Επίσης έχουμε 
αντίσταση και σε άλλες ορμόνες (ωοθηκών, θυ-
ρεοειδούς, νευροϋπόφυσης). Κληρονόμηση του 
μεταλλαγμένου γονιδίου από τον πατέρα οδηγεί 
σε ΡΟΗ, ενώ από τη μητέρα σε ΑΗΟ (εντόπιση 
στο 20ο χρωμόσωμα, 20q12-q13.2), ως αποτέ-
λεσμα του γονιδιακού αποτυπώματος (genomic 
imprinting). Μελέτες σε knockout επίμυες από-
δειξαν τη διαφορετική έκφραση του GNAS1 σε 
ιστικό επίπεδο. Παρόλο που γνωρίζουμε πως 
εκφράζεται το γονίδιο στου διάφορους ιστούς, 
εντούτοις είναι άγνωστος ακόμη ο ακριβής μηχα-
νισμός με τον οποίο μεταδίδεται η μετάλλαξη στο 
GNAS1. Το σημαντικότερο είναι πως η μετάλλαξη 
αυτή έχει ως αποτέλεσμα την έκτοπη οστεοποί-
ηση λιποκυτταρικής προέλευσης, δηλαδή τη με-
τατροπή λιποκυττάρων σε οστεοβλάστες (Gopal 
Rao, et al. 1991, Job-Deslandre 2004, Weinstein 
and Yu, 1999).
 Ως νοσολογική οντότητα που παρου-
σιάζει κοινά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά με 
την ΡΟΗ περιγράφεται η FOP (fibrodysplasia 

ossificans progressive - προϊούσα ινοδυσπλαστι-
κή ετεροπλασία), κυρίαρχη αυτοσωματική νόσος 
που χαρακτηρίζεται από σκελετικές ανωμαλίες 
και προοδευτική ανάπτυξη οστικών τμημάτων σε 
τένοντες και μύες. Επίσης στη FOP έχουμε τη με-
τατροπή των ινοβλαστών σε οστεοκύτταρα με εν-
δοχόνδρια οστεοποίηση. Μελέτες στη Drosophila 
melanogaster ταυτοποίησαν μεταλλάξεις στη 
γενετική περιοχή ddp, με φαινότυπο παρόμοιο 
της FOP. Η γενετική περιοχή ddp κωδικοποιεί 
μια πρωτεΐνη που υπάγεται στην οικογένεια των 
TGF-β (transforming growth factor-β - αυξητικός 
παράγοντας μεταμόρφωσης-β) την BMP2 (Βοne 
morphogenetic protein-2 - οστική μορφογενετική 
πρωτεΐνη -2). Εντούτοις σε ανθρώπινα περιφερι-
κά μονοκύτταρα ασθενών με FOΡ, παρατηρήθηκε 
υπερέκφραση του mRNA ΒΜΡ4, μορφογενετική 
πρωτεΐνη υπεύθυνη για την ετερότοπη ενδοχόν-
δρια οστεοποίηση (Job-Deslandre 2004, Kan et al. 
2004).

Συμπέρασμα

 H μελέτη του μοριακού υπόβαθρου νο-
σημάτων έκτοπης οστεοποίησης και η κατανόηση 
των μηχανισμών trans-διαφοροποίησης οστεο-
βλαστών και λιποκυττάρων είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές για την αποσαφήνιση της αλληλεπίδρασης 
οστίτη και λιπώδους ιστού. Είναι γεγονός, ότι δι-
αταραχές στην ισορροπία αυτή αποτελούν αίτια 
πρόκλησης πολλών νοσημάτων του ερειστικού 
συστήματος αλλά δυνατόν και να συμμετέχουν 
στη παθογένεια συστηματικών μεταβολικών νο-
σημάτων. Συνεπώς η εξακρίβωση μοριακών στό-
χων και σηματοδοτικών οδών κρίνεται αναγκαία 
για καλύτερες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
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Interactions of fat and bone tissue and their 
involvement in ectopic ossification
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 Adipocyte differentiation from mesenchy-
mal stem cells involves both genes and transcription-
al factors. Plasticity of adipocytes and osteoblasts is 
an important parameter of trans-differentiation in 
experimental and clinical level. In this study it is 
analyzed the distinct features of fat tissue as endo-
crine organ and the trans-differentiation process of 
adipocytes and osteoblasts.  The “thin line” between 
fat and bone tissue is altered by genes, signaling 
molecules and transcriptional factors. Disturbanc-
es of fat and bone tissue interactions are involved 
in ectopic ossification syndromes like progressive 
osseous heteroplasia, Αlbright’s hereditary osteo-
dystrophy, fibrodysplasia ossificans progressive and 
in the pathogenesis of systemic metabolic disorders 
(obesity, diabetes mellitus, inflammation, athero-
genesis)

Κey words:  bone tissue, fat tissue, trans-differenti-
ation, ectopic ossification.
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Περίληψη

Το Χρόνιο Σύνδρομο Διαμερίσματος  προκαλείται από την αύξη-
ση των ενδοδιαμερισματικών πιέσεων κατά τη διάρκεια της άσκη-
σης ή αμέσως μετά από αυτήν. Πρόκειται για μία κατάσταση η 
οποία παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά σε συστηματικά αθλού-
μενους, και  οφείλεται στην υπερβολική καταπόνηση.

Η διάγνωση του χρόνιου συνδρόμου διαμερίσματος τίθεται από 
τη συμπτωματολογία, επιβεβαιώνεται δε μετά από την καταγρα-
φή των ενδοδιαμερισματικών πιέσεων των πάσχοντων διαμερισμά-
των της κνήμης. Συνήθως η καταγραφή αυτή είναι στατική, πριν ή 
αμέσως μετά από άσκηση, ο ιδανικός όμως τρόπος είναι η δυναμι-
κή καταγραφή των πιέσεων κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Η θεραπεία του χρόνιου συνδρόμου διαμερίσματος, για τον 
αθλητή ο οποίος δε θέλει να τροποποιήσει ή να περιορίσει τη δρα-
στηριότητά του είναι χειρουργική, με τη διατομή των περιτονιών 
των πάσχοντων διαμερισμάτων.
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Εισαγωγή

Το άλγος των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια 
της άσκησης αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα για 
κάθε αθλητή. Στη διαφορική διάγνωση της κατά-
στασης αυτής θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το 
χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος, το σύνδρομο 
καταπόνησης του έσω χείλους της κνήμης  (me-
dial tibial stress syndrome – “shin splints”), κα-
τάγματα κόπωσης, χρόνια διάταση του γαστρο-
κνημίου μυός, σύνδρομα παγίδευσης νεύρων, 
αρτηριακές και φλεβικές παθήσεις, μυοκήλες, τε-
νοντίτιδες, ριζίτιδες καθώς και ορισμένα σπάνια 
μυϊκά ή μεταβολικά νοσήματα (Clanton, Solcher 
1994, Hartgens et al, 2008). Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στον αποκλεισμό αγγειακής πα-
θολογίας  όπως το Σύνδρομο παγίδευσης ιγνυα-
κής αρτηρίας, ανεύρυσμα της ιγνυακής αρτηρίας 
ή και  βλάβες του ενδοθηλίου της ιγνυακής αρτη-
ρίας (Phamm et al., 2007).   

Η κνήμη χωρίζεται σε διαμερίσματα με τα οστά  
και ινώδη μεσομύια διαφράγματα. Το πρόσθιο 
διαμέρισμα σχηματίζεται από την έξω επιφάνεια 
της κνήμης, την ισχυρή πρόσθια κνημιαία περι-
τονία, τη μεσόστεο μεμβράνη, το πρόσθιο μεσο-
μύιο διάστημα και τη στενή πρόσθια επιφάνεια 
της κνήμης. Περιλαμβάνει τους μύς πρόσθιο 
κνημιαίο, κοινό εκτείνοντα των δακτύλων, μακρό 
εκτείνοντα το μεγάλο δάκτυλο, τρίτο περονιαίο, 
την πρόσθια κνημιαία αρτηρία και το εν τω βάθει 
περονιαίο νεύρο. Το έξω διαμέρισμα βρίσκεται 
ανάμεσα στο πρόσθιο και το οπίσθιο μεσομύιο 
διάφραγμα, το οποίο προσφύεται στο πρόσθιο 
και οπίσθιο χείλος της έξω επιφάνειας της περό-
νης. Περιέχει το μακρό και βραχύ περονιαίο μυ, 
το επιπολής περονιαίο και το υποκνημίδιo νεύρο, 
καθώς και κλάδους της περονιαίας αρτηρίας. Το 
οπίσθιο διαμέρισμα επιπολής περικλείεται από 
την κνημιαία περιτονία και περιέχει τους καμπτή-
ρες μύες του ποδιού. Οι μύες αυτοί χωρίζονται 
σε  επιπολής και σε εν τω βάθει ομάδα από την εν 
τω βάθει εγκάρσια crural περιτονία. Το επιπολής 
οπίσθιο διαμέρισμα περιέχει τους μύες γαστρο-
κνήμιο, υποκνημίδιο και πελματικό, το οπίσθιο 
κνημιαίο νεύρο και κλάδους της οπίσθιας κνη-
μιαίας και περονιαίας αρτηρίας. Το εν τω βάθει 

οπίσθιο διαμέρισμα περιέχει τους μύες μακρό κα-
μπτήρα του μεγάλου δακτύλου, μακρό καμπτήρα 
των δακτύλων, οπίσθιο κνημιαίο και ιγνυακό, το 
κνημιαίο νεύρο καθώς και την οπίσθια κνημιαία 
και την περονιαία αρτηρία (Hall-Craggs 1990). Το 
1984 προτάθηκε από τον Davey ο διαχωρισμός 
του οπισθίου κνημιαίου μυός ως ξεχωριστό δια-
μέρισμα, αυξάνοντας τον αριθμό των διαμερισμά-
των της κνήμης από τέσσερα σε πέντε (Davey et 
al, 1984). 

Σύνδρομο διαμερίσματος

Ο Volkman, περιγράφοντας μία περίπτωση συ-
γκάμψεων των μυών της κνήμης επέστησε την 
προσοχή στην πρόκληση ισχαιμικής νέκρωσης 
μετά από τραυματισμό, ήδη από το 1871 (Von 
Volkman 1872). Ο Matsen το 1989 δημιούργησε 
ένα μοντέλο προκειμένου να ερμηνεύσει τη δη-
μιουργία του Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος 
(Matsen 1989). Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στην 
παραδοχή ότι όταν η τοπική αιμάτωση ανεπαρκεί 
να ανταπεξέλθει στις ιστικές ανάγκες, έχουμε την 
έναρξη της ισχαιμίας. Με την αύξηση της ενδο-
διαμερισματικής πίεσης, η ενδαυλική πίεση των 
φλεβών εντός του διαμερίσματος αυξάνει επίσης. 
Η αύξηση αυτή μειώνει την αρτηριοφλεβώδη δι-
αφορά των πιέσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση 
της αιματικής ροής εντός του διαμερίσματος. Η 
συνυπάρχουσα μείωση της φλεβικής αποχέτευ-
σης προκαλεί επιπλέον αύξηση της ιστικής πίε-
σης και οίδημα των ιστών. Η λεμφική αποχέτευ-
ση αυξάνει ώστε να αντιμετωπισθεί η αύξηση της 
διάμεσης  πίεσης, από κάποιο σημείο και μετά 
όμως επιπλέον αύξηση της ενδοδιαμερισματικής 
πίεσης προκαλεί παραμόρφωση και κατάρρευση 
των λεμφαγγείων. Μόνο στα τελευταία στάδια 
του συνδρόμου διαμερίσματος παραβλάπτεται 
σημαντικά η αρτηριακή ροή αίματος γεγονός που 
συνεπάγεται τη σημαντική αύξηση του οιδήμα-
τος στα αρχικά στάδια του συνδρόμου εξαιτίας 
της συνεχιζόμενης εισόδου αρτηριακού αίματος 
(Elliott, Johnstone, 2003). Περίπου το 90% των 
μυικών ινών θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλά-
βη μετά από οκτώ ώρες ισχαιμίας, λειτουργικές 
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νευρικές διαταραχές θα εμφανισθούν μόλις μετά 
από 30 λεπτά ισχαιμίας και ανεπανόρθωτη βλάβη 
των νεύρων μετά από 12-24 ώρες (DeLee, Stiehl, 
1981). Εάν η κατάσταση αυτή δεν αντιμετωπισθεί 
έγκαιρα, δεν θα έχουμε μόνο απώλεια της μυϊκής 
και νευρικής λειτουργίας, αλλά επιπλέον μόλυν-
ση, μυοσφαιρινουρία, νεφρική ανεπάρκεια και 
ακρωτηριασμό (Tornetta 3rd, Templeman 1997).

Χρόνιο Σύνδρομο Διαμερίσματος ορίζεται η 
κατάσταση κατά την οποία στη διάρκεια άσκησης 
αυξάνει η ενδοδιαμερισματική πίεση σε επίπεδο 
που να προκαλείται άλγος εξαιτίας της ισχαιμίας 
(Fronek et al, 1987). Το άλγος υποχωρεί με την 
ανάπαυση. Με την πάροδο του χρόνου τα συ-
μπτώματα επιδεινώνονται με όλο και πιο γρήγορη 
την έναρξή τους. Ο Mavor το 1956 δημοσίευσε την 
πρώτη περιγραφή περίπτωσης ΧΣΔ σε έναν πο-
δοσφαιριστή ο οποίος εμφάνιζε αμφοτερόπλευρο 
άλγος στην κνήμη κατά τη διάρκεια της άσκησης 
(Mavor 1956). Στην πραγματικότητα όμως, ο Ed-
ward Wilson, γιατρός της αποστολής του Scott 
στην Ανταρκτική το 1912, άθελά του έδωσε την 
πρώτη περιγραφή του πιθανού χρόνιου συνδρό-
μου του πρόσθιου διαμερίσματος της κνήμης, από 
το οποίο έπασχε ο ίδιος (Freedman 1954).

Η παθογένεση του Χρονίου συνδρόμου διαμε-
ρίσματος είναι παρόμοια με αυτή του Οξέος. Η 
ενδομυϊκή πίεση αυξάνει κατά την διάρκεια της 
ισομετρικής ή ισοτονικής μυϊκής σύσπασης. Η 
έντονη μυϊκή άσκηση μπορεί να αυξήσει οξέως τη 
μυϊκή μάζα έως και 20% εξαιτίας της αυξημένης 
αιματικής ροής. 

Η αύξηση της πίεσης κατά τη μυϊκή σύσπαση 
προκαλείται επιπλέον από την πίεση του διάμεσου 
υγρού. Συμβάλλουν επίσης η αυξημένη αιματική 
ροή στους μύες, η οποία κατά την άσκηση μπορεί 
να φθάσει μέχρι το 20πλάσιο της ροής ηρεμίας, 
καθώς και η κατακράτηση υγρών αμέσως μετά το 
πέρας της άσκησης. 

Η συστηματική άσκηση έχει ως αποτέλεσμα τη 
μυϊκή υπερτροφία, αυξάνοντας έτσι τη μυϊκή μάζα 
εντός του περιορισμένου από τα οστά και μεσο-
μύια διαφράγματα διαμέρισμα.  Εντούτοις, μυϊκή 
ισχαιμία δεν είναι απαραίτητα παρούσα στο ΧΣΔ 
(Balduini et al, 1993).

Διάγνωση

Η τυπική συμπτωματολογία του αθλητή που 
πάσχει από Χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος εί-
ναι συνεχές ή υπό μορφή κράμπας άλγος κατά τη 
διάρκεια της άσκησης ή και αμέσως μετά από αυ-
τήν, το οποίο εμφανίζεται μετά από μία συγκεκρι-
μένη διάρκεια, απόσταση ή ταχύτητα. Το άλγος 
υποχωρεί μερικώς ή και πλήρως μετά το πέρας 
της άσκησης κατά τα πρώτα στάδια της νόσου. 
Μπορεί να συνυπάρχει υπαισθησία και καυσαλ-
γία κατά τη διαδρομή του αισθητικού νεύρου που 
περικλείεται στο πάσχον διαμέρισμα (Clanton, 
Solcher, 1994). Η πλειοψηφία των ασθενών που 
πάσχουν από την κατάσταση αυτή είναι νέοι με 
αμφοτερόπλευρη εντόπιση των συμπτωμάτων. 
Ετερόπλευρη εντόπιση σχετίζεται με παλαιότερη 
κάκωση των μαλακών μορίων της πάσχουσας πε-
ριοχής ή είναι αποτέλεσμα αντιρροπιστικού βαδί-
σματος εξαιτίας κάποιας εμβιομηχανικής ανωμα-
λίας του ασθενούς (Turnipseed, 2002). Πολύ πιο 
σπάνια είναι η εμφάνιση του συνδρόμου σε άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως σχετιζόμενη με 
σακχαρώδη διαβήτη (Edmundsson et al, 2007).

Η μέτρηση της ενδοδιαμερισματικής πίεσης 
αποτελεί την πιο ευαίσθητη εξέταση για την επι-
βεβαίωση της διάγνωσης του συνδρόμου διαμε-
ρίσματος και τον εντοπισμό του προσβεβλημένου 
διαμερίσματος. Ο απλός καθετήρας συνδεδεμέ-
νος με το υδραργυρικό μανόμετρο που πρώτοι 
χρησιμοποίησαν οι Wells και Whitesides (Wells 
et al, 1938, Whitesides et al, 1975), έχουν αντι-
κατασταθεί σήμερα από τους κοίλους καθετήρες 
μέτρησης της ΕΠ (slit catheters) οι οποίοι είναι 
συνδεδεμένοι με ειδικούς μετατροπείς πίεσης. Με 
τη βοήθεια λοιπόν αυτών των εύκαμπτων καθε-
τήρων και μετατροπέων, καθ’όλη τη διάρκεια της 
άσκησης του αθλητή μπορεί να καταγράφονται 
δυναμικά οι ενδοδιαμερισματικές πιέσεις του 
υπό εξέταση διαμερίσματός του (Tzortziou et al, 
2006).  

Η παραπάνω αναφερόμενη μέθοδος δυναμικής 
καταγραφής των ενδοδιαμερισματικών πιέσεων 
κατά τη διάρκεια της άσκησης του αθλητή, χρη-
σιμοποιείται στο Ιατρείο Άλγους των κάτω άκρων 
(Leg Pain Clinic) του Royal London Hospital. 
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Κατά τη διαδικασία της Δυναμικής καταγραφής 
των ενδοδιαμερισματικών πιέσεων, οι ασθενείς 
προσέρχονται στο εξωτερικό ιατρείο φέροντας 
μαζί τους αθλητική στολή, με κοντό παντελόνι 
και τα αθλητικά υποδήματα τα οποία συνήθως 
χρησιμοποιούσαν κατά την άσκησή τους. Κατ’ 
αρχάς γίνεται η τοποθέτηση των κοίλων καθετή-
ρων καταγραφής των πιέσεων (slit catheters) στα 
υπό εξέταση διαμερίσματα και των δύο άκρων 
(ανεξάρτητα εάν η συμπτωματολογία εντοπίζο-
νταν μόνο στο ένα άκρο).

Υπό άσηπτες συνθήκες και τοπική αναισθησία 
του δέρματος, ένας 17G καθετήρας εισάγεται στο 
υπό μελέτη διαμέρισμα, μέσω του οποίου διαπερ-
νά ο καθετήρας μέτρησης της Ενδοδιαμερισματι-
κής Πίεσης, ο οποίος στο κεντρικό του άκρο συν-
δέεται με έναν μετατροπέα πίεσης Medex. Ο με-
τατροπέας αυτός συνδέεται με ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή ο οποίος έχει το κατάλληλο πρόγραμμα 
για τη συνεχή καταγραφή και αποθήκευση στη 
μνήμη του των ενδοδιαμερισματικών πιέσεων. Το 
σημείο εισόδου για το εν τω βάθει οπίσθιο διαμέ-
ρισμα είναι 12 εκατοστά κεντρικά του έσω σφυρού 
και 1,5 εκατοστά όπισθεν της οπίσθιας – έσω επι-

φάνειας της κνήμης. Για το πρόσθιο διαμέρισμα 
το σημείο εισόδου είναι 10 εκατοστά περιφερικά 
του κνημιαίου κυρτώματος και 1,5 εκατοστά επί 
τα εκτός της πρόσθιας επιφάνειας της κνήμης. Για 
το έξω διαμέρισμα είναι 15 εκατοστά κεντρικότε-
ρα του έξω σφυρού, επί της ευθείας που ενώνει το 
έξω σφυρό με την κεφαλή της περόνης και για το 
επιπολής οπίσθιο διαμέρισμα είναι 20 εκατοστά 
κεντρικά του έσω σφυρού και τρία εκατοστά όπι-
σθεν της οπίσθιας – έσω επιφάνειας της κνήμης 
(Εικ. 1).

Μετά την σωστή τοποθέτηση και στερέωση 
των καθετήρων στα πάσχοντα διαμερίσματα, 
ξεκινάει το πρωτόκολλο της άσκησης: από τον 
ασθενή ζητείται να τρέξει πάνω σε τάπητα για 
χρονικό διάστημα 60 δευτερολέπτων, με μεσο-
λάβηση ανάπαυσης στο εξεταστικό κρεβάτι  30 
δευτερολέπτων (Εικ.2). Συνολικά πραγματοποι-
ούνται 7 κύκλοι της συγκεκριμένης διαδικασίας, 
με ρυθμό άσκησης ανάλογο με το βαθμό φυσικής 
κατάστασης του ασθενούς και το κατά πόσο το 
επιτρέπουν τα συμπτώματα. Κατά τον τελευταίο 
κύκλο επιδίωξή μας είναι ο αθλητής να τρέξει 
δύο λεπτά, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται οι 
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Εικ. 1: Ένας από τους αθλητές της μελέτης μας με καθετηριασμένα το πρόσθιο 
και το εν τω βάθει οπίσθιο διαμερίσματα.
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Εικ. 2: Δυναμική καταγραφή των ενδοδιαμερισματικών πιέσεων του πρόσθιου
 και εν τω βάθει οπίσθιου διαμερίσματος σε επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Εικ. 3: Η Δυναμική κα-
ταγραφή των ενδοδια-
μερισματικών πιέσεων 
του πρόσθιου (μαύρα 
βέλη) και του εν τω βάθει 
οπίσθιου (λευκά βέλη) 
διαμερίσματος επαγγελ-
ματία ποδοσφαιριστή 
με επίμονο άλγος στην 
κνήμη κατά την άσκηση. 
Παρατηρούμε ότι τα ίχνη 
δείχνουν πιέσεις στα επί-
πεδα των 50mmHg κατά 
τη διάρκεια της άσκησης, 
σαφή ένδειξη Χρονίου 
Συνδρόμου Διαμερίσμα-
τος. Χαρακτηριστική εί-
ναι και η απότομη πτώση 
της πίεσης αμέσως μετά 
το πέρας της άσκησης 
(μικρά βέλη).
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ενδοδιαμερισματικές πιέσεις για ακόμα 30 δευτε-
ρόλεπτα της ανάπαυσής του. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας οι καθετήρες αφαιρούνται, άσηπτες 
γάζες τοποθετούνται στα σημεία εισόδου και ο 
ασθενής αναχωρεί με μόνη οδηγία την αποφυγή 
άσκησης καταπόνησης των κάτω άκρων του το 
επόμενο διήμερο. Από τις  καταγραφείσες μετρή-
σεις των ιχνών Δυναμικής καταγραφής της Ενδο-
διαμερισματικής πίεσης είναι εύκολο να τεθεί ή να 
αποκλεισθεί η διάγνωση του χρόνιου συνδρόμου 
διαμερίσματος (Εικ. 3).

Στο Χρόνιο Σύνδρομο Διαμερίσματος το ση-
μαντικότερο πρόβλημα αποτέλεσε ο καθορισμός 
του επιπέδου της ενδοδιαμερισματικής πίεσης 
πάνω από το οποίο προκαλείται ισχαιμία στο μυϊ-
κό και νευρικό ιστό. Θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη 
μας ότι: α) η τιμή της ενδοδιαμερισματικής πίεσης  
δεν είναι αντίστοιχη με το μέγεθος της ισχαιμίας 
των μυών και των νεύρων, β) η εμφάνιση μυϊκής 
και νευρικής βλάβης εξαρτάται τόσο από το ύψος 
της ενδοδιαμερισματικής πίεσης, όσο και από τη 
διάρκεια κατά την οποία η πίεση είναι αυξημέ-
νη και γ) η ανθεκτικότητα των μυών έναντι της 
ισχαιμίας ποικίλλει μεταξύ των ασθενών, εξαιτίας 
συνυπαρχουσών καταστάσεων, όπως η καταπλη-
ξία, αντιρροπιστική υπέρταση αλλά και τα μετα-
βληθέντα επίπεδα της αντίστασης του ασθενούς 
(Tornetta 3rd, Templeman, 1997).

Υπήρξαν δύο αντιλήψεις σε σχέση με τον καθο-
ρισμό της «κρίσιμης» τιμής της ενδοδιαμερισματι-
κής πίεσης η οποία θα οδηγήσει σε ανεπανόρθω-
τη ιστική βλάβη χωρίς επέμβαση στην περίπτωση 
του Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος: ορισμένοι 
ερευνητές προσπάθησαν να καθορίσουν μία από-
λυτη τιμή της πίεσης – δίδοντας την τιμή των 30 
(Blick et al, 1986, Mubarak et al, 1978)  ή 45 mmHg 
(4,00 ή 6,00 kilopascals) (Matsen et al, 1980). Άλ-
λοι ερευνητές θεώρησαν ότι η κρίσιμη τιμή της 
πίεσης πρέπει να αντικατοπτρίζει τη μείωση της 
ιστικής αιμάτωσης η οποία εμφανίζεται όταν η 
αυξανόμενη ενδοδιαμερισματική πίεση πλησιάζει 
την πίεση του αίματος που αρδεύει το διαμέρισμα. 
Πρότειναν λοιπόν την «πίεση Δέλτα – ΔΠ», τη δι-
αφορά δηλαδή ανάμεσα στη διαστολική πίεση του 
αίματος και την ενδοδιαμερισματική πίεση: ΔΠ = 
Διαστολική Πίεση – Ενδοδιαμερισματική Πίεση. 

Η τιμή της ΔΠ προτάθηκε να είναι 30 (McQueen, 
Court-Brown, 1996) με 40 mmHg (4,00 με 5,33 
kilopascals αντίστοιχα) (Heppenstall et al, 1988).

Ο Pedowitz το 1990 καθόρισε τα κριτήρια για 
τη διάγνωση του Χρόνιου Συνδρόμου Διαμερί-
σματος  ως την παρουσία ενός ή περισσοτέρων 
από τα παρακάτω: ενδοδιαμερισματική πίεση 
(ΕΠ) πριν από την άσκηση >15mmHg, ένα λεπτό 
μετά την άσκηση ΕΠ >30mmHg, ή πέντε λεπτά 
μετά την άσκηση ΕΠ >20mmHg (Pedowitz et al, 
1990). Πρέπει βέβαια να έχουμε υπ’ όψη μας ότι 
οι αναφορές για τις τιμές των πιέσεων των διαμε-
ρισμάτων της κνήμης ποικίλλουν. Οι πιέσεις του 
πρόσθιου διαμερίσματος τείνουν να είναι υψηλό-
τερες από αυτές του έξω και οπισθίου, ιδιαίτερα 
τα πρώτα 1-10 λεπτά μετά την άσκηση (Black-
man, 2000).

Μία σειρά από νέες, μη επεμβατικές μεθόδους 
υπολογισμού της ενδοδιαμερισματικής πίεσης 
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η 
Υπέρυθρη Σπεκτροσκόπηση κατά Near (Near 
Infra-red spectroscopy – NIRS), στην οποία ανι-
χνεύονται οι μεταβολές των επιπέδων της αιμο-
σφαιρίνης και μυοσφαιρίνης του μυϊκού ιστού. Ο 
Hope το 2001 πραγματοποίησε κλινική μελέτη 
σύγκρισης επεμβατικών και μη επεμβατικών με-
θόδων για τη διάγνωση του Χρόνιου Συνδρόμου 
Διαμερίσματος και κατάληξε στο συμπέρασμα 
ότι η NIRS μπορεί να αποτελέσει μία αξιόπιστη 
μη επεμβατική τεχνική για την πρώιμη διάγνωση 
του ΧΣΔ (Hope et al, 2001). Ταυτόχρονες σχεδόν 
μελέτες κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι η ειδικό-
τητα και η ευαισθησία της NIRS μπορεί να βοη-
θήσει τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό να αποφύγει 
άσκοπες διατομές περιτονιών (Gantilello, 2001).

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση του ΧΣΔ δεν αποτελεί χειρουρ-
γικό επείγον. Η βιβλιογραφία κυριαρχείται από τη 
χειρουργική αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής 
με διατομές και εκτομές των περιτονιών και ελά-
χιστες είναι οι αναφορές στη συντηρητική θερα-
πεία, όπως η φυσικοθεραπεία ή η χρήση ορθωτι-
κών προθέσεων.

Για τον αθλητή ο οποίος δε μπορεί να εγκατα-
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λείψει την έντονη αθλητική δραστηριότητα, η 
χειρουργική αντιμετώπιση φαίνεται ότι αποτελεί 
τη μόνη εφικτή λύση. Η διατομή των περιτονιών 
πραγματοποιείται με μικρές τομές και καθώς το 
δέρμα δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στο 
ΧΣΔ, οι τομές αυτές μπορούν να συγκλειθούν 
άμεσα (Hutchinson, Ireland, 1994, Bramante et 
al, 2008). Η πλήρης διατομή της περιτονίας θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε να μειωθεί 
η πιθανότητα υποτροπής, διαμέσου δύο ή τριών 
κάθετων τομών τόσο για το πρόσθιο και έξω, όσο 
και για το οπίσθιο διαμέρισμα της κνήμης (Rora-
beck, 1989). Συνήθως για τη διαδικασία αυτή δεν 
απαιτείται η διανυκτέρευση του ασθενούς εντός 
του νοσοκομείου.

Συμπέρασμα

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας πιστεύουμε 
ότι η δυναμική καταγραφή των ενδοδιαμερισμα-
τικών πιέσεων αποτελεί το πλέον αξιόπιστο ερ-
γαλείο για τη διάγνωση του Χρόνιου Συνδρόμου 
Διαμερίσματος. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, με 
την απλή στατική καταγραφή των πιέσεων είναι 
δυνατό να απωλεσθούν σημαντικά δεδομένα  - 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιστροφή των 
πιέσεων σε φυσιολογικά επίπεδα ήταν ταχύτατες 
μετά τον τερματισμό της άσκησης (Εικ.3).  Είναι 
όμως γεγονός ότι η τεχνογνωσία για το συγκε-
κριμένο τρόπο καταγραφής των πιέσεων είναι αρ-
κετά ακριβή αλλά και δεν έχει τυποποιηθεί ακόμα 
(στην Μ. Βρετανία μόλις τέσσερα κέντρα έχουν 
αυτήν τη δυνατότητα).

Μέχρι λοιπόν η  μέθοδος της δυναμικής κατα-
γραφής να μπορεί να γίνει πιο εύκολα προσβά-
σιμη, η πλέον εφικτή εναλλακτική λύση είναι η 
στατική καταγραφή, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
μετά το τέλος της άσκησης, πάντα σε συνδυασμό 
με τα αντίστοιχα κλινικά ευρήματα.    

Abstract

Chronic Compartment Syndrome of the leg

Tsintzas D., Orthopaedic Surgeon, MSc (Sports 

and Exercise Medicine), Dr Flegas Polykarpos, 
Orthopaedic Surgeon.

Chronic Exertional Compartment Syndrome re-
sults from abnormally elevated intracompartmen-
tal pressures during exercise or shortly thereafter. 
It is a definitely sports injury, being almost entirely 
due to exercise and overuse.

Diagnosis of this condition is made from the 
symptoms and confirmed from the measurement 
of the intracompartmental pressures of the affected 
leg compartments. Most of the times, this measure-
ment is static, before or shortly after exercise, ideal-
ly, nevertheless should be done dynamically, during 
exercise of the patient.

For the athlete who is not keen on minimizing his 
exersice regimen volume, treatment consists of sur-
gical release of the fascia (fasciotomy) of the affected 
compartments, either open, or percutaneous. 

Key words:  Chronic Compartment Syndrome, 
Athletes, Dynamic measurements, In-
tracompartmental pressure.

Βιβλιογραφία

1. Balduini F., Shenton D., OConnor K et al: 
Chronic exertional compartment syndrome: 
correlation of compartment pressures and 
muscle ischemia utilising 31P-NMR spec-
troscopy. Clinics in Sports Medicine, 1993 12 
(1) 151- 165.

2. Blackman P.: A review of chronic exertional 
compartment syndrome in the lower leg. Med 
Sci Sports Exerc. 2000 Mar;32(3 Suppl):S4-
10.

3. Blick S., Brumback R., Poka A. et al: Com-
partment syndrome in open tibial fractures. J.  
Bone and Joint Surg., 68-A: 1986, 1348-1353, 
Dec.

4. Bramante C., Gandolfo L., Bosco V.: Mini-
mally invasive fasciotomy in the treatment 
of chronic exertional anterior compartment 
syndrome of the leg: personal technique. Chir 
Ital. 2008 Sep-Oct;60(5):711-5.



54 Ορθοπαιδική, 23, 1, 2010

5. Clanton T, Solcher B.: Chronic leg pain in the 
athlete. Clin Sports Med. 1994 Oct;13(4):743-
59.

6. Davey J., Rorabeck C., Fowler P.: The tibialis 
posterior muscle compartment: an unrecog-
nized cause of exertional compartment syn-
drome. Am J Sports Med 1984;12:391-6.

7. DeLee J, Stiehl J.: Open tibia fracture with 
compartment syndrome. Clin Orthop. 1981 
Oct;(160):175-84.

8. Edmundsson D., Toolanen G., Sojka P.: 
Chronic compartment syndrome also affects 
nonathletic subjects: a prospective study of 63 
cases with exercise-induced lower leg pain. 
Acta Orthop. 2007 Feb;78(1):136-42.

9. Elliott K., Johnstone A.: Diagnosing acute 
compartment syndrome. J Bone Joint Surg, 
2003, Vol. 85-B, No. 5, July.

10. Freedman B.: Dr. Edward Wilson of the Ant-
arctic; a biographical sketch, followed by an 
inquiry into the nature of his last illness. Proc 
R Soc Med. 1954 Mar;4 7(3):183-5.

11. Fronek J, Mubarak S, Hargens A et al: Man-
agement of chronic exertional anterior com-
partment syndrome of the lower extremity. 
Clin Orthop. 1987 Jul;(220):217-27.

12. Gantilello L.: Near infrared spectroscopy, 
compartment pressure measurement and 
neuromuscular response to electrical stimu-
lation in diagnosing compartment syndrome.  
Proceedings of the Second International Com-
partment Syndrome Symposium. Irsee, Ger-
many. March 9 – 11, 2001.

13. Hall-Craggs E.C.B.: Anatomy as a basis of 
Clinical Medicine. Second ed 1990, Urban 
and  Schwarzenberg, pp 410 – 421.

14. Hartgens F., Hoogeveen R., Brink R.: Ath-
letes with exercise-related pain at the medial 
side of the lower leg. Ned Tijdschr Geneeskd. 
2008 Aug 16;152(33):1839-43.

15. Heppenstall R., Sapega A., Scott R. et al: The 
compartment syndrome. An experimental 
and clinical study of muscular energy metab-
olism using phosphorous nuclear magnetic 
resonance spectroscopy. Clin. Orthop., 1988, 
226: 138-155.

16. Hope M., Hajducka .C, McQueen M.:  A 
comparison of non-invasive measurement 
of tissue oxygen saturation with continuous 
compartment pressure measurement for pa-
tients at risk of acute compartment syndrome 
- a pilot study. Proceedings of the Second Inter-
national Compartment Syndrome Symposium. 
Irsee, Germany. March 9 – 11, 2001.

17. Hutchinson M, Ireland M.: Common com-
partment syndromes in athletes. Treat-
ment and rehabilitation. Sports Med. 1994 
Mar;17(3):200-8.

18. Matsen, F. A., III: Compartment syndromes. 
Part A. Pathophysiology of compartment 
syndromes. In Instructional Course Lectures, 
The American Academy of Orthopaedic Sur-
geons. Vol. 38, pp. 463-466. Park Ridge, Illi-
nois, The American Academy of Orthopaedic 
Surgeons, 1989.

19. Matsen F. III, Winquist R., Krugmire R.: Di-
agnosis and management of  compartmenta 
syndromes. J. Bone and Joint Surg., 1980, 62- 
A: 286-291, March.

20. Mavor G.: The anterior tibial syndrome. J 
Bone Joint Surg (Br) 1956; 38B:-517. 

21. McQueen M., Court-Brown C.: Compart-
ment monitoring in tibial fractures. The pres-
sure threshold for decompression. J. Bone and 
Joint Surg., , 1996, 78-B(1): 99-104.

22. Mubarak S., Owen C., Hargens A. et al: 
Acute compartment syndromes: diagnosis 
and treatment with the aid of the wick cath-
eter. J. Bone and Joint Surg., 1978, 60-A: 1091-
1095, Dec. .

23. Pedowitz R., Hargens A., Mubarak S. et al: 
Modified criteria for the objective diagnosis 
of chronic compartment syndrome of the leg. 
Am J Sports Med. 1990 Jan-Feb;18(1):35-40.

24. Pham T., Kapur R., Harwood M.: Exertional 
leg pain: teasing out arterial entrapments. 
Curr Sports Med Rep. 2007 Dec;6(6):371-5.

25. Rorabeck C.: Diagnosis and management of 
compartment syndromes. AAOS Instructional 
Course Lectures, pp. 466-72. American Acad-
emy of Orthopaedic Surgeons, Park Ridge, 
1989.



55Ορθοπαιδική, 23, 1, 2010

26. Tornetta P 3rd, Templeman D.: Compart-
ment syndrome associated with tibial frac-
ture. Instr Course Lect. 1997;46:303-8.

27. Turnipseed W.: Diagnosis and management 
of Chronic compartment syndrome. Surgery 
2002;132:613-19.

28. Tzortziou V., Maffulli N., Padhiar N.: Di-
agnosis and management of chronic exer-
tional compartment syndrome (CECS) in 
the United Kingdom. Clin J Sport Med 2006 
May;16(3):209-213

29. Von Volkman R.: Verletzunger und Krankheit-

en der Bewequngsorgane. In von Pitha, F. and 
Bilroth R (eds): Handbuch der Allgemunen 
und speciallin. Chirurgie, Band 2. Abteilung 
2, Halfte 2, Stutgart; F. Enke 1872.

30. Wells H., Youmans J., Miller D.: Tissue pres-
sure (intracutaneous, subcutaneous, and in-
tramuscular) as related to venous pressure, 
capillary filtration and other factors. J Clin 
Invest 1938;17:489-99.

31. Whitesides T., Haney T., Harada H. et al: A 
simple method for tissue pressure determina-
tion. Arch Surg 1975;110:1311-13.



Περίληψη
 
Σκοπός της μελέτης είναι η αναδρομική παρουσίαση σειράς 

ανοικτών εξαρθρημάτων ποδοκνημικής που αντιμετωπίσθηκαν ως 
πολυσυστηματικές κακώσεις. Μελετάται η μορφή και οι δυνάμεις 
που εμφανίζονται στην παθογένεια των κακώσεων. 

Ασθενείς και μέθοδος. Πρόκειται για 12 ασθενείς (εννέα άν-
δρες και τρεις γυναίκες, ηλικίας 25 έως 80 χρόνων) που αντιμε-
τωπίσαμε κατά την εικοσαετία 1987-2006. Τα εξαρθρήματα ήταν 
τέσσερα πρόσθια, τρία έσω, ένα έξω, δύο οπίσθια και δύο τέλειες 
απεξαρθρώσεις διά της ποδοκνημικής. Συνοδεύονταν σε μεγάλη 
αναλογία (4/6) από άλλες κακώσεις σε ανώτερα επίπεδα στο ίδιο 
σκέλος. Σε δύο ασθενείς συνυπήρχαν αγγειακές κακώσεις που έτυ-
χαν επιτυχούς επαναιμάτωσης. Τέσσερις από τους ασθενείς, μετα-
ξύ των οποίων και οι δύο τέλειες απεξαρθρώσεις, έτυχαν αντιμε-
τώπισης με διενέργεια άμεσου σωστικού ακρωτηριασμού. Στους 
ασθενείς που επιτεύχθηκε διατήρηση του σκέλους διενεργήθηκαν 
ανοικτές ανατάξεις μετά χειρουργικό καθαρισμό, αποκατάσταση 
των συνδεσμικών σχηματισμών και ελάχιστη συγκράτηση των κα-
ταγμάτων. Κατά περίπτωση, επί τεσσάρων ασθενών η συγκράτη-
ση συμπληρώθηκε με διαρθρική εξωτερική οστεοσύνθεση ενώ επί 
δύο ασθενών η συγκράτηση απαίτησε κεντρομόλο εισαγωγή ήλου 
Steinmann από την πτέρνα προς την κάτω μετάφυση της κνήμης.

Ανοικτά εξαρθρήματα και κα-
τάγματα εξαρθρήματα της πο-
δοκνημικής. 
Ποιοι είναι οι όροι πρόκλησης 
συνθηκών εξαρθρήματος; 

Ι. Στ. Μπισχινιώτης 
Β. Ασσάντης
Χ. Μπεκήρ
Α. Γιανναράκης

Π. Γ. Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. 

Λέξεις ευρετηρίου:  Ανοικτά εξαρθρήματα ποδοκνημικής, Εξάρθρη-
μα της κνημαστραγαλικής, Πολυσυστηματικές 
κακώσεις αρθρώσεων των κάτω άκρων.

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



Αποτελέσματα. Οι ασθενείς της σειράς επιβίω-
σαν των κακώσεών τους και παρακολουθούνται 
για πάνω από δύο έτη και μέχρι 20 έτη. Διενεργή-
θηκαν τέσσερες σωστικοί ακρωτηριασμοί. Οι άλ-
λοι οκτώ ασθενείς εμφάνισαν καλά αποτελέσματα 
όσον αφορά στην αποκατάσταση της ισχύος και 
της ιδιοδεκτικότητας του άκρου αλλά με στοιχεία 
φλεβικής ανεπάρκειας. 

Συμπεράσματα. Τα ανοικτά εξαρθρήματα της 
ποδοκνημικής έχουν γενικώς καλή μακροχρόνια 
πρόγνωση. Η άμεση ανάταξη, η ακινητοποίηση και 
η επαρκής αποκατάσταση της ακεραιότητας των 
μαλακών μορίων οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. 
Σε λίγους ασθενείς παρατηρείται κάποιος περιορι-
σμός της κινητικότητας και βαθμός φλεβικής ανε-
πάρκειας. 

Εισαγωγή

Τα εξαρθρήματα της ποδοκνημικής δηλαδή της 
κνημοαστραγαλικής άρθρωσης χωρίς συνοδά 
κατάγματα των οστών της περιοχής είναι σπάνια 
(Conwell και Key 1961, D’ Anca 1970, Fernandez 
1976, Kelly και Peterson 1986, Colville et al 1987, 
Wroble et al 1988, Toohey και Worsing 1989). Η 
σπανιότητα της κάκωσης οφείλεται στη σταθερό-
τητα του δίκρανου της ποδοκνημικής καθώς και 
τη μεγάλη αντοχή και αντίσταση των συνδέσμων 
στις κακώσεις που είναι μεγαλύτερη από αυτήν 
των οστών (D’ Anca 1970). Η μεγαλύτερη σειρά 
που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι 
των Wilson και συνεργατών (1939), οι οποίοι ανα-
φέρονται σε 16 περιπτώσεις ασθενών δύο από τις 
οποίες ήταν δικές και οι άλλες σταχυολογήθηκαν 
από την τότε βιβλιογραφία άλλων μικρών σειρών 
(Wilson et al 1939). Αλλά και από τότε οι σειρές 
που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία δεν είναι με-
γαλύτερες από λίγους ασθενείς κατά ανακοίνωση 
(Segal καιWasilewski 1980, Tarantino et al 2008). 

Ο μηχανισμός κάκωσης είναι εκείνος της εξάν-
τλησης μεγάλης κινητικής ενέργειας, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο συνδυασμός ισχυρής πελ-
ματιαίας κάμψης και άσκησης υπερπρηνισμού 
ή υπερυπτιασμού του ποδιού. Στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων οι κακώσεις είναι 

ανοικτές με εκτεταμένες κακώσεις των μαλακών 
μορίων που είναι άλλωστε πτωχά εξαντλούμενα 
σε ότι είναι πάνω από τα σφυρά (Garbuio et al 
1995).

Η ταξινόμηση των κακώσεων αυτών ακολουθεί 
διάφορες λογικές αναλόγως προς τους εκάστοτε 
συγγραφείς. Οι Conwell και Key (Conwell και Key 
1961) περιγράφουν την παραμόρφωση αναλόγως 
της επίπτωσής της ως πρόσθιο εξάρθρημα, που 
ήταν και το πιο συχνό, ακολουθούμενο σε συχνότη-
τα από το έσω, το άνω και το έξω. Ο Böhler (Böhler 
1958) συζητά την πιθανότητα της παρουσίας έσω 
και έξω εξαρθρήματος της ποδοκνημικής χωρίς 
συνοδά κατάγματα των σφυρών, όταν υπάρχουν 
εκτεταμένες συνδεσμικές ρήξεις των πλαγίων 
συνδέσμων και διάσταση της κνημοπερονιαί-
ας συνδέσμωσης. Ο Gui (Gui 1973) διακρίνει τα 
εξαρθρήματα σε πρόσθια, οπίσθια, έσω και έξω. 
Οι Fahey και Murphy (Fahey και Murphy 1965) 
διακρίνουν πέντε τύπους της κάκωσης αναλόγως 
της κατεύθυνσης παρεκτόπισης ως πρόσθια, οπί-
σθια έσω, έξω και άνω. Οι D’ Anca (D’ Anca 1970) 
και McMonagle (McMonagle 2005) αναφέρουν 
περιπτώσεις ασθενών με έξω και στροφικό εξάρ-
θρημα της κνημοαστραγαλικής αντιστοίχως. Οι 
Segal και Wasilewski (Segal και Wasilewski 1980) 
αναφέρουν περίπτωση ασθενούς με αμιγές εξάρ-
θρημα της κνημοαστραγαλικής με κάταγμα της 
τριγωνοειδούς απόφυσης. 

Περιγραφή των ασθενών κατά ομάδες
 
Ασθενείς με τέλεια δια της ποδοκνημικής 

τραυματικής απεξάρθρωσης. Αποτελεί χωρίς 
αμφιβολία την ακραία έκφανση της υπό μελέτη 
κάκωσης. Ο πιθανότερος μηχανισμός επέλευσης 
είναι η άσκηση στροφικής βίας επί της ποδοκνη-
μικής κατά την εμπλοκή του σκέλους σε μηχανι-
σμό παγίδευσης. Ο ένας από τους δύο ασθενείς 
έφερε στο ίδιο σκέλος και εγκάρσιο κάταγμα της 
μηριαίας διάφυσης, το οποίο αντιμετωπίσθηκε με 
άμεση συμβατική ενδομυελική ήλωση (εικόνα 1). 
Ο άλλος ασθενής έφερε τον ίδιο τύπο κάκωσης με 
ταυτόχρονη παρουσία ανοικτής πολυσυστηματι-
κής κάκωσης της κνήμης με ευρεία ζώνη διάμε-
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σης ισχαιμίας Στη ίδια πλευρά έφερε συντριπτικό 
κάταγμα των διαφύσεων αμφοτέρων των οστών 
του αντιβραχίου και ωμοθωρακικό διαχωρισμό με 
κάκωση από εξελκυσμό του βραχιονίου πλέγμα-
τος (εικόνα 2). Οι ασθενής αντιμετωπίσθηκε με 
σωστικό ακρωτηριασμό κάτωθεν του γόνατος 
με πλαστική διαμόρφωση του κολοβώματος και 
συντηρητική αντιμετώπιση των άλλων κακώσεων 
λόγω του ότι ο ασθενής, μετά την αρχική αντι-
μετώπιση, εισήλθε και εξήλθε επιτυχώς από μα-
κρά περίοδο (τέσσερις εβδομάδες) γενικευμένης 
φλεγμονώδους αντίδρασης. Η αποκατάσταση 
ήταν πλήρης. 

Ασθενείς με ανοικτά εξαρθρήματα της πο-
δοκνημικής και μη βιώσιμους ατελείς ακρωτη-
ριασμούς σε επίπεδο ανώτερο της υπό μελέτη 
κάκωσης. Πρόκειται για δύο ασθενείς οδηγούς 
δικύκλων με ανοικτά σχεδόν τέλεια εξαρθρήματα 
της κνημοαστραγαλικής και ανοικτό κάταγμα της 

κνήμης ο ένας (εικόνα 3) παράλληλα με κλειστό 
εξάρθρημα του γόνατος και κρίσιμη πολυεπίπεδη 
βλάβη της ιγνυακής και της επιπολής μηριαίας 
αρτηρίας και ο άλλος με ανοικτό IIID κάταγμα 
της κνήμης (εικόνα 4). Οι δύο ασθενείς αντιμε-
τωπίσθηκαν με ακρωτηριασμούς άνωθεν και κά-
τωθεν του γόνατος αντιστοίχως και διαμόρφωση 
του κολοβώματος. 

Ασθενείς με διαφόρων κατευθύνσεων ανοι-
κτά εξαρθρήματα της κνημοαστραγαλικής και 
άλλοτε άλλου βαθμού βλάβες των μαλακών μο-
ρίων και μικρά κατάγματα των συντασσόμενων 
οστών. Οι ασθενείς αυτοί ήταν οκτώ τον αριθμό 
και επρόκειτο είτε για πεζούς που παρασύρθηκαν 
από μηχανοκίνητα οχήματα τέσσερα τον αριθμό 
και ένας οδηγός οχήματος που αφού ανατράπηκε 
υποχώρησε το πάτωμά του είτε ασθενείς που έπε-
σαν από σχετικώς μεγάλο ύψος τρεις τον αριθμό. 
Οι δύο έφεραν αγγειακές βλάβες της οπίσθιας 
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Εικόνα 1. – Ασθενής με τέλεια τραυματική απεξάρθρωση διά της ποδοκνημικής και κάταγμα της μηριαί-
ας διάφυσης στο ίδιο σκέλος



κνημιαίας αρτηρίας. Ένας μεσήλικας ασθενής με 
εξάρθρημα της ποδοκνημικής και ρήξη της οπί-
σθιας κνημιαίας αρτηρίας στη μια πλευρά και 
κάταγμα της κάτω μετάφυσης της κνήμης στην 
άλλη (εικόνα 5). Άλλη ηλικιωμένη ασθενής έφερε 
ανοικτό εξάρθρημα της ποδοκνημικής με κνημο-
περονιαία διάσταση και ρήξη των δύο από τα τρία 
αγγεία που διέρχονται διά της ποδοκνημικής. Η 
έγκαιρη αντιμετώπιση με ανάταξη και χειρουρ-
γικό καθαρισμό ελάχιστη οστεοσύνθεση και δι-
αρθρική ακινητοποίηση με συσκευή εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης και διεκβολή κεντρομόλως ήλου 
Steinmann από την πτέρνα προς την κάτω μετά-
φυση της κνήμης επίτρεψε τη διάσωση της αρ-
τιμέλειας και της λειτουργικότητας του σκέλους 

και τη, σε δεύτερο χρόνο, επιτυχημένη κάλυψη 
των ελλειμμάτων των μαλακών μορίων με δερ-
ματικά μοσχεύματα μερικού πάχους (εικόνα 6). 
Αναλόγως του βαθμού βλάβης του από μαλακά 
μόρια φακέλου οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν 
με χειρουργικό καθαρισμό ανοικτή ανάταξη και 
ελάχιστη εσωτερική συγκράτηση συμπληρωμένη 
από μακροχρόνια εφαρμογή οπισθίου νάρθηκα ή 
με εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης στις πιο 
σύνθετες κακώσεις. Οι ασθενείς αυτοί εμφάνισαν 
καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην αποκατά-
σταση της ισχύος και της ιδιοδεκτικότητας του 
άκρου αλλά με στοιχεία φλεβικής ανεπάρκειας. 
Δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογα νευρολογικά ελ-
λείμματα. 

60 Ορθοπαιδική, 23, 1, 2010

Εικόνα 2. – Ασθενής με τέλεια τραυματική απεξάρθρωση διά της ποδοκνημικής και σύνθετη κάκωση του 
άνω άκρου με ωμοθωρακικό διαχωρισμό κάκωση από εξελκυσμό του βραχιονίου πλέγματος και κάταγμα 
αμφοτέρων των οστών του αντιβραχίου που διήλθε δια παρατεταμένης κατάστασης γενικευμένης φλεγ-

μονώδους αντίδρασης (SIRS).



Συζήτηση
 
Η ποδοκνημική άρθρωση δεν εμφανίζει διακρι-

τούς συνδεσμικούς σταθεροποιητικούς σχηματι-
σμούς τόσο κατά την καμπτική όσο και κατά την 
εκτατική της επιφάνεια. Υπάρχουν μόνο ισχυροί 
συνδεσμικοί σχηματισμοί εσωτερικώς και εξωτε-
ρικώς στη συνέχεια των σφυρών που ενισχύουν 
τον σχετικώς λεπτό ινώδη θύλακο. Η ασταθής 
θέση της ποδοκνημικής είναι εκείνη της ισχυρής 
πελματιαίας κάμψης, επειδή προωθείται η στενή 
μοίρα του σώματος του αστραγάλου. Στη θέση 
αυτή ο αστράγαλος βρίσκεται μέσα στο δίκρανο 
της ποδοκνημικής και όλοι οι συνδεσμικοί και θυ-
λακικοί σχηματισμοί που προσφύονται σ’ αυτόν 

διατείνονται με εξαίρεση τον οπίσθιο κνημοπερο-
νιαίο σύνδεσμο. Η άσκηση επαρκούς βίας σε υπτι-
ασμό έχει ως αποτέλεσμα την οπισθιοεσωτερική 
παρεκτόπιση του ποδιού στην ακινητοποιημένη 
κνήμη με ρήξεις που μπορεί να εντοπισθούν στην 
προσθιοεξωτερική μοίρα του ινώδους θυλάκου 
και του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου και πτερ-
νοπερονιαίου συνδέσμων, επιτρέποντας έτσι στον 
αστράγαλο να εξέλθει και να κλίνει επί τα εκτός 
(Wilson et al 1939, Krishnamurthy και Schultz 
1985, Colville et al 1987, Garbuio et al 1995). Καθ’ 
όμοιο τρόπο μια ισχυρή άσκηση βίας πρηνισμού 
έχει ως αποτέλεσμα την επί τα εκτός παρεκτόπιση 
του ποδιού με ταυτόχρονη ρήξη της έσω μοίρας 
του ινώδους θυλάκου και του αστράγαλοκνημι-
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Εικόνα 3. – Ασθενής με ανοικτό εξάρθρημα σχεδόν τέλεια απεξάρθρωση διά της ποδοκνημικής και εξάρ-
θρημα του σύστοιχου γόνατος με τέλειο εξάρθρημα της άνω κνημοπερονιαίας και πολυεπίπεδη βλάβη 
της επιπολής μηριαίας και της ιγνυακής αρτηρίας. Διενέργεια ακρωτηριασμού πάνω από το γόνατο. 
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αίου συνδέσμου (Siuni et al 1992). Σε περίπτωση 
άσκησης ισχυρής οπισθοπρόσθιας βίας στο πόδι 
με αυτό να βρίσκεται σε πελματιαία κάμψη η πο-
δοκνημική εξαρθρώνεται προς τα πρόσω (Segal 
και Wasilewski 1980, Siuni et al 1992). Το οπίσθιο 
εξάρθρημα είναι αποτέλεσμα μιας προσθιοπίσθιας 
βίας στο πόδι με το τελευταίο σε ραχιαία κάμψη 
και υπτιασμό. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι 
τα εξαρθρήματα της ποδοκνημικής είναι αποτέ-
λεσμα τροχαίων ατυχημάτων (Sloane και Coutts 
1937, Fahey και Murphy 1965, D’ Anca 1970, Gui 
1973, Segal και Wasilewski 1980, Colville et al 
1987, Distefano και Divita 1988, Elise et al 1988, 
Siuni et al 1992, Moehring et al 1994) συμβαίνουν 

συνήθως ως αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων 
και ιδιαιτέρως ατυχημάτων με δίκυκλα. Η δεύ-
τερη κατά συχνότητα αιτία είναι η οι αθλητικές 
κακώσεις όπως είναι ο στίβος και κάποια ομαδι-
κά αθλήματα όπως είναι η καλαθόσφαιρα και η 
αντισφαίριση. Οι δικοί μας ασθενείς μοιράζονταν 
ανάμεσα στα τροχαία ατυχήματα είτε επί αναβα-
τών δικύκλων και πεζών χωρίς να λείπουν και οι 
περιπτώσεις τραυματιών που ήταν επιβάτες αυτο-
κινήτων. Δεν βρήκαμε να υπήρχαν προδιαθεσικοί 
παράγοντες όπως παλιές κακώσεις και διάφο-
ρα άλλα αίτια συνδεσμικής χαλάρωσης των αρ-
θρώσεων, όπως παρατηρούν κάποιοι συγγραφείς 
(Rivera et al 2001). 

Οι δικοί μας ασθενείς έφεραν πολυοργανι-

Εικόνα 4. - Ασθενής με ανοικτό εξάρθρημα σχεδόν τέλεια απεξάρθρωση διά της ποδοκνημικής και πολυ-
συστηματική κάκωση της κνήμης. Διενέργεια σωστικού ακρωτηριασμού κάτω από το γόνατο και διαμόρ-

φωση του κολοβώματος. 
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κές κακώσεις δηλαδή τέτοιες στις οποίες υπάρ-
χει εμπλοκή τριών από τους τέσσερις βασικούς 
ιστούς/όργανα (Gregory et al 1985) και τύπου IV 
ανοικτή κάκωση της άρθρωσης κατά Collins και 
Drew Temple (Collins και Drew Temple 1988), 
όταν δεν επρόκειτο δια τέλεια μη βιώσιμη απε-
ξάρθρωση διά της ποδοκνημικής άλλη αντίστοιχη 
κάκωση. Αναμενόμενη, λοιπόν, ήταν και η μεγάλη 
νοσηρότητα όσον αφορά τουλάχιστον στη διε-
νέργεια σωστικών ακρωτηριασμών.

Παρόλα αυτά, η άμεση ανάταξη, η ακινητοποί-
ηση και η επαρκής αποκατάσταση της ακεραιό-
τητας των μαλακών μορίων οδηγεί σε καλά απο-
τελέσματα. Σε λίγους ασθενείς παρατηρείται κά-
ποιος περιορισμός της κινητικότητας και βαθμός 
φλεβικής ανεπάρκειας.

Abstract

Open ankle dislocations and fracture disloca-
tions.
When and how dislocation conditions are to be 
produced? 

I. St Bischiniotis, V Assantis, H Bekir, A Gian-
narakis. 

AHEPA University Hospital Thessaloniki, 
Greece.
 

Objective of this retrospective study is to present 
open dislocations and complete fracture-disloca-
tions of the talotibial joint managed as multisytem 

Εικόνα 5. - Ασθενής με εξάρθρημα της ποδοκνημικής και ρήξη της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας στη μια 
πλευρά και στην άλλη κάταγμα της κάτω μετάφυσης της κνήμης. 
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injuries. Forms of this injury and forces appeared in 
its pathogenesis are discussed. 

Patients and methods. Twelve patients (9 men/3 
women, aged 25 to 80 years) suffering equal num-
ber of talotibial dislocations are presented admitted 
at our Institution from 1987 to 2006. The disloca-
tions were four anterior, three medial, one lateral, 
two posterior and two complete traumatic disartic-
ulations through the ankle. They were accompanied 
in high proportion (4/6) by other injuries at higher 
levels on the same extremity. In two patients vas-
cular injuries were present, managed by successful  

reperfusion operation. Four of the patients of these 
series, including those with the complete disarticu-
lations, were managed by performing immediate 
salvage amputation. In patients after limb restora-
tion was achieved open reductions with meticulous 
debridement were performed followed by essential 
ligamentous repair and minimal fracture fixation. 
Fixation was completed by mounting a transarticu-
lar external fixation device. In two patients immo-
bilization was augmented by passing a retrograde 
Steinmann pin from the calcaneum to the distal 
metaphysic of the tibial.

Εικόνα 6. - Ηλικιωμένη ασθενής με ανοικτό εξάρθρημα της ποδοκνημικής με κνημοπερονιαία διάστα-
ση και ρήξη των δύο από τρία αγγεία που διέρχονται διά της ποδοκνημικής. Έγκαιρη αντιμετώπιση με 
ανάταξη και χειρουργικό καθαρισμό, ελάχιστη οστεοσύνθεση και διαρθρική ακινητοποίηση με συσκευή 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Διεκβολή κεντρομόλως ήλου Steinmann από την πτέρνα προς την κάτω με-
τάφυση της κνήμης. Σε δεύτερο χρόνο επιτυχημένη κάλυψη των ελλειμμάτων των μαλακών μορίων με 

δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους. 
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Results. The patients of these series survived 
their injuries and were followed-up from two up to 
twenty years. Four salvage amputations were per-
formed. The remaining eight patients showed good 
results regarding restoration of limb power and pro-
prioception while in most of them persistent venous 
insufficiency was noticed.

Conclusions. Open dislocations of talotibial joint 
when viable are accompanied by good prognosis. 
Prompt reduction, immobilization and adequate 
ligamentous repair were achievable leads in gen-
eral good results. In few patients there remains joint 
stiffness and venous insufficiency. 

Key words:  Open ankle dislocation, Dislocation 
of tibiotalar joint, Multisystem lower 
extremity joint injuries
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Περίληψη

Παρουσιάζεται η αντιμετώπιση τριών ασθενών με συγγενή δυσ-
πλασία ισχίου με την οστεοτομία Chiari. Δύο ασθενείς, 20 και 21 
χρονών αντίστοιχα, προσήλθαν με άλγος αριστερού ισχίου κυρίως 
κατά τη βάδιση. Οι κινήσεις ήταν ελαφρώς επώδυνες και περιορι-
σμένες ενώ υπήρχε χωλότητα κατά τη βάδιση και θετικό σημείο 
Trendeleburg. Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε δυσπλασία ισχίων 
αριστερά για την οποία υποβλήθηκαν σε οστεοτομία λεκάνης 
Chiari. Τρία χρόνια μετά τόσο το ακτινολογικό όσο και το κλινι-
κό αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικά. Η τρίτη ασθενής προσήλθε 
στην Κλινική μας σε ηλικία δύο ετών και μετά από ακτινολογι-
κό έλεγχο και αρθρογράφημα αποκαλύφθηκε δυσπλασία δεξιού 
ισχίου με υπεξάρθρημα. Υποβλήθηκε σε οστεοτομία στροφής και 
ραιβότητας με επιτυχία. Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών είχαμε 
υποτροπή του υπεξαρθρήματος και υποβλήθηκε σε νέα ανεπιτυχή 
οστεοτομία στροφής και ραιβότητας. Ως εκ τούτου έξι μήνες μετά 
προχωρήσαμε σε επιτυχή οστεοτομία λεκάνης Chiari. Δέκα χρόνια 
μετά σε ηλικία εικοσιτεσσάρων ετών το αποτέλεσμα κρίνεται τόσο 
ακτινολογικά όσο και κλινικά λίαν ικανοποιητικό. Θεωρούμε ότι 
η οστεοτομία Chiari  έχει θέση στη θεραπεία του δυσπλαστικού 
ισχίου σε ηλικίες άνω των 10 ετών. 

 

Οστεοτομία Chiari σε συγγενή 
δυσπλασία του ισχίου. Αναφορά 
επί τριών περιπτώσεων

Παράσχου Σ. 
Φλέγκας Π. 
Aναστασόπουλος H. 
Kαρανικόλας A.

Α΄  Ορθοπαιδική Κλινική
      Γ.Ν.Κιλκίς

Λέξεις ευρετηρίου:  Οστεοτομία  Chiari,   αναπτυξιακή   συγγενής   δυσ- 
πλασία του ισχίου.



Εισαγωγή

Κατά τα τελευταία χρόνια η ονομασία συγγενές 
εξάρθρημα του ισχίου (Congenital Dislocation of 
the Hip-CDH) που ίσχυσε για αρκετούς αιώνες, 
τείνει να αντικατασταθεί από μία νέα την: Ανα-
πτυξιακή Δυσπλασία (Developmental Dysplasia 
of the Hip-DDH) επειδή θεωρείται, ότι πλήρες 
εξάρθρημα της μηριαίας κεφαλής σπάνια εγκα-
θίσταται κατά την ενδομήτρια ζωή εκτός ειδικών 
μορφών όπως π.χ το τερατογενές και το νευρογε-
νές) ενώ το κύριο στοιχείο που ευθύνεται για τη 
μετατόπισή της μετά τη γέννηση είναι η αρθρική 
χάλαση. Ο νέος αυτός όρος εννοιολογικά και ετυ-
μολογικά δεν είναι ορθός και είναι αποτέλεσμα 
άγνοιας της Ελληνικής ρίζας των λέξεων διότι: 
α. ο όρος δυσπλασία εμπεριέχει την έννοια συγ-
γενούς ανωμαλίας. Αντίθετα αναπτυξιακές ανω-
μαλίες θεωρούνται αυτές που εμφανίζονται κατά 
την ανάπτυξη του παιδιού και που συχνά έχουν 
καλή πρόγνωση όπως π.χ. ραιβότητα κνημών, 
βλαισογονία, πλατυποδία κ.λ.π.. Οι λέξεις λοι-
πόν Αναπτυξιακή και Δυσπλασία εκφράζουν δύο 
διαφορετικά πράγματα, ο δε συνδυασμός τους 
προκαλεί σύγχυση διότι η πάθηση μπορεί να είναι 
είτε συγγενής (δυσπλασία) είτε αναπτυξιακή, όχι 
όμως και τα δύο μαζί. β. Είναι βέβαιο ότι το ΣΕΙ 
είναι γενετική ανωμαλία που μεταβιβάζεται με 
πολυπαραγοντικό τρόπο που σημαίνει ότι εκτός 
από το γενετικό υπόβαθρο, για την εκδήλωση του 
σημαντικό ρόλο παίζουν και περιβαλοντολογικοί 
παράγοντες (π.χ ανώμαλη εμβρυική θέση, ορμό-
νες φύλου, σπαργάνωση βρεφών με τα σκέλη σε 
προσαγωγή). Για την κληρονομική μεταβίβαση 
έχει καθορισθεί γονίδιο (επικρατούν) με το οποίο 
μεταβιβάζεται η αρθρική χάλαση και αλλά γονί-
δια με τα οποία μεταβιβάζεται η δυσπλασία της 
κοτύλης (πολυγονιδιακή μεταβίβαση) (Θεοδώ-
ρου 1999). 

Οι χειρουργικές τεχνικές που έχουν επινοη-
θεί για την αντιμετώπιση της αναπτυξιακής δυ-
σπλασίας του ισχίου έχουν ως σκοπό να αποκα-
ταστήσουν τις υπάρχουσες παθολογοανατομικές 
ανωμαλίες, όπως αβαθή κοτύλη με λοξή φορά 
κοτύλης προς τα άνω και έξω, ή γωνία πρόσθιας 
απόκλισης του μηριαίου αυχένα μεγαλύτερη από 

200-300, με τελικό στόχο τη διατήρηση της ακε-
ραιότητας του χόνδρου και την καθυστέρηση της 
δευτεροπαθούς οστεοαρθρίτιδας. 

Δύο τύποι οστεοτομιών προτείνονται: οστεοτο-
μίες επαναπροσανατολισμού της κοτύλης (τριπλή 
οστεοτομία, οστεοτομία Salter) που έχουν τόσο 
μηχανική όσο και βιολογική επίδραση και οι οστε-
οτομίες διεύρυνσης (Chiari), οι οποίες είναι στην 
πραγματικότητα εξωθυλακικές αρθροπλαστικές.  
Ενδείξεις των οστεοτομιών είναι η αποτυχία συν-
τηρητικής ή χειρουργικής θεραπείας και η καθυ-
στερημένη προσέλευση του ασθενούς. Ο βαθμός 
της παραμόρφωσης, η ηλικία του ασθενούς και 
η χειρουργική εμπειρία του Ορθοπαιδικού είναι 
κρίσιμοι παράγοντες στην επιλογή της οστεοτο-
μίας. Στην παιδική ηλικία (2-10 ετών) καταλλη-
λότερες είναι η οστεοτομία Salter, η οστεοτομία 
Pemberton, η τριπλή περικοτυλική οστεοτομία, η 
οποία έχει ελπιδοφόρα αποτελέσματα στην εφη-
βεία και σε νέους ενήλικες, ενώ μετά τη σύγκλιση 
των συζευκτικών χόνδρων μπορεί να επιλεγεί και 
η οστεοτομία Ganz με πολύ καλά αποτελέσματα 
(Gillingham et al 1999, Jäger et al 2008).

Η οστεοτομία Shelf πραγματοποιήθηκε το 1891 
με κύρια ένδειξη τη δυσπλαστική κοτύλη, ειδικά 
αυτή με κάθετη στέγη (Chiari 1976). Καλύτερα 
αποτελέσματα έχουμε στα δυσπλαστικά ισχία χω-
ρίς οστεοαρθρίτιδα αν και υπάρχουν συγγραφείς 
που πιστεύουν ότι έχει θέση και στους ενήλικες-
μέχρι 45 ετών και με συνυπάρχουσα οστεαρθρί-
τιδα δίνοντας τη δυνατότητα για μεταγενέστερη 
ολική αρθροπλαστική του ισχίου (Bickel  and 
Breivis 1975, Lemaire and Gillet 1990, Idema  and 
Nielsen  1991, Rosset et al 1999). H οστεοτομία 
του ανώνυμου οστού κατά Salter ενδείκνυται σε 
παιδιά 18 μηνών έως έξι ετών με καλή σχετικά 
επικέντρωση της κεφαλής μέσα στην κοτύλη. Συ-
νίσταται σε οστεοτομία του ανώνυμου πάνω από 
την κοτύλη και εν συνέχεια έλξη του περιφερικού 
τμήματος που περιέχει την κοτύλη με στόχο τον 
επαναπροσανατολισμό της οροφής της κοτύλης 
προς τα κάτω και έξω. Το άνοιγμα της οστεοτομίας 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 (Küsswetter  and 
Magers 1985). Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύ-
τερα σε παιδιά κάτω των πέντε ετών (Blamoutier 
and Carlioz 1990, Tukenmez and Tezeren 2007) 
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και όταν η κοτυλιαία γωνία δεν υπερβαίνει τις 
450 (Moulin and Morscher 1988, Tokarowski et al 
1989). Αναφέρεται ποσοστό επιβίωσης του ισχίου 
54% σαράντα πέντε χρόνια μετά την επέμβαση 
(Wedge et al 2008).  Σε πιο μικρά παιδιά προτιμά-
ται η ανοικτή ανάταξη με βράχυνση του μηριαίου 
και οστεοτομία κατά Salter με καλά αποτελέσμα-
τα (Izadpanah 1975, Umer et al 2007, Tukenmez 
and Tezeren 2007). Υπάρχουν ωστόσο συγγραφείς 
που υποστηρίζουν ότι όταν η ανοικτή ανάταξη εί-
ναι απαραίτητη, είναι καλύτερο να προηγηθεί της 
οστεοτομίας Salter (Böhm and Brzuske 2002). Η 
οστεοτομία Salter πιστεύεται ότι έχει ευεργετική 
βιολογική επίδραση στην ανάπτυξη της δυσπλα-
στικής κοτύλης και μπορεί να οδηγήσει στην ανα-
στροφή των δυσπλαστικών αλλαγών (McCarthy 
et al 1996, Hosny and Fattah 1998). Η περικοτυλι-
κή οστεοτομία κατά Pemberton έχει θέση σε παι-
διά 2,5 μέχρι 12 ετών, με καλύτερα αποτελέσματα 
μεταξύ 2-4 ετών (Shimada et al 1990, Vedantam 
et al 1998). Συνίσταται σε περικοτυλική μερική 
οστεοτομία του λαγονίου με σκοπό την αποκατά-
σταση της αβαθούς κοτύλης με λοξή οροφή και 
μπορεί να συνδυαστεί με υποτροχαντήρια οστεο-
τομία στροφής του μηριαίου, με ανοικτή ανάταξη 
του εξαρθρηματικού ισχίου και με οστεοτομία λα-
γονίου κατά Salter (Wada et al 2003, Bursali and 
Tonbul 2008). Άλλες αναφερόμενες οστεοτομίες 
είναι η σε τρία επίπεδα περικοτυλική οστεοτομία 
κατά Ganz σε εφήβους και ενήλικες (που μπορεί 
να συνδυασθεί και με οστεοτομία του μηριαίου) 
και η τριπλή οστεοτομία του ανωνύμου κατά Steel 
σε μεγαλύτερα παιδιά.  Στην οστεοτομία λαγονίου 
κατά Chiari που διενεργείται αμέσως πάνω από 
την κοτύλη και στο ύψος της ισχιακής εντομής το 
περιφερικό τμήμα που περιέχει την κοτύλη παρε-
κτοπίζεται προς τα μέσα με απαγωγή του σκέλους 
και πίεση διά του μηριαίου. Έτσι το έξω μέρος του 
κεντρικού τμήματος δημιουργεί ένα είδος προέ-
κτασης της κοτύλης προς τα έξω, από σπογγώδες 
οστούν που καλύπτει την κεφαλή, η οποία προ-
στατεύεται από το θύλακο και δεν προστρίβεται 
κατά τις κινήσεις του ισχίου (Συμεωνίδης 1997, 
Campbell 1998, Θεοδώρου 1999). Ο γύψος αφαι-
ρείται στις 6 ή 8 εβδομάδες μετεγχειρητικά και 
ξεκινούν οι παθητικές και ενεργητικές κινήσεις 

του ισχίου καθώς και η προοδευτική αυξανόμενη 
μερική φόρτιση με βακτηρίες μασχάλης.

Υλικό μέθοδος

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την  
επιτυχή αντιμετώπιση τριών ασθενών με συγγε-
νή δυσπλασία ισχίου με την οστεοτομία Chiari. 
Δύο ασθενείς ηλικίας 20 και 21 ετών αντίστοιχα 
προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής 
μας αιτιόμενες άλγος αριστερού ισχίου κυρίως 
κατά τη βάδιση και χωλότητα. Κατά την κλινική 
εξέταση οι κινήσεις του αριστερού ισχίου ήταν 
ελαφρώς επώδυνες με περιορισμό στην κάμψη 
κατά 300 και 350  αντίστοιχα και στις στροφές  του 
ισχίου κατά 200 και 250 αντίστοιχα ενώ το σημείο 
Trendeleburg ήταν θετικό. Οι ασθενείς υποβλή-
θηκαν σε ακτινολογικό έλεγχο όπου διαπιστώθη-
κε υπεξάρθρημα λόγω δυσπλασίας του αριστερού 
ισχίου με λοξότητα του άνω έξω τμήματος της 
οροφής της κοτύλης με γωνίες 450 και 400 αντί-
στοιχα και συνυπάρχουσες  εκφυλιστικές αλλοιώ-
σεις αρχόμενης οστεαρθρίτιδας (Εικ. 1). Τα ακτι-
νολογικά μας ευρήματα επιβεβαιώθηκαν και από 
την αξονική τομογραφία. Οι ασθενείς υποβλή-
θηκαν σε οστεοτομία Chiari αριστερού ισχίου. 
Έγινε οστεοτομία του ανωνύμου οστού στο ύψος 
της ισχιακής εντομής και το περιφερικό τμήμα 
με την κοτύλη παρεκτοπίσθηκε  προς τα έσω και 
συγκρατήθηκε με δύο Steinmann (Εικ. 2). Μετεγ-
χειρητικά δεν αντιμετωπίσαμε επιπλοκές και οι 
ασθενείς παράμειναν κλινήρεις για 20 μέρες. Τα 
δύο Steinmann αφαιρέθηκαν 3,5 μήνες μετά την 
επέμβαση. Κατά τον τακτικό ακτινολογικό έλεγ-
χο διαπιστώθηκε η ομαλή διαδικασία πώρωσης 
της οστεοτομίας με πλήρη πώρωση 6,5 μήνες με-
τεγχειρητικά. Ο ακτινολογικός έλεγχος ένα, δύο 
και 2,5 χρόνια μετεγχειρητικά έδειξε επικέντρωση 
της κεφαλής του αριστερού μηριαίου. Στην τελευ-
ταία επανεξέταση τρία χρόνια μετά την επέμβαση 
ακτινολογικά έχουμε επικέντρωση της μηριαίας 
κεφαλής, κλινικά οι ασθενείς δεν εμφανίζουν ση-
μείο Trendeleburg ενώ οι κινήσεις του αριστερού 
ισχίου είναι ανώδυνες με πολύ μικρό περιορισμό 
κινήσεων (Εικ. 3). Τόσο το ακτινολογικό όσο και 
το κλινικό αποτέλεσμα κρίνονται ικανοποιητικά. 

69Ορθοπαιδική, 23, 1, 2010



Η τρίτη ασθενής, κοριτσάκι δύο ετών, προσήλ-
θε με άλγος δεξιού ισχίου και μετά από ακτινο-
λογικό έλεγχο και αρθρογράφημα αποκαλύφθη-
κε δυσπλασία δεξιού ισχίου με υπεξάρθρημα. Τα 
ευρήματα περιλάμβαναν ατελή ανάπτυξη και λο-
ξότητα του άνω έξω τμήματος  της οροφής της 
κοτύλης γωνίας 450 δεξιά, διακοπή του θυροαυχε-

νικού τόξου ενώ ο πυρήνας οστέωσης της κεφα-
λής του δεξιού μηριαίου εντοπίζοταν στο άνω και 
έξω τεταρτημόριο. Οι ακτινογραφίες με τα σκέ-
λη σε απαγωγή και σε βατραχοειδή θέση έδειξαν 
ικανοποιητική επικέντρωση της κεφαλής (Εικ. 4). 
Προχωρήσαμε σε οστεοτομία στροφής και ραι-
βότητας στο δεξιό ισχίο η οποία συγρατήθηκε με 
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Εικ.1 α: Παρατηρείται εικόνα δυσπλαστικού ισχίου αριστερά με υπεξάρθρημα σε ασθενή 21 ετών.
β: Αβαθής κοτύλη σε εγκάρσια απεικόνιση της αξονικής τομογραφίας.

α

β



πλάκα και τέσσερις βίδες. Η ασθενής δεν εμφάνι-
σε συμπτώματα ή δυσλειτουργία του δεξιού ισχί-
ου μέχρι την ηλικία των δεκατεσσάρων χρόνων 
που επανήλθε στην Κλινική μας αιτιόμενη άλγος 
κατά τις κινήσεις του δεξιού ισχίου με ελαφρό πε-
ριορισμό των κινήσεων. Κατά τον ακτινολογικό 
έλεγχο διαπιστώθηκε υποτροπή του υπεξαρθρή-
ματος (Εικ. 5). Η ασθενής υποβλήθηκε σε νέα 
οστεοτομία στροφής και ραιβότητας και συγκρά-
τηση με γωνιώδη πλάκα. Έξι μήνες μετεγχειρητι-
κά παρατηρήσαμε πώρωση της οστεοτομίας αλλά 
απώλεια μερικώς της κάλυψης της κεφαλής του 
μηριαίου. Κρίνοντας την οστεοτομία ανεπαρκή 
αφαιρέσαμε τα υλικά προχωρήσαμε σε οστεοτο-
μία ανωνύμου κατά Chiari (Εικ. 6). Το περιφερικό 
τμήμα της κοτύλης με τη μηριαία κεφαλή παρε-
κτοπίστηκε προς τα έσω και συγκρατήθηκε με 
ένα Steinmann το οποίο αφαιρέθηκε μετά από 
δύο μήνες. Στην τελευταία παρακολούθηση, δέκα 
χρόνια μετεγχειρητικά, η κεφαλή του μηριαίου εί-
ναι πλήρως επικεντρωμένη και καλυπτόμενη ενώ 
συνυπάρχουν ελαφρές εκφυλιστικές αλλοιώσεις. 
Κλινικά η ασθενής δεν αναφέρει άλγος, το σημείο 
Tredeleburg είναι αρνητικό και οι κινήσεις του δε-

ξιού ισχίου είναι ανώδυνες και με μικρό περιορι-
σμό του εύρους τους. Το αποτέλεσμα τόσο ακτι-
νολογικά όσο και κλινικά ικανοποιητικό (Εικ. 7).       

Συζήτηση

Η οστεοτομία Chiari, είναι τεχνικά δύσκολη 
και πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με τους ακρι-
βείς κανόνες που πρώτα περιγράφηκαν από τον 
εμπνευστή της (Handelsman 1980, Padovani 
1990). Ο Chiari προτείνει τη συγκεκριμένη οστε-
οτομία σε ασθενείς ηλικίας άνω των έξι ετών 
λόγω αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας, σε 
υπεξαρθρηματικά ισχία που δεν υποβλήθηκαν σε 
θεραπεία, σε αποτυχία αντιμετώπισης συγγενών 
εξαρθρημάτων μετά από ανοικτή ή κλειστή ανά-
ταξη, σε δυσπλαστικά ισχία με οστεαρθρίτιδα, σε 
παραλυτικά εξαρθρήματα απότοκα σπαστικότη-
τας ή μυικής αδυναμίας και τέλος σε coxa magna 
μετά από Perthes ή νέκρωση της κεφαλής μετά 
από θεραπεία για συγγενή δυσπλασία (Gaertner 
and Clary 1975, Reynolds 1986, Campbell 1998). 
Οι περισσότεροι Ορθοπαιδικοί όμως την προτεί-
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Εικ. 2 α: διεγχειρητική και β: μετεγχειρητική εικό-
να οστεοτομίας Chiari που συγκρατήθηκε με δύο 

Steinmann.

α β
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νουν μετά την ηλικία των δέκα ετών.  Εμβιομη-
χανικά φέροντας το ισχίο προς τη μέση γραμμή 
οι απαγωγοί μύες καταβάλλουν λιγότερο έργο 
κατά τη στήριξη στο ένα σκέλος και το σημείο 
Tredelemburg μπορεί να γίνει αρνητικό (Χριστο-
φορίδης et al 1982, Campbell 1998) ενώ η λειτουρ-
γικότητα του ισχίου κατά τη βάδιση βελτιώνεται 
διότι μεταβάλλεται ο μοχλοβραχίονας δράσης 
του σωματικού βάρους και έτσι μειώνεται το φορ-
τίο που δέχεται η κεφαλή του μηριαίου (Χριστο-
φορίδης et al 1982, Giuzio et al 1991).

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η επιτυχία 

της δεν εξαρτάται από τη μορφή της κοτύλης 
αλλά και από το ύψος της οστεοτομίας και το 
βαθμό μετατόπισης του περιφερικού τμήματος 
(Handelsman 1980, Rejholec et al 1990). Όταν 
η οστεοτομία γίνει χαμηλότερα τότε ελαττώνε-
ται το εύρος του μεσάρθριου διαστήματος και 
υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού του θυλάκου 
με συνέπεια την εμφάνιση δυσκαμψίας του ισχί-
ου, ενώ όταν γίνει ψηλότερα έχουμε ανεπαρκή 
στήριξη, γεγονός που μπορεί να βελτιωθεί με την 
πάροδο του χρόνου λόγω της ασβεστοποίησης 
του κοκκιώδους ιστού που παρεμβάλεται μεταξύ 

Εικ.3: Τρία χρόνια μετεγχειρητικά α: Παρατηρείται άριστο ακτινολογικό αποτέλεσμα σε προσθιοπίσθια και πλάγια 
ακτινογραφία με πλήρη πώρωση της οστεοτομίας και επικέντρωση της κεφαλής.

β: Κλινικά αρνητικό σημείο Trendelemburg. 

α

β
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του θυλάκου και της οροφής και συμβάλλει έτσι 
στην μεταβίβαση των φορτίων. Η μικρή παρεκτό-
πιση του περιφερικού τμήματος της οστεοτομίας 
δεν επιτυγχάνει την πλήρη κάλυψη της κεφαλής 
του μηριαίου ή οποία παραμένει σε υπεξαρθρη-
ματική θέση, ενώ η υπερβολική παρεκτόπιση 
προκαλεί αστάθεια η οποία χρειάζεται ανάταξη 
και συγκράτηση συνήθως με βελόνες Steinmann 
(Χριστοφορίδης et al 1982). Αναφέρεται ότι για 
να επιτευχθεί η επιθυμητή κάλυψη της μηριαίας 
κεφαλής, η οστεοτομία πρέπει να μετατοπισθεί 
περισσότερο από 50%. Η χρήση μοσχευμάτων 

ήταν ευεργετική κυρίως σε παιδιά με νευρομυι-
κές διαταραχές (Betz et al 1988, McCarthy et al 
2008). Δυσμενείς παράγοντες για τα μακροπρό-
θεσμα αποτελέσματα της οστεοτομίας Chiari εί-
ναι ηλικία άνω των 35 ετών, η οστεοαρθρίτιδα 2ου  
ή 3ου σταδίου (Kerschbaumer and Bauer 1979), η 
μεγάλη παραμόρφωση της κεφαλής του μηριαίου, 
η δυσπλασία των  ισχίων τύπου Crowe ΙΙΙ με διά-
σπαση της γραμμής  Shenton περισσότερα από 20 
χιλ, και η κακή τεχνική της επέμβασης (Rozkydal 
and Konvada 2003). Τα ισχία με σοβαρή δυσπλα-
σία και σφαιρική μηριαία κεφαλή είχαν χειρότε-

Εικ.4: Παρατηρείται α: εξάρθρημα δεξιού ισχίου σε ασθενή δύο ετών, β: επικέντρωση της μηριαίας κεφαλής σε 
ακτινογραφία με τα σκέλη σε απαγωγή και βατραχοειδή θέση.

β

α
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ρα αποτελέσματα λόγω ταχύτατης στένωσης 
και εκφύλισης του μεσάρθριου διαστήματος που 
οδήγησε σε πρόωρη οστεαρθρίτιδα (Yanagimoto 
et al 2005). Η διεγχειρητική ρήξη του επιχείλιου 
χόνδρου της κοτύλης κατά την οστεοτομία Chiari 
έχει αποδειχθεί αρθροσκοπικά ότι μπορεί να προ-
καλέσει μηχανικά συμπτώματα και σε συνδυασμό 
με τραύμα του αρθρικού χόνδρου να οδηγήσει σε 
πρόωρη εκφυλιστική αρθροπάθεια (Ilizaliturri et 
al 2005). Όσον αφορά στη λειτουργικότητα του 
ισχίου η έκβαση ήταν καλύτερη σε ασθενείς ηλι-
κίας μικρότερης των 40 ετών ακόμα και σε ισχία 

με σοβαρή δυσπλασία, αλλά και τα δύο τρίτα των 
ασθενών άνω των 40 ετών είχαν καλό αποτέλε-
σμα (Migaud 1995). Στις περιπτώσεις εκφυλιστι-
κής αρθροπάθειας η πρώιμη επέμβαση έδωσε κα-
λύτερα αποτελέσματα (Windhager et al 1991).  Η 
οστεοτομία Chiari μπορεί να προτιμηθεί έναντι 
της πρόωρης αρθροπλαστικής ισχίου επί εδάφους 
δυσπλασίας όχι μόνο διότι καθυστερεί το χρόνο 
τέλεσής της αλλά μερικές φορές την αναβάλ-
λει σταματώντας την εξέλιξη της αρθροπάθειας 
(Lord et al 1985, Rush 1991, Lack et al 1991, Hulet 
et al 1998, Ito et al 2005). Σύμφωνα με μια μελέτη 

δ

γ

βα

Εικ.5 α: οστεοτομία στροφής και ραιβότητας άμεσα με-
τεγχειρητικά. Συγκράτηση με πλάκα και βίδες. 

β: δύο χρόνια μετεγχειρητικά καλή κάλυψη της μηριαίας 
κεφαλής.

γ: δεκατέσσερα χρόνια μετεγχειρητικά υποτροπή του 
εξαρθρήματος.

δ: νέα οστεοτομία ραιβότητας κακής τεχνικής (συγκράτη-
ση με L-plate με όχι πλήρη κάλυψη της κεφαλής).
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επί 215 οστεοτομιών Chiari το ποσοστό που οδη-
γήθηκε σε ολική αρθροπλαστική ήταν μόνο 20% 
(Macnicol et al 2004). Στην επιτυχία της μεθόδου 
συμβάλλει σύμφωνα με μια ιστολογική μελέτη η 
μεταβολή του παρεμβαλομένου αρθρικού θυλά-

κου σε αγγειοβριθή συνδετικό ιστό με άφθονο 
κολλαγόνο (Moll 1982). Υπάρχουν όμως και οι 
αντίθετες απόψεις που υποστηρίζουν ότι η οστε-
οτομία Chiari υπονομεύει μία μελλοντική ολική 
αρθροπλαστική διότι αλλάζει τα εμβιομηχανι-
κά χαρακτηριστικά της άρθρωσης (Minoda et al 
2006). Μετεγχειρητικά μπορεί να παρατηρηθούν 
καθυστερημένη πώρωση της οστεοτομίας, βλάβη 
του ισχιακού νεύρου, φλεγμονή του τραύματος, 
έκτοπη οστεοποίηση και το αντι-Chiari φαινό-
μενο (Anti-Chiari effect) ως αποτέλεσμα εκτε-
ταμένης οστεοτομίας και βλάβης στις αυξητικές 
ζώνες της κοτύλης με επακόλουθο διαταραχές 
της ανάπτυξης και της κινητικότητας (Benson 
and Evans 1976, Katz 1978, Purath 1979). Προ-

γ

βα

Εικ.6 α: έξι μήνες μετά την οστεοτομία. Ανεπαρκής κά-
λυψη της κεφαλής. 

β: Αφαίρεση υλικών και 
γ: οστεοτομία Chiari που συγκρατήθηκε με ένα 

Steinmann.
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Εικ.7 α: δύο χρόνια 
μετά την οστεοτομία 
Chiari πλήρης πώρω-
ση αυτής
β: δεκατέσσερα χρό-
νια μετεγχειρητικά 
άριστο ακτινολογικό 
αποτέλεσμα με πλήρη 
κάλυψη της  μηριαίας 
κεφαλής και 
γ: δεκατέσσερα χρόνια 
μετεγχειρητικά άριστο 
κλινικό αποτέλεσμα.

α

γ

β
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φυλακτική αγωγή με ινδομεθακίνη φαίνεται ότι 
προφυλάσσει σημαντικά από τη δημιουργία έκτο-
πης οστεοποίησης μετά από οστεοτομία Chiari 
(Randelli and Romanò 1992). Οι επιπλοκές είναι 
λιγότερες από εκείνες που έχουν περιγραφεί στη 
διεθνή βιβλιογραφία για την οστεοτομία ανωνύ-
μου κατά Salter, όπως βλάβη του έξω κλάδου του 
δερματικού μηριαίου νεύρου, του ισχιακού, του 
άνω γλουτιαίου νεύρου και αρτηρίας, του θυρο-
ειδούς νεύρου, συμπίεση του μηριαίου νεύρου, 
νέκρωση της μηριαίας κεφαλής (8%), μετατόπιση 
της οστεοτομίας λόγω ανεπαρκούς τοποθέτησης 
των βελονών, αιματώματα, επιπολής και εν τω 
βάθει μολύνσεις, επίμονη δυσκαμψία των ισχίων, 
επανεξάρθρημα και, πολύ σπάνια, κάταγμα μη-
ριαίου (Gür and Sarlak 1990, Haidar et al 1996, 
Birnbaum et al 2000). 

Στις γυναίκες περιγράφεται επίσης ότι οι οστε-
οτομίες Chiari και Salter ετερόπλευρα ή αμφοτε-
ρόπλευρα μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στο 
γεννητικό κανάλι της λεκάνης και μπορεί να οδη-
γήσουν σε καισαρική τομή αποτρέποντας το φυ-
σιολογικό τοκετό (Küsswetter and Magers 1983). 
Στον αντίποδα υπάρχει κλινική μελέτη κατά την 
οποία σε 49 περιπτώσεις οστεοτομιών Chiari επί 
45 ασθενών δεν εμφανίσθηκε καμία επιπλοκή που 
να παρεμποδίσει το φυσιολογικό τοκετό (Calvert 
et al 1987). 

Abstract

Chiari osteotomy on congenital hip dysplasia. A 
report of three cases.

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

A΄ Orthopeadic Department – Kilkis General 
Hospital

We present three patients with congenital hip 
dysplasia treated with Chiari osteotomy. Two pa-
tients, 20 and 21 years old respectively, came to 
our Department with left hip pain especially dur-
ing walking. Clinical findings included painfull 

and restricted movements of the hip, limping and 
positive Trendelemburg sign. X-rays showed con-
genital hip dysplasia. The two patients underwent 
a Chiari osteotomy. Three years postoperatively 
the radiological and clinical result were satisfac-
tory. The third patient came to our Department 
when she was two years old. The clinical examina-
tion, X-rays and arthrography revealed congeni-
tal dysplasia of the right hip. She was submitted 
to rotational varus osteotomy of the femur. She 
underwent an unsuccessful revision of the osteot-
omy twelve years postoperatively due to sublux-
ation recurrence. The poor result of the osteoto-
my obliged us to proceed in Chiari osteotomy six 
months later. At recent follow up ten years after 
Chiari osteotomy (22 years after the first opera-
tion) the radiological and clinical results are satis-
factory. These findings indicate that Chiari osteot-
omy is a reliable method of treatment for CDH in 
patients over ten years old. 

Key words:  Chiari osteotomy, congenital dyspla-
sia of the hip. 
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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της υπόθεσης 
ότι άτομα με συμπτωματολογία αυχενικού συνδρόμου είναι δυ-
νατό να εμφανίσουν αιφνίδια διαταραχή της ακοής η οποία είναι 
μερικώς ή ολικώς αναστρέψιμη με την εφαρμογή κατάλληλου κι-
νησιοθεραπευτικού προγράμματος της ΑΜΣΣ.

Διακόσιοι ασθενείς σε αυτή την πρόδρομη κάθετη έρευνα. Στη 
μελέτη αξιολογήσαμε 28 από τους 200 ασθενείς (14 άνδρες και 14 
γυναίκες) με συμπτωματολογία αυχενικού συνδρόμου και με υπο-
κειμενική διαταραχή της ακοής (Ομάδα Ι) καθώς και 25 ασθενείς 
(14 άνδρες και 11 γυναίκες) με συμπτώματα μόνο λειτουργικής 
διαταραχής του αυχένα (Ομάδα ΙΙ). Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας 
των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ομάδα ελέγχου 40 ατόμων, 
διαλεγμένη εκτός του αρχικού πληθυσμού των 200.

Μετά την επιλογή του δείγματος οι 28 ασθενείς της Ομάδας Ι 
καθώς και οι 25 ασθενείς της Ομάδας ΙΙ υποβλήθηκαν σε εκτε-
νή κλινικoεργαστηριακή εκτίμηση, στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε 
πρόγραμμα κινησιοθεραπείας της ΑΜΣΣ και τέλος σε νέα κλινι-
κοεργαστηριακή εκτίμηση μετά το πέρας της θεραπείας.

Η διαπιστωμένη με την τονική ακουομετρία έκπτωση της ακοής 
που παρουσίαζαν τα άτομα με συμπτωματολογία αυχενικού συν-
δρόμου είναι στατιστικά σημαντική συγκρινόμενη με τα αποτελέ-
σματα των ατόμων της Ομάδας ελέγχου. Η υπακουσία στα άτομα 
με συμπτωματολογία αυχενικού συνδρόμου σχετιζόταν με μείωση 
του εύρους κίνησης στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
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(ΑΜΣΣ) και τη λειτουργική ανεπάρκεια στο επί-
πεδο Α0/1 - Α2/3. Μετά την εφαρμογή του παρεμ-
βατικού προγράμματος κινησιοθεραπείας ΑΜΣΣ, 
τα αποτελέσματα της τονικής ακουομετρίας των 
ατόμων της ομάδας Ι και ΙΙ διάφεραν σημαντικά 
συγκρινόμενα με τις μετρήσεις προ της εφαρμογής 
του θεραπευτικού σχήματος.

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 
προκύπτει ότι στα πλαίσια της συμπτωματολογίας 
του αυχενικού συνδρόμου εμφανίζονται συμπτώ-
ματα υπακουσίας τα οποία είναι αναστρέψιμα με 
την εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος κινη-
σιοθεραπείας της ΑΜΣΣ.

Εισαγωγή

Μέσα στο μεγάλο πλήθος ασθενών που διαγι-
γνώσκονται ότι πάσχουν από αυχενικό σύνδρομο 
και στην ποικιλομορφία της συμπτωματολογίας 
του, δεν είναι λίγες οι φορές που γίνεται αναφορά 
σε συνοδές διαταραχές της ακοής. Σε μια εκτενέ-
στερη διερεύνηση, γίνεται αντιληπτό πως μέρος 
των αναφορών αυτών σχετίζεται με κάποιου βαθ-
μού έκπτωση της ακοής και μάλιστα αιφνίδιας 
έναρξης (Dean, Davison 2002).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύ-
νηση της υπόθεσης ότι άτομα με συμπτωματο-
λογία αυχενικού συνδρόμου είναι δυνατό να εμ-
φανίσουν αιφνίδια έκπτωση της ακοής και ότι η 
τελευταία είναι μερικώς ή ολικώς αναστρέψιμη 
με την εφαρμογή κατάλληλου κινησιοθεραπευ-
τικού προγράμματος της ΑΜΣΣ (Di Duro, 2006, 
Dvorak et al, 2008).

Υλικό –Μέθοδος
Δείγμα

Η στρατολόγηση των ασθενών που συμμετείχαν 
στην έρευνα έγινε από 200 ασθενείς (115 άνδρες 
και 85 γυναίκες, ηλικίας 36 έως 75 ετών) που προ-
σήλθαν στα Εξωτερικά Ιατρεία της Β’ Ορθοπαιδι-
κής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Φυσικής Ιατρι-
κής - Αποκατάστασης του 2ου Νοσοκομείου ΙΚΑ 
Θεσσαλονίκης, από τον Απρίλιο του 2004 μέχρι 
το Φεβρουάριο του 2006, με συμπτωματολογία 

αυχενικού συνδρόμου (όρος που χρησιμοποιείται  
κυρίως για να χαρακτηρίσει επώδυνες καταστά-
σεις της ΑΜΣΣ, με αντανάκλαση του πόνου τόσο 
προς τον ώμο και το άνω άκρο όσο και προς την 
ινιακή και (μέτωπο)κροταφική περιοχή).  

Η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αυχενικού συν-
δρόμου στηρίχθηκε σε ειδικές διαγνωστικές δοκι-
μασίες λειτουργικότητας της ΑΜΣΣ:

·  Στην ψηλάφηση της περιοχής του αυχένα 
·  Στον έλεγχο της κινητικότητας της αυχενι-

κής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ενεργητικής 
και παθητικής.

Σε ειδικές διαγνωστικές δοκιμασίες: σημείο 
κάμψης, δοκιμασία έκτασης, δοκιμασία συμπίε-
σης, δοκιμασία έλξης και απαγωγής, έλεγχος της 
σπονδυλικής αρτηρίας, δοκιμασία Adson (Magee 
1987).

Οι ασθενείς με λειτουργική διαταραχή του αυ-
χένα οι οποίοι εμφάνιζαν υποκειμενική, αιφνίδια 
έκπτωση της ακοής επιλέχθηκαν βάσει συγκεκρι-
μένων κριτηρίων και δη: 
• Υπόνοια έκπτωσης της ακοής διαπιστωμένης 

βάσει ειδικού ερωτηματολογίου. 
• Ιστορικό έκπτωσης της ακοής, αιφνίδιας 

έναρξης
• Μη εμφανούς αιτιολογίας έκπτωση της ακοής 

(λοίμωξη, έκθεση σε θορύβους υψηλής έντασης, 
κλπ).

Στη μελέτη έλαβαν μέρος, 28 από τους 200 
ασθενείς (14 άνδρες και 14 γυναίκες, ηλικίας 36 
έως 75 ετών) με συμπτωματολογία αυχενικού 
συνδρόμου και υποκειμενική αιφνίδια έκπτωση 
της ακοής και οι οποίοι αποτέλεσαν την Ομάδα Ι. 
Από τους υπόλοιπους 172 ασθενείς επιλέχθησαν 
τυχαία 25 άτομα (14 άνδρες και 11 γυναίκες ηλικί-
ας 34 έως 71 ετών) με συμπτώματα μόνο λειτουρ-
γικής διαταραχής του αυχένα που αποτέλεσαν 
την Ομάδα ΙΙ. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ομάδα ελέγχου 
40 ατόμων, εκτός των αρχικά 200 συμμετεχόντων 
ασθενών (21 άνδρες και 19 γυναίκες ηλικίας 34-
71 ετών) οι οποίοι δεν ανάφεραν ποτέ έκπτωση 
της ακοής ή άλλη διαταραχή αυτής, ραχιαλγία, 
αυχεναλγία ή ίλιγγο και οι οποίοι επιλέχθηκαν 
τυχαία. 

Με όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα 
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προηγήθηκε συζήτηση και συμφωνία για τη συμ-
μετοχή τους στη μελέτη με βασικό κανόνα την 
τήρηση της ανωνυμίας και το σεβασμό του απορ-
ρήτου των προσωπικών τους δεδομένων.

Διαδικασία μέτρησης

Μετά την επιλογή του δείγματος οι 28 ασθε-
νείς της Ομάδας Ι καθώς και οι 25 ασθενείς της 
Ομάδας ΙΙ υποβλήθηκαν σε κλινικoεργαστηριακή 
εκτίμηση που περιλάμβανε:

1.   Λήψη εκτενούς ιστορικού προκειμένου να 
διαπιστωθεί: ο χρόνος και τρόπος (αιφνίδιος ή 
μη) έναρξης του προβλήματος, ο μονόπλευρος 
ή αμφοτερόπλευρος χαρακτήρας του, η ύπαρξη 
συνοδών συμπτωμάτων, η ύπαρξη οικογενειακού 
ιστορικού έκπτωσης της ακοής, η συνεχής παρα-
μονή σε χώρους με ήχους μεγάλης έντασης και η 
ύπαρξη ιστορικού μόλυνσης των ώτων, τραύμα-
τος, ωτοτοξικών φαρμάκων.

2.  Ωτοσκόπηση (για τυχόν ευρήματα έξω ακου-
στικού πόρου και τυμπανικού υμένα).

3.  Τονική ακουομετρία (επίσημη μέτρηση της 
ακοής, όπου προσδιορίζεται ποσοτικά     ο βαθμός 
απώλειας της μέσω της ακουστικότητας των ημι-
τονικών ήχων που εκπέμπονται προς το αυτί).

4.  Ακτινογραφική απεικόνιση της αυχενικής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Α/α – F/P , λο-
ξές 45ο, μέγιστης κάμψης και έκτασης- CT, MRI).

5.   Triplex σπονδυλικών αρτηριών για τον έλεγ-
χο της ροής των σπονδυλικών αρτηριών..

6.   Εξέταση του εγκεφάλου με μαγνητικό συ-
ντονισμό (MRI εγκεφάλου) ή αξονική τομογρα-
φία κροταφικών οστών.  

7.   Ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις όπως ΤΚΕ, 
FTA-Abs για σύφιλη, ΑΝΑ, ρευματοειδής παρά-
γοντας, για αυτοάνοσα, ουρικό οξύ για ουρική 
αρθρίτιδα.

Ακολούθως οι  ασθενείς των δύο ομάδων (Ομά-
δα Ι, ΙΙ) υποβλήθηκαν σε παρεμβατικό πρόγραμμα 
κινησιοθεραπείας ΑΜΣΣ διάρκειας 10 συνεδριών, 
το οποίο αποτελείτο από δύο σκέλη – της ενεργη-
τικής και της παθητικής κινησιοθεραπείας.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η όποια βελτίωση, 
τόσο της λειτουργικής ικανότητας της αυχενι-
κής μοίρας της σπονδυλικής στήλης όσο και της 

ακουστικής ικανότητας των ασθενών, μετά το πέ-
ρας του προγράμματος φυσικοθεραπείας οι ασθε-
νείς υποβλήθηκαν και πάλι σε:
• Κλινική διερεύνηση της κινητικότητας και της 

ευαισθησίας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλι-
κής στήλης. 
• Τονική ακουομετρία και
• Triplex σπονδυλικών αρτηριών για τον έλεγ-

χο της ροής των σπονδυλικών αρτηριών.
Τα άτομα της ομάδας ελέγχου υποβλήθηκαν με 

την ένταξη τους στη μελέτη σε έλεγχο της ακου-
στικής τους ικανότητας σε τονική ακουομετρία 
με το Oscilla SM910 screening ακουόμετρο, σε 
Triplex σπονδυλικών αρτηριών και σε ακτινογρα-
φική απεικόνιση της αυχενικής μοίρας της σπον-
δυλικής στήλης (Schaberle, 2005). 

Στατιστική ανάλυση

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιή-
θηκε το λογισμικό SPSS 16.0 για Windows. Ανα-
λυτικότερα χρησιμοποιήθηκε το T-test ανεξάρτη-
των μεταβλητών για τη σύγκριση των μετρήσεων 
μεταξύ των διαφορετικών ομάδων και το T-test 
κατά ζεύγη για την ανεύρεση στατιστικά σημα-
ντικής διαφοράς μεταξύ διαφορετικών μετρήσε-
ων της ίδιας ομάδας. Ως όριο σημαντικότητας θε-
σπίστηκε το p<0.05. Ο συντελεστής συσχέτισης 
Pearson χρησιμοποιήθηκε για τη διαπίστωση της 
ύπαρξης θετικής συσχέτισης μεταξύ της έκπτω-
σης της ακοής και των ευρημάτων της κλινικής 
εξέτασης. 

Αποτελέσματα

Από την αρχική κλινική εξέταση και την πρώτη 
επιλογή προέκυψε ότι 28 από τους 200 συμμετέ-
χοντες εμφάνιζαν αιφνίδια έκπτωση της ακοής. 
Από το ατομικό ιστορικό των συμμετεχόντων 
προέκυψε ότι:

1) και οι 28 ασθενείς εμφάνισαν αιφνίδια έκ-
πτωση της ακοής τους, η οποία είχε μονόπλευρο 
χαρακτήρα σε 19 άτομα της Ομάδας Ι, 

2) δεν υπήρχε θετικό οικογενειακό ιστορικό για 
κανένα από τα 28 άτομα, 

3) ούτε ιστορικό τραυματισμού, μόλυνσης των 
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ωτών, σακχαρώδη διαβήτη (παρά μόνο ένα άτο-
μο εμφάνιζε ήπιας μορφή διαβήτη, διάρκειας 
δύο ετών), ιστορικό εργασίας σε θορυβώδες πε-
ριβάλλον ή ιστορικό λήψης ωτοτοξικών φαρμά-
κων. Όπως διαπιστώθηκε από την κλινική εξέτα-
ση των 28 ατόμων της Ομάδας Ι η ωτοσκόπηση 
ήταν ελεύθερη παθολογικών ευρημάτων, και οι 
28 ασθενείς παρουσίαζαν λειτουργική ανεπάρ-
κεια στα επίπεδα Α0/1 –Α2/3. Επιπρόσθετα πα-
ρατηρήθηκε μείωση του εύρους των ενεργητικών 
κινήσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης, ιδίως της έκτασης (24 άτομα), της αρι-
στερής και δεξιάς πλάγιας κάμψης (28 άτομα) και 
της στροφής (24 άτομα) όχι όμως της κάμψης του 
αυχένα. Οι κινήσεις του αυχένα ήταν επώδυνες σε 
όλους τους ασθενείς. Οι εγκάρσιες αποφύσεις του 
άτλαντα δεν ήταν ψηλαφητές σε 25 ασθενείς της 
Ομάδας Ι.  Τέλος παρατηρήθηκε μυϊκός σπασμός 
στην  περιοχή της αυχενικής μοίρας της σπον-
δυλικής στήλης. Είκοσι ένα από τα 28 άτομα της 
Ομάδας Ι παρουσίασαν εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
στην κατώτερη αυχενική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης και η εξέταση του εγκεφάλου με μαγνη-
τικό συντονισμό ήταν φυσιολογική και αρνητική 
για παθολογία υπεύθυνη για έκπτωση της ακοής. 
Όσον αφορά στα αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά 
των σπονδυλικών αρτηριών εννέα από τους 28 
ασθενείς παρουσίαζαν μειωμένη ροή στις σπον-
δυλικές τους αρτηρίες. Από τους 28 ασθενείς της 
Ομάδας Ι, 19 άτομα είχαν πρόβλημα με την ακοή 
τους μόνο από τη μία πλευρά. Από το σύνολο των 
ατόμων της Ομάδας Ι, 25 από τους 28 ασθενείς 
είχαν αρχικά σύμφωνα με τα κριτήρια των Ventry-
Weinstein και των συχνοτήτων ομιλίας, κάποια 
έκπτωση της ακοής τους, ήπιου έως μέτρου βαθ-
μού (Weinstein, 1986).

Από το ατομικό ιστορικό των 25 ατόμων της 
Ομάδας ΙΙ κανείς δεν ανάφερε αιφνίδια έκπτω-
ση της ακοής του, ούτε ιστορικό τραυματισμού, 
μόλυνσης των ωτών, σακχαρώδη διαβήτη (παρά 
μόνο ένα άτομο εμφάνιζε ήπιας μορφή διαβήτη, 
διάρκειας πέντε ετών), ιστορικό εργασίας σε θο-
ρυβώδες περιβάλλον ή ιστορικό λήψης ωτοτοξι-
κών φαρμάκων. Αντιθέτως οι ασθενείς της Ομά-
δας ΙΙ παραπονέθηκαν για αυχεναλγία (13 άτο-
μα), ραχιαλγία (14 άτομα), κεφαλαλγία (τέσσερα 

άτομα) και ίλιγγο (δύο άτομα). Όπως διαπιστώ-
θηκε από την κλινική εξέταση των 25 ατόμων της 
Ομάδας ΙΙ η ωτοσκόπηση ήταν φυσιολογική και 
οι 25 ασθενείς παρουσίαζαν λειτουργική ανεπάρ-
κεια στα επίπεδα Α0/1 - Α2/3. Επιπρόσθετα πα-
ρατηρήθηκε μείωση του εύρους των ενεργητικών 
κινήσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης, ιδίως της έκτασης (20 άτομα), της αρι-
στερής και δεξιάς πλάγιας κάμψης (25 άτομα) και 
της στροφής (22 άτομα) όχι όμως της κάμψης του 
αυχένα. Οι κινήσεις του αυχένα ήταν επώδυνες σε 
όλους τους ασθενείς. Οι εγκάρσιες αποφύσεις του 
άτλαντα δεν ήταν ψηλαφητές σε 22 ασθενείς της 
Ομάδας ΙΙ.  Τέλος παρατηρήθηκε μυϊκός σπασμός 
στην  περιοχή της αυχενικής μοίρας της σπονδυ-
λικής στήλης. Δέκα οκτώ από τα 25 άτομα της 
Ομάδας ΙΙ παρουσίασαν εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
στην κατώτερη αυχενική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης και η εξέταση του εγκεφάλου με μαγνη-
τικό συντονισμό ήταν φυσιολογική και αρνητική 
για παθολογία υπεύθυνη για έκπτωση της ακοής. 
Όσον αφορά στα αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά 
των σπονδυλικών αρτηριών 15 από τους 25 ασθε-
νείς παρουσίαζαν μειωμένη ροή στις σπονδυλικές 
τους αρτηρίες. Από τους 25 ασθενείς της Ομάδας 
ΙΙ , 16 άτομα είχαν αρχικά, σύμφωνα με τα κρι-
τήρια των Ventry-Weinstein και των συχνοτήτων 
ομιλίας, κάποια έκπτωση της ακοής τους, ήπιου 
έως μέτρου βαθμού. 

Με το πέρας της θεραπευτικής παρέμβασης οι 
ασθενείς εξετάσθηκαν κλινικά και διαπιστώθηκε 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας της αυχε-
νικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στα άτομα 
της ομάδας Ι και ΙΙ και σχεδόν πλήρη επαναφο-
ρά του εύρους κίνησης στην αυχενική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης. Μετά την εφαρμογή του 
παρεμβατικού προγράμματος, σε πέντε από τα 13 
άτομα της ομάδας Ι με πρόβλημα ακοής η ακοή 
τους αποκαταστάθηκε σύμφωνα με το κριτήριο 
των Venty-Weinstein, και σε έξι βελτιώθηκε κατά 
πολύ ενώ σε δύο άτομα δεν παρουσίασε καμία 
μεταβολή. Ομοίως σε οκτώ από τα 13 άτομα της 
ομάδας Ι με πρόβλημα ακοής η ακοή τους βελτιώ-
θηκε κατά πολύ σύμφωνα με το κριτήριο των συ-
χνοτήτων ομιλίας, ενώ σε τέσσερα άτομα δεν πα-
ρουσίασε καμία μεταβολή και σε ένα επιδεινώθηκε 
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ελαφρά. Τέλος μετά εφαρμογή του παρεμβατικού 
προγράμματος, αυξήθηκε η ροή στις σπονδυλικές 
αρτηρίες των ατόμων των ομάδων Ι, ΙΙ . 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της 
έρευνας προέκυψε:

1. Η υπακουσία στα άτομα με συμπτωματολογία 
αυχενικού συνδρόμου σχετιζόταν με μείωση του 
εύρους κίνησης στην αυχενική μοίρα της σπονδυ-
λικής στήλης (συντελεστής συσχέτισης Pearson 
0.958 , p<<0.05) και τη λειτουργική ανεπάρκεια 
στο επίπεδο Α0/1, Α2/3 (συντελεστής συσχέτισης 
Pearson 0.942 , p<<0.05) καθώς επίσης και με το 
μυϊκό σπασμό στην αυχενική μοίρα της σπονδυ-
λικής στήλης (συντελεστής συσχέτισης Pearson 
0.920, p<<0.05).

2. Η μείωση της ροής των σπονδυλικών αρτη-
ριών στα άτομα με συμπτωματολογία αυχενικού 
συνδρόμου και υπακουσία δεν είναι στατιστικά 
σημαντική συγκρινόμενη με αυτή των ατόμων 
της ομάδας ελέγχου (T-test ανεξάρτητων μετα-
βλητών, p>0.05), παρόλο που τα άτομα με υπα-
κουσία παρουσίαζαν μεγαλύτερη μείωση της ροής 
στις σπονδυλικές αρτηρίες. Επίσης η μείωση της 
ροής στις σπονδυλικές αρτηρίες εμφάνιζε θετική 
συσχέτιση με τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις της 
σπονδυλικής στήλης τόσο για τις Ομάδες Ι και ΙΙ 
όσο και για την ομάδα ελέγχου (συντελεστής συ-
σχέτισης Pearson 0.913, p<0.05).

3. Μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προ-
γράμματος κινησιοθεραπείας, τα αποτελέσματα 
της τονικής ακουομετρίας των ατόμων των ομά-
δων Ι και ΙΙ διάφεραν σημαντικά συγκρινόμενα με 
τις μετρήσεις πριν την εφαρμογή του θεραπευτι-
κού σχήματος (T-test κατά ζεύγη, p<0.01).

Συζήτηση

Διάφοροι συγγραφείς όπως οι Friedrich και συ-
νεργάτες το 1984 και οι Hormann και συνεργάτες 
το 1989 αναφέρουν αιφνίδια έκπτωση της ακοής 
σε ασθενείς με μειωμένη κινητικότητα της ανώ-
τερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
και εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια. Ο Hulse 
το 1994 δημοσίευσε μια μελέτη 259 ασθενών με 
λειτουργική ανεπάρκεια της ανώτερης αυχενικής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης, ίλιγγο και υπο-

κειμενική αίσθηση υπακουσίας. Εξήντα δύο από 
τους 259 ασθενείς παρουσίασαν αποδεδειγμένη 
με τονική ακουομετρία διαταραχή της ακοής, η 
οποία ήταν κυρίως μονόπλευρη και αφορούσε 
περισσότερο στους χαμηλούς τόνους. Οι 62 ασθε-
νείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με παθητικούς 
χειρισμούς (manual therapy) με αποτέλεσμα την 
αποκατάσταση των διαταραχών της ακοής. Στην 
παρούσα μελέτη 28 ασθενείς από τους αρχικούς 
200 με συμπτωματολογία αυχενικού συνδρόμου 
παρουσίασαν υποκειμενική έκπτωση της ακοής 
η οποία ήταν κυρίως μονόπλευρη και η οποία 
επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα της τονι-
κής ακουομετρίας σε 25 από τους 28 ασθενείς. 
Η ασυμφωνία που παρατηρήθηκε σε τρείς από 
τους 28 ασθενείς με φυσιολογική ακοή και υπο-
κειμενική αίσθηση υπακουσίας οφείλεται πιθα-
νότητα σε λανθασμένη αντίληψη κάποιου άλλου 
συμπτώματος ως έκπτωση της ακοής (όπως π.χ. 
η αίσθηση πληρότητας του ωτός). Η μη ισχυρή 
συσχέτιση της έκπτωσης της ακοής με τη μειωμέ-
νη ροή στις σπονδυλικές αρτηρίες στην παρούσα 
έρευνά μας απομακρύνει αρχικά από τη θεώρηση 
ότι η διαταραχή αιμάτωσης της σπονδυλικής αρ-
τηρίας είναι ο κύριος παράγοντας πρόκλησης της 
υπακουσίας (σε εννέα μόνο από τους 28 ασθενείς 
παρατηρήθηκε ελάττωση της ροής της σπονδυλι-
κής αρτηρίας). Ομοίως ο Hulse το 1994 θεώρησε 
ότι η έκπτωση της ακοής στους 62 ασθενείς του 
δεν ήταν αγγειακής αιτιολογίας μιας και η θερα-
πεία με παθητικούς χειρισμούς δε θα μπορούσε να 
επαναφέρει στο φυσιολογικό την όποια διαταρα-
χή ακοής είχε παρατηρήσει. Από την άλλη αρκετοί 
ερευνητές έχουν συσχετίσει τη μείωση της ροής 
στις σπονδυλικές αρτηρίες με εκφυλιστικές αλ-
λοιώσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης, γεγονός που φαίνεται και από τα αποτε-
λέσματα της παρούσας έρευνας, όσο και αιφνίδια 
έκπτωση της νευροαισθητηριακής ακοής (Lee και 
συν. 2001-2003). Οι Strek και συνεργάτες το 1998 
μελέτησαν την πιθανή σχέση μεταξύ ανεπάρκειας 
της σπονδυλικής αρτηρίας και εκφυλιστικών αλ-
λοιώσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης. Οι ερευνητές μελέτησαν 130 άτομα ηλικί-
ας 20 ως 81 ετών με τη χρήση έγχρωμης Doppler 
υπερηχοτομογραφίας και της κλασσικής ακτινο-
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γραφίας και συμπέραναν ότι υπάρχει ισχυρή συ-
σχέτιση μεταξύ της μειωμένης ροής στις σπονδυ-
λικές αρτηρίες και την εκφυλιστική σπονδυλαρ-
θροπάθεια της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης. Οι Yamasoda και συνεργάτες το 1993 
σε μια μελέτη 57 ασθενών με αιφνίδια έκπτωση 
της ακοής παρατήρησαν ελάττωση της ροής στις 
σπονδυλικές αρτηρίες με τη χρήση του μαγνητι-
κού συντονισμού. Ο ίδιος ερευνητής το 2001 δι-
απίστωσε την ύπαρξη διαταραχών της ακοής σε 
ασθενείς με σπονδυλοβασική ανεπάρκεια αλλά σε 
μικρότερη συχνότητα από την ύπαρξη αιθουσαί-
ων διαταραχών. Οι Lee και συνεργάτες το 2003 σε 
παρουσίαση περιστατικού ανάφεραν ως σύμπτω-
μα της σπονδυλοβασικής ανεπάρκειας την αμφο-
τερόπλευρη αιφνίδια έκπτωση της ακοής νευρο-
αισθητηριακού τύπου μετρίου βαθμού.

Ο Elies το 1984 σε μια προσπάθεια να συσχετί-
σει τις διαταραχές της ακοής και της ισορροπίας 
με την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
κατάληξε στο συμπέρασμα ότι η τελευταία σπά-
νια είναι το αίτιο εμβοών και ποτέ δεν προκαλεί 
έκπτωση της ακοής. Αντίθετα, οι Weh και συνερ-
γάτες αρχικά το 1988 και στη συνέχεια το 1989 
συσχέτισαν την αιφνίδια έκπτωση της ακοής με 
τη λειτουργική ανεπάρκεια της αυχενικής μοί-
ρας της σπονδυλικής στήλης. Τo 1989, ο Seifert 
κατάληξε στο συμπέρασμα, ότι τα αιθουσοκο-
χλιακά συμπτώματα μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
λειτουργικών διαταραχών της αυχενικής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης, τα οποία υποχωρούν με 
την επαναφορά της λειτουργικότητας της σπον-
δυλικής στήλης στο φυσιολογικό. Ομοίως, οι 
Olszewski και συνεργάτες το 1992 μελέτησαν τη 
λειτουργία του οργάνου της ακοής και της ισορ-
ροπίας σε σχέση με τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μεγαλύτερες δια-
ταραχές της ακοής και της ισορροπίας παρατη-
ρήθηκαν στους ασθενείς με έντονες εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις της αυχενικής μοίρας  της σπονδυλι-
κής στήλης, παρόλο που ήπια έκπτωση της ακοής 
βρέθηκε και σε άτομα με φυσιολογική απλή ακτι-
νογραφία της αυχενικής μοίρας. Οι συγγραφείς 
συμπέραναν ότι ακόμα και ένας ήπιος ερεθισμός 
στα πλαίσια αρχόμενων εκφυλιστικών αλλοιώσε-

ων μπορεί να αυξήσει την τάση του συμπαθητικού 
συστήματος και να προκαλέσει τις παραπάνω δι-
αταραχές. Επίσης ο Hulse το 1994 συσχέτισε την 
έκπτωση της ακοής με τη λειτουργική ανεπάρκεια 
της ανώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης, γεγονός που προκύπτει και από την πα-
ρούσα έρευνα. Οι ασθενείς με λειτουργική ανε-
πάρκεια στα επίπεδα A0/1 – A2/3 και ελάττωση 
του εύρους κίνησης της αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης παρουσίασαν μονόπλευρη 
κυρίως έκπτωση της ακοής ήπιου ως μέτριου βαθ-
μού, η οποία ήταν μερικώς ή ολικώς αναστρέψιμη 
στην ομάδα Ι και ΙΙ. Πρόκειται για τους ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε παρεμβατικό πρόγραμμα κι-
νησιοθεραπείας, τόσο ενεργητικών όσο και παθη-
τικών ασκήσεων. Μετά το πέρας της θεραπευτι-
κής παρέμβασης αποκαταστάθηκε η λειτουργική 
ανεπάρκεια της αυχενικής μοίρας της σπονδυλι-
κής στήλης και η διαταραχή της ακοής. Στο ίδιο 
αποτέλεσμα κατάληξε και ο Hulse στο άρθρο που 
δημοσίευσε το 1994.

Η αποκατάσταση της ροής στις σπονδυλικές 
αρτηρίες των ατόμων των ομάδων Ι και ΙΙ με το 
πέρας του θεραπευτικού προγράμματος κινησι-
οθεραπείας μαρτυρεί την ευεργετική δράση του 
τελευταίου στην αποκατάσταση της ροής των 
σπονδυλικών αρτηριών, ωστόσο δεν στοιχειοθε-
τεί το ρόλο της τελευταίας στην αιτιοπαθογένεια 
της παροδικής και αιφνίδιας έκπτωσης της ακο-
ής των ασθενών. Το 2003 ο Jensen δημοσίευσε τα 
αποτελέσματά του από την εφαρμογή προγράμ-
ματος παθητικών χειρισμών σε δύο ασθενείς με 
σπονδυλοβασική ανεπάρκεια. Ο ερευνητής παρα-
τήρησε την αποκατάσταση της ροής στο καρωτι-
δικό σύστημα και τις σπονδυλικές αρτηρίες μετά 
την εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος 
και υπόθεσε ότι τα αποτελέσματά του πιθανότα-
τα απορρέουν από την επίδραση της κινησιοθε-
ραπείας της ΑΜΣΣ στον τόνο του συμπαθητικού 
συστήματος. 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 
και τη βιβλιογραφική συσχέτιση προκύπτει ότι 
στα πλαίσια της συμπτωματολογίας του αυχενι-
κού συνδρόμου εμφανίζονται συμπτώματα υπα-
κουσίας τα οποία είναι αναστρέψιμα με την εφαρ-
μογή παρεμβατικού προγράμματος κινησιοθερα-
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πείας αποτελούμενο από ενεργητικές ασκήσεις 
και διατάσεις. Επιπρόσθετα τα συμπτώματα αυτά 
εμφάνισαν ισχυρή συσχέτιση με τη λειτουργική 
ανεπάρκεια της αυχενικής μοίρας της σπονδυλι-
κής στήλης ιδίως στο επίπεδο Α0/1 - Α2/3 .

Abstract

Cervical Syndrome and Sudden Hearing Im-
pairment – Management by the Use of Mobili-
zation Physical Therapy.

Microulis G., Kiritsi Ol., Vrettakos Ar., Neno-
poulos Al., Chatzocos Ip.

Rehabilisation Center B' Hospital IΚΑ, Thessaloniki
B' Orth. Department Arist. University Thessaloniki

Introduction- Aim: The aim of this study is to 
investigate if people with cervical syndrome symp-
tomatology could present a sudden hearing impair-
ment, which is partially or totally reversible by the 
use of a proper mobilization physical therapy pro-
gram of the cervical spine.

Method: 200 patients with cervical syndrome 
symptoms participated in this prospective longitu-
dinal study. Of these 200 participants, 28 individu-
als (14 males and 14 females) were found as having 
cervical syndrome symptomatology and a subjec-
tive hearing impairment (Group I). Of the remain-
ing patients, 25 individuals were selected randomly 
(14 males and 11 females) to form Group II. In or-
der to check the credibility of the results, a “control 
group” of 40 individuals was included in the study. 
The individuals of Group I and II were subjected 
to comprehensive clinical-laboratory evaluation be-
fore and after the application of the kinetic physical 
therapy program.

Results: The reduction of hearing recorded in in-
dividuals with cervical syndrome symptomatology 
(Group I), was statistically significant compared to 
that of the “control group”. The reduction of hearing 
on individuals with cervical syndrome symptoms 
correlated to the reduction of the range of motion 
in the cervical spine region and to the functional 

deficiency at the levels A0/1- A2/3. After the ap-
plication of the mobilization physical therapy pro-
gram, the recorded tone audiometry results of the 
individuals in Group I and II differed significantly 
from their preliminary results.

Conclusion: According to our outcome, it can be 
deduced that within the symptomatology of the cer-
vical syndrome, hearing reduction symptoms could 
emerge, which are reversible with the application of 
a mobilization physical therapy management pro-
gram on the cervical spine.

      
key words:  ΑΜΣΣ (mobilization physical therapy, 

hearing impairment, cervical spine 
functional defficiency).
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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα 
της χρήσης του long gamma nail στην αντιμετώπιση δύσκολων 
καταγμάτων στην υποτροχαντήρια περιοχή. Δέκα εννέα ασθενείς 
με ίσο αριθμό καταγμάτων αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά με long 
gamma nail μεταξύ 1998-2007. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 75 έτη, ενώ εννέα 
εξ αυτών ήταν γυναίκες. Αντιμετωπίσθηκαν τρία παθολογικά κα-
τάγματα από μεταστατικό όγκο στην υποτροχαντήρια περιοχή και 
ένα επαπειλούμενο,11 υποτροχαντήρια και τέσσερα διαϋποτροχα-
ντήρια. Σε διάστημα παρακολούθησης 68 εβδομάδων κατά μέσο 
όρο οι τέσσερις ασθενείς με το παθολογικό κάταγμα αποβίωσαν 
στα δύο πρώτα χρόνια μετεγχειρητικά. Όλα τα κατάγματα, εκτός 
από ένα, πωρώθηκαν μεταξύ 3-6 μηνών με μέσο όρο 4. 3 μήνες. 
Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές όπως επιφανειακή ή εν τω βάθει 
λοίμωξη, πώρωση σε πλημμελή θέση, καθυστερημένη πώρωση ή 
δυσκαμψία γειτονικών αρθρώσεων. Παρατηρήθηκε μία ψευδάρ-
θρωση με θραύση της περιφερικής βίδας που αντιμετωπίσθηκε με 
long gamma nail μεγαλύτερης διαμέτρου. Θεωρούμε ότι η χρή-
ση του long gamma nail στην αντιμετώπιση των καταγμάτων της 
υποτροχαντήριας περιοχής είναι μια αξιόπιστη μέθοδος με πολύ 
καλά λειτουργικά αποτελέσματα και χαμηλό ποσοστό επιπλοκών. 

Η χρήση του long gamma nail 
στην αντιμετώπιση των καταγμά-
των υποτροχαντήριας περιοχής

Αναστασόπουλος Η.(1)

Παράσχου Σ.(1)

Ρόσσας Χ.(2)

Παπαπάνος Α.(2) 
Αλεξόπουλος Ι.(2)
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          Γ.Ν,Αγρινίου Λέξεις ευρετηρίου: υποτροχαντήρια κατάγματα, long gamma nail



Εισαγωγή

Υποτροχαντήρια κατάγματα ορίζονται αυτά 
που εντοπίζονται στην περιοχή από τον ελάσσο-
να τροχαντήρα και περιφερικότερα μέχρι το όριο 
του εγγύς και άνω μέσου τεταρτημορίου της δι-
άφυσης του μηριαίου, περίπου πέντε εκατοστά 
κάτω από τον ελάσσονα τροχαντήρα (Wheeless 
1996). Τα υποτροχαντήρια κατάγματα συμβαί-
νουν συνήθως σε ηλικιωμένους ασθενείς με 
οστεοπόρωση έπειτα από άσκηση βίας χαμηλής 
ενέργειας αλλά εμφανίζονται και σε νέους έπειτα 
από άσκηση βίας υψηλής ενέργειας. Στην περιοχή 
αυτή είναι συχνά και τα παθολογικά κατάγματα 
λόγω μεταστατικών όγκων (Van Doorn, Stapert 
2000). Τα υποτροχαντήρια κατάγματα είναι πιο 
σπάνια από τα αυτά του εγγύς μηριαίου με υψη-
λό ποσοστό θνησιμότητας κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους μετά τον τραυματισμό (Robinson 
et al 2005). Το κεντρικό τμήμα του κατάγματος 
λόγω της δράσης των απαγωγών μυών, των έξω 
στροφέων μυών και του λαγονοψοίτη μύ, παρε-
κτοπίζεται σε θέση απαγωγής, κάμψης και έξω 
στροφής δυσκολεύοντας την ανάταξη και την 
αντιμετώπισή του αφού συχνά το κάταγμα είναι 
σπειροειδές ή συντριπτικό με λύση της συνέχει-
ας του έσω φλοιού (Pascarella et al 2002). Υπάρ-
χουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης όπως του 

Fielding,του Seinsheimer και του Russel-Taylor 
(Mostofi 2006). Σκοπός της εργασίας είναι να δεί-
ξουμε ότι ανεξάρτητα από τον τύπο του κατάγ-
ματος, η αντιμετώπιση των υποτροχαντηρίων κα-
ταγμάτων με τη χρήση ενδομυελικού ήλου τύπου 
long gamma nail είναι μια ασφαλής και αξιόπιστη 
μέθοδος με χαμηλή εμφάνιση επιπλοκών και υψη-
λό ποσοστό πώρωσης (Sailer et al 2000). 

Υλικό-Μέθοδος

Από το 1998 εώς το 2007 αντιμετωπίσθηκαν 19 
κατάγματα υποτροχαντήριας περιοχής με ενδο-
μυελική ήλωση τύπου long gamma nail. Η ηλικία 
των ασθενών κυμάνθηκε από 42-89 έτη με μέσο 
όρο ηλικίας τα 75 έτη. Δέκα ήταν άνδρες και εν-
νέα γυναίκες, ενώ η κάκωση αφορούσε στο δεξιό 
ισχίο σε 13 ασθενείς και στο αριστερό σε έξι. Εξ 
αυτών 11 ήταν υποτροχαντήρια κατάγματα, τέσ-
σερα διαϋποτροχαντήρια, τρία παθολογικά (με 
ιστορικό Ca ήπατος, Ca χοληδόχου κύστεως και 
Ca μαστού αντίστοιχα, εικ. 1), ενώ ένα ήταν επα-
πειλούμενο σε έδαφος μονήρους πλασματοκυτώ-
ματος. Όλα αντιμετωπίσθηκαν με ενδομυελική 
ήλωση τύπου long gamma nail. Σε κρεβάτι ηλώ-
σεως γινόταν τομή 3-4 εκατοστών κεντρικά της 
κορυφής του μείζονα τροχαντήρα και ανεύρεση 
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Εικόνα 1: α)Παθολογικό υποτροχαντήριο κάταγμα ΑΡ 
μηριαίου επί εδάφους μεταστατικού όγκου. β)Ενδομυ-
ελική στατική ήλωση με long gamma nail. Ο ασθενής 

αποβίωσε έξι μήνες μετεγχειρητικά. 

α β
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α

β

γ

Εικόνα 2: α)Υποτροχαντήριο κάταγμα ΔΕ μηριαίου. β)
Ενδομυελική ήλωση με long gamma nail. γ) τέσσερις 
μήνες μετεγχειρητικά παρατηρείται πώρωση του κα-

τάγματος. 
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α

β

γ

Εικόνα 3: α)Υποτροχαντήριο κάταγμα ΔΕ μηριαίου. β)
Ενδομυελική ήλωση με long gamma nail. γ) 4. 5 μήνες 
μετεγχειρητικά διακρίνεται πώρωση του κατάγματος. 



αυτής. Διάνοιξη οπής στο σημείο εισόδου, κλει-
στή δίοδος του οδηγού δια του κατάγματος και 
ακτινοσκοπικός έλεγχος της θέσης αυτού με δύο 
λήψεις, πλάγια και προσθιοπίσθια. Μετά το γλυ-
φανισμό που γινόταν με ιδιαίτερη προσοχή στην 
εστία του κατάγματος ακολουθούσε η εισαγωγή 
του ήλου χωρίς τη χρήση σφυριού. Μετά την αφαί-
ρεση του οδηγού ακολουθούσε ακτινοσκοπικός 
έλεγχος του άνω πέρατος του μηριαίου με στό-
χο η προέκταση της κεντρικής οπής να βρίσκεται 
στο κάτω τριτημόριο του αυχένα στην προσθιοπί-
σθια ακτινογραφία για αποφυγή του φαινομένου 
διάσχισης της  μηριαίας κεφαλής. Ακολουθούσε η 
αφαίρεση του αρχικού οδηγού και η χρήση νέου 
για την τοποθέτηση του ολισθαίνοντος ήλου υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο με πρώτο στόχο την κε-
ντρική θέση του ήλου τόσο στην προσθιοπίσθια 
όσο και στην πλάγια λήψη ενώ δευτερευόντως 
μας ενδιάφερε η απόσταση του άκρου του από το 
υποχόνδριο να είναι περίπου ένα εκατοστό. Τέλος 
τοποθετείτο η περιφερική βίδα με ελεύθερη σκό-
πευση (Εικ. 2,3). 

Η προφυλακτική αντιβιωτική αγωγή περιλάμ-
βανε τη χορήγηση κεφαλοσπορίνης δύο ώρες 
προεγχειρητικά μέχρι και τη 2η μετεγχειρητική 
ημέρα. Η προφυλακτική αντιθρομβωτική αγωγή 
ξεκινούσε με την είσοδο του ασθενή με μια ηπα-
ρίνη χαμηλού μοριακού βάρους μέχρι την 45η με-
τεγχειρητική ημέρα. Ουροκαθετήρας τοποθετείτο 
αμέσως με την εισαγωγή του ασθενή και αφαιρεί-
το το δυνατό γρηγορότερα. Ο μέσος όρος παρα-
μονής στο Νοσοκομείο ήταν επτά ημέρες. Στους 
ασθενείς συστήθηκε μερική φόρτιση άμεσα με-
τεγχειρητικά η οποία μετατράπηκε σε πλήρη μετά 
6-8 εβδομάδες ανάλογα με το βάρος του ασθενή, 
το βαθμό οστεοπόρωσης και τη συντριπτικότητα 
του κατάγματος. Οι ασθενείς παρακολουθήθη-
καν ανά διαστήματα τεσσάρων εβδομάδων τόσο 
ακτινολογικά όσο και κλινικά μέχρι την πώρωση 
του κατάγματος.  Ακτινολογικά γινόταν εκτίμηση  
της προόδου της πώρωσης και της  διατήρησης 
του άξονα (ύπαρξη παραμόρφωσης σε βλαισότη-
τα, ραιβότητα, στροφή ή βράχυνση του σκέλους). 
Κλινικά εξεταζόταν εάν υπήρχε πόνος στο σημείο 
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Εικόνα 4: α,β) Υποτροχαντήρια κατάγματα που αντιμετωπίσθηκαν με long gamma nail. Παρατηρείται η θραύση 
φρέζας στην περιοχή της περιφερικής οπής. γ) Θραύση περιφερικής βίδας που οδήγησε σε ψευδάρθρωση. Ο ασθενής 

υποβλήθηκε σε επιτυχή αναθεώρηση με ήλο μεγαλύτερης διαμέτρου. 
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του κατάγματος και επώδυνος περιορισμός των 
κινήσεων των παρακείμενων αρθρώσεων. Κατά 
τη δωδεκαετή παρακολούθηση (μέσος όρος 5. 7 
έτη) πώρωση επιτεύχθηκε σε όλα τα κατάγματα, 
πλην ενός, μεταξύ 3-6 μηνών, μέσος όρος 4. 3 μή-
νες. Οι τέσσερις ασθενείς με τα μεταστατικά πα-
θολογικά κατάγματα αποβίωσαν στα δύο πρώτα 
χρόνια μετά την εγχείρηση. Σε κανέναν ασθενή 
δεν παρατηρήθηκε επιφανειακή ή εν τω βάθει 
λοίμωξη, πώρωση σε πλημμελή θέση, καθυστερη-
μένη πώρωση ή δυσκαμψία γειτονικών αρθρώσε-
ων. Δεν παρατηρήθηκαν επίσης γενικές επιπλοκές 
όπως ουρολοίμωξη, φλεβοθρόμβωση ή πνευμονι-
κή εμβολή. Παρατηρήθηκαν όμως κατάκλιση σε 
έναν ασθενή που αντιμετωπίσθηκε από πλαστικό 
χειρουργό, ψευδάρθρωση με θραύση περιφερικής 
βίδας σε έναν ασθενή που υποβλήθηκε σε αναθε-
ώρηση του long gamma nail με ήλο μεγαλύτερης 
διαμέτρου και, τέλος, θραύση φρέζας κατά την 
προσπάθεια τοποθέτησης περιφερικής βίδας σε 
δύο ασθενείς που δεν επηρέασε το τελικό αποτέ-
λεσμα (Εικ. 4). 

 

Συζήτηση

Η χρήση του long gamma nail ενδείκνυται στην 
αντιμετώπιση σύνθετων καταγμάτων του άνω πέ-
ρατος του μηριαίου και της διάφυσης, παθολογι-
κών ή επαπειλούμενων υποτροχαντηρίων καταγ-
μάτων (Stapert et al 1993, Di Puccio et al 1997, 
Dubrana et al 2002, Samsani et al 2003)όπως επί-
σης υψηλών και χαμηλών υποτροχαντηρίων, δι-
αϋποτροχαντήριων καταγμάτων (D’ Angelo et al 
2000, Barquet et al 2000, Pelet et al 2001) αλλά και 
διεγχειρητικών καταγμάτων της διάφυσης του μη-
ριαίου κατά την ήλωση με short gamma nail (Van 
Doorn, Stapert 2000, Cheng et al 2005, 2006). Εί-
ναι κλειστή μέθοδος σταθερής οστεοσύνθεσης 
με χειρουργική τομή πέντε εκατοστών κεντρικά 
του μείζονα τροχαντήρα και πύλη εισόδου στην 
κορυφή αυτού (Moholkar et al 2004). Αρκετοί 
συγγραφείς θεωρούν  ότι η τοποθέτηση μιας και 
μόνο περιφερικής βίδας είναι αρκετή για την πε-
ριφερική σταθεροποίηση (Cheng et al 2005). Πλε-
ονεκτήματα της μεθόδου στα χέρια έμπειρου χει-

ρουργού εκτός της άμεσης κινητοποίησης είναι ο 
μικρός χειρουργικός χρόνος, το μικρό χειρουργι-
κό τραύμα, το καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα, 
η μικρή σχετικά απώλεια αίματος (Edwards et al 
2000), η μικρότερη καταστροφή των ιστών, τα 
υψηλά ποσοστά πώρωσης του κατάγματος και η 
μικρή συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης (Jiang et al 
2007) σε σχέση με άλλες τεχνικές αντιμετώπισης.  
Η κλειστή δίοδος του οδηγού και του ενδομυελι-
κού ήλου ελαχιστοποιεί το ποσοστό των πιθανών 
επιπλοκών ενώ επιτρέπει την άμεση κινητοποίη-
ση του ασθενή και τη μερική φόρτιση ακόμη και 
σε οστεοπορωτικούς ασθενείς (Borens et al 2004). 
Επιπλοκές που μπορεί να συμβούν αν και σπάνιες 
είναι η πώρωση σε πλημμελή θέση, η καθυστερη-
μένη πώρωση και η ψευδάρθρωση (Bredbenner 
et al 2005). Το πιο αδύναμο σημείο είναι η οπή 
διόδου της κεφαλικής βίδας (Alvarez et al 2004). 
Επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος κατάγματος της 
πρόσθιας επιφάνειας του περιφερικού τμήματος 
του μηριαίου κατά τη βίαιη τοποθέτηση του ήλου 
(Ostrum, Levy 2005). Η διάσχιση του αυχένα που 
συνοδεύεται από ψευδάρθρωση είναι σπάνια, ενώ 
συχνή επιπλοκή είναι ο πόνος στην περιοχή του 
τροχαντήρα (Hesse, Gachter 2004). Η θραύση 
του ήλου συνήθως σχετίζεται με την καθυστέρη-
ση της αντιμετώπισης της ψευδάρθρωσης λόγω 
καταπόνησης του ήλου και συνύπαρξης οστικού 
ελλείμματος. Διεγχειρητικό κάταγμα μπορεί να 
συμβεί κατά την τοποθέτηση της περιφερικής βί-
δας ιδίως σε οστεοπορωτικά οστά (Pervez, Parker 
2001). Άλλες επιπλοκές είναι η επιφανειακή και εν 
τω βάθει λοίμωξη, η λοίμωξη του ουροποιητικού, 
η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και η πνευμονική 
εμβολή (Hotz et al 1999, Buhl et al 2000). 

Θεωρούμε ότι η χρήση του long gamma nail 
στην αντιμετώπιση των καταγμάτων της υποτρο-
χαντήριας περιοχής είναι μια αξιόπιστη μέθοδος 
με πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα και χα-
μηλό ποσοστό επιπλοκών.

Abstract

The use of long gamma-nail on fractures of 
subtrochanteric area. 
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Anastasopoulos H (1), Paraschou S (1), Rossas H (2), 
Papapanos A  (2), Alexopoulos J (2), Karanikolas A (1).

 (1)A' Orthopeadic Department-Kilkis General 
Hospital
 (2)Orthopeadic Department-Agrinio General 
Hospital 

The aim of this study is to present the results of 
the use of long gamma-nail on difficult fractures of 
subtrochanteric area. Nineteen patients with equal 
number of fractures treated surgically with long 
gamma-nail between 1998 and 2007 were reviewed. 
Mean patient age was 75 years, nine of them were 
females. The cause was pathologic fracture due to 
metastatic tumor in peritrochanteric area in four 
patients, subtrochanteric fracture in 11 and inter-
subtrochanteric in four patients. In an averaged fol-
low up of 68 months four patients with metastatic 
tumor died within the first two postoperative years.  
All fractures except four one united within an av-
erage of 4. 3 months (range 3-6 months). We did 
not observe any major or minor complications such 
as superficial or deep infections, malunion, delay 
union, or restriction of motion of adjacent joints. 
There was one non union with breakage of the dis-
tal screw revised with a new long γ-nail of larger 
diameter. 

We consider that long gamma-nail is an accept-
able method of treatment for difficult  fractures of  
subtrochanteric area with good functional results 
and low rate of complications. 

Key words:  subtrochanteric fracture, long gamma 
nail
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Περίληψη

Παρουσιάζεται περίπτωση άνδρα ηλικίας 30 ετών, χωρίς ιστο-
ρικό κάκωσης, με διάχυτο και χρόνιο άλγος του δεξιού γόνατος. 
Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
επασβεστωμένης βλάβης στην περιοχή του έσω διαμερίσματος του 
γόνατος. Στόν έλεγχο με μαγνητική τομογραφία διαπιστώθηκε 
περιγεγραμμένο μόρφωμα στο οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου, 
συμβατό με μηνισκικό οστάριο. Κατά την αρθροσκόπηση βρέθη-
καν τα εξής: 

α) μηνισκικό οστάριο στο οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου και 
β) χόνδρινη βλάβη του έσω μηριαίου κονδύλου. Έγιναν αφαίρεση 
του μηνισκικού οσταρίου και τρυπανισμοί της χόνδρινης βλάβης. 
Τα συμπτώματα  αποδόθηκαν στη βλάβη του χόνδρου και όχι στο 
οστάριο διότι λόγω της εντόπισής του δεν εμπόδιζε την κίνηση του 
γόνατος. Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα τα μηνισκικά οστά-
ρια είναι συνήθως ασυμπτωματικά, συχνότερα στο οπίσθιο κέρας 
του έσω μηνίσκου και η εξέταση εκλογής για το διαχωρισμό τους 
από ελεύθερα οστεοχόνδρινα ή οστικά τεμάχια είναι η μαγνητική 
τομογραφία γόνατος.

Μηνισκικό οστάριο.
Αναφορά μιας περίπτωσης

Δρ. Καραθανάσης Αλέξανδρος
Σταυριανός Γεώργιος
Αθανασιάδου Ελευθερία

Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Θεσσαλονίκη Λέξεις ευρετηρίου: μηνισκικό οστάριο, αρθροσκόπηση γόνατος.



Εισαγωγή

Τα ενδομηνισκικά οστάρια συχνά συγχέονται 
με ελεύθερα οστέϊνα ή οστεοχόνδρινα ενδαρθρι-
κά τεμάχια. Η προέλευσή τους δεν έχει διευκρι-
νισθεί παρ’ όλο που υπάρχουν διάφορες θεωρίες. 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται περίπτωση 
νέου άνδρα με συνοδό βλάβη του έσω μηριαίου 
κονδύλου και άτυπη συμπτωματολογία.

Περιγραφή περίπτωσης

Άνδρας ασθενής ηλικίας 30 ετών προσέρχεται 
με αναφερόμενη γοναλγία στην οπίσθια επιφά-
νεια του δεξιού γόνατος από τριετίας. Τους τελευ-
ταίους οκτώ μήνες το άλγος εντοπίζεται στον άνω 
πόλο της επιγονατίδος που προκαλεί στον ασθε-
νή δυσχέρεια στη βάδιση και στην κίνηση του γό-
νατος. Ο ασθενής δεν αναφέρει κάκωση του γό-
νατος, ούτε επεισόδιο υδράρθρου. Ασχολείται με 
body building τα τελευταία επτά χρόνια. Κατά την 
κλινική εξέταση διαπιστώθηκε μικρή ευαισθησία 
στην πίεση στον άνω πόλο της επιγονατίδος και 
έλλειμα κάμψης 15ο και έκτασης 10ο. Οι δοκιμα-
σίες Mc Murray και Apley ήταν αρνητικές καθώς 
επίσης και οι δοκιμασίες ελέγχου ακεραιότητας 
των χιαστών συνδέσμων. Στην προσθιοπίσθια και 
πλάγια ακτινογραφία διαπιστώθηκε επασβεστω-
μένη βλάβη στην περιοχή του έσω διαμερίσματος 
του γόνατος (εικ. 1).

Κατά τον έλεγχο με μαγνητική τομογραφία 
απεικονίζεται στη βάση του οπισθίου κέρατος 
του έσω μηνίσκου περιγεγραμμένο μόρφωμα δια-
μέτρου έξι mm με ενδιάμεση ένταση σήματος στις 
ακολουθίες T1W, χαμηλή στην Τ2 και FaT, SaT 
συμβατό με μηνισκικό οστάριο (εικ. 2). 

Τα υπόλοιπα στοιχεία του γόνατος απεικονίζο-
νται φυσιολογικά. Λόγω εμμονής των ενοχλημά-
των προχωρήσαμε σε αρθροσκόπηση του δεξιού 
γόνατος όπου διαπιστώθηκαν: 

α) μηνισκικό οστάριο στο οπίσθιο κέρας του 
έσω μηνίσκου και 

β) χόνδρινη βλάβη του έσω μηριαίου κονδύλου 
(εικ. 3).

Κατά την αρθροσκόπηση στο οπίσθιο κέρας του 

έσω μηνίσκου διαπιστώθηκε πάχυνση αυτού. Με 
την υποψία για ύπαρξη μηνισκικού οσταρίου (από 
την MRI) έγινε μικρή τομή με την αρθροσκοπική 
λαβίδα και αποκαλύφθηκε εντός του μηνίσκου 
μόρφωμα σκληρό με υφή οστίτη ιστού που το πε-
ρίβαλε τμήμα μηνίσκου (εικ. 4). 

Το μόρφωμα είχε διάμετρο έξι χιλιοστόμετρα 
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Εικόνα 1: Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία όπου 
φαίνεται επασβεστωμένη βλάβη στο έσω διαμέρισμα του 

γόνατος



και η αφαίρεσή του έγινε σε υγιή όρια μηνίσκου 
(εικ. 5). 

Ακολούθησε ομαλοποίηση του υπόλοιπου μη-
νίσκου και τρυπανισμοί της χόνδρινης βλάβης. 
Τοποθετήθηκε παροχέτευση κενού και ο μετεγ-
χειρητικός ακτινολογικός έλεγχος κατάδειξε την 
πλήρη αφαίρεση του οσταρίου. Από την ιστολογι-
κή εξέταση τεμαχίων που αφαιρέθηκαν επιβεβαι-
ώθηκε ότι πρόκειται για οστίτη ιστό.

Τα συμπτώματα του ασθενούς αποδόθηκαν στη 
χόνδρινη βλάβη που υπήρχε και όχι στο μηνισκικό 
οστάριο διότι λόγω της θέσης του δεν εμπόδιζε 
την κίνηση του γόνατος και δεν υπήρχαν χόνδρι-
νες βλάβες (εκ τριβής) ούτε στο μηριαίο ούτε στην 
κνήμη. Ο ασθενής παραμένει ελεύθερος ενοχλη-
μάτων, με καλή κίνηση του γόνατος τρεις μήνες 
μετά το χειρουργείο και συνεχίζει γλυκοζαμίνη 
από το στόμα.
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Εικόνα 2: Εικόνες μαγνητικής τομογραφίας (πλάγια και κατά μέτωπο) όπου διακρίνεται η ενδομηνισκική θέση 
του οσταρίου

Εικόνα 3: Χόνδρινη βλάβη του έσω μηριαίου κονδύ-
λου κατά την αρθροσκόπηση

Εικόνα 4: Αρθροσκοπική εικόνα του οσταρίου που πε-
ριβάλλεται από μηνίσκο στην οπίσθια γωνία του έσω 

μηνίσκου



Συζήτηση

Πρώτη αναφορά για οστεοποίηση του μηνίσκου 
έγινε το 1921 από τον Pearson (1921). Η ύπαρξη 
μηνισκικού οσταρίου για πρώτη φορά αναφέρε-
ται στην Αγγλική βιβλιογραφία το 1934 από τους 
Burrows (1934) και Watson-Jones (1934). Ανακοί-
νωση τριών περιπτώσεων με μηνισκικό οστάριο, 
για πρώτη φορά, στη διεθνή βιβλιογραφία από 
Έλληνες Ορθοπαιδικούς γίνεται το 1972 από τους 
Symeonides και Ioannides (1972). Έχουν περιγρα-
φεί διεθνώς 53 περιπτώσεις, από τις οποίες στις 
28 υπήρχε ιστορικό κάκωσης. Από όλες τις περι-
πτώσεις μόνο σε τρεις το οστάριο βρισκόταν στον 
έξω μηνίσκο (Prabhudesai V et al. 2003). 

Τα μηνισκικά οστάρια (ΜΟ) έχουν περιγραφεί 
ως φυσιολογικά ευρήματα σε κατοικίδιες γάτες, 
τρωκτικά και στις τίγρεις της Βεγγάλης (Ganey et 
al, 1994). Η αιτία ύπαρξης των μηνισκικών οστα-
ρίων δεν είναι γνωστή και έχουν προταθεί διάφο-
ρες θεωρίες:

 α) τα ΜΟ αποτελούν μια υπολειμματική εμβρυ-
ϊκή κατασκευή όπως αυτά που βρίσκονται φυσιο-
λογικά σε διάφορα ζώα (Conforty, Lotem  1979). 

β) πρόκειται για κατάγματα οστού με προέλευ-
ση από την κνήμη που εισχωρούν στο μηνίσκο 
(Richmond, Sarno 1988 & Berg 1991).

γ) είναι αποτέλεσμα ετερότοπης οστεοποίησης 
μετά από ένα τραυματικό γεγονός (Glass 1975, 
Mariani, Puddu 1981) και

δ) πρόκειται για ένα εκφυλιστικό φαινόμε-

νο όπου μια βλεννώδης εκφύλιση του μηνίσκου 
αντικαθίσταται από οστό (Harris 1934).

Για το μηχανισμό δημιουργίας των ΜΟ οι Oda 
et al.(1975) δέχονται ότι οι μικρορήξεις του μηνί-
σκου προωθούν την υαλινοποίηση των ινών του 
συνδετικού ιστού με ταυτόχρονη ανάπτυξη ακα-
νόνιστης νεοαγγείωσης. Αυτό θεωρούν και την 
αιτία μετάπλασης του ινώδη χόνδρου σε υαλοει-
δή χόνδρο και μετέπειτα σε ωρίμανση των χον-
δροκυττάρων σε οστεοκύτταρα.

Έχει προταθεί ένας διαχωρισμός των ΜΟ από 
τον Weaver et al. (1942) σε δύο τύπους, έναν 
πρωτοπαθή που δημιουργείται από τραύμα ή εκ-
φύλιση του μηνίσκου και έναν δευτεροπαθή όπου 
το ΜΟ προϋπάρχει (Weaver 1942). Η συνήθης 
θέση εντόπισης των ΜΟ είναι η βάση του οπι-
σθίου κέρατος του έσω μηνίσκου και εξαιρετικά 
σπάνια η πρόσθια γωνία του έξω μηνίσκου (Van 
Breuseghem  et al. 2003). Οι απλές ακτινογρα-
φίες βοηθούν στη διάγνωση αλλά δεν μπορούν 
να διακρίνουν τα ΜΟ από ελεύθερα ενδαρθρικά 
σώματα. Η MRI είναι η εξέταση εκλογής η οποία 
διαχωρίζει σαφώς την ενδομηνισκική ύπαρξη του 
οσταρίου από άλλα ενδαρθρικά σώματα. Επίσης 
μπορούμε να διακρίνουμε και διάφορες άλλες 
ενδοαρθρικές βλάβες όπως ρήξεις μηνίσκων, συν-
δέσμων ή βλάβες του χόνδρου γεγονός που μας 
βοηθά στη λήψη της απόφασης όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση του ασθενούς (Tuite et al. 1995,  
Schnarkowski et al. 1995).

Το αρθρογράφημα και το CT-αρθρογράφημα 
καταδεικνύουν σαφώς την ύπαρξη του οσταρίου 
εντός του μηνίσκου αλλά υπάρχει το πρόβλημα της 
παρακέντησης της άρθρωσης και της έκθεσης του 
ασθενή στην ακτινοβολία (Carlo Martinoli et al. 
2000).

Τα ΜΟ είναι συνήθως ασυμπτωματικά και ανα-
καλύπτονται τυχαία μετά από ρήξη του μηνίσκου 
ή άλλη βλάβη του γόνατος. Παρ’ όλο που θα ήταν 
αναμενόμενο ένα επεισόδιο εμπλοκής του γόνατος 
λόγω ύπαρξης ενδαρθρικού σώματος αυτό απουσι-
άζει. Μπορεί να υπάρχει άλγος και οίδημα του γό-
νατος όταν το οστάριο είναι συμπτωματικό χωρίς 
όμως το ΜΟ να ασκεί πίεση στο μηριαίο κόνδυλο 
ή στην κνήμη και αποδίδεται συνήθως στη ύπαρξη 
θυλακίτιδας (Takatomo Mine et al. 2003). 
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Εικόνα 5: Κατά την αφαίρεση του οσταρίου όπου 
διακρίνεται σαφέστερα η οστική υφή του



Η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται. Μερικοί 
ερευνητές προτείνουν χειρουργική θεραπεία σε 
κάθε περίπτωση ενώ άλλοι είναι περισσότερο συ-
ντηρητικοί και προτείνουν αντιμετώπιση με ακι-
νητοποίηση και αντιφλεγμονώδη (Rosen 1958,  
Bernstein 1976).

Εμείς προτιμήσαμε την αφαίρεση του ΜΟ αρ-
θροσκοπικά εφόσον υπήρχε συμπτωματολογία 
έστω και άτυπη, με χρόνια γοναλγία, και επιλέ-
ξαμε την αρθροσκόπηση για διαγνωστικούς αλλά 
και  για θεραπευτικούς σκοπούς.

Abstract

Meniscal ossicle
Case Report

Dr. Alexandros Karathanasis, George Stavri-
anos, Eleutheria Athanasiadou

AGIOS LOUKAS Hospital, Department of Or-
thopaedics, Thessaloniki, Greece

We present the case of a 30 year old man with no 
history of a knee trauma, however suffering from 
diffuse and chronic pain on the right knee. The rou-
tine x-rays showed a calcified lesion in the medial 
area of the knee. We procceded to a MRI control 
and a internal formation was found in the poste-
rior horn of the medial meniscus, similar to menis-
cal ossicle. The arthroscopic inspection showed the 
following: a) a meniscal ossicle in the posterior horn 
of the meniscus and b) cartilage damage of the me-
dial femur. The meniscal ossicle was extracted and 
drilling were applied on the cartilage damage. The 
symptoms were attributed to the damage of the car-
tilage and not to the ossicle because its localization 
did not prevent the movement of the knee. Accord-
ing to the international literature, the meniscal os-
sicles are usually asymptomatic as well as more fre-
quent in the posterior horn of the medial meniscus 
and the MRI examination of the knee is necessary 
in order to be diagnosed and distinguished from 
chondrocalcinosis and free loose bodies.

key words:  meniscal ossicle, knee arthroscopy
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