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Περίληψη

Το φάσμα των τραυματισμών της περιοχής της ΤΜΑ μπορεί 
να περιλαμβάνει από απλές συνδεσμικές κακώσεις χωρίς αστά-
θεια μέχρι εξαρθρήματα με κατάγματα των μεταταρσίων και των 
οστών του ταρσού. Η έγκαιρη διάγνωση, η ακριβής εκτίμηση της 
ενδεχόμενης αστάθειας και η σωστή θεραπεία, είναι σημαντικοί 
παράγοντες για την αποφυγή μόνιμης δυσλειτουργίας του άκρου 
ποδός που είναι δυνατόν να προκύψει από ανεπαρκή αντιμετώπι-
ση. Όταν η παραμόρφωση είναι εμφανής η διάγνωση είναι σχετι-
κά εύκολη, στους πολυτραυματίες, όμως, όπως και σε κακώσεις 
χωρίς σημαντική παρεκτόπιση η διάγνωση μπορεί να διαλάθει ή 
να καθυστερήσει σε σημαντικό ποσοστό. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 
αναγνώριση των ασταθών κακώσεων με το δεδομένο ότι δεν υπάρ-
χει καμία αμφιβολία ότι αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
ανατομική ανάταξη και οστεοσύνθεση. Οι σταθερές κακώσεις 
μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με την προϋπόθεση ότι 
θα ακολουθήσει επανέλεγχος για τον αποκλεισμό υποκρυπτόμε-
νης αστάθειας. 

Κακώσεις της Τάρσο-Μεταταρ-
σίου (Λισφρανκείου) αρθρώσεως 
του άκρου ποδός

Κ.Σ. Μπλατσούκας
Ε. Μπαμπουρδά
Γ.Ι. Δρόσος
Δ-Α Βερέττας

Πανεπιστημιακό Γενικό
 Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης Λέξεις ευρετηρίου: πόδι, κακώσεις ΤΜΤ άρθρωσης.



Eισαγωγή

Η Ταρσoμετατάρσιος άρθρωση (ΤΜΑ) του 
άκρου ποδός ονομάστηκε και Λισφράνκειος άρ-
θρωση από το όνομα του Γάλλου χειρουργού του 
στρατού του Ναπολέοντος, Lisfranc, ο οποίος πε-
ριέγραψε τους ακρωτηριασμούς στο επίπεδο αυ-
τής της άρθρωσης (Cassebaum 1963). Κατάγμα-
τα-εξαρθρήματα αυτής της άρθρωσης με αγγειακή 
επιπλοκή που οδηγούσε σε ακρωτηριασμό ήταν 
σχετικά συχνοί τραυματισμοί εκείνη την εποχή, 
στους ιππείς λόγω εμπλοκής του άκρου ποδός 
στον αναβολέα κατά την πτώση του αναβάτη.

Σήμερα αυτές οι κακώσεις δεν είναι συχνές και 
υπολογίζονται σε λιγότερο από 0.2% των καταγ-
μάτων που αντιμετωπίζονται ετησίως, και μάλι-
στα οι περισσότερες από αυτές παρατηρούνται σε 
πολυτραυματίες (Myerson 1989).

Το φάσμα των τραυματισμών της περιοχής της 
ΤΜΑ μπορεί να περιλαμβάνει από απλές συνδε-
σμικές κακώσεις χωρίς αστάθεια μέχρι εξαρθρή-
ματα με κατάγματα των μεταταρσίων και των 
οστών του ταρσού (Thompson and Mormino 
2003, Early 2006). 

Η έγκαιρη διάγνωση, η ακριβής εκτίμηση της 
ενδεχόμενης αστάθειας και η σωστή θεραπεία, εί-
ναι σημαντικοί παράγοντες για την αποφυγή μό-
νιμης δυσλειτουργίας του άκρου ποδός που είναι 
δυνατόν να προκύψει από ανεπαρκή αντιμετώπι-
ση (Sangeorzan et al 1990, Early 2006). 

Ανατομία - Λειτουργική Ανατομική

Η ταρσομετατάρσιος άρθρωση του άκρου ποδός 
σχηματίζεται από τη βάση των πέντε μεταταρσί-
ων, τα τρία σφηνοειδή και το κυβοειδές οστό. Το 
έσω, μέσο και έξω σφηνοειδές αρθρώνονται με τη 
βάση του 1ου, 2ου και 3ου μεταταρσίου αντίστοιχα 
ενώ το κυβοειδές με τη βάση του 4ου και 5ου μετα-
ταρσίου (de Palma et al 1997). 

Η σταθερότητα της άρθρωσης εξασφαλίζεται 
από ενδογενείς παράγοντες (οστικές και συνδε-
σμικές διαμορφώσεις) αλλά και από εξωγενείς 
παράγοντες (μυο-τενόντιοι και περιτονίες). 

Όσον αφορά στις οστικές διαμορφώσεις στο 

μετωπιαίο επίπεδο, η βάση του δευτέρου μετα-
ταρσίου, είναι ‘εμβυθισμένη’ και ‘μπλοκαρισμένη’ 
μεταξύ του έσω και έξω σφηνοειδούς οστού (κατά 
1 εκατοστό σε σχέση με τη βάση του 1ου ΜΤ και 
0.5 εκατοστά σε σχέση με τη βάση του 3ου MT). 
και έτσι εμποδίζει τη μετατόπιση των μεταταρσί-
ων σε αυτό το επίπεδο (de Palma et al 1997). 

Στο οβελιαίο επίπεδο, οι τραπεζοειδείς βάσεις 
των μεταταρσίων σχηματίζουν ΄Ρωμαϊκή αψίδα’ 
με την κυρτή όψη ραχιαία εμποδίζοντας τη μετα-
τόπισή τους πελματιαία (de Palma et al 1997).

Από συνδεσμικής πλευράς, το πελματιαίο συν-
δεσμικό σύστημα είναι ισχυρό σε αντίθεση με το 
αντίστοιχο στη ραχιαία επιφάνεια που είναι σχε-
τικά ασθενές (de Palma et al 1997). Ενώ οι βάσεις 
των τεσσάρων έξω μεταταρσίων συνδέονται με-
ταξύ τους με ισχυρό εγκάρσιο συνδεσμικό σύστη-
μα δεν συμβαίνει το ίδιο μεταξύ 1ου και 2ου με απο-
τέλεσμα την χαλαρή σύνδεση της βάσης του 1ου 
με τα υπόλοιπα μετατάρσια (de Palma et al 1997). 
Αντιθέτως η βάση του 2ου μεταταρσίου, συνδέε-
ται με το έσω σφηνοειδές με ισχυρό σύνδεσμο, το 
σύνδεσμο του Lisfranc (de Palma et al 1997).

Εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν στη 
σταθερότητα της άρθρωσης είναι, ο τένοντας του 
Προσθίου Κνημιαίου που καταφύεται στη βάση 
του 1ου μεταταρσίου, ο τένοντας του Μακρού Πε-
ρονιαίου που έχει διπλή κατάφυση: στη βάση του 
1ου ΜΤ (πελματιαία προς το 2ο ΜΤ) και στο έσω 
σφηνοειδές (πελματιαία), και η Πελματιαία περι-
τονία (de Palma et al 1997). 

Από πλευράς κίνησης στο οβελιαίο επίπεδο, 
φυσιολογικά παρατηρείται μικρού βαθμού κίνηση 
στην ταρσομετατάρσιο άρθρωση. Το μεγαλύτερο 
εύρος κίνησης παρουσιάζει το 5ο ΜΤ (περίπου 
10.2 μοίρες ραχιαία–πελματιαία ) και προχωρώ-
ντας προοδευτικά προς το 2ο ΜΤ αυτό το εύρος 
ελαττώνεται (το 4ο ΜΤ 9.6 μοίρες, το 3ο ΜΤ 1.6 
μοίρες). Το 2ο ΜΤ παρουσιάζει τη μικρότερη κί-
νηση (0.6 μοίρες) και το 1ο ΜΤ μεγαλύτερη (3.5 
μοίρες) (Ouzounian and Shereff 1989). Σε σχέση 
με τη μέση γραμμή του άκρου ποδός, το 1ο και 
5ο μετατάρσιο μπορούν να κάνουν και απαγωγή 
(Ouzounian and Shereff 1989). 

Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η ρα-
χιαία του ποδός αρτηρία διέρχεται ραχιαία και 
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Εικόνα 1. Τύπος Α. Ολική ανακολουθία 
με μετατόπιση και των πέντε μεταταρσί-

ων προς την ίδια πλευρά. 
Τύπος Β. Μερική ανακολουθία με μετα-

τόπιση των έσω ή έξω μεταταρσίων.
Τύπος Γ. Αποκλίνων τύπος με διαχωρισμό 

των μεταταρσίων. (Σχεδιασμός με βάση 
την πηγή: Quene E, Kuss E. Etude sur 

les lukations ave Metatarse du Diastasis 
entre le 1er et le 2e metatasien. Rev Chir 

1909;39:1–72).

Εικόνα 2. Ταξινόμηση Hardcastle 

(1982). Type A: Ολική ανακολουθία 

(total incongruity), (1) Οβελιαία, (2) 

Μετωπιαία. Type B: Μερική ανακο-

λουθία (partial incongruity): (3) Έσω, 

(4), (5) Έξω. Type C: Αποκλίνουσα 

ανακολουθία (divergent incongruity) 

(6), (7) Ολική, (8) Μερική. (Σχεδια-

σμός με βάση την πηγή: Hardcastle 

PH, Reschauer R, Kutscha-Lissberg 

E, Schoffman W. Injuries to the 

tarsometatarsal joint: Incidence, 

classification and treatment. J Bone 

Joint Surg 1982;64B:349-56).



ανακάμπτει πελματιαία μεταξύ της βάσεως του 
1ου και 2ου μεταταρσίου. Λόγω αυτής της θέσεως 
είναι πιθανή η μετατραυματική εμπλοκή της με 
αποτέλεσμα την ισχαιμία του άκρου ποδός ή τη 
διεγχειρητική βλάβη.

Αίτια τραυματισμού

1. Τραυματισμοί Υψηλής Ενέργειας: Περίπου 
τα 2/3 των περιπτώσεων έχουν σαν αιτία τραυ-
ματισμούς υψηλής ενέργειας όπως, τροχαία ή 
εργατικά ατυχήματα ή πτώση από μεγάλο ύψος 
(Hardcastle et al 1982, Arntz and Hansen 1988, 
Myerson 1989, Vuori and Aro 1993, Kuo et al 
2000).

2. Τραυματισμοί Χαμηλής Ενέργειας: Το 1/3 
των περιπτώσεων έχει σαν αιτία, τραυματισμούς 

χαμηλής ενέργειας όπως πτώση ή χαμηλής ενέρ-
γειας κάκωση σε αθλητές (Hardcastle et al 1982, 
Arntz and Hansen 1988, Myerson 1989, Vuori 
and Aro 1993, Kuo et al 2000).

Μηχανισμός κάκωσης

Ο μηχανισμός της κάκωσης μπορεί να είναι Έμ-
μεσος ή Άμεσος. 

1. Έμμεσος μηχανισμός κάκωσης 
Οι κακώσεις αυτές είναι οι πιο συχνές (Hardcastle 

et al 1982, Vuori and Aro 1993, Curtis et al 1993) 
και οι δύο βασικοί μηχανισμοί είναι:

α. Αξονική φόρτιση και πελματιαία κάμψη. Ο 
βασικός μηχανισμός της κάκωσης είναι η εφαρ-
μογή αξονικής φόρτισης σε συνδυασμό με πελ-
ματιαία κάμψη του άκρου ποδός. Επιπρόσθετα 
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Εικόνα 3. Τύπος Α: Ολική ανακολουθία με μετατόπιση και των πέντε μεταταρσίων προς την ίδια πλευρά. (1) και 
(2) προεγχειρητικές ακτινογραφίες. (3), (4), (5) μετεγχειρητικές ακτινογραφίες μετά από ανοικτή ανάταξη και στα-

θεροποίηση με βελόνες Kirschner. 
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Εικόνα 4. Τύπος Β: Μερική ανακολουθία με μετατόπιση του 1ου μεταταρσίου. (1), (2) Προεγχειρητικές ακτινογρα-
φίες. (3), (4) μετεγχειρητικές ακτινογραφίες μετά από ανοικτή ανάταξη και σταθεροποίηση με βελόνες Kirschner.

στοιχεία στροφής, είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
πέραν του τραυματισμού της Λισφρανκείου και 
κατάγματα των οστών του ταρσού (κυβοειδές, 
σφηνοειδή και σκαφοειδές), καθώς και κατάγματα 
των μεταταρσίων ή εξαρθρήματα των μετατάρσιο-
φαλαγγικών αρθρώσεων.

β. Στροφή-απαγωγή: Η δύναμη είναι στροφική 
σε συνδυασμό με απαγωγή του προσθίου άκρου 
ποδός (παρόμοιος μηχανισμός με την εμπλοκή 
του άκρου ποδός στον αναβολέα στους ιππείς 
κατά την πτώση). Σήμερα αυτές οι κακώσεις είναι 
συχνές σε τροχαία ατυχήματα, ή κατά τη διάρκεια 
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αθλητικών δραστηριοτήτων. 
2. Άμεση κάκωση: Οι κακώσεις αυτές είναι λι-

γότερο συχνές αλλά η πρόγνωση είναι χειρότε-
ρη (Myerson et al 1986, Wiss et al 1987) Η δύ-
ναμη ασκείται στη ραχιαία επιφάνεια του ποδός 
ως άμεση πλήξη και η μετατόπιση-παρεκτόπιση 
των μεταταρσίων γίνεται προς διάφορες θέσεις 
ανάλογα με το σημείο εφαρμογής της δυνάμεως 
(Hardcastle et al 1982, Myerson et al 1986, Wiss et 
al 1987, Vuori and Aro 1993). Συχνά συνυπάρχει 
βλάβη του δέρματος και των μαλακών μορίων της 
περιοχής, κλινική εικόνα ισχαιμίας και όχι σπάνια 
παρατηρείται και σύνδρομο διαμερίσματος .

Παρά το γεγονός ότι είναι γνωστοί οι μηχανι-
σμοί αυτών των κακώσεων, δεν είναι δυνατόν με 
βάση τις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες σειρές να 
συσχετιστεί άμεσα ο τύπος της κάκωσης ο οποίος 
προκύπτει με ένα συγκεκριμένο μηχανισμό (Early 
2006).

Διάγνωση

1. Κλινική εικόνα
Η κλινική διάγνωση στις κακώσεις υψηλής 

ενέργειας ή από σύνθλιψη είναι εύκολη γιατί η 
παραμόρφωση είναι εμφανής. Παρατηρείται οί-
δημα και ευαισθησία στην περιοχή και ενδεχομέ-
νως και ανοικτή βλάβη του δέρματος. Η ραχιαία 

αρτηρία του ποδός συνήθως δεν ψηλαφάται λόγω 
του οιδήματος. 

Σε σχετικά πολλές όμως περιπτώσεις η διά-
γνωση μπορεί να διαλάθει ή να καθυστερήσει 
σε σημαντικό ποσοστό (μέχρι 20%) (Arntz et al 
1988, Kuo et al 2000) είτε επειδή η παραμόρφωση 
δεν είναι εμφανής (όπως συμβαίνει σε χαμηλής 
ενέργειας τραυματισμούς), είτε επειδή πρόκειται 
για πολυτραυματία ασθενή με άλλους σοβαρούς 
τραυματισμούς οι οποίοι αποσπούν την προσοχή 
μας (Faciszewski and Burks 1990, Lattermann et 
al 2007).

Σε ασθενείς με κακώσεις χωρίς παρεκτόπιση 
παρατηρείται άλγος κατά τη φόρτιση, ευαισθη-
σία με την ψηλάφηση της άρθρωσης, άλγος κατά 
την παθητική ραχιαία κάμψη των μεταταρσίων 
με ταυτόχρονη απαγωγή (Faciszewski and Burks 
1990, Curtis et al 1993, Early 2006, Lattermann et 
al 2007). Επίσης πιέζοντας την κεφαλή του 2ου ΜΤ 
από πελματιαία προς ραχιαία κατεύθυνση εκλύει 
πόνο στην περιοχή της Λισφρανκείου άρθρωσης 
(Trevino and Kodros 1995). Η εμφάνιση πελματι-
αίας εκχύμωσης μετά από μερικές ημέρες θεωρεί-
ται παθογνωμονικό σημείο (Wilson 1972, Ross et 
al 1996, Lattermann et al 2007, Early 2006).

2. Ο ακτινολογικός έλεγχος περιλαμβάνει (α) 
την πρόσθιο-οπίσθια προβολή με την οποία ελέγ-
χουμε την ευθυγράμμιση της έξω επιφάνειας του 
1ου σφηνοειδούς με τη βάση του 1ου ΜΤ και των 

Εικόνα 5. Τύπος Β: Μερική ανακολουθία με μετατόπιση του 1ου μεταταρσίου. (1), (2) Προεγχειρητικές ακτινογρα-
φίες. (3) διεγχειρητική εικόνα μετά από κλειστή ανάταξη και διαδερμική σταθεροποίηση με βελόνες Kirschner. 
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έσω ορίων της βάσης του 2ου ΜΤ με το 2ο σφηνο-
ειδές, (β) τη λοξή προβολή του άκρου ποδός (με 
έσω στροφή 30 μοιρών) στην οποία είναι εμφανής 
η ευθυγράμμιση της έσω επιφάνειας του 3ου ΜΤ 
με την έξω επιφάνεια του σφηνοειδούς, και της 
έσω επιφάνεια της βάσης του 4ου ΜΤ με την έσω 
επιφάνεια του κυβοειδούς (Stein 1983) και (γ) την 
πλάγια προβολή με την οποία ελέγχεται η σχέση 
της ραχιαίας επιφάνειας της βάσης του 1ου ΜΤ με 
το έσω σφηνοειδές (Faciszewski and Burks 1990, 
Lattermann et al 2007).

Σε ασθενείς με φυσιολογικές αρχικές ακτινο-
γραφίες αλλά με υποψία συνδεσμικής κάκωσης 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες οι ακτινογραφίες υπό 
φόρτιση ή ακτινογραφίες υπό τάση (stress views) 
με απαγωγή του άκρου ποδός (Curtis et al 1993, 
Coss et al 1998).

Σε κακώσεις στις οποίες η αστάθεια δεν είναι 
προφανής μελέτη της βάσης του 2ου ΜΤ στην 

προσθιοπίσθια προβολή και η σχέση του 4ου ΜΤ 
με το κυβοειδές στη λοξή προβολή είναι οι κα-
λύτεροι δείκτες για να χαρακτηριστεί ένας τραυ-
ματισμός ασταθής (Faciszewski and Burks 1990, 
Early 2006). Διαγνωστικά ακτινολογικά ευρήμα-
τα αστάθειας είναι η διεύρυνση του διαστήματος 
μεταξύ της βάσεως του 1ου και 2ου μεταταρσίων 
(απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιοστών), (Coss 
et al 1998, Potter et al 1998), μικρό οστεοχόνδρι-
νο κάταγμα της έσω επιφανείας της βάσεως του 
2ου μεταταρσίου ή του έσω σφηνοειδούς οστού 
(Myerson et al 1986). 

Η αξονική τομογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
σε περιπτώσεις που υπάρχει η υποψία αστάθειας 
για τη διάγνωση της διεύρυνσης μεταξύ 1ου και 2ου 
ΜΤ και μικρού οστεοχόνδρινου κατάγματος της 
έσω επιφανείας της βάσεως του 2ου μεταταρσίου 
ή του έσω σφηνοειδούς οστού (Goiney et al 1985, 
Lu et al 1997, Preidler et al 1999), όπως επίσης και 

Εικόνα 6. Τύπος Α: Ολική ανακολουθία. (1), (2), (3) και (4) Απλές ακτινογραφίες στις οποίες είναι εμφανές το κά-
ταγμα του αυχένα του 2ου ΜΤ και το κάταγμα της βάσεως του 3ου ΜΤ με παρεκτόπιση του περιφερικού τμήματος 

ραχιαία. (5) Ο έλεγχος με Αξονική Τομογραφία ανέδειξε τα κατάγματα στη βάση των 1ου-4ου ΜΤ. (6), (7) Διεγχειρη-
τικές ακτινογραφίες μετά από ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με κοχλίες και βελόνη Kirschner.  
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για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό (Thompson 
and Mormino 2003). 

Η μαγνητική τομογραφία αν και είναι πιο ευ-
αίσθητη από τις απλές ακτινογραφίες στον εντο-
πισμό των ρήξεων των συνδέσμων και στη διά-
γνωση μικρών καταγμάτων φαίνεται να υστερεί 
σε σχέση με την αξονική τομογραφία και έτσι δεν 
χρησιμοποιείται συχνά (Preidler et al 1999).

Ταξινόμηση

Η αρχική ταξινόμηση αυτών των κακώσεων έγι-
νε από τους Quene and Κuss το 1909 (Quene and 
Κuss 1909) (Εικ. 1), η οποία είναι χρησιμοποιείται 
έως και σήμερα και αποτελείται από τους τρεις 
παρακάτω τύπους:

Τύπος Α: Ολική ανακολουθία με μετατόπιση και 

των πέντε μεταταρσίων προς την ίδια πλευρά.
Τύπος Β: Μερική ανακολουθία με μετατόπιση 

των έσω ή έξω μεταταρσίων.
Τύπος Γ: Αποκλίνων τύπος με διαχωρισμό των 

μεταταρσίων.
Ακολούθησαν και άλλες περισσότερο λεπτομε-

ρείς αλλά και πιο περίπλοκες ταξινομήσεις με πιο 
γνωστές αυτή των Hardcastle και συν. (Hardcastle 
et al 1982) (Εικ. 2), των Myerson και συν. (Myerson 
et al 1986) και της ΑΟ/ΟΤΑ (Müller et al 1990).

Καμία από τις υπάρχουσες ταξινομήσεις δεν 
υπολογίζει τις κακώσεις χωρίς παρεκτόπιση ή 
τα συνοδά κατάγματα και έτσι δυστυχώς κανένα 
σύστημα ταξινόμησης δεν σχετίζεται με τον εν-
δεικνυόμενο τρόπο αντιμετώπισης και δεν έχει 
προγνωστικό χαρακτήρα όσον αφορά στο αποτέ-
λεσμα (Early 2006).

Εικόνα 7. Τύπος Β: Μερική ανακολουθία με μετατόπιση των τεσσάρων έξω μεταταρσίων σε πολυτραυματία ασθενή. 
(1), (2), (3) αρχικές ακτινογραφίες. (4), (5) πώρωση σε πλημμελή θέση μετά από συντηρητική αντιμετώπιση. 
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Συνοδά κατάγματα των μεταταρσίων ή εξαρ-
θρήματα των μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώ-
σεων δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται κλινικά ή 
ακτινολογικά (Myerson 1989). Τέτοιες συνδυα-
σμένες κακώσεις προκαλούν τμηματική αστάθεια 
(floating metatarsal) και θα πρέπει να αντιμετω-
πίζονται συγχρόνως (English 1964, Rabin 1996, 
Myerson 1989, Drosos et. al 2000).

Στην πράξη θα προτείναμε οι κακώσεις της ΤΜΑ 
να ταξινομούνται αρχικά ως ασταθείς ή σταθερές, 
να ακολουθεί η ταξινόμηση με βάση κάποιο από 
τα παραπάνω συστήματα και τέλος να αναφέρο-
νται και τυχόν συνυπάρχουσες οστικές κακώσεις 
των ΜΤ, σφηνοειδών και κυβοειδούς.

Θεραπεία

Ο σκοπός της θεραπευτικής αγωγής θα πρέπει 
να είναι το ‘‘σταθερό, ανώδυνο, σε πελματιαία 
κάμψη πόδι’’ (Arnz et al 1988).

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι 
απόψεις διίστανται όσον αφορά στην ενδεδειγμέ-
νη μέθoδo αντιμετώπισης αυτών των κακώσεων, 
όμως υπάρχει oμoφωνία για την αναγκαιότητα 
επίτευξης πλήρους ανατομικής αποκατάστασης.

1. Χρόνος αντιμετώπισης

α. Επείγουσα αντιμετώπιση: Κατάγματα-ε-
ξαρθρήματα της Λισφρανκείου άρθρωσης με αγ-
γειακή διαταραχή, με συνοδές ανοικτές βλάβες του 
δέρματος και των μαλακών μορίων, ή με σύνδρομο 
διαμερίσματος, απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση.

β. Συνήθης αντιμετώπιση: Η αρχική αντιμετώ-
πιση περιλαμβάνει ακινητοποίηση με νάρθηκα και 
ανάρροπη θέση με ταυτόχρονη παρακολούθηση 
για σύνδρομο διαμερίσματος. Όταν το οίδημα 
υποχωρήσει, ακολουθεί η οριστική αντιμετώπιση 
της κάκωσης (Myerson et al 1989).

2. Τρόπος αντιμετώπισης

α. Συντηρητική αντιμετώπιση
Η συντηρητική αντιμετώπιση συνιστάται σε 

σταθερές κακώσεις χωρίς παρεκτόπιση (διά-

στρεμμα) (Hardcastle et al 1982, Arnz et al 1988, 
Myerson 1989, Early and Bucholz 1996) ή με δι-
άσταση μεταξύ της βάσεως του 1ου και 2ου ΜΤ 
μικρότερη των 2 χιλιοστών (Nunley and Vertullo 
2002, Lattermann et al 2007).

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει ακινητοποίηση 
με γύψινο κύλινδρο χωρίς φόρτιση για έξι εβδο-
μάδες τουλάχιστον. Συνιστάται ακτινολογικός 
επανέλεγχος με ακτινογραφίες υπό φόρτιση, στις 
10 ημέρες από την κάκωση για τον αποκλεισμό 
αστάθειας η οποία θα εκδηλωθεί καθυστερημέ-
να. 

Στις έξι εβδομάδες αρχίζει η σταδιακή φόρτιση 
αλλά η επάνοδος σε πλήρη δραστηριότητα και 
ιδιαίτερα σε αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να 
καθυστερεί μέχρι και τους 3-4 μήνες (Thompson 
and Mormino 2003).

Τελευταία ορισμένοι συγγραφείς προτείνουν 
έναρξη σταδιακής φόρτισης με κηδεμόνα από τη 
δεύτερη εβδομάδα μετά τον επανέλεγχο και εφό-
σον αρχίσουν να υποχωρούν τα έντονα συμπτώ-
ματα (Lattermann et al 2007).

Σε κακώσεις με παρεκτόπιση, παρά το γεγο-
νός ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί αρχικά ικα-
νοποιητική κλειστή ανάταξη (υπό ακτινολογικό 
έλεγχο) και συγκράτηση με γύψο, αυτή συνήθως 
‘‘χάνεται’’ μετά την υποχώρηση του οιδήματος 
(Myerson 1989).

 
β. Κλειστή ανάταξη και διαδερμική
     σταθεροποίηση

Κακώσεις με παρεκτόπιση που ανατάσσονται 
κλειστά υπό ακτινολογικό έλεγχο μπορούν να στα-
θεροποιηθούν διαδερμικά με βελόνες Kirschner 
ή κοχλίες (Hardcastle et al 1982, Myerson 1989). 
Οι πιθανότητες επιτυχίας αυτής της μεθόδoυ 
μειώνονται όταν υπάρχει παρεμβολή μαλακών 
μoρίων, σοβαρή συντριβή ή διάσταση των έσω 
και μέσου σφηνoειδoύς (Hardcastle et al 1982). 

γ. Ανοικτή ανάταξη και σταθεροποίηση

Η ανοικτή ανάταξη θεωρείται ως η καλύτερη 
μέθοδος αντιμετώπισης των κακώσεων της Λι-
σφρανκείου με παρεκτόπιση (Hardcastle et al 
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1982, Myerson et al 1986, Arnz et al 1988, Myerson 
1989, Kuo et al 2000, Thompson and Mormino 
2003, Lattermann et al 2007). 

Η ανοικτή ανάταξη επιτυγχάνεται μέσω δύο 
χειρουργικών τομών-προσπελάσεων. Μία υπε-
ράνω της βάσεως του 2ου μεταταρσίου και μία 
υπεράνω της βάσεως του 4ου μεταταρσίου. Δια 
μέσω της πρώτης προσπέλασης επιτυγχάνεται η 
ανάταξη των 1ου , 2ου και 3ου μεταταρσίων και δια 
μέσω της δεύτερης προσπέλασης των 4ου και 5ου 
μεταταρσίων. Το ‘‘κλειδί’’ όσον αφορά στην ανά-
ταξη, είτε αυτή είναι κλειστή είτε ανοικτή, είναι η 
βάση του δευτέρου μεταταρσίου, η οποία πρέπει 
να αναταχθεί και να σταθεροποιηθεί με το έσω 
σφηνοειδές. Ακολουθεί η ανάταξη και η σταθερο-
ποίηση του 1ου μεταταρσίου και ακολούθως των 
λοιπών μεταταρσίων.

Συνυπάρχοντα κατάγματα των οστών του ταρ-
σού ή κατάγματα-εξαρθρήματα των μεταταρσίων 
ή μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων αντιμετω-
πίζονται συγχρόνως.

Όσον αφορά στην επιλογή του τρόπου σταθε-
ροποίησης επίσης δεν υπάρχει ομοφωνία όσον 
αφορά στον τρόπο για την σταθεροποίηση της 
αρθρώσεως. Πειραματικά δεδομένα από μελέτες 
σε πτωματικά μοντέλα κακώσεων της Λισφραν-
κείου έχουν δείξει ότι η οστεοσύνθεση με κοχλίες 
είναι πιο δύσκαμπτη και πιο σταθερή από ότι με 
βελόνες Kirschner (Lee et al 2004). Η σταθερο-
ποίηση με βελόνες Kirschner έχει όμως το πλεο-
νέκτημα της εύκολης αφαίρεσης των υλικών αλλά 
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της φλεγμονής των 
βελονών (Thompson and Mormino 2003, Early 
2006). Η σταθεροποίηση με κοχλίες ενώ παρέχει 
μεγαλύτερη σταθερότητα, περικλείει τον κίνδυνο 
βλάβης του αρθρικού χόνδρου (γι’ αυτό συνιστά-
ται να αποφεύγεται η συμπίεση), της θραύσης 
των υλικών, ενώ ακόμη δεν έχει καθοριστεί με 
σαφήνεια ο ενδεδειγμένος ο χρόνος της αφαίρε-
σης των κοχλιών (Kuo et al 2000, Thompson and 
Mormino 2003, Early 2006).

Σε αμιγώς συνδεσμικές κακώσεις οι οποίες 
αντιμετωπίζονται χειρουργικά, πρόσφατες μελέ-
τες υποστηρίζουν την πρώϊμη αρθρόδεση έναντι 
της οστεοσύνθεσης (Coetzee and Ly 2007). 

Σε ανοικτές κακώσεις, μετά από τον χειρουργικό 

καθαρισμό ακολουθεί η σταθεροποίηση της άρ-
θρωσης με εξωτερική οστεοσύνθεση (Thompson 
and Mormino 2003, Chandran et al 2006). 

Μετεγχειρητική Αγωγή

Μετεγχειρητικά ο ασθενής παραμένει χωρίς 
φόρτιση με οπίσθιο νάρθηκα για έξι εβδομάδες. 
Οι βελόνες αφαιρούνται και ακολουθεί προοδευ-
τική φόρτιση με γύψινο κύλινδρο ή μπότα για 
4-6 εβδομάδες. Όσον αφορά στις περιπτώσεις 
που έχουν χρησιμοποιηθεί κοχλίες δεν υπάρχει 
ομοφωνία για το χρόνο έναρξης της φόρτισης 
όπως και για το χρόνο αφαίρεσης των κοχλιών, 
με τους περισσότερους να υποστηρίζουν την πλή-
ρη φόρτιση μετά την αφαίρεση των κοχλιών, τον 
3ο-4ο μήνα (Thompson and Mormino 2003, Early 
2006). 

Σε περιπτώσεις με ανοικτή βλάβη του δέρματος 
και των μαλακών μορίων καθώς και σε τραυμα-
τισμούς που εμφάνισαν σύνδρομο διαμερίσματος, 
ακολουθεί φροντίδα του τραύματος και ενδεχό-
μενοι χειρουργικοί καθαρισμοί μέχρι να γίνει σύ-
γκλιση ή κάλυψη με μόσχευμα σε δεύτερο χρόνο. 

Επιπλοκές

Ασταθείς κακώσεις οι οποίες δεν θα αντιμετω-
πιστούν σωστά έχουν σαν αποτέλεσμα την παρα-
μόρφωση σε βλαισότητα και πλατυποδία με επώ-
δυνη μετατραυτική αρθρίτιδα (Brunet and Wiley 
1987, Sangeorzan et al 1990).

Η μετατραυματική αρθρίτιδα είναι η πιο συχνή 
επιπλοκή μετά από ανάταξη και σταθεροποίηση 
σε σημαντικό ποσοστό των ασθενών (κατά μέσο 
όρο περίπου 20-25%) η οποία όμως δεν είναι πά-
ντα συμπτωματική (Myerson et al 1986, Arntz et 
al 1988, Kuo et al 2000). Η συχνότητα αυτή είναι 
πιο μικρή στις περιπτώσεις στις οποίες έχει επι-
τευχθεί ανατομική ανάταξη ενώ αυξάνει σημαντι-
κά στις περιπτώσεις που η ανάταξη είναι ατελής 
(Myerson et al 1986, Arntz et al 1988, Kuo et al 
2000). 

Άλλες επιπλοκές όπως η φλεγμονή, η θρόμβω-
ση δεν είναι συχνές (λιγότερο του 5%) (Myerson 
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et al 1986, Arntz et al 1988, Kuo et al 2000) ενώ 
η συχνότητα της θραύσης των κοχλιών ποικίλει 
από 2% έως 25% (Myerson et al 1986, Arntz et al 
1988, Kuo et al 2000).

Abstract

Injuries of Tarso-Metatarsal joints (Lisfranc).

Blatsoukas K.S., Babourda E., Drosos G.I., Ver-
ettas D.A.

University Hosipital Alexandroupolis

The spectrum of the injuries of the Tarsometatar-
sal area ranges from simple stable ligamentous inju-
ries to dislocations with fractures of the metatarsals 
and tarsal bones.

Prompt diagnosis, accurate evaluation of the sta-
bility and appropriate treatment are significant fac-
tors in order to avoid the functional disability as 
a result of inadequate treatment. Diagnosis is rela-
tively ease in cases with obvious deformity, but the 
injury can be missed or delayed in polytrauma pa-
tients and in cases with no significant displacement. 
The recognition of unstable injuries is important as 
they should be treated with anatomic reduction and 
fixation. Stable injuries can be treated conservative-
ly as long as patients’ re-evaluation is ensured in 
order to exclude a hidden instability.

key words: foot, Lisfranc joint’s injuries.
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