
Περίληψη

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι η παρουσίαση της 
υπερεικοσαετούς εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση του υπαστρα-
γαλικού εξαρθρήματος του ποδιού που αποτελεί σπάνια, αλλά 
όπως φαίνεται και μοιραία, κάκωση τουλάχιστον με τα σημερινά 
δεδομένα. 

Ασθενείς και μέθοδος. Από το Μάιο 1987 έως το Δεκέμβριο 
2007 αντιμετωπίσαμε εννέα ασθενείς (επτά άνδρες και δύο γυναί-
κες ηλικίας από 17 έως 68 ετών) με εξαρθρήματα ή κατάγματα-
εξαρθρήματα της υπαστραγαλικής, φερομένους ως πολυτραυμα-
τίες ή ως φέροντες πιθανή αγγειακή κάκωση στην περιοχή. Στο 
σύνολό τους ήταν θύματα τροχαίων ατυχημάτων οι έξι ως οδηγοί 
ή συνοδηγοί αυτοκινήτων και τρεις ως αναβάτες δικύκλων. Αντι-
μετωπίσθηκαν επειγόντως: έξι με κλειστή ανάταξη του εξαρθρή-
ματος ακολουθούμενη σε τρεις ασθενείς από κλειστή διεκβολή 
ήλων Steinmann υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, το ίδιο και οι επιπε-
πλεγμένες περιπτώσεις μετά την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του τραύματος. 

Αποτελέσματα. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν από την πρώ-
ιμη φάση της κάκωσής τους και παρακολουθούνται για διάστημα 
που κυμάνθηκε από ένα έως 21 έτη. Μακροπροθέσμως, αξιολογή-
θηκαν με βάση το υπολειμματικό άλγος-δυσκαμψία (τρεις ασθε-
νείς), την αστάθεια (δύο ασθενείς), την ανάγκη βοηθημάτων (ένας 
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ασθενής) και τη διενέργεια αρθροδεσίας λόγω βα-
ριάς μετατραυματικής αρθροπάθειας (ένας ασθε-
νής). Τα αποτελέσματα κρίνονται τρία ως πολύ 
καλά με μη λειτουργική δυσκαμψία του ποδιού, 
τρία καλά με μικρού βαθμού υπολειμματικό άλγος, 
δύο πτωχά με άλγος και μετατραυματική πλατυ-
ποδία και ένα πτωχό όπου απαιτήθηκε παναστρα-
γαλική αρθροδεσία. 

Συμπεράσματα. Το περιαστραγαλικό εξάρθρη-
μα είναι βαριά κάκωση με δυσμενή αποτελέσματα 
που οφείλονται στην απώλεια της ακεραιότητας 
των αρθρικών επιφανειών, στη συνδεσμική ανε-
πάρκεια της υπαστραγαλικής και σε προβλήματα 
των συνοδών τραυμάτων. Νευροαγγειακές κακώ-
σεις είναι σπάνιες. Τα πτωχά γενικώς αποτελέσμα-
τα καθιστούν την κάκωση μοιραία. 

Εισαγωγή
 
Τα εξαρθρήματα της υπαστραγαλικής άρθρω-

σης είναι σπάνιες κακώσεις του κάτω άκρου εί-
ναι πιο σωστό να ονομάζονται περιαστραγαλικά 
εξαρθρήματα του ποδιού (McKeever 1963). Προ-
καλούνται από έκθεση σε υψηλής κινητικής ενέρ-
γειας κακώσεις, όταν το ευρισκόμενο σε πελματι-
αίας κάμψη πόδι ωθείται ισχυρώς σε υπτιασμό, με 
αποτέλεσμα το έσω υπαστραγαλικό εξάρθρημα 
(Leitner 1954, Dunn 1974, Marsh et al 1995). Η 
συνηθέστερη παραλλαγή είναι το εσωτερικό υπα-
στραγαλικό εξάρθρημα με συχνότητα 85% ενώ το 
αντίστοιχο έξω είναι σπανιότερο και δυσχερέστε-
ρο στην αντιμετώπιση και αποτελεί περίπου το 
15% του συνόλου. Σπανιότερες παραλλαγές είναι 
το πρόσθιο και το οπίσθιο. Μεγάλος αριθμός των 
υπαστραγαλικών εξαρθρημάτων αποτελούν ανοι-
κτές κακώσεις με άλλοτε άλλης έκτασης αποκολ-
λήσεις μαλακών μορίων και βαθμού επικοινωνίας 
της εστίας τους με τον εξωτερικό κόσμο (Hurwitz 
1996, Goldner et al 1996, Milenkovic et al 2004). 
Ο μηχανισμός της κάκωσης οδηγεί σε τέλεια ρήξη 
των ισχυρών αστραγαλοπτερνικών συνδέσμων 
αλλά και των θυλακοσυνδεσμικών προσφύσεών 
τους επί των υπαστραγαλικών παρααρθρικών 
επιφανειών. Συχνά με τις κακώσεις αυτές συνυ-
πάρχουν κατάγματα του έξω και του οπισθίου 

φυμάτων του αστραγάλου λόγω της ιδιάζουσας 
αρχιτεκτονικής του οστού. Επιπρόσθετες κακώ-
σεις περιλαμβάνουν αποσπαστικά ενδαρθρικά 
κατάγματα από τις προς άλληλες συντασσόμενες 
αρθρικές επιφάνειες και αυτό συμβάλλει στα αρ-
νητικά μακροχρόνια αποτελέσματα από την πρό-
κληση μετατραυματικής αρθροπάθειας. Ο ακτι-
νολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τις κλασσικές 
προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες αλλά 
και λοξές του ποδιού προκειμένου να γίνει σω-
στή αξιολόγηση των κακώσεων. Όχι σπάνια είναι 
απαραίτητη η διενέργεια αξονικής τομογραφίας 
ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν ενδαρθρικά απολύμα-
τα και υποκρύπτονται κατάγματα του σώματος 
του αστραγάλου (DeLee και Curtis 1982, Marsh 
και Saltzman 1995). Απαιτείται γενική ή περιοχική 
αναισθησία με μυοχάλαση προκειμένου να απο-
φευχθούν οι επιπλέον κακώσεις των αρθρώσεων. 
Τα εξαρθρήματα αυτά μετά την ανάταξη είναι 
συνήθως ενδογενώς σταθερά εκτός αν υπάρχει 
παρεμβολή θυλακοσυνδεσμικών ή τενοντίων μα-
λακών μορίων ή ακόμη και αποσπασμένων οστι-
κών τεμαχίων (Bibbo et al 2001, 2003). Το 10-20% 
των κακώσεων είναι μη ανατάξιμες με κλειστές 
μεθόδους. Αυτό είναι αποτέλεσμα του μηχανι-
σμού κομβιοδόχης από πλευράς μαλακών μορίων 
γύρω από την κεφαλή του αστραγάλου ή μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα της ενσφήνωσης του κατάγ-
ματος. Στις περιπτώσεις αυτές η ανοιχτή ανάταξη 
καθίσταται αναγκαία. Σκοπός της παρακάτω ανα-
δρομικής μελέτης είναι η κατάθεση της δικής μας 
τεκμηριωμένης εμπειρίας από την αντιμετώπιση 
κακώσεων αυτού του τύπου κυρίως επί πολυτραυ-
ματιών και των αποτελεσμάτων που πετύχαμε.

Ασθενείς και μέθοδος

Κατά το χρονικό διάστημα από το Μάιο 1987 
έως και το Δεκέμβριο 2007 αντιμετωπίσαμε εν-
νέα ασθενείς με εξαρθρήματα ή κατάγματα-
εξαρθρήματα της υπαστραγαλικής, μονοσυστη-
ματικούς ή πολυτραυματίες που νοσηλεύθηκαν 
μέχρι την πλήρη αποθεραπεία τους. Οι ασθενείς 
στο σύνολό τους ήταν θύματα τροχαίων ατυχημά-
των οι έξι ως οδηγοί ή συνοδηγοί αυτοκινήτων και 
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οι τρεις ως αναβάτες δικύκλων. Ήταν επτά άνδρες 
και δύο γυναίκες ηλικίας από 17 έως 68 ετών, όλοι 
άτομα ενεργά. Αντιμετωπίσθηκαν επειγόντως. Οι 
κακώσεις της υπαστραγαλικής ήταν το πιο ηχη-
ρό κλινικό εύρημα που έφεραν κατά την εισαγω-
γή τους στο Νοσοκομείο μας και ταξινομήθηκαν 
αναλόγως προς την κατεύθυνση παρεκτόπισης 
του περιφερικού, όπως δείχνει ο πίνακας 1. 

Πίνακας 1.
 

Έσω 7

Έξω 1

Πρόσθιο -

Οπίσθιο 1

 Η ανάταξη του υπαστραγαλικού εξαρθρήματος 
ήταν κλειστή και επιτυγχανόταν με γενική αναι-
σθησία και μυοχάλαση προς διευκόλυνση των χει-
ρισμών (εικόνα 1). Τα κλειστά εξαρθρήματα ανα-
τάσσονταν αμέσως για να μειωθεί η πιθανότητα 
νέκρωσης του τεταμένου δέρματος πάνω από την 
κεφαλή του αστραγάλου (εικόνα 2). Η ταχύτητα 
ως προς την ανάληψη της κλειστής ανάταξης τη 
διευκόλυνε λόγω της μη ανάπτυξης μεγάλου οι-
δήματος. Η ανάταξη επιτυγχανόταν μετά από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

γενική αναισθησία που μεγιστοποιεί τη 1. 
μυϊκή χάλαση και ελαχιστοποιεί την κάκωση των 
αρθρικών επιφανειών κατά τους χειρισμούς.

κάμψη του γόνατος που αίρει την τάση 2. 
του αχίλλειου τένοντα και αυξάνει την κινητικό-
τητα της πτέρνας.

άσκηση ισχυρής έλξης κατά το διαμήκη 3. 
άξονα του ποδιού με άσκηση αντέκτασης στην 
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Εικόνα 1. - Έξω υπαστραγαλικό εξάρθρημα κλειστή ανάταξη και εφαρμογή γύψινου επιδέσμου.Εικόνα 1. - Έξω υπαστραγαλικό εξάρθρημα κλειστή ανάταξη και εφαρμογή γύψινου επιδέσμου.
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Εικόνα 2. - Διάταση του δέρματος πάνω από την κεφαλή του αστραγάλου.

Εικόνα 3. - Έσω ανοικτό υπαστραγαλικό εξάρθρημα. Υποβοήθηση της ανάταξης με βελόνες Steinmann.Εικόνα 3. - Έσω ανοικτό υπαστραγαλικό εξάρθρημα. Υποβοήθηση της ανάταξης με βελόνες Steinmann.

Εικόνα 2. - Διάταση του δέρματος πάνω από την κεφαλή του αστραγάλου.
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Εικόνα 4. - Έσω υπαστραγαλικό εξάρθρημα – η συνηθέστερη μορφή - κλειστή ανάταξη και εφαρμογή γύψινου επιδέσμου.

Εικόνα 5. - Έσω υπαστραγαλικό εξάρθρημα χειρουργηθέν, μετατραυματική μαγνητική τομογραφία.

Εικόνα 4. - Έσω υπαστραγαλικό εξάρθρημα – η συνηθέστερη μορφή - κλειστή ανάταξη και εφαρμογή γύψινου επιδέσμου.

Εικόνα 5. - Έσω υπαστραγαλικό εξάρθρημα χειρουργηθέν, μετατραυματική μαγνητική τομογραφία.
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περιοχή της κνήμης συνδυαζόμενη με την αρχική 
ενίσχυση της υπάρχουσας παραμόρφωσης (τον 
πρηνισμό για το έσω και τον υπτιασμό για το έξω) 
ακολουθούμενη από:

α.  Αναστροφή της παραμόρφωσης (υπτιασμό 
για το έσω και πρηνισμό για το έξω). 

β.  Άμεση δακτυλική πίεση πάνω από την κεφα-
λή του αστραγάλου για διευκόλυνση της ανά-
ταξης ακολουθούμενη από άσκηση έλξης. 

Η κλειστή ανάταξη ακολουθείτο από την αντί-
ληψη του ικανοποιητικού ήχου που συνοδεύει 
την επίτευξή της καθώς επανέρχονταν οι αρθρι-
κές επιφάνειες. Κατά την κλινική εξέταση γινό-
ταν αντιληπτή η αποκατάσταση του φυσιολογι-
κού περιγράμματος του ποδιού. Ακολουθούσε 
ακτινολογικός έλεγχος. Στις ακτινογραφίες μετά 
την ανάταξη αναζητιόταν πιθανά οστεοχόνδρινα 
κατάγματα από τα προς άλληλα συντασσόμενα 
οστά ή ακόμη και άλλα χαρακτηριστικά συνδε-
σμικής αστάθειας. Ο ακτινολογικός έλεγχος συ-
μπληρωνόταν με διενέργεια αξονικής τομογρα-
φίας. Σε δύο ασθενείς με χαρακτηριστικά συνδε-
σμικής βλάβης λόγω πτώσης της έσω επιμήκους 
καμάρας προχωρήσαμε στη διενέργεια μαγνητι-

κής τομογραφίας (εικόνα 3). Στους έξι από τους 
ασθενείς η αντιμετώπιση έγινε με κλειστή ανάτα-
ξη και εφαρμογή γύψινου επιδέσμου (Εικόνα 4). 
Σε τρεις από αυτούς η αστάθεια της κάκωσης επέ-
βαλε τη συγκράτηση των αναταγμένων στοιχείων 
με κλειστή διεκβολή βελονών Steinmann (εικόνα 
5). Ακολούθησε εφαρμογή γύψινου επιδέσμου 
για έξι τουλάχιστον εβδομάδες. 

Τρεις από τις κακώσεις της υπό συζήτηση σειράς 
ασθενών ήταν ανοικτές με εκτεταμένες αποκολ-
λήσεις μαλακών μορίων και απογύμνωση οστών 
και αρθρώσεων σε μεγάλη έκταση. Οι ανοικτές 
κακώσεις αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικώς με 
μηχανικό καθαρισμό με άφθονη έκπλυση ακο-
λουθούμενα από επιμελή χειρουργικό καθαρισμό. 
Ακολούθησε ατραυματική ανοικτή ανάταξη και 
συγκράτηση των στοιχείων του ή των εξαρθρημά-
των με τη βοήθεια βελονών Steinmann. Οι βελό-
νες αυτές δεν παρέμεναν για ολόκληρο το χρόνο 
της προστασίας της ανάταξης αλλά αφαιρούντο 
μετά παρέλευση διαστήματος 3-4 εβδομάδων. 

Η ανάταξη σε όλους τους ασθενείς προστατεύ-
τηκε με εφαρμογή κνημοποδικού γύψινου επιδέ-
σμου που διατηρήθηκε για τουλάχιστον έξι εβδο-

Εικόνα 6. - Παναστραγαλική αρθροδεσία επί βαρέος υπαστραγαλικού εξαρθρήματος. Εικόνα 6. - Παναστραγαλική αρθροδεσία επί βαρέος υπαστραγαλικού εξαρθρήματος. 
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μάδες. Στη συνέχεια μετά ακτινολογικό έλεγχο 
επιτρεπόταν η φόρτιση. Στους ασθενείς με επίμο-
να ενοχλήματα διενεργούσαμε παραπέρα έλεγχο 
με αξονικές αλλά και μαγνητικές τομογραφίες για 
τον καλύτερο έλεγχο των συμπαρομαρτουσών 
οστικών αλλά και συνδεσμικών κακώσεων. 

Αποτελέσματα 

Οι ασθενείς της μικρής αυτής σειράς επέζησαν 
των κακώσεών τους και παρακολουθήθηκαν από 
την πρώιμη φάση του τραυματισμού τους για 
χρόνο που κυμάνθηκε από ένα έως 21 έτη και 
πάντως μέχρι την αποθεραπεία τους και αποκα-
τάστασή τους. Συνεχίζουν να παρακολουθούνται 
μέχρι και σήμερα. Οι κακώσεις που περιγράφουμε 
ανήκουν στην ίδια ομάδα αλλά δεν ήταν της ίδιας 
βαρύτητας. Έτσι, δεν είναι αξιόπιστη η μεταξύ 
τους σύγκριση παρά τις ομοιότητες ως προς τον 
τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης. Τα αποτελέ-
σματα αξιολογήθηκαν με βάση του υπολειμματι-
κό άλγος, την αστάθεια, τη λειτουργική επάρκεια 
του ποδιού ιδιαίτερα κατά τη βάδιση σε ανώμα-
λο έδαφος την ανάγκη προσφυγής σε ορθωτικά 
βοηθήματα και τέλος την ανάγκη προσφυγής σε 
αρθροδεσία για όλους ή για μερικούς από τους 
παραπάνω λόγους. Ο πίνακας 2 που ακολουθεί 
δείχνει τις μερικές συχνότητες των ενοχλημάτων 
όπως εμφανίσθηκαν. 

Πίνακας 2.

Υπολειμματικό 
άλγος

3

Αστάθεια της 
υπαστραγαλικής 

2

Λειτουργική 
επάρκεια 
ποδιού 
ανώμαλο 
έδαφος

2

Ανάγκη χρήσης 
βοηθημάτων

1

Αρθροδεσία 1

Το υπολειμματικό άλγος που παρατηρήθηκε σε 
τρεις ασθενείς ήταν μέσα στο αναμενόμενο πλαί-
σιο και σύμφωνα με τη γνώση για την πορεία των 
ασθενών δεν οδήγησε σε αναζήτηση παραπέρα 
αντιμετώπισης. Η αστάθεια της υπαστραγαλικής 
που εκφράσθηκε με το αίσθημα απώλειας στήρι-
ξης σε δύο ασθενείς παρά την επιμονή της αντιμε-
τωπίσθηκε με απλές ασκήσεις ενδυνάμωσης των 
περονιαίων και συστάσεις για την προσοχή στην 
υπόδηση. Συστήθηκε χρήση σταθερών υποδημά-
των με καλή στήριξη στην περιοχή της πτέρνας. 
Στη χρήση βοηθημάτων υπερύψωσης και στήρι-
ξης της έσω επιμήκους ποδικής καμάρας προσέ-
φυγε μία ασθενής, η μεγαλύτερη ηλικιακά από 
όλους αυτούς τους ασθενείς με σχετική επιτυχία. 
Σε έναν ασθενή με πολλά οστικά απολύματα από 
αποσπάσεις των γειτονικών προς την πάσχουσα 
άρθρωση οστών οδηγηθήκαμε σε πρώιμη πα-
ναστραγαλική αρθροδεσία του ταρσού με καλά 
αποτελέσματα όσον αφορά στον έλεγχο του άλ-
γους (εικόνα 6). 

Συζήτηση

Η πρώτη καταγεγραμμένη μαρτυρία και διά-
κριση του υπαστραγαλικού εξαρθρήματος ανή-
κει στον Broca το 1852 (Broca 1853) που διέ-
κρινε τα υπαστραγαλικά εξαρθρήματα με βάση 
την παρεκτόπιση του ποδιού σε σχέση προς τον 
αστράγαλο ως έσω, έξω και οπίσθια. Λίγο αρ-
γότερα, το 1855, ο Malgaigne (Malgaigne 1855) 
πρόσθεσε και την παραλλαγή του πρόσθιου υπα-
στραγαλικού εξαρθρήματος. Όσον αφορά στις 
μερικές συχνότητες των επιμέρους παραλλαγών 
των υπαστραγαλικών εξαρθρημάτων με βάση την 
κατεύθυνση παρεκτόπισης το έσω θεωρείται συ-
χνότερο με συχνότητα που φθάνει στο 72% του 
συνόλου (εικόνα 4), ακολουθούμενο από το έξω 
με συχνότητα 22% και το πρόσθιο με συχνότητα 
1%. Ακόμη μικρότερη είναι η συχνότητα εμφάνι-
σης του οπισθίου υπαστραγαλικού εξαρθρήματος 
(Leitner 1954, DeLee 1982, Zimmer και Johnson 
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1989). Ο Shands (1928) αναφέρει ως πρωιμότερες 
αναφορές στο υπαστραγαλικό εξάρθρημα αυτές 
των Judcy (1811) και Dufaurets το 1811 ενώ η 
πρώτη αγγλοσαξονική αναφορά αποδίδεται από 
τον ίδιο στον Sir Astley Cooper (1815), ο οποίος 
το συμπεριέλαβε στο βιβλίο του επί της θεραπείας 
των καταγμάτων το 1826 (Cooper 1826). Ο ίδιος 
o Shands έκανε την ανασκόπηση των 138 περι-
πτώσεων ασθενών με υπαστραγαλικά εξαρθρή-
ματα που είχαν μέχρι τότε αναφερθεί στην προσι-
τή σε αυτόν βιβλιογραφία και αναφέρεται επίσης 
στις σχετικές συχνότητες των επιμέρους τύπων 
με κριτήριο τη φορά παρεκτόπισης ως εξής: έσω 
77 (55,4 %), έξω 46 (33,1%), οπίσθιο 10 (7,2%) και 
πρόσθιο 6 (4,3%).

 Τα υπαστραγαλικά εξαρθρήματα ανα-
φέρονται ως σπάνιες κακώσεις (Shands 1928, 
Smith 1937, Giannestras και Sammarco 1975) 
και αποτελούν κάτω από το 2% των εξαρθρημά-
των στο κάτω άκρο. Οι πάσχοντες είναι συνήθως 
μεσήλικοι άνδρες, όπως αναφέρει ο Heppenstall 
(Heppenstall et al 1980). Τα έσω υπαστραγαλικά 
εξαρθρήματα, όπως αναφέρθηκε ήδη, αποτελούν 

τη συχνότερη παραλλαγή και αυτή ήταν η δική 
μας παρατήρηση (Dunn 1974, Heppenstall et al 
1980). Όσον αφορά στην αποτίμηση της γενικής 
συχνότητας αποτέλεσαν συνολικώς περίπου το 
1% των εξαρθρημάτων που αντιμετωπίσαμε στο 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (9/815). 

 Η κλειστή ανάταξη του υπαστραγαλικού 
εξαρθρήματος είναι συνήθως επαρκής και η εσω-
τερική συγκράτηση θεωρείται ότι δεν προσφέρει. 
(McKeever 1963, DeLee και Curtis 1982). Η ανα-
φορά σε καθ’ έξιν ή υποτροπιάζοντα υπαστραγα-
λικά εξαρθρήματα είναι σπάνια και συνοδεύεται 
συνήθως από ειδικούς λόγους, όπως είναι η έκθε-
ση σε επαναλαμβανόμενες κακώσεις όπως είναι 
επί επαγγελματιών χορευτών και σύνδρομα γε-
νικευμένης χαλαρότητας των αρθρώσεων (Ehler 
– Danlos) (Larson 1957, Janssen και Kopta 1985, 
Verhaar 1990) ή όταν η ακινητοποίηση ήταν μικρό-
τερη από ότι θεωρήθηκε ως απαραίτητη (Zimmer 
και Johnson 1989). Αλλά και ο αυξημένος χρόνος 
ακινητοποίησης έχει οδηγήσει σε δυσκαμψία των 
αρθρώσεων και σε αντανακλαστικό σύνθετο επώ-
δυνο σύνδρομο (Christensen et al 1977). 

Σχήμα 1.- Η παρεμβολή του τένοντα του οπισθίου 
κνημιαίου μυός ως αίτιο αποτυχίας της συντηρητικής 

ανάταξης στο έξω υπαστραγαλικό εξάρθρημα 
(Leitner 1954) 

Σχήμα 2.- Η γραμμή που διαγράφει το μη ανατασσόμε-
νο συντηρητικώς έσω υπαστραγαλικό εξάρθρημα λόγω 
εμπλοκής των αρθρικών επιφανειών του αστραγάλου 

και του σκαφοειδούς (Buckingham WW: Subtalar 
dislocation of the foot J Trauma, 13: 759, 1973).
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Υπάρχει η αντίληψη ότι στο 10% των έσω υπα-
στραγαλικών και στο 10-20% των έξω η ανάταξη 
δεν μπορεί να επιτευχθεί με συντηρητικά μέσα 
(Leitner 1954, Heppenstall et al 1980, Taylor και 
Burke 1988, Krasin et al 2000). Στα αίτια παρε-
μπόδισης της συντηρητικής ανάταξης περιλαμβά-
νονται: η παρεμβολή μαλακών μορίων όπως ο τέ-
νοντας του οπισθίου κνημιαίου στο έξω εξάρθρη-
μα (Leitner 1954) (Σχήμα 1) και οστικών τεμαχίων 
που προέρχονται από οστικές αποσπάσεις από τα 
γύρω οστά αλλά και εμπλοκή αρθρικών επιφανει-
ών όπως η κεφαλή του αστραγάλου και το σκαφο-
ειδές (Buckingham 1973) (Σχήμα 2). Στους δικούς 
μας ασθενείς η ανοικτή ανάταξη επιβλήθηκε από 
τις αναγκαιότητες αντιμετώπισης του τραύματος 
και όχι από αντικειμενικές ανατομικές δυσκολίες 
κλειστής ανάταξης. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι εμ-
φανές ότι η αποκατάσταση τραυματιών με υπα-
στραγαλικό εξάρθρημα δεν είναι πάντοτε εύκολη. 
Ακόμη και στα ανεπίπλεκτα απλά έσω υπαστρα-
γαλικά εξαρθρήματα παρατηρείται δυσκαμψία 
της υπαστραγαλικής άρθρωσης με κύριο επακό-
λουθο τη δυσκολία βάδισης σε ανώμαλο έδαφος 
και άλγος στο πόδι συσχετιζόμενο με τις αλλαγές 
του καιρού (Smith 1937, Larson 1957, Grantham 
1964, Buckingham 1973, Bohay και Manoli 1995). 
Αυτή είναι και η δική μας παρατήρηση ανεξαρ-
τήτως τρόπου αντιμετώπισης των ασθενών. Ο 
Lancaster (Lancaster et al 1985) σε μια ανασκοπι-
κή του εργασία θεωρεί ότι η παρεμβολή μαλακών 
μορίων, οστικών τεμαχίων από εξωαρθρικά και 
ενδοαρθρικά κατάγματα και η οστική νέκρωση 
ιδιαίτερα του αστραγάλου, που άλλωστε είναι 
σπάνια σ’ αυτήν την κάκωση, αποτελούν αίτια 
κακού αποτελέσματος (Dunn 1974, Christensen 
et al 1977, Heppenstall et al 1980, Zimmer και 
Johnson 1989, Goldner et al 1995). Οι Goldner και 
συν (Goldner et al 1995) πιστεύουν ότι αυτά σχε-
τίζονται περισσότερο με το έξω υπαστραγαλικό 
εξάρθρημα όπου παρατηρήθηκαν επίσης σύνθετο 
αντανακλαστικό επώδυνο σύνδρομο (καυσαλγία) 
και πάρεση του κνημιαίου νεύρου λόγω διάτασης. 
Στο δικό μας υλικό δεν παρατηρήθηκαν αυτά τα 
φαινόμενα.

Η βαριά επώδυνη δυσκαμψία που απορρέει ως 

αποτέλεσμα των πιο δυσμενών περιπτώσεων σε 
ασθενείς με περιαστραγαλικά εξαρθρήματα του 
ποδιού αντιμετωπίζεται με αρθροδεσία. Εναλλα-
κτική στην παναστραγαλική αρθροδεσία μέθοδος 
είναι η επιλεκτική οπίσθια υπαστραγαλική αρ-
θροδεσία (Easley et al 2000, Rammelt et al 2004). 
Η δική μας εμπειρία δεν περιλαμβάνει αποτελέ-
σματα από αυτές τις αρθροδεσίες. 

Συμπερασματικώς, το περιαστραγαλικό εξάρ-
θρημα είναι βαριά τοπική κάκωση με δυσμενή 
μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτε-
λέσματα που οφείλονται στην απώλεια της ακε-
ραιότητας των αρθρικών επιφανειών, στη συν-
δεσμική ανεπάρκεια της υπαστραγαλικής και σε 
προβλήματα των συνοδών τραυμάτων. Σπανιότε-
ρες είναι οι νευροαγγειακές επιπλοκές, περιλαμ-
βανομένου και του αντανακλαστικού σύνθετου 
επώδυνου συνδρόμου (CRPS). Τα πτωχά γενικώς 
αποτελέσματα καθιστούν την κάκωση μοιραία με 
την απόλυτη αποκατάσταση αδύνατη τουλάχι-
στον με τις σημερινές θεραπευτικές πρακτικές.

Abstract

Subtalar dislocations – Twenty-two year’s expe-
rience. 

Ioannis Bischiniotis, Petros Mikalef, Nikolaos 
Tziris, Hussein Bekir, Alexandros Giannarakis. 

AHEPA Hospital – Thessaloniki Greece. 

Objective of this study is to present our twenty 
too year’s experience on the subtalar dislocation of 
the foot, a rather rare injury.

Patients and methods. From May 1987 to De-
cember 2007, nine patients (seven men and two 
women, aged 17 to 68 years) suffering a subtalar 
dislocation of the foot were admitted in our Institu-
tion. They were polytrauma patients or supposed to 
have vascular disturbance because of it. They were 
motor vehicle accident victims, six as front seat and 
three as motor-bike occupants, managed on emer-
gency basis, six of them by closed reduction followed 
by application of a short plaster cast augmented in 
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three patients by closed Steinmann pin fixation un-
der fluoroscopic control. Three open dislocations af-
ter appropriate wound care had open reduction. 

Results. The patients were followed-up for a peri-
od of time ranging 1 to 21 years. In a long-term basis 
we had residual pain (3/9), instability (2/9), need for 
orthosis, special foot-wear (1/9) and arthrodesis sta-
bilization because of severe post traumatic painful 
stiffness (1/9). Results were classified as very good 
(3/9) with non functional stiffness of the hindfoot, 
good with little residual pain and poor with pain 
and post traumatic flat foot formation and one poor 
where a panastragalar arthrodesis was undertaken.

Conclusions. Subtalar dislocations are severe lo-
cal injuries with frequently adverse results due to 
loss of integrity both of ligamentous structures, post-
traumatic articular incongruency and concomitant 
wound problems. Neurovascular complications are 
rare. Poor results make this type of injury in most 
cases fatal for foot function. 

Key words:  subtalar dislocation, peritalar dislo-
cation, dislocations around the talus, 
hindfoot injuries  
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