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Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο 
όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει ερ-
γασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυ-
ματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών 
βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελε-
τικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν 
απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, 
στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσι-
εύονται:

Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 1. 
ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες 
σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογρα-
φία.

Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 2. 
μπορεί να είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλι-
νικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντο-
μη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της 
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των με-
θόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, 
συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο 
της εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου 
(key words) καθώς και περίληψη στην αγγλι-
κή γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του 
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 
δακτυλογραφημένες σελίδες.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 3. 
παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες 
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή ανα-
πτύσσονται νεότερες απόψεις σχετικά με την 
παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου πε-
ριορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες και σε αυτές περιλαμβάνονται: μικρή 
περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περι-
πτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγρα-

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-4. 
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαι-
δικής και η έκταση τους περιορίζεσαι σε 5-6 
σελίδες.

Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 5. 
και στρογγυλών τραπεζών.

Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-6. 
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το 
περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά 
ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους 
Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 

Η κατηγορία της εργασίας.1. 

Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολό-1. 
κληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό 
και

Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 1. 
συγγραφείς, οι οποίοι συνυπογράφουν την 
επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Εταιρείας και προωθούνται στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και τα 
σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περί-
πτωση από ειδικούς επί του θέματος. Οι εργασίες 
που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα 
και του περιοδικού. Αναδημοσίευση μερική ή ολική 
επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της 
συντακτικής επιτροπής.

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

Οδηγίες προς τους 
συγγραφείς
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πλό διάστημα μόνο σιη μία όψη του φύλλου και με 
περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας 
αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονό-
ματα των συγγραφέων, 2) το όνομα της Κλινικής ή 
του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. 
Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγρα-
φέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τα ονόματα των συγγραφέων και την προέλευση 
της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν 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 εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: 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. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα 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 ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει 
να αποστέλλεται απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορ-
φή των συνηθισμένων σε χρήση κειμενογράφων 
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών. 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημο-
σίευση της εργασίας.

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

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, 
οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαι-
ώματα στην εκδοτική επιτροπή.

 Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής 
αποτελεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελ-
ληνικής Βιβλιογραφίας.
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The Orthopaedics welcomes articles that con-
tribute to orthopaedic knowledge from all sourc-
es in all countries. 

Articles are accepted only for exclusive pub-• 
lication in the Orthopaedics

Publication does not constitute official en-• 
dorsement of opinions presented in articles. 
Published articles and illustrations become 
the property of the journal.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

When you send an article, the following 1. 
items must be submitted: 

The original manuscript and three duplicate 2. 
manuscripts complete with illustrations. 
These four complete sets are necessary for 
reviewers. The editorial process cannot be-
gin unless they are received. Manuscripts of 
accepted articles will not be returned. 

A copy of the letter granting approval from 3. 
the institutional review board or the animal 
utilisation study committee. 

Two cover sheets, to comply with our pol-4. 
icy of blinded peer review. The first sheet 
must contain the title of the manuscript, 
the name and the address of each author; 
the second must include only the title of the 
manuscript. Page headers can include the 
title but not the authors’ names. The insti-
tution at which the study was done cannot 
be mentioned in the text. 

PREPARATION OF MANUSCRIPT

Manuscripts must be typewritten, double-
spaced with wide margins. In general, an article 
should consist of the following:

A structured abstract of no more than 200 to 
300 words, consisting of four paragraphs, with 
the headings Background (the hypothesis of the 

study must be clearly stated here), Methods, Re-
sults, and Conclusions. A fifth paragraph, headed 
Clinical Relevance, should be added for basic-sci-
ence articles. The abstract will precede the text 
of the published paper. An abstract is not needed 
for case reports. 

The body, which consists of:

Introduction: State the problem that led to 1. 
the study, including a concise review of only 
the relevant literature. State your hypoth-
esis and the purpose of the study.

Materials and Methods: Describe the study 2. 
design (prospective or retrospective, in-
clusion and exclusion criteria, duration of 
study) and the study population (demo-
graphics, length of follow-up). 

Results: Provide a detailed report on the 3. 
data obtained during the study. All data in 
the text must be consistent throughout the 
manuscript, including any illustrations, leg-
ends, or tables. 

Discussion: Be succinct. What does your 4. 
study show? Is your hypothesis affirmed 
or refuted? Discuss the importance of this 
article with regard to the relevant world 
literature; a complete literature review is 
unnecessary. Analyse your data and discuss 
its strengths, its weaknesses and the limi-
tations of the study. 

Illustrations, which can be photographs or 
black-on-white drawings and which should be 
professionally drawn or photographed. Each il-
lustration should have a label on the back that 
indicates the number of the figure, the title of the 
article (but not the authors’ names or the name 
of the institution) and the top of the figure. Do 
not write directly on the back of a figure and do 
not scratch a figure by using paperclips. 

Colour illustrations will be considered. If colour 
is desired, you must pay their price of 100.000 
dr. If you are submitting illustrations electroni-
cally, files must be in PC format, not Macintosh, 

Instructions to Authors
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and submitted on a 3.5-inch floppy disk, standard 
100MB Zip disk, or CD-ROM or sent by e-mail. 
If submitting by e-mail, please use ZIP compres-
sion. Images must be in TIFF, EPS, or PSD format. 
Halftone images must have a minimum resolution 
of 300 ppi (pixels per inch) and line-art drawings 
must have a minimum resolution of 1200 ppi. 

Do not submit colour figures electronically; we 
cannot vouch for the quality of the colour repro-
duction. The journal discourages submission of 
illustrations that have been published elsewhere. 
When such illustrations are deemed essential, 
the author must include a letter, from the origi-
nal holder of the copyright, granting permission 
to reprint the illustration. Give full information 
about the previous publication, including the page 
on which the illustration appeared. 

Legends for all illustrations submitted, listed 
in order and typed double-spaced. Explain what 
each illustration shows.

A bibliography, double-spaced, of refer-a) 
ences made in the text. All references must 
be cited in the text. The references should 
have the follow format, (look at the Greek 
instructions).

The numerator and denominator should b) 
be included for all percentages. Round off 
percentages when the denominator is less 
than 200. Percentages should not be used 
when the value of n is less than twenty. 

All measurements should be given in met-c) 
ric or SI units, which are abbreviated.

No other abbreviations or acronyms should d) 
be used. 

AUTHORSHIP

The order of names reflects only the prefer-
ence of the authors. Each author must have par-
ticipated in the design of the study, in the collec-
tion of the data, in the writing of the manuscript 
and must also assume full responsibility for the 
content of the manuscript. No more than six au-
thors should be listed; individuals who have only 
contributed to one segment of the manuscript or 
have contributed to only cases should be credited 
in a footnote. If there are more than six authors, 
the letter of transmittal must detail why the au-
thors have taken exception to these recommen-
dations and should state how each author has 
contributed to the manuscript.

REVIEW OF MANUSCRIPTS

Manuscripts are evaluated by the editorial 
staff of the journal and are sent to outside re-
viewers. A manuscript that has been rejected is 
usually returned in approximately two months. It 
may take more time to make a decision regard-
ing a paper being considered for publication. 

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

The publishing board accepts the original 
articles in English form from countries besides 
Greece through e-mail in the electronic address: 
info@orthotemath.gr, bicojani@yahoo.gr

The above original articles should be in .doc or 
.txt format and the photo/pictures should be in 
jpeg format and high resolution.
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Τεκμηριωμένη Ιατρική

Το πρότυπο εφαρμογής της Τεκμηριωμένης Ια-
τρικής είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, από θεω-
ρητική αλλά και σε κάποιο βαθμό και από πρακτική 
άποψη. Η λεπτή διατύπωση των όρων και προϋπο-
θέσεων χρήσης της θα πρέπει να οριστούν προσε-
κτικά. Κατά καιρούς οι υπέρμαχοι της Τεκμηριωμέ-
νης Ιατρικής είναι υπερβολικοί, όσον αφορά στην 
αυστηρή προσπάθεια εφαρμογής κατευθυντήριων 
γραμμών που βασίζονται σε αποδείξεις. Για τους 
κλινικούς ιατρούς αυτό μπορεί να φαντάζει ότι η 
τεκμηριωμένη ιατρική προσπαθεί να υποτιμήσει την 
κλινική κρίση αλλά και την πρακτική εμπειρία. Έχει 
υπάρξει μεγάλη αντίσταση στη χρήση της Τεκμηρι-
ωμένης Ιατρικής γενικώς, πράγμα που μπορεί να 
προέρχεται από αυτή την αιτία, ειδικά επί ιατρών 
που βασίζονται τόσο πολύ σε παραδοσιακές μεθό-
δους λήψης αποφάσεων με τα επιμέρους πρωτό-
κολλα διαχείρισης των ασθενών μας. Ωστόσο, η 
άλλη πλευρά του νομίσματος θα πρέπει επίσης να 
γίνει αποδεκτή, επειδή η τεκμηριωμένη ιατρική δεν 
ισχυρίζεται ότι είναι αλάθητη και πολλοί υποστηρι-
κτές της θεωρούν ότι είναι απλά ένας οδηγός για 
να βοηθήσει στην κλινική λήψη αποφάσεων. 

Η εξισορρόπηση των δύο αυτών παραδειγμά-
των και η λήψη αποφάσεων για το τι είναι καλύ-
τερο για τους ασθενείς μας είναι αυτό που μπο-
ρούμε να εξετάσουμε την «τέχνη» της Ιατρικής. Η 
προσωπική εμπειρία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της σύγχρονης και της πρακτικής γνώσης. να συ-
ντάξει βιβλιογραφία, τόσο για να υποστηρίξει την 
ορθολογική σκέψη, όσο και να διατηρήσει μια επι-
τυχημένη προτεινόμενη πρακτική. Αυτό ήταν το 
παράδειγμα πολύ πριν προκύψει η τεκμηριωμένη 
ιατρική στο προσκήνιο. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, 
η τεκμηριωμένη ιατρική είναι εγγενώς επικεντρω-

μένη σε μια μόνο πτυχή (ή στην καλύτερη περίπτω-
ση λίγες πτυχές) του παραδείγματος που εμφανίζε-
ται στη βιβλιογραφία. Ουσιαστικά η τεκμηριωμένη 
ιατρική εννοείται ως εργαλείο για την αξιολόγηση 
και την ανάλυση της βιβλιογραφίας και για την πιο 
εκλεπτυσμένη και κριτική ερμηνεία της.

Ένας από τους οικείους και βασικούς χώρους της 
τεκμηριωμένης ιατρικής ήταν η ενσωμάτωση αυτής 
στη βιβλιογραφία με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
των ασθενών. Ωστόσο, ακόμη και τώρα δεν υπάρχει 
αντικειμενικός μηχανισμός, εκτός από την προσωπι-
κή εμπειρία και την πρακτική κατανόηση των εκά-
στοτε αναγκών των ασθενών,  που θα βοηθήσουν 
τον χειρουργό να συμπεριλάβει και τις δύο πτυχές 
του θέματος. Επίσης πολλές φορές μεμονωμένες 
περιπτώσεις διαφέρουν τόσο πολύ ώστε οι κοινές 
οδηγίες να μην ισχύουν για αυτούς ή να ισχύουν 
με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτά τα σενάρια είναι η 
κλινική κρίση που απαιτείται για να γίνει μια ορθο-
λογική εκτίμηση της κατάστασης. Αυτό παρατηρείται 
ειδικά σε περιπτώσεις σύνθετων τραυμάτων, όπου οι 
αποδείξεις λείπουν τις περισσότερες φορές ή είναι 
πολύ λίγες. Οι σχετικές αναφερόμενες κακώσεις των 
οστών και των μαλακών μορίων καθιστούν δύσκολη 
την υιοθέτηση ενός αλγορίθμου λήψης αποφάσεων. 
Σε αυτές τις στιγμές τόσο τα αποδεικτικά στοιχεία 
όσο και η εμπειρία είναι τα στοιχεία που απαιτούνται 
για να συνδυαστούν για να ορίσουν σε ένα καλό χει-
ρουργικό σχεδιασμό. 

Με βάση αυτές τις αναλύσεις αναπτύξαμε τρεις 
συναρτήσεις που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό 
της πραγματικής αξίας της προσωπικής εμπειρίας 
και της τεκμηριωμένης ιατρικής. Για παράδειγμα μια 
δύσκολη κλινική περίπτωση, όπου διατυπώνονται 
αμφιβολίες για τον δέοντα χειρουργικό σχεδιασμό 
μπορούν να υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια:

Γράμμα από τον εκδότη
Πολύγυρος 14 Ιουλίου 2014



Καλή προσωπική εμπειρία αλλά καμία ή μι-1. 
κρή βιβλιογραφική υποστήριξη,

Καλή βιβλιογραφική υποστήριξη, αλλά χω-2. 
ρίς ή μικρή προσωπική εμπειρία,

Καλή προσωπική εμπειρία με καλή βιβλιο-3. 
γραφική υποστήριξη

Στην περίπτωση πρώτου σεναρίου, όπου ο χει-
ρούργος έχει καλή προσωπική εμπειρία στη χει-
ρουργική επέμβαση αλλά καμία ή μικρή βιβλιογρα-
φική υποστήριξη, ποια θα μπορούσε να είναι η αξία 
για τον ασθενή;. Αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο 
σενάριο σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, όπου 
οι περισσότεροι ιατροί όχι μόνο δεν δημοσιεύουν 
τις τεχνικές και τα αποτελέσματά τους, αλλά και 
εκείνοι που μπορούν να δημοσιεύουν επιλέγουν 
ξένα έντυπα της γλώσσας ή των γλωσσών που βρί-
σκονται στην επιστημονική πρωτοπορία. 

Στη δεύτερη περίπτωση ο χειρουργός μπορεί 
να αποφύγει να ολοκληρώσει τη αντιμετώπιση της 

περίπτωσης διακομίζοντας, ή σε κάθε περίπτωση 
παραπέμποντας, τον ασθενή εκεί που ο ίδιος νο-
μίζει ότι είναι καλό να τον παραπέμψει, εάν αυτό 
μπορεί να γίνει. 

Στην τρίτη περίπτωση το πρόβλημα βρίσκεται 
στο κατά πόσο το ιατρικό περιβάλλον, με τα χαρα-
κτηριστικά της χώρας μας, είναι σε θέση να αξιο-
ποιήσει την επιλογή. 

Από τα παραπάνω, ο υπογράφων, θεωρεί ότι 
ο ελιτισμός που παρατηρείται σε μεγάλες ομάδες 
του ιατρικού κοινού, μόνο ως ύποπτος μπορεί να 
χαρακτηριστεί και η μη συμμετοχή σε συγγραφικό 
έργο, όχι μόνο στη γλώσσα αλλά και στα επιμέρους 
θέματα που ανακύπτουν, μόνο σε επιπλέον οπισθο-
δρόμηση μπορεί να οδηγήσει.

Ιωάννης Στ. Μπισχινιώτης

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
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Περίληψη

Η οστεοπόρωση και η καρδιαγγειακή νόσος συνυπάρχουν πολ-
λές φορές στον ίδιο ασθενή και συσχετίζονται με παθοφυσιολογι-
κούς, αιτιολογικούς, γενετικούς και φαρμακευτικούς μηχανισμούς. 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μελέτες που συσχετίζουν τη χο-
ρήγηση ασβεστίου με καρδιαγγειακά συμβάματα. Αν και υπάρ-
χουν ενδοιασμοί για την ασφάλεια του ασβεστίου σχετικά με το 
καρδιαγγειακό σύστημα τα δεδομένα έχουν περιορισμούς γιατί α/ 
αφορούν το ασβέστιο μόνο (χωρίς τη βιταμίνη D) πράγμα τελείως 
διαφορετικό από τη συγχορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D, β/ τα 
αναφερόμενα καρδιαγγειακά συμβάματα δεν είναι αξιολογήσιμα 
και μπορεί να υπάρχει λανθασμένη ταξινόμηση τους και γ/ άλλες 
μελέτες δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμά-
των.

Όσον αφορά την αντιοστεοπορωτική αγωγή και τις καρδιαγγει-
ακές επιπτώσεις, τα SERMs έχουν αρνητική επίδραση συνολικά στα 
θρομβοεμβολικά επεισόδια και μια ουδέτερη επίδραση στο καρδι-
αγγειακό. Όσον αφορά τα διφωσφονικά, δεν έχει αποδεδειχθεί μια 
ξεκάθαρη συσχέτιση λήψης διφωσφονικών και πρόκλησης κολπι-
κής μαρμαρυγής, από την άλλη όμως δεν μπορεί και να αποκλει-
στεί. Πάντως η σχέση κινδύνου-οφέλους είναι σαφώς υπέρ της χο-
ρήγησης διφωσφονικών στην οστεοπόρωση. Η τεριπαρατίδη και η 
δενοσουμάμπη δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουν αρνητική επίδραση 
στο καρδιαγγειακό ενώ το ρανελικό στρόντιο έχει αντένδειξη σε 
ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, περιφερική αγγειακή νόσο ή αρρύθμιστη υπέρταση.

Υπάρχουν φάρμακα που αναπτύχθηκαν για την καρδιαγγειακή 
νόσο και βρέθηκε να έχουν ευεργετική επίδραση στην οστεοπόρω-
ση όπως οι β-αποκλειστές, οι θειαζίδες, τα νιτρώδη κλπ. ενώ άλλα 
φάρμακα που αναπτύχθηκαν για την καρδιαγγειακή νόσο και το 
σακχαρώδη διαβήτη, όπως η βαρφαρίνη, διουρητικά της αγκύλης, 
η αμιοδαρόνη και οι γλιταζόνες-θειαζολιδινεδιόνες έχουν δυσμε-
νείς επιπτώσεις στα οστά.

Οστική νόσος και 
καρδιαγγειακά νοσήματα 

Χ. Ζήδρου, Α. Κυριακίδης
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Όροι ευρετηρίου:

οστεοπόρωση

καρδιαγγειακή νόσος

σκευάσματα ασβεστίου

αντιοστεοπορωτική αγωγή
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Βone disease and cardiovascular disorders

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis
2nd Orthopaedic Department Papageorgiou General Hospital, 

Thessaloniki, Greece 

Abstract
Coronary heart disease and osteoporosis are common dis-

eases in aging popula tions. Traditionally, these diseases have 
been considered as distinct and unrelated. However, nowadays 
there has been increasing evidence indicating a pathological 
link between these two disorders. Both diseases share etiologi-
cal factors as hyperlip-idemia, hypertension, diabetes, oxidative 
stress, inflammation hyperhomocysteinemia.

Calcification is a common feature of atherosclerotic plaques, 
and osteoporosis is as sociated with both atherosclerosis and 
vascular calcification. However, the relation ship of vascular cal-
cification to the pathogenesis of atherosclerosis remains incom-
pletely understood.

Statins, hypolipidemic drugs, not only reduce atherogenesis 
but also stimulate bone formation. Hormone replacement thera-
py has beneficial effects in the prevention of both atherosclero-
sis and osteoporosis.

Bisphosphonates, drugs used in osteoporosis treatment, have 
been shown to influ ence serum cholesterol levels and inhibit 
atherosclerotic plaque formation. On one hand, in a lot of tri-
als, concern has been expressed that calcium supplemen tation, 
a key intervention for preventing osteoporotic fracture in post-
menopausal and older women may increase the risk of athero-
sclerotic vascular disease. On the other hand there are a lot of 
trials which provide compelling evidence that calcium supple-
mentation of 1200 mg daily does not significantly increase the 
risk of atherosclerotic vascular disease in elderly women.

Key words:

Coronary heart disease

Osteoporosis

Calcium supplementation

Risk of atherosclerotic 
vascular disease
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την πρόοδο της ηλικίας, γήρανση, αυξάνε-

ται η επίπτωση των καρδιαγγειακών νόσων και 
της οστεοπόρωσης. Η καρδιαγγειακή νόσος είναι 
η πρωταθλήτρια μεταξύ των αιτιών νοσηλείας σε 
νοσοκομεία και θνησιμότητας στις δυτικές χώρες, 
ενώ η οστεοπόρωση είναι μια από τις συχνότερες 
αιτίες νοσηρότητας (Μαυρουδής Κ., 2013).

Μια στις 3 γυναίκες και 1 στους 5 άνδρες πα-
θαίνουν οστεοπορωτικό κάταγμα κάποια στιγμή 
στη ζωή τους. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, η 
στεφανιαία νόσος, τα αγγειακά εγκεφαλικά και η 
περιφερική αγγειακή νόσος, απότοκα της αθηρο-
σκλήρυνσης, είναι οι συχνότερες νόσοι της 3ης ηλι-
κίας. Η συνύπαρξη τους στον ίδιο ασθενή δεν είναι 
απλά ένα τυχαίο γεγονός, αλλά η συσχέτιση τους, 
που δείχθηκε σε πολλές επιδημιολογικές μελέτες 
και μετα-αναλύσεις, φαίνεται ότι έχει πολλαπλούς 
συνδετικούς κρίκους. Η οστεοπόρωση και η καρδι-
αγγειακή νόσος μοιράζονται κοινούς μηχανισμούς, 
παθοφυσιολογικούς, αιτιολογικούς, γενετικούς και 
«φαρμακευτικούς».

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Επιδημιολογικά δεδομένα

Οι οστεοπορωτικές γυναίκες έχουν περίπου 
4πλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νό-
σου από ότι οι οστεοπενικές και για κάθε μείωση 
μιας σταθερής απόκλισης της οστικής πυκνότητας 
αυξάνει ο κίνδυνος αγγειακού εγκεφαλικού κατά 
70%. Πολλές επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν 
συσχέτιση μεταξύ της χαμηλής οστικής πυκνότη-
τας και της θνησιμότητας από καρδιαγγειακή νόσο 
(Μαυρουδής Κ. 2013).

Παθοφυσιολογικοί Μηχανισμοί

Για πάνω από 40 χρόνια παρατηρήθηκε συ-
χνή συνύπαρξη σπονδυλικών καταγμάτων με την 
ασβέστωση της αορτής. Από παθοφυσιολογικής 
πλευράς υπάρχουν παράλληλες διαδικασίες που 
οδηγούν στην μετάλλωση των οστών και στην 
ασβέστω ση του αγγειακού τοιχώματος. Απλου-
στεύοντας την άμεση συσχέτιση οστικής πυκνότη-
τας και ασβέστωσης των αγγείων θα μπορούσε να 
λεχθεί ότι το ασβέστιο που χάνουν τα οστά χρη-
σιμοποιείται για την ασβέστωση των αγγειακών 

τοιχωμάτων. Είναι δε εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι 
τα διφωσφονικά, όχι μόνο ελαττώνουν την εξέλι-
ξη της οστεοπόρωσης και μειώνουν τον κίνδυνο 
οστεοπορωτικών καταγμάτων, αλλά μειώνουν την 
ανάπτυξη της αθηροσκλήρυνσης και ελαττώνουν 
τη θνησιμότητα γενικά (Μαυρουδής Κ., 2013). Από 
την άλλη πλευρά οι στατίνες, βελτιώνοντας το λι-
πιδαιμικό προφίλ, ελαττώνουν τον κίνδυνο καρδι-
αγγειακών νοσημάτων και πιστεύεται ότι συγχρό-
νως, μέσω του ίδιου μηχανισμού, ελαττώνουν τον 
κίνδυνο οστεοπορωτι κών καταγμάτων.

Η καρδιαγγειακή νόσος και η οστεοπόρωση 
μοιράζονται πολλούς παράγοντες κινδύνου, όπως 
η ηλικία, το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα, ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η φλεγμονή κλπ. Υπάρχουν 
όμως και σημαντικοί παράγοντες που αυξάνουν 
τη συχνότητα των καρδιαγγειακών αλλά συνδυά-
ζονται με λιγότερα κατάγματα ή αυξημένη οστική 
πυκνότητα, όπως το ανδρικό φύλο, η παχυσαρκία 
και η αυξημένη χοληστερόλη.

Γενετικοί παράγοντες

Γενετικές μεταλλάξεις πρωτεϊνών , όπως της 
οστεοπροτεγερίνης και της matrix Gla protein, σε 
πειραματόζωα έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία αγγειακών ασβεστώσεων και οστεοπόρωσης. 
Στον άνθρωπο μεταλλάξεις κλειδιά οδηγούν σε 
πρώιμη ανάπτυξη αθηροσκλήρυνσης και οστεοπό-
ρωσης (Μαυρουδής Κ., 2013)

Αιτιολογική συσχέτιση

Είναι γνωστό ότι τρώγοντας λιγότερο ζούμε 
περισσότερο. Υπάρχουν πολλοί παθογενετικοί μη-
χανισμοί που εμπλέκονται στην ερμηνεία αυτού 
του φαινομένου, ένας από τους σημαντικότερους 
είναι η μείωση του οξειδωτικού stress που έχει 
σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του ρυθμού γήραν-
σης. Το οξειδωτικό stress επηρεάζει θεμελιώδεις 
κυτταρικές διαδικασίες της εξέλιξης αρχέγονων 
μεσεγχυματικών κυττάρων και συνδέεται με τη γή-
ρανση και την ανάπτυξη νόσων που παρατηρού-
νται κυρίως στου ηλικιωμένους. Είναι γνωστό ότι 
το οξειδωτικό stress, είναι θεμελιώδης παθογενε-
τικός παράγοντας της ηλικιοεξαρτώμενης οστικής 
απώλειας και αντοχής, διότι μεταξύ άλλων οδηγεί 
σε μείωση του αριθμού των οστεοβλαστών και 
του σχηματισμού οστίτη ιστού με αποτέλεσμα την 
οστεοπόρωση και τα οστεοπορωτικά κατάγματα. 
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Παράλληλα υπάρχουν αποδείξεις ότι το ηλικιοε-
ξαρτώμενο οξειδωτικό stress συνδέεται με τη λι-
πογένεση και άλλους παράγοντες του μεταβολικού 
συνδρόμου (Μαυρου δής Κ., 2013).

Φαρμακευτική αντιμετώπιση στην 
οστεοπόρωση και στα καρδιαγγειακά

Υπάρχουν φάρμακα για την οστεοπόρωση 
που ελαττώνουν τον κίνδυνο σπονδυλικών και 
μη σπονδυλικών καταγμάτων, όπως η λασοξιφέ-
νη και συγχρόνως ελαττώνουν και τον κίνδυνο 
αγγειακών εγκεφαλικών και στεφανιαίας νόσου. 
Αντιστρόφως, φάρμακα που αναπτύχθηκαν για 
την καρδιαγγειακή νόσο βρέθηκε να έχουν και 
ευεργετική επίδραση στην οστεοπόρωση όπως οι 
β-αποκλειστές, οι θειαζίδες, τα νιτρώδη κλπ. Υπάρ-
χουν όμως και φάρμακα που έχουν ευεργετική επί-
δραση στην οστεοπόρωση, όπως η τιμπολόνη και η 
θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, αλλά δυσμε-
νή στο καρδιαγγειακό σύστημα, και αντίστροφα, 
φάρμακα που αναπτύχθηκαν για την καρδιαγγεια-
κή νόσο και το σακχαρώδη διαβήτη, όπως η βαρ-
φαρίνη, διουρητικά της αγκύλης, η αμιοδαρόνη και 
οι γλιταζόνες-θειαζολιδινεδιόνες, έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στα οστά (Γαζή Κ και συν. , 2010).

3. ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΚΑΡΔΙΑΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Η οστεοπόρωση και η αθηροσκλήρυνση αποτε-
λούν σημαντικά εκφυλιστικά νοσήματα, αποτέλε-
σμα πολύπλοκων παθοφυσιολογικών μηχανισμών. 
Τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί η ταυτόχρονη 
παρουσία της καρδιακής ανεπάρκειας απόρροια 
συχνά της αθηρωματικής νόσου και της οστεοπό-
ρωσης στο ίδιο άτομο ή ακόμη η συνύπαρξη της 
αρτηριακής υπέρτασης με μία χαμηλή οστική μάζα 
(Αντωνίου Ι., 2011).

Τα κατάγματα χαμηλής ενέργειας συνδέονται με 
υψηλό κοινωνικοοικονομικό κόστος. Ιδιαίτερα για 
τα κατάγματα του ισχίου το 30% καταλήγει κατά 
τη διάρκεια του πρώτου έτους.

Σε ότι αφορά την αρτηριακή υπέρταση, η νόσος 
συνδέεται με αυξημένο καταγματικό κίνδυνο ακό-
μα κα >6 έτη μετά τη διάγνωση. Η 25(OH)D είναι 
δεδομένο ότι δρα προστατευτικά στην αρτηριακή 
υπέρταση και αντιστρόφως τα χαμηλά επίπεδα 

25(OH)D συνδέονται με τριπλάσιο κίνδυνο εμφά-
νισης αρτηριακής υπέρτασης. (Αντωνίου Ι., 2011). 
Επιπροσθέτως το σύστημα ρενίνης αγγειοτενσίνης 
φαίνεται να επιδρά στον οστικό μεταβολισμό.

Η δε καρδιακή ανεπάρκεια είναι η κύρια αιτία νο-
σηλείας σε ασθενείς άνω των 65 ετών. Στην παθο-
γένεια της καρδιακής ανεπάρκειας έχει περιγραφεί 
ότι εμπλέκονται η ενεργοποίηση νευροορμονικών 
και ανοσολογικών μηχανισμών και η διαταραχή 
της ισορροπίας αναβολικών και καταβολικών διερ-
γασιών (Γαζή Σ. και συν., 2010).

Στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια παρατηρείται 
ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστή-
ματος και του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσί-
νης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αιματική ροή 
στους νεφρούς και στα άλλα όργανα. Η αύξηση 
της ρενίνης έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 
κυκλοφορίας των ορμονών του stress (αγγειοτεν-
σίνη II, αλδοστερόνη και νοραδρεναλίνη). Επίσης 
ανοσολογικός μηχανισμός οδηγεί στην αύξηση κυ-
κλοφορούντων κυτταροκινών (TNF-α- παράγων 
νέκρωσης των όγκων, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 ιντερ-
λευκίνες) και των υποδοχέων τους (Berry C and 
Clark AL, 2000).

Σε μελέτη 101 ασθενών, με βαριά καρδιακή 
ανεπάρκεια, ηλικίας 25-70 ετών, βρέθηκε οστε-
οπόρωση (T-score<-2,5 SD) στην οσφυϊκή μοίρα 
της ΣΣ στο 7% των ασθενών, στο ολικό ισχίο 6% 
και στον αυχένα του μηριαίου 19%. Οστεοπενία 
(-2,5st <-1,0 SD) διαπιστώθηκε σε 43%, 47% και 
42% αντίστοιχα στις παραπάνω περιοχές. Η μειω-
μένη οστική πυκνότητα συσχετίστηκε με τα χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης D και τον δευτεροπαθή υπερπα-
ραθυρεοειδισμό, δεδομένου ότι το 30% των ασθε-
νών είχε ΡΤΗ>65 pg/ml, το 17% είχε 25(OH)D<9 
pg/ml και το 26% είχε 1,25 (OH)2D <15 pg /ml 
(Shane E et al, 1997).

Επίσης οι ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρ-
κεια αναπτύσσουν αξιοσημείωτη μυϊκή ατροφία 
αφενός μεν λόγω της μειωμένης κινητικότητας, 
αφετέρου λόγω των μεταβολικών διαταραχών, 
που οδηγούν σε καχεξία (Mancini DM et, 1992).

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες, νευρο-ορμονικοί, 
ανοσολογικοί και μεταβολικοί, καθώς και η μειω-
μένη φόρτιση των οστών εξαιτίας της ανεπαρκούς 
άσκησης και της μυϊκής καχεξίας οδηγούν στην 
αύξηση του οστικού καταβολισμού (Togari A and 
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Arai Μ, 2008, Togari A et al, 2005, Shimizu Η et 
al, 2008, Nakagami Η and Morishita R, 2009 ) και 
στην αύξηση του καταγματικού κινδύνου (Carbone 
LD et al, 2008).

4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ

Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της 
αγγειοτενσίνης και οστικός μεταβολισμός

Ο μεταβολισμός των οστών ρυθμίζεται από 
ορμόνες και κυτταροκίνες. Το σύστημα ρενίνης-
αγγειοτενσίνης παίζει σημαντικό ρόλο στον οστικό 
μεταβολισμό. Συγκεκριμένα η αγγειοτενσίνη II αυ-
ξάνει την έκφραση του RANKL στους οστεοβλάστες 
με συνέπεια την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών. 
Αυτές οι επιδράσεις της αγγειοτενσίνης II περιορί-
ζονται με τη χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού 
ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι σε αγγειοτενσίνη II 
(Nakagami και Morishita 2009).

Σε μια μελέτη 3887 ασθενών >65 ετών, με υπέρ-
ταση, η χρήση αναστολέων μετατρεπτικού ενζύμου 
της αγγειοτενσίνης II συσχετίστηκε με μεγαλύτερη 
οστική πυκνότητα του αυχένα του μηριαίου στις 
γυναίκες, ενώ στους άνδρες η οστική πυκνότητα 
ήταν μεγαλύτερη στον αυχένα του μηριαίου, στο 
ολικό ισχίο και στην ΟΜΣΣ (Lynna Η et al, 2006).

Διουρητικά της αγκύλης και οστικός 
μεταβολισμός

Τα διουρητικά της αγκύλης αυξάνουν την απώ-
λεια ασβεστίου μειώνοντας την επαναρρόφηση του 
στην αγκύλη του Henle. To αρνητικό ισοζύγιο του 
ασβεστίου έχει συσχετιστεί με μείωση της οστικής 
πυκνότητας και την αύξηση του κινδύνου κατάγμα-
τος σε αρκετές μελέτες (Rejnmark L et al, 2006, 
Lim LS et al, 2008, Heidrich FE et al, 1991)

Σε κλινική μελέτη 87 υγιών μετεμμηνοπαυσιακών 
γυναικών που τυχαιοποιήθηκαν να πάρουν βουμε-
τανίδη ή εικονικό φάρμακο, για 1 έτος, αυξήθηκαν 
το ασβέστιο των ούρων κατά 17% και η παραθορ-
μόνη του ορού κατά 9%, ενώ η οστική πυκνότητα 
μειώθηκε κατά 2% στο ισχίο και 1,4% σε ολόκληρο 
το σκελετό στην ομάδα της βουμετανίδης σε σχέση 
με το εικονικό φάρμακο. Οι παραπάνω διαταραχές 

συνέβησαν παρά τη χορήγηση ασβεστίου και βιτα-
μίνης D (Rejnmark L et al, 2006). Σε άλλη μελέτη 
ασθενείς που έπαιρναν φουροσεμίδη είχαν σχετικό 
κίνδυνο για κάταγμα του ισχίου 3,9% σε σχέση με 
τους μη λαμβάνοντες φουροσεμίδη (Heidrich FE 
et al, 1991).

Η δράση των διουρητικών της αγκύλης είναι 
αντίθετη από τα θειαζιδικά διουρητικά, τα οποία 
μειώνουν την απέκκριση του ασβεστίου και μπορεί 
να αυξήσουν την οστική πυκνότητα

Β-αδρενεργικοί αναστολείς και οστικός 
μεταβολισμός

Ο σκελετός έχει πλούσια νεύρωση από αδρε-
νεργικούς τελικούς κλάδους οι οποίοι διαδραμα-
τίζουν σημαντικό ρόλο στον οστικό μεταβολισμό. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι αυξημένη δραστηριότητα 
του συμπαθητικού προκαλεί αύξηση της οστικής 
απορρόφησης και μείωση του οστικού σχηματι-
σμού. Αυτές οι επιδράσεις επιτυγχάνονται μέσω 
των β2-αδρενεργικών υποδοχέων που βρίσκο-
νται στους οστεοβλάστες και τους οστεοκλάστες 
(Togari και Mitchitsugu 2008).

Τα δεδομένα σε ανθρώπους είναι αντιφατικά. Σε 
μελέτες ασθενών που έπαιρναν β-αδρενεργικούς 
αναστολείς, διαπιστώθηκε ότι η χρήση τους συ-
σχετιζόταν με χαμηλότερο καταγματικό κίνδυνο 
και μεγαλύτερη οστική πυκνότητα (Pasco JA et al, 
2004, Schlienger RG et al, 2004). Αυτό όμως δεν 
επιβεβαιώθηκε σε άλλη μεγάλη προοπτική μελέτη 
(Reid IR et al, 2005).

Αναστολέας αλδοστεοόνης 
(Σπειρονολακτόνη) και οστικός 
μεταβολισμός

Η σπειρονολακτόνη είναι ανταγωνιστής του 
υποδοχέα της αλδοστερόνης και συμμετέχει στην 
προστασία της σκελετικής υγείας ποντικιών με αλ-
δοστερονισμό (Chhokar VS et al, 2005). Όμως η 
σχέση της σπειρονολακτόνης με τον κίνδυνο κατάγ-
ματος στον άνθρωπο είναι αντιφατική (Moghetti Ρ 
et al, 1999, Prezelj J et al, 1994). Σε μελέτη 189 
ανδρών με καρδιακή ανεπάρκεια, η μακροχρόνια 
χρήση σπειρονολακτόνης (>6 μήνες) συσχετίστηκε 
αντίστροφα με τα κατάγματα (Carbone LD et al, 
2008).
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Δακτυλίτιδα και οστικός μεταβολισμός

Η δακτυλίτιδα πιθανόν μειώνει τον κίνδυνο κα-
τάγματος. Σε πληθυσμιακή εθνική φαρμακοεπιδημι-
ολογική μελέτη έγινε σύγκριση 124.655 ασθενών 
που έπαθαν κάταγμα στη διάρκεια του 2000 με 
373.962 υγιείς. Ο κίνδυνος για οποιοδήποτε κά-
ταγμα ήταν αυξημένος σε ασθενείς με κολπική μαρ-
μαρυγή και σε ασθενείς που έπαιρναν αμιοδαρόνη. 
Αντίθετα, οι ασθενείς που έπαιρναν διγοξίνη είχαν 
μειωμένο κίνδυνο κατάγματος. Η υποανάλυση έδει-
ξε παρόμοια αποτελέσματα σε άνδρες και γυναίκες, 
αλλά η επίδραση του φαρμάκου αφορούσε μόνο 
άτομα>65 ετών. Η μείωση του κινδύνου για οποιο-
δήποτε κάταγμα ή για κάταγμα ισχίου ή αντιβραχί-
ου ήταν ανάλογη της δόσης της διγοξίνης. Τα άλλα 
αντιαρρυθμικά φάρμακα δεν είχαν επίδραση στον 
κίνδυνο κατάγματος (Rejnmark L et al, 2007).

Αντιπηκτική αγωγή με δικουμαρινικά 
(Βαρφαρίνη) και οστικός μεταβολισμός

Η βαρφαρίνη μειώνει την πηκτικότητα του αί-
ματος, αναστέλλοντας την εξαρτώμενη από τη 
βιταμίνη Κ- γ καρβοξυλίωση των παραγόντων II, 
VII, IX και Χ. Με παρόμοιο τρόπο αναστέλλει τη 
γ-καρβοξυλίωση της οστεοκαλσίνης. Η οστεοκαλ-
σίνη συντίθεται κυρίως από τους οστεοβλάστες και 
με την καρβοξυλίωση αποκτά μοριακές ιδιότητες 
κατάλληλες για να συνδεθεί με τον υδροξυαπατί-
τη, ώστε να ευοδώσει τη μετάλλωση του οστού. Η 
μη καρβοξυλιωμένη οστεοκαλσίνη δεν μπορεί να 
συνδεθεί αποτελεσματικά στα οστά (lwamoto J et 
al, 2000, Adams J and Pepping J, 2005).

Μελέτες σε ανθρώπους και ζώα έχουν δείξει 
ότι η βιταμίνη Κ αυξάνει την οστική πυκνότητα 
και μειώνει την οστική απώλεια (Iwamoto J et al, 
2000, Hirano J and Ishii Y, 2002, Shiraki Μ et al, 
2000, Hidaka Τ et al, 2002). In vitro η βιταμίνη 
Κ αναστέλλει την οστεοκλαστογένεση και επάγει 
τη διαφοροποίηση των προδρόμων κυττάρων σε 
οστεοβλάστες (Koshihara Y et al, 2003). Επίσης 
μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς που λάμβαναν 
βαρφαρίνη, είχαν χαμηλότερη οστική πυκνότη-
τα σε σχέση με τους μάρτυρες και η μακροχρό-
νια χρήση βαρφαρίνης συσχετιζόταν με αυξημένο 
κίνδυνο σπονδυλικών και πλευρικών καταγμάτων 
(Caraballo PJ et al, 1999). Τα παραπάνω όμως δεν 
έχουν επιβεβαιωθεί από άλλες μελέτες (Adams J 
and Pepping J, 2005).

5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η χρήση συμπληρωμάτων ασβεστίου στοχεύει: 
α. στην εξασφάλιση των ποσοτήτων που αποβάλ-
λονται από τα ούρα, πεπτικά υγρά και ιδρώτα, β. 
τη μείωση της οστικής απώλειας, αυξάνοντας το 
ιονισμένο ασβέστιο πλάσματος και μειώνοντας την 
παραθορμόνη και γ. στη συμπλήρωση της αντιο-
στεοπορωτικής αγωγής (Μαυρουδής Κ., 2012). Το 
ασβέστιο παίζει σημαντικό ρόλο στον οστικό με-
ταβολισμό και στο μυϊκό σύστημα. Επηρεάζει τη 
λειτουργία και των γραμμωτών μυών και του μυ-
οκαρδίου. Τα αποτελέσματα της υπασβεστιαιμίας 
είναι γνωστά στο μυϊκό σύστημα καθώς και στον 
καρδιακό μυ. Βαριά παρατεταμένη υπασβεστιαιμία 
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τελικό στάδιο καρ-
διακής ανεπάρκειας ή εικόνα συμβατή με έμφραγ-
μα μυοκαρδίου, αλλά με φυσιολογικά στεφανιαία.

Η καρδιακή νόσος έχει επίσης συνδυασθεί με 
την οστεοπόρωση. Όσο βαρύτερη είναι η οστεοπό-
ρωση τόσο περισσότερα τα καρδιαγγειακά επεισό-
δια (ΚΑΕ) και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
ή/και ΚΑΕ είναι συχνότερη η οστεοπόρωση και τα 
κατάγματα. Υπεραπλουστεύοντας την άμεση συ-
σχέτιση οστικής πυκνότητας και α-σβέστωσης των 
αγγείων θα μπορούσε να λεχθεί ότι το ασβέστιο 
που χάνουν τα οστά χρησιμοποιείται για την ασβέ-
στωση των αγγειακών τοιχωμάτων.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: τα συμπληρώ-
ματα ασβεστίου που δίνονται στην οστεοπόρωση 
μειώνουν τον αριθμό καταγμάτων; ποια η επίδρα-
ση τους στο καρδιαγγειακό σύστημα; Επειδή συγ-
χορηγείται και βιταμίνη D, πως επηρεάζονται καρ-
διακή ανεπάρκεια και κατάγματα με την προσθήκη 
της βιταμίνης D; Τελικά σε χορήγηση ασβεστίου ή/
και βιταμίνης D υπερτερούν τα οφέλη ή οι κίνδυ-
νοι; Τα συμπληρώματα ασβεστίου κάνουν καλό στα 
οστά αλλά είναι δηλητηριώδη για το καρδιαγγεια-
κό σύστημα;

Στα προβλήματα από το γαστρεντερικό, την 
ασβεστιουρία και τη νεφρολιθίαση από τη λήψη 
ασβεστίου προστέθηκε και η ασβέστωση των αγ-
γείων και των μαλακών μορίων καθώς και τα καρ-
διαγγειακά επεισόδια. Από το 1998 υπήρχαν ενδεί-
ξεις ότι η μακροχρόνια χορήγηση συμπληρωμάτων 
ασβεστίου σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 
ενδέχεται να προκαλεί αυξημένο κίνδυνο καρδι-
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αγγειακών προβλημάτων, πιθανόν λόγω της συνύ-
παρξης στους ασθενείς αυτούς και υπερφωσφο-
ραιμίας. Σε ασθενείς με μετρίου ή σοβαρού βαθμού 
νεφρική ανεπάρκεια, η χρήση αλάτων ασβεστίου 
για δέσμευση του φωσφόρου ενοχοποιείται για 
επιτάχυνση της ασβεστοποίησης των αγγείων με 
συνέπεια αυξημένη θνητότητα από καρδιαγγειακά 
συμβάματα (Σταθόπουλος Κ. και συν., 2013).

Οι μελέτες που υποστηρίζουν τη δυσμενή επί-
δραση του ασβεστίου στα καρδιαγγειακά επεισό-
δια προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τους 
Bolland-Reid και συνεργάτες τους. Σε μια μελέτη 
τους η χορήγηση 1000mg ασβεστίου την ημέρα 
για πέντε έτη σε 1471 υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 74 έτη, διπλασίασε 
κατά τους ερευνητές την εμφάνιση συμβαμάτων 
εμφράγματος του μυοκαρδίου και αύξησε κατά 
44% (αλλά μη στατιστικά σημαντικά) τον κίνδυνο 
εγκεφαλικού επεισοδίου. Η ίδια ομάδα δημοσί-
ευσε το 2010 μια μετα-ανάλυση στην οποία συ-
μπεριλαμβάνονται 15 κλινικές μελέτες, 11 εκ των 
οποίων παρείχαν διαθέσιμα στοιχεία ως προς το 
καρδιαγγειακό (Bolland MJ et al, 2010). Με βάση 
τις κλινικές μελέτες οι ερευνητές καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι διαφαίνεται μια στατιστικά ση-
μαντική αύξηση κινδύνου 30% για έμφραγμα του 
μυοκαρδίου σε ασθενείς που λάμβαναν συμπλη-
ρώματα ασβεστίου, καθώς και στατιστικά σημα-
ντικές αυξήσεις του κινδύνου για εγκεφαλικά επει-
σόδια, αιφνίδιο θάνατο και ολική θνητότητα από 
συμβάματα καρδιαγγειακού. Αν και τα δεδομένα 
εγείρουν ενδοιασμούς για την ασφάλεια του ασβε-
στίου σχετικά με το καρδιαγγειακό σύστημα έχουν 
περιορισμούς γιατί: α/ αφορούν το ασβέστιο μόνο 
του (χωρίς τη βιταμίνη D) πράγμα που είναι τελεί-
ως διαφορετικό από τις συστάσεις των διαφόρων 
φορέων που συνιστούν συγχορήγηση ασβεστίου 
και βιταμίνης D (Κατευθυντήριες γραμμές στη δι-
άγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης 
στην Ελλάδα, ΕΛΙΟΣ, 2013) β/ τα αναφερόμενα 
καρδιαγγειακά συμβάματα δεν είναι αξιολογημέ-
να και μπορεί να υπάρχει λανθασμένη ταξινόμηση 
τους γ/ άλλη μελέτη (με αυστηρά κριτήρια αξιολό-
γησης των καρδιαγγειακών τελικών στόχων) χο-
ρήγησης 1200mg ανθρακικού ασβεστίου για 5 έτη 
και ακόμα 4,5 παρακολούθησης μετά το τέλος της 
παρέμβασης δεν έδειξε αυξημένο κίνδυνο καρδι-
αγγειακών συμβαμάτων (Lewis JR et al, 2011).

Πάντως ο επιστημονικός διάλογος βρίσκεται 
ακόμα σε εξέλιξη, και από όλους τους ερευνητές 
τονίζεται η ανάγκη για περισσότερο στοχευμένες 
μελέτες ώστε να απαντηθεί το ερώτημα ως προς 
τον πιθανό βλαπτικό ρόλο των συμπληρωμάτων 
ασβεστίου στο καρδιαγγειακό.

6. ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Οιστρογόνα. Μέχρι προ 12ετίας· θεωρούνταν 
ότι δρούσαν ευεργετικά στα λιπίδια και στο ενδο-
θήλιο και έτσι λειτουργούσαν προστατευτικά για 
το καρδιαγγειακό. Ωστόσο μελέτες τόσο πρωτο-
γενούς (WHI, 2002) όσο και δευτερογενούς πρό-
ληψης (HERS) των καρδιαγγειακών συμβαμάτων 
έδειξαν μια αύξηση σε συμβάματα οξέως εμφράγ-
ματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου 
και σε θρομβοεμβολικά επεισόδια και οδήγησαν 
πρακτικά στην αναστολή της χρήσης τους ως θε-
ραπείας για την οστεοπόρωση (Αναστασιλάκης Α., 
2013).

Σύμφωνα με μεγάλες πολυκεντρικές επιδημι-
ολογικές μελέτες η χρήση διαδερμικών οιστρο-
γόνων χαμηλής δόσης δεν αυξάνει τον κίνδυνο 
φλεβικής θρόμβωσης και αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου 
για αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση συνιστάται η 
χορήγηση διαδερμικών οιστρογόνων (Renoux C et 
al, 2010, Canonico M et al, 2010).

- SERMs. Τα SERMs έχουν τις ευεργετικές δρά-
σεις των οιστρογόνων στο σκελετό χωρίς να έχουν 
τις ανεπιθύμητες δράσεις σε μαστό-ενδομήτριο. 
Όλες οι μεγάλες μελέτες των SERMs (Ραλοξιφένη, 
Βαζεδοξιφένη, αρζοξιφένη, λασοξιφένη) έδειξαν 
σημαντική αύξηση των θρομβοεμβολικών επεισο-
δίων που οφειλόταν κυρίως σε αύξηση της εν τω 
βάθει φλεβικής θρόμβωσης (Barrett-Connor Ε et 
al, 2002). Η ραλοξιφαίνη πρέπει να διακόπτεται 
τρεις ημέρες πριν την έναρξη μακροχρόνιας ακινη-
τοποίησης.

Σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμά-
κου, η ραλοξιφαίνη επέφερε σημαντική μείωση της 
ολικής λιποπρωτεΐνης και της LDL χοληστερόλης, 
ενώ τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης και των 
τριγλυκεριδίων δεν παρουσίασαν σημαντικές δια-
φορές (Barrett-Connor Ε et al, 2002). Η τετραετής 
θεραπεία με ραλοξιφαίνη δεν επηρέασε σημαντικά 
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το συνολικό κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων 
μεταξύ γυναικών υψηλού κινδύνου και εκείνων με 
εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Συμπερασμα-
τικά όσον αφορά τα καρδιαγγειακά συμβάματα και 
παρά τη θετική επίδραση στις λιπιδαιμικές παραμέ-
τρους, δε διαπιστώθηκε σημαντική μείωση τους με 
κανένα SERM (Αναστασιλάκης Α., 2013).

-Διφωσφονικό: Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για 
την πιθανή συσχέτιση λήψης διφωσφονικών και 
κολπικής μαρμαρυγής. Έναυσμα ήταν η αυξημένη 
συχνότητα σοβαρών επεισοδίων κολπικής μαρ-
μαρυγής που αναφέρθηκαν μετά από έγχυση ζο-
λεδρονικού οξέος στη μελέτη HORIZON, αλλά τα 
αποτελέσματα δεν επιβεβαιώθηκαν από τη δεύτερη 
μελέτη του ζολεδρονικού οξέος, όσο και από μεγά-
λη μελέτη πληθυσμού (Sorensen HT et al, 2008). 
Τα επεισόδια αυτά στην πλειοψηφία τους συνέβη-
σαν πάνω από 30 ημέρες μετά την έγχυση, ενώ 
δεν έχει προταθεί μέχρι στιγμής κάποιος παθογε-
νετικός μηχανισμός που να συνδέει τις δύο κατα-
στάσεις, καθώς δεν υπήρχε διαφορά στα επίπεδα 
ασβεστίου ή στο ΗΚΓ πριν και 9-11 ημέρες μετά 
την έγχυση. Στην ίδια μελέτη δεν βρέθηκε διαφορά 
μεταξύ ασθενών και μαρτύρων σε συμβάματα οξέ-
ος εμφράγματος μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφα-
λικού επεισοδίου. Στην 3ετή επέκταση της μελέτης 
βρέθηκε μια μη σημαντική αύξηση των επεισοδί-
ων κολπικής μαρμαρυγής αλλά και των σοβαρών 
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στις ασθενείς 
που έλαβαν ζολεδρονικό οξύ σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο (Black DM et al, 2012).

Τα δεδομένα ώθησαν τους συγγραφείς της FIT 
να ελέγξουν την αντίστοιχη επίδραση της αλενδρο-
νάτης και να αναφέρουν μια επίσης μη σημαντική 
αύξηση των σοβαρών επεισοδίων κολπικής μαρμα-
ρυγής ενώ η αντίστοιχη ανάλυση των ασθενών της 
ριζεδρονάτης δεν έδειξε διαφορά. Μια επακόλου-
θη μελέτη παρατήρησης από τη βάση δεδομένων 
της Μ. Βρετανίας δεν έδειξε αυξημένο συνολικό 
κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής ή πτερυγισμού για 
τους ασθενείς που έλαβαν αλενδρονάτη ή ριζε-
δρονάτη (Αναστασιλάκης Α., 2013).

Συμπερασματικά, οι μέχρι τώρα δημοσιευμέ-
νες μελέτες έχουν δείξει αντικρουόμενα αποτελέ-
σματα, επομένως μια ξεκάθαρη συσχέτιση λήψης 
διφωσφονικών και πρόκλησης κολπικής μαρμα-
ρυγής δεν έχει αποδειχθεί. Από την άλλη βέβαια 
η συσχέτιση αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πά-

ντως η σχέση κινδύνου-οφέλους είναι σαφώς υπέρ 
της χορήγησης διφωσφονικών στην οστεοπόρωση, 
συνεπώς δεν πρέπει να αποθαρρύνεται η χορήγη-
ση τους.

- Denosumab: Σε πρόσφατη ανάλυση των ασθε-
νών της FREEDOM που διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο 
για καρδιαγγειακά συμβάματα δε βρέθηκε διαφορά 
στις αορτικές επασβεστώσεις μεταξύ Denosumab 
και εικονικού φαρμάκου. Αυτή ή έλλειψη διαφοράς 
ήταν ανεξάρτητη από το βαθμό των αορτικών επα-
σβεστώσεων κατά την έναρξη της μελέτης καθώς 
και από την παρουσία νεφρικής δυσλειτουργίας. 
Στην ίδια μελέτη τόσο τα αγγειακά όσο και τα καρ-
διακά συμβάματα δε διέφεραν μεταξύ Denosumab 
και εικονικού φαρμάκου. Συνεπώς, από τα μέχρι 
τώρα δεδομένα δεν προκύπτει αρνητική επίδραση 
του Denosumab στο καρδιαγγειακό σύστημα (Ανα-
στασιλάκης Α., 2013).

-Ρανελικό στρόντιο. Παρότι στη δημοσίευση των 
μεγάλων κλινικών μελετών του στροντίου (SOTI, 
TROPOS) δεν αναφέρεται, η ανάλυση των ανε-
πιθύμητων ενεργειών αυτών των μελετών έδειξε 
αυξημένο κίνδυνο κατά 42% για εμφάνιση θρομ-
βοεμβολικών επεισοδίων, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβανόταν και πνευμονικές εμβολές (Stevenson 
M et al, 2007). Έτσι το στρόντιο αντενδείκνυται σε 
ασθενείς με ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου και 
θα έπρεπε να χορηγείται με πολύ προσοχή σε άτο-
μα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο.

Επιπλέον πρόσφατη ανάλυση μετεμμηνοπαυ-
σιακών γυναικών που συμμετείχαν σε τυχαιοποιη-
μένες μελέτες φάσης III, έδειξε αυξημένο κίνδυνο 
κατά 60% για εμφράγματα του μυοκαρδίου. Έτσι, 
πριν την έναρξη αγωγής με στρόντιο αλλά και σε 
τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της 
αγωγής πρέπει να εκτιμάται ο καρδιαγγειακός κίν-
δυνος του ατόμου (Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 
Διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρω-
σης στην Ελλάδα, ΕΛΙΟΣ, 2013).

Σε ασθενείς με σοβαρούς παράγοντες κινδύνου 
για καρδιαγγειακή νόσο (υπέρταση, υπερλιπιδαι-
μία, διαβήτη, κάπνισμα) το στρόντιο πρέπει να χο-
ρηγείται με πολύ προσοχή και η θεραπεία να δι-
ακόπτεται επί αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, 
οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, περιφερικής 
αγγειακής νόσου ή αρρύθμιστης υπέρτασης.

-Τεριπαρατίδη. Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά 
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δεδομένα για αρνητική επίδραση της τεριπαρατί-
δης στο καρδιαγγειακό. Στην περίληψη των χαρα-
κτηριστικών του φαρμάκου αναφέρονται μεμονω-
μένες περιπτώσεις ασθενών υπό διγοξίνη, στους 
οποίους η παροδική αύξηση του ασβεστίου με την 
τεριπαρατίδη οδήγησε σε τοξικό δακτυλιδισμό και 
συνιστάται προσοχή σε περίπτωση συγχορήγησης 
(Αναστασιλάκης Α., 2013). Πάντως δεν απαιτείται 

έλεγχος της τιμής του ασβεστίου κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με τεριπαρατίδη (Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τη Διάγνωση και την αντιμετώπισης 
της Οστεοπόρωσης στην Ελλάδα, ΕΛΙΟΣ, 2013). 
Τέλος η ορθοστατική υπόταση αναφέρεται σαν συ-
χνή ανεπιθύμητη ενέργεια τις πρώτες ώρες μετά τη 
χορήγηση της δόσης και το αίσθημα παλμών (Neer 
RM et al, 2001).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Adams J and Pepping J (2005). Vitamin 1. 
Κ in the treatment and prevention of os-
teoporosis and arterial calcification. Am J 
Health-System Pharmacy 62(15): 1574- 
1581

Αναστασιλάκης A. (2013). Αντιοστεοπορω-2. 
τική αγωγή και καρδιαγγειακές επιπτώσεις, 
Οστούν, τόμος 24, τεύχος 3°, σελ. 133-134.

Αντωνίου Ι. (2011). Υπέρταση, καρδιακή 3. 
ανεπάρκεια και αντιμετώπιση του οστεοπο-
ρωτικού καταγματικού κινδύνου, Σκελετική 
Υγεία, τόμος 10ος, τεύχος 1°, σελ. 12.

Barrett-Connor Ε. et al (2002). Raloxifene 4. 
and cardiovascular events in osteoporotic 
postmenopausal women. The MORE inves-
tigators JAMA 287: 847-857.

Berry C and Clark AL (2000).-Catabolism 5. 
in chronic heart failure. European Heart 
Journal 21;521-532

Black DM et al (2012). The effect of 3 ver-6. 
sus 6 years of zoledronic acid treatment 
of osteoporosis: a randomized exten-
sion to the HORIZON- Pivot Fracture Trial 
(PFT). J Bone Miner Res 27(2): 243-54

Bolland MJ et al (2010).Effects of calcium 7. 
supplements on risk of myocardial infarc-
tion and cardiovascular events: meta-anal-
ysis BMJ; 341:3691

Γαζή Σ. και συν. (2010). Καρδιακή ανεπάρ-8. 
κεια και οστικός μεταβολισμός, Σκελετική 
Υγεία, τόμος 9ος, τεύχος 1°, σελ. 37-40.

Canonico M et al (2010). Postmenopausal 9. 
hormone therapy and risk of idiopathic ve-
nous thromboembolism: results from the 

ESN cohort study. Arterioscler Thromb 
Vase Biol, 30:340-45

Caraballo PJ et al (1999). Long-term use of 10. 
oral anticoagulants and the risk of fracture. 
Arch Intern Med 159:1750

Carbone LD et al (2008). Fracture risk in 11. 
men with congestive heart failure. J Am 
Coll Cardiol 52(2): 135-138

Chhokar VS et al (2005). Hyperparathy-12. 
roidism and the calcium paradox of aldos-
teronism. Circulation 111:871-878

Heidrich FE et al (1991). Diuretic Drug use 13. 
and the risk for hip fracture. Ann In  tern 
Med 115:1

Hidaka Τ et al (2002). Treatment for pa-14. 
tients with postmenopausal osteoporosis 
who have been placed on HRT and show a 
decrease in bone mineral density: eff ects 
of concomitant administration of vitamin 
K2. J Bone Miner Metab 20: 235-239

Hirano J, Ishii Υ (2002). Effects of vitamin 15. 
K2, vitamin D and calcium on the bone me-
tabolism of rats in the growth phase. J Or-
thop Sci 7:364-369

Iwamoto J et al (2000). Effect of combined 16. 
administration of vitamin D3 and vitamin 
K2 on bone mineral density of the lumbar 
spine in postmenopausal women with os-
teoporosis. J Orthop Sci 5:546-551

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διάγνωση 17. 
και την Αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης 
στην Ελλάδα, ΕΛΙΟΣ, Αθήνα, 2013

Koshihara Υ et al (2003). Vitamin K stimu-18. 
lates osteoblastogenesis and inhibits oste-
oclastogenesis in human bone marrow cell 



10- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 2 - 2014

culture. J Endocrinol 176:339-348.

Lewis JR et al (2011). Calcium supple-19. 
mentation and the risks of atherosclerotic 
vascular disease in older women: results of 
a 5-year RCT and a 4.5 year follow up. J 
Bone Miner Res 26(1):35-41

Lim LS et al (2008). Loop diuretic use 20. 
and increased rates of hip bone loss in 
older men: the Osteoporotic Fractures in 
Men Study. Arch Intern Med 168:735

Lynna Η et al (2006). Angiotensin con-21. 
verting enzyme inhibitor use is associated 
with higher bone mineral density in elderly 
Chinese. Bone 38(4):584-588.

Mancini DM et al (1992). Contribution of 22. 
skeletal muscle atrophy to exercise in  
tolerance and altered muscle metabolism 
in heart failure. Circulation 85: 1364-1373

Μαυρουδής Κ. (2012). Σκευάσματα ασβε-23. 
στίου και καρδιαγγειακός κίνδυνος , 
Οστούν, τόμος 23, τεύχος 3°, σελ. 150-151

Μαυρουδής Κ. (2013). Σχέσεις οστεο-24. 
πόρωσης και καρδιαγγειακό, Οστούν, τό  
μος 24, τεύχος 3ο, σελ. 131-132.

Moghetti Ρ et al (1999). Spironolactone, 25. 
but not flutamide, administration pre  
vents bone loss in hyperandrogenic wom-
en treated with gonadotropin-releasing 
hormone agonist. J Clin Endocrinol Metab 
84:1250-1254

Nakagami Η and Morishita R (2009). Hor-26. 
mones and osteoporosis update Eff ect of 
angiotensin II on bone metabolism. Clin 
Calcium 19(7): 997-1002

Neer RM et al (2001). Effect of parathy-27. 
roid-hormone (1-34) on fractures and 
bone mineral density in postmenopausal 
women with osteoporosis Ν Engl J Med; 
344; 1434-1441

Pasco JA et al (2004). Beta-adrener-28. 
gic blockers reduce the risk of fracture 
partly by increasing bone mineral density: 
Geelong Osteoporosis Study. J Bone Miner 

Res 19:19.

Prezelj J et al (1994). Antiandrogen treat-29. 
ment with spironolactone and linestrenol 
decreases bone mineral density in eumen-
orrhoeic women with androgen excess. 
Horm Metab Res 26: 46-48.

Reid IR et al (2005). Beta-blocker use, BMD 30. 
and fractures in the study of osteoporotic 
fractures. J Bone Miner Res 20:613.

Rejnmark L et al (2006). Loop diuret-31. 
ics increase bone turnover and decrease 
BMD in osteopenic postmenopausal wom-
en: results from a randomized controlled 
study with bumetanide. J Bone Miner Res 
21:163.

Rejnmark L et al (2007). Fracture risk in 32. 
patients with amiodarone or digoxin for 
cardiac arrhythmias: a nation-wide case 
control study. Osteoporos Int 18(4):409-
417.

Renoux C et al (2010). Transdermal and 33. 
oral hormone replacement therapy and 
the risk of stroke: a nested case-control 
study. BMJ; 340:c2519.

Schlienger RG et al (2004). Use of be-34. 
ta-blockers and risk of fractures. JAMA 
292:1326.

Shane Ε et al (1997). Bone mass, vita-35. 
min D deficiency and hyperparathyroidism 
in congestive heart failure. Am J Med 103: 
197-207.

Shimizu Η et al (2008). Angiotensin II ac-36. 
celerates osteoporosis by activating osteo-
clasts. FASEB J 22:2465-2475.

Shiraki Μ et al (2000). Vitamin K2 effec-37. 
tively prevents fractures and sustains 
lumbar bone mineral density in osteoporo-
sis. J Bone Miner Res 15:515-521.

Sorensen HT et al (2008). Use of bi-38. 
sphosphonates among women and risk of 
atrial fibrillation and flutter: population 
based case-control study. BMJ; 336: 813-
816.



11- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 2 - 2014

Σταθόπουλος Κ. (2013). Επίδραση του 39. 
ασβεστίου στο καρδιαγγειακό σύστημα, 
Οστούν, τόμος 24, τεύχος 3°, σελ. 132-133.

Stevenson M et al (2007). The clinical ef-40. 
fectiveness and cost-effectiveness of 
strontium ranelate for the prevention of os-
teoporotic fragility fractures in postmeno-
pausal women. Health Technol Assess; 11: 
1-134

Togari A et al (2005). The role of the sym-41. 
pathetic nervous system in controlling 
bone metabolism. Expert Opinion Targets 
9(5):931-940

Togari A, Mitchitsugu A (2008). Pharma-42. 
cological Topics of Bone Metabolism: The 

Physiological Function of the Sympathetic 
Nervous System in modulating Bone re-
sorption. J Pharmacol Sci 106:542-546

Togari A and Arai Μ (2009). Pharmaco-43. 
logical topics of bone metabolism: the 
physiological function of the sympathetic 
nervous system in modulating bone resorp-
tion. J Pharmacol Sci 106(4): 542-546

Writing Group for the Women’s Health 44. 
Initiative Investigators (2002). Risks 
and benefits of estrogen plus progestin in 
healthy postmenopausal women: principal 
results from the Women’s Health Initiative 
Randomized Controlled Trial JAMA 2002; 
288:321-333



12- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 2 - 2014

Περίληψη 
Σκοπός της μελέτης είναι η αναδρομική παρουσίαση σύνθετων 

καταγμάτων του άνω πέρατος του βραχιονίου επί πολυτραυματιών 
ή/και βαριά πασχόντων που αντιμετωπίστηκαν με οστεοσύνθεση. 
Διερευνώνται τα όρια της αντιμετώπισης χωρίς χρήση προσθετι-
κής αντικατάστασης.

Ασθενείς και μέθοδος αντιμετώπισης: Από τον Ιανουάριο 
1992 έως τον Δεκέμβριο 1997 (πέντε έτη) αντιμετωπίστηκαν από 
την ίδια ιατρική ομάδα 10 ασθενείς με σύνθετα κατάγματα της 
άνω επίφυσης ή/και μετάφυσης του βραχιονίου επί ισάριθμων 
πολυτραυματιών ή/και βαριά πασχόντων. Οι ασθενείς ήταν νέα 
άτομα που διάνυαν την παραγωγική φάση της ζωής τους ηλικίας 
από 18 έως 48 ετών, με τους 8 από αυτούς ηλικίας από 18 έως 
27 χρόνων. Έφεραν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 3/10 ή/
και θωρακοκοιλιακές κακώσεις 3/10, αγγειακή κάκωση της μα-
σχαλιαίας αρτηρίας 1/10 ενώ τρεις ασθενείς έφεραν τραύματα 
από πυροβόλα όπλα. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά ΑΟ (1.1. 
κεντρικό πέρας βραχιονίου) ως εξής: Β23 (7/10), Β33 (1/10), C23 
(1/10). Τρεις ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική συγκρά-
τηση, τρεις με πλάκα δίκην «Γ» ή «Τ» κνημιαίων κονδύλων χωρίς 
αποκόλληση μαλακών μορίων από τους οστικούς σχηματισμούς 
(τεχνική LISS) και ένας με συμβατική ήλωση Rush με τήρηση των 

Προβληματικά 
κατάγματα της άνω 

  επίφυσης και μετάφυσης 
  του βραχιονίου. 
  Μη προσθετική χειρουργική 
  αντιμετώπιση 

Ι. Στ. Μπισχινιώτης, Ε. Μπαλαμπανίδου, Β. Ασσάντης, Ν. Τζιρής, 
Α. Γιανναράκης, Π. Μικάλεφ

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
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αυτών αρχών. Στους άλλους εφαρμόστηκε μέχρις επίτευξης πώ-
ρωσης ετερόπλευρο πλαίσιο εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 

Αποτελέσματα. Σε όλους τους ασθενείς επιτεύχθηκε πώρωση 
και παρακολουθούνται για περισσότερο από 10 έτη. Σε έναν ασθε-
νή παρατηρήθηκαν ισχαιμικού χαρακτήρα αλλοιώσεις της κεφαλής 
του βραχιονίου και συνακόλουθη αρθροπάθεια χωρίς όμως αντί-
στοιχα κλινικά φαινόμενα. 

Συμπέρασμα. Η προσπάθεια για οστεοσύνθεση δυσχερών μορ-
φολογικώς και βιολογικών καταγμάτων του κεντρικού πέρατος 
του βραχιονίου με πιθανή αποστέρηση της αιμάτωσης της βραχιο-
νίου κεφαλής είναι δυνατή, αρκεί να ακολουθούνται ατραυματικές 
τεχνικές. 

Problem fractures of the proximal epiphysis 
and metaphysic of the humerus in the 
polytrauma - Management by non prosthetic 
replacement

Bischiniotis I.S., Balabanidou E., Assantis V., Tziris N., 
Giannarakis A., Mikalef P. 

Abstract
Objective of this retrospective study is presentation of the 

results of treatment of proximal humeral fractures in polytrauma 
and high risk patients managed by means of internal or external 
fixation. An investigation on the treatment options without pros-
thetic replacement is discussed. 

Patients and Methods. From January 1992 to December 
1996 (5 years) ten polytrauma and/or high risk patients suffering 
equal complex fractures of the proximal humerus were managed 
by the same medical group. These patients were young ones 
running the reproductive phase of their lives aged from 19 to 48 
years, while eight of them were aged from 18 to 27 years. They 
suffered severe head (3/10) and thoraco - abdominal injuries, 
vascular injuries of the axillary and brachial artery while three of 
them had gunshot wounds associated with neurological deficits. 
The fractures were classified after AO (1.1 proximal humerus) 
as B.2.3 (7/10), Β.3.3 (1/10), and C.2.3 (1/10). Three patients 
were managed by means of internal fixation, three by plate (tib-
ial condyle figure of “T’ or “Γ” without soft tissue detachment 
(LISS technique) and a conventional Rush rod was inserted. In 
the remaining a unilateral skeletal external fixation device was 
mounted and retained up to the healing of the fractures. 

Results. In all patients bone healing was achieved and pa-
tients were followed up for more than ten years. In one patient 

Όροι ευρετηρίου:

Κατάγματα κεντρικού πέρατος 
βραχιονίου 

Κατάγματα 3, 4 τμημάτων του 
κεντρικού βραχιονίου

Οστεοσύνθεση προβληματικών 
καταγμάτων βραχιονίου
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ischemic changes of the head of the humerus were noticed and 
consequent arthropathy without sound clinical findings were es-
tablished.

Conclusion. The trend towards retaining and fixation of com-
plex fractures of the proximal humerus with possible deprivation 
of the blood supply to the humeral head is effaceable if non 
traumatic techniques are to be used.

Key words:

Proximal fractures of the 
humerus

Three - Four part fractures of 
the humeral head

Fixation of problem fractures 
of the proximal humerus
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Εισαγωγή 
Τα παρεπόμενα από τα κατάγματα της άνω επί-

φυσης του βραχιονίου, όπως περιγράφηκε κατά 
πρώτον από τον Neer, αντιπροσωπεύουν από τις 
πιο δύσκολες προς αντιμετώπιση καταστάσεις στην 
τραυματολογία της περιοχής του ώμου. Ιστορικώς, 
ένα καλό λειτουργικό αποτέλεσμα είναι δύσκολο 
να επιτευχθεί λόγω του ότι είναι αδύνατη η τέλεια 
αποκατάσταση της ακεραιότητας των στοιχείων 
που συναπαρτίζουν την περιοχή του ώμου, τόσο 
όσον αφορά στην απώλεια οστικής ουσίας όσον 
στο σχήμα των οστών και ιδιαιτέρως των αρθρι-
κών επιφανειών αλλά και των οστικών στοιχείων, 
όπως περιαρθρικών ιστών και συνδεσμικών σχη-
ματισμών η βλάβη των οποίων μπορεί να είναι μοι-
ραία (Neer (I) 1970, Neer (II) 1970). Εκτός των 
ανωτέρω και επειδή η προσθετική έχει από πολύ 
καιρό πάρει τη θέση στη θεραπεία των παρεπο-
μένων από τη χρήση των προσθετικών υλικών σε 
όλα τα στάδια της αντιμετώπισης των καταγμάτων 
αλλά και των άλλων νοσηρών καταστάσεων που 
προκύπτουν από αυτά, η γνώση της παθολογικής 
ανατομικής και φυσιολογίας των προσθετικών υλι-
κών έχει τη σημασία της για τον ασχολούμενο με 
αυτά ((Norris et al 1990). Τα ανωτέρω αποκτούν 
πολύ μεγαλύτερη σημασία, όταν πρόκειται περί 
ασθενών νεαρής ηλικίας και επομένως διαγόντων 
την παραγωγική φάση της ζωής τους, έτσι που εί-
ναι πράγματι δύσκολο να τεθεί μια πειστική προ-
εγχειρητική πρόγνωση της πορείας των κακώσε-
ων αυτών, ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν εκτεταμένες 
αποκολλήσεις μαλακών μορίων, στις οποίες μπορεί 
να περιλαμβάνονται αγγειακές και νευρολογικές 
κακώσεις αλλά και η συστηματική επιβάρυνση που 
είναι εύκολο να συνυπάρχει με τα τέτοιου είδους 
κακώσεις προδιαγράφοντας την πολυσυστηματι-
κότητά τους και την κατάσταση του πολυτραυμα-
τισμού. Δεν είναι δε μικρότερη και η σημασία της 
γειτνίασης των οστεοσυνδεσμικών στοιχείων με 
την περιοχή των ημιθωρακίων και συνακόλουθα 
με την ακεραιότητα του θωρακικού κλωβού. 

Είναι δε απογοητευτικό όχι μόνο ότι δεν υπάρχει 
ομοφωνία στην ανάλογη βιβλιογραφία για τις προ-
σφερόμενες θεραπευτικές επιλογές αλλά και στη 
συνείδηση του κοινού, οι κακώσεις φέρονται μόνο 
με την οστική πλευρά της φυσιογνωμίας τους που 
είναι εντελώς παραπλανητική. Αυτό όμως συμβαί-
νει και από την πλευρά των μελετητών. Πράγματι 

στις εργασίες που προσφέρονται, οι οποίες είναι 
συνήθως αναδρομικού χαρακτήρα συγκρίνεται η 
πορεία ανόμοιων καταστάσεων που απλώς παρου-
σιάζουν ακτινομορφολογικές ομοιότητες και αντα-
ποκρίνονται σε ανατομικές ταξινομήσεις και μόνο. 
Παρόλα αυτά κατά τελευταία 25 έτη έχει υπάρξει 
ως προς αυτό ένα λεπτομερές όσον αφορά στη 
μορφολογία σύστημα ταξινόμησης που αν και δεν 
αναφέρεται καθόλου στην πιθανή συμμετοχή των 
μη οστικών σχηματισμών σε σχέση με την ακτινο-
μορφολογία των καταγμάτων που θα ήταν το πιο 
ενδιαφέρον αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Τα συ-
νηθισμένα συστήματα ταξινόμησης για την αποτί-
μηση της βαρύτητας των κακώσεων των μαλακών 
μορίων και του βαθμού της επικοινωνίας του κα-
ταγματικού αιματώματος με τον εξωτερικό κόσμο 
βασίζονται σε κακώσεις που αφορούν σε άλλα ση-
μεία του σώματος, τόσο που είναι πολύ λιγότερο 
χρήσιμες για να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων 
που θα καθορίσουν την εξέλιξη της αντιμετώπισης 
κακώσεων αυτής της περιοχής. Σκοπός αυτής της 
αναδρομικής μελέτης είναι η παρουσίαση αποτε-
λεσμάτων από την αντιμετώπιση καταγμάτων της 
άνω επίφυσης και μετάφυσης του βραχιονίου σε 
πολυτραυματίες και γενικώς ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου με τη βοήθεια συσκευών εσωτερικής και 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

Ασθενείς και μέθοδοι
Από τον Ιανουάριο του 1992 έως και το Δεκέμ-

βριο του 1997 (έξη έτη) 10 πολυτραυματίες ασθε-
νείς ή/και βαριά πάσχοντες με ισάριθμα σύνθετα 
κατάγματα του κεντρικού πέρατος του βραχιονίου 
αντιμετωπίστηκαν από την ίδια ιατρική ομάδα. Οι 
ασθενείς που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή 
ήταν νέοι και μόνο ασθενείς που διέρχονταν την 
παραγωγική φάση της ζωής τους. Οι ηλικίες τους 
κυμαίνονταν από 18 έως 48 έτη, ενώ 8 από αυτούς 
ήταν ηλικίας από 18 έως 27 χρόνων. Οι τρεις έφε-
ραν από αυτούς (3/10) βαριές κρανιοεγκεφαλικές 
και θωρακοκοιλιακές κακώσεις οι πέντε (5/10) αγ-
γειακές κακώσεις που αφορούσαν στην υποκλείδιο 
και τη μασχαλιαία αρτηρία ενώ τρεις (3/10) έφεραν 
τραύματα από πυροβόλα όπλα με νευρολογικές 
βλάβες που αφορούσαν στελέχη του βραχιονίου 
πλέγματος. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά το 
σύστημα ταξινόμησης της ΑΟ (Müller et al 1990) 
ήταν 1.1 (κεντρικό βραχιόνιο) και συγκεκριμένα ως 
B.2.3 (7/10), Β.3.3 (1/10), και C.2.3 (1/10). Αυτοί 
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οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική οστε-
οσύνθεση, οι τρεις με σύστημα πλάκας και βιδών 
(κνημιαίων κονδύλων τύπου «Τ» ή «Γ» με την τε-
χνική LISS χωρίς παραπέρα αποκολλήσεις μαλα-
κών μορίων, σε μια περίπτωση με τη χρησιμοποίηση 
ενός συμβατικού ενδομυελικού ήλου Rush. Στους 
υπόλοιπους οι τοπικές συνθήκες επέβαλαν την χρη-
σιμοποίηση ετερόπλευρων πλαισίων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης και παρέμειναν εκεί μέχρι την επί-
τευξη πώρωσης των καταγμάτων και την αποκατά-
σταση των βλαβών των μαλακών μορίων. 

Ακολουθεί για λόγους που αναφέρθηκαν στην 
εισαγωγή και για να τονιστεί η ετερότητα των περι-
πτώσεων η περιγραφή των ασθενών ως εξής: 

Οι τέσσερις από τους ασθενείς με τραύματα από 
πυροβόλα όπλα στην περιοχή του ώμου με κατάγ-
ματα B.2 (1), B.3 (3) αντιμετωπίστηκαν με ανάταξη 
και εξωτερική οστεοσύνθεση με άμεση αντιμετώ-
πιση της πιθανότητας ή και την βεβαιότητας της 
αγγειακής αρτηριακής ή /και φλεβικής βλάβης (εικ. 
1). 

Εικ. 1.  - Συντριπτικό κάταγμα άνω πέρατος δεξιού βραχιονί-
ου λόγω τραύματος από πυροβόλο όπλο - εξωτερική οστεο-

σύνθεση

Η αντιμετώπιση του νευρολογικού ελλείμματος 
αφέθηκε προς αντιμετώπιση σε δεύτερο χρόνο. Σε 
έναν από τους ασθενείς όπου η βλάβη μπορούσε 
να χαρακτηρισθεί ως αφορώσα σε απόσπαση του 
δεξιού άνω τεταρτημόριου του σώματος (upper 
quadrant) και ωμοθωρακικό διαχωρισμό συνυ-
πήρχε ρήξη της μασχαλιαίας και της υποκλειδίου 
αρτηρίας και φλέβας και ανώτερου τύπου κάκω-
ση του βραχιονίου πλέγματος. Ο ασθενής αυτός 
υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση 

της σύνθετης αγγειακής βλάβης, η οποία κατέληξε 
σε επαναιμάτωση άνω τεταρτημόριου του σώμα-
τος και του άνω άκρου. Το κάταγμα του κεντρικού 
βραχιονίου αντιμετωπίστηκε με εφαρμογή πλαισίου 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης και ελάχιστη εσωτερική 
συγκράτηση (εικ. 2). 

Εικ. 2. - Συντριπτικό κάταγμα της άνω επίφυσης και μετά-
φυσης του βραχιονίου αποκατάσταση με τη βοήθεια πλαισίου 

εξωτερικής οστεοσύνθεσης

Ένας ασθενής αντιμετωπίστηκε με κάταγμα B.2.3 
αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη και συγκράτη-
ση με εισαγωγή συμβατικού ήλου Rush. Μία κόμη 
ασθενής νέα γυναίκα πολυτραυματίας και πολυκα-
ταγματίας αντιμετωπίστηκε με εφαρμογή συστή-
ματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης και μόνο μέχρις 
αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι τρεις από τους πολυ-
τραυματίες, έγινε ανοικτή ανάταξη και εσωτερική 
συγκράτηση με σύστημα πλάκας και βιδών (εικ. 3). 

Εικ. 3. - Ανάταξη και οστεοσύνθεση κατάγματος άνω πέρατος  
βραχιονίου
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Τα συστήματα εσωτερικής οστεοσύνθεσης εφαρ-
μόστηκαν επάνω από τα υπολειπόμενα και αποκολ-
λημένα μαλακά μόρια της περιοχής, εφόσον τούτο 
μπορούσε να γίνει (εικ. 4). 

Εικ. 4. - Ανάταξη και μη αποκολλητική εφαρμογή της οστεο-
σύνθεσης με τεχνικές έμμεσης ανάταξης

Αποτελέσματα 
Σε όλους τους ασθενείς η πώρωση του κατάγ-

ματος επιτεύχθηκε αν και όχι χωρίς δυσκολίες, 
ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για κατάγματα με απο-
κολλήσεις των μαλακών μορίων και απογύμνωση 
οστού σε μεγάλη έκταση (εικ. 5). 

Εικ. 5. -  Βλάβη από εξελκυσμό άνω τεταρτημορίου

Στις περιπτώσεις αυτές επιστρατεύτηκαν μέθο-
δοι όπως η άσκηση διαδοχικών δυνάμεων συμπίε-
σης και διάτασης και έγχυσης βιολογικών αυξητι-
κών παραγόντων (Ασσάντης και συν 2008, Bielecki 
και Gazdzik 2006). Επί δύο ασθενών αυτής της 
σειράς παρατηρήθηκαν ισχαιμικές αλλοιώσεις που 
αφορούσαν μερικώς στη μάζα της βραχιόνιας κε-
φαλής. Τα υπαρκτά ενοχλήματα επί των ασθενών 
αυτών δεν συνδέονταν με τα φαινόμενα αυτά, 

παρά την εμφάνιση πρώιμων εκφυλιστικών αλλοι-
ώσεων. Στο τελικό αποτέλεσμα βάρυνε περισσότε-
ρο η νευρολογική κατάσταση των άνω άκρου και 
πολύ λιγότερο τα ελλείμματα του εκτατικού, του 
απαγωγικού μηχανισμού καθώς και εκείνα που 
προέκυπταν από την ακεραιότητα των προς σύ-
νταξη αρθρικών επιφανειών. Έτσι, με την εξαίρεση 
του ασθενούς με τη βαριά βλάβη του βραχιονίου 
πλέγματος όλοι οι άλλοι γύρισαν στη προηγούμενη 
απασχόλησή τους με τον ίδιο ή ακόμη και με ενι-
σχυμένο ρόλο. Δεν αναφέρθηκαν καταστροφικές 
λοιμώδεις επιπλοκές. 

Συζήτηση

Παρά την καλώς θεμελιωμένη γνώση μας για 
τα προβληματικά κατάγματα του κεντρικού βρα-
χιονίου, δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για 
εκείνα που είτε είναι ανοικτά είτε συνυπάρχουν με 
σημαντικές κακώσεις των μαλακών μορίων περι-
λαμβανομένων των νευροαγγειακών σχηματισμών 
της περιοχής του ώμου και του άνω τεταρτημορί-
ου του σώματος (Misra et al 2001, Cofield 1988). 
Ασφαλώς οι δικοί μας ασθενείς ανήκουν στην ομά-
δα υψηλού κινδύνου και οι περισσότεροι είχαν ήδη 
υπάρξει ως προερχόμενοι από παραπομπή με το 
ερώτημα αυτό από άλλα κέντρα. Οι μέθοδοι που 
αντιμετωπίστηκαν ήταν οι πιο πρόσφορες από 
τις διαθέσιμες κατά το χρόνο αντιμετώπισης των 
ασθενών (Grimes 1980, Cuomo et al 1992, Kris-
tiansen και Kofoed 1987). Το σύστημα ταξινόμη-
σης που χρησιμοποιήσαμε αυτό δηλαδή που προ-
τάθηκε από μέλη της ΑΟ (Müller et al 1988) αλλά 
τα συστήματα ταξινόμησης σπάνια είναι ικανά να 
περιγράψουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των επι-
μέρους κακώσεων (Burstein 1993). Στους περισ-
σότερους από τους ασθενείς μας τα υπό εξέταση 
κατάγματα ενέπιπταν στην κατηγορία εκείνων των 
τριών τεμαχίων αλλά κόμη και στην περίπτωση των 
καταγμάτων τεσσάρων τεμαχίων στους περισσότε-
ρους η καταγματική γραμμή δεν έδειχνε σημαντική 
παρεκτόπιση. Σε έναν μόνο ασθενή επρόκειτο για 
κάταγμα εξάρθρημα με τέλεια παρεκτόπιση των 
κατεαγότων τεμαχίων, σημαντική παρεκτόπιση και 
οστικό έλλειμμα από την περιοχή της μετάφυσης. 
Στον ασθενή αυτόν οι ισχαιμικές αλλοιώσεις είναι 
πιο εκτεταμένες (εικ. 6). 
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Εικ. 6. - Εκτεταμένες ισχαιμικές αλλοιώσεις της βραχιονίου 
κεφαλής μετά οστεοσύνθεση προβληματικού κατάγματος 

εξαρθρήματος ώμου

Όλες οι μέθοδοι εσωτερικής ή/και εξωτερικής 
συγκράτησης που εφαρμόσαμε ήταν οι κατά το δυ-
νατό πιο ατραυματικές περιλαμβανομένων και των 
περιπτώσεων της εισαγωγής πλακών οστεοσύνθε-
σης. Το βαθμό αποκόλλησης των μαλακών μορίων 
δεν τον προσδιόριζε η βλάβη αλλά ο βαθμός των 
αποκολλήσεων. Έχοντας υπόψη   την ιδιαιτερότητα 
της αιμάτωσης του άνω πέρατος του βραχιονίου 
(Laing 1956, Kofoed 1983, Gerber et al 1990, 
Brooks et al 1993), είναι δυνατό να ορμηνευθεί η 
συχνότητα της μερικής νέκρωσης στοιχείων της κε-
φαλής σε σχέση με τη μεγάλη συχνότητα επίτευξης 
της πώρωσης στους περισσότερους. Είναι βέβαιο 
ότι η προσφυγή σε λιγότερο παρεμβατικές μεθό-
δους όπως είναι η διαδερμική συγκράτηση αλλά 
και τα υβριδικά συστήματα ενδομυελικής και εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης όπως είναι το TGF, αλλά 
και τα συμβατικά συστήματα κυριαρχούν από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 (Ξειδάκης και συν 
2010, Παπαγεωργίου και συν 2013). 

Τα δικά μας αποτελέσματα παρουσιάζονται δυ-
σμενέστερα από τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας, 
τούτου εξηγούμενου πιθανότατα από το βαθμό 
τοπικής επιβάρυνσης των περιπτώσεων των δικών 
μας ασθενών (Hawkins et al 1986, Henley   et al 
1992, Green και Lippitt 1998). Είναι γεγονός ότι 
στην σχετική βιβλιογραφία ήδη από τα πρώτα έτη 
της δεκαετίας του 1990, μετά την αποδρομή του 
ενθουσιασμού για το ρόλο των προσθετικών λύσε-
ων για τη θεραπεία των συντριπτικών καταγμάτων 
του άνω πέρατος του βραχιονίου, είχε φανεί ότι ο 
χώρος που υπάρχει για τις τεχνικές με διαφύλαξη 
της βραχιονίου κεφαλής είναι πολύ μεγαλύτερος 
(Stableforth 1984, Zuipp et al 1992, Millet και 
Warner 2002). Μέγιστη συνεισφορά στο κεφάλαιο 
αυτό αποτελεί η προτεινόμενη από τους Δημα-
κόπουλο και συν (2007), όχι μόνο διατήρηση της 
βραχιόνιας κεφαλής αλλά και ανατομική συρραφή 
της με συρμάτινα ράμματα, έτσι που να διασφαλί-
ζεται η ανατομική ανάταξη με ότι σημαίνει αυτό για 
το μέλλον της γληνοβραχιονίου άρθρωσης.

Η τάση για διαφύλαξη της βραχιονίου κεφαλής 
και την ασφάλεια μιας τεχνικής στερεώσεως για 
πιο σύνθετα κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου 
ακόμη και με πιθανή αποστέρηση της αιμάτωσης 
της βραχιονίου, εφόσον είναι εφικτή, είναι επιθυ-
μητή ιδιαίτερα εάν πρόκειται να   χρησιμοποιηθούν 
μη τραυματικές τεχνικές. 
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Περίληψη 
Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης είναι η αποσαφήνιση 

των ενδείξεων παρεμβατικής θεραπείας (εξωτερική, συμπιεστική 
ή/και γεφυροποιητική οστεοσύνθεση και ενδομυελική ήλωση) των 
καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονίου συγκρινόμενη με τη 
συντηρητική θεραπεία επί μεγάλου αριθμού τραυματιών από δύο 
Κέντρα.

Ασθενείς και μέθοδοι. Κατά τη διάρκεια της 25ετίας από 1-1-
1987 έως 31-12-2011 σε δύο Κέντρα (Τριτοβάθμιο - Δευτερο-
βάθμιο) αντιμετωπίσαμε παρεμβατικά με αυστηρές ενδείξεις 112 
ασθενείς με ισάριθμα κατάγματα διάφυσης βραχιονίου από σύνο-
λο 514 βίαιων καταγμάτων, το πλείστον των οποίων αντιμετω-
πίστηκε συντηρητικώς. Επρόκειτο για 74 άνδρες και 38 γυναίκες 
από 16 έως 76 ετών διαφόρων βαθμών συστηματικής επιβάρυν-
σης. Τα 80 κατάγματα αφορούσαν στο δεξιό και τα 34 στο αριστε-
ρό άνω άκρο ενώ σε 8 επρόκειτο για κυμαινόμενο αγκώνα λόγω 
συνύπαρξης καταγμάτων του αντιβραχίου. Σε 5 ασθενείς υπήρχε 
πρωτογενώς βλάβη του κερκιδικού και σε δύο ταυτοχρόνως και 
του μέσου νεύρου. Σε πέντε άρρενες ασθενείς έγινε και επέτυχε 
επέμβαση επαναιμάτωσης επί αγγειακής βλάβης της βραχιονίου ή/
και της μασχαλιαίας αρτηρίας. Τα 57 κατάγματα της σειράς ήταν 
ανοικτά ποικίλης βαρύτητας. Τα 7 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικώς 
λόγω παρεμβολής μαλακών μορίων και αποτυχίας συντηρητικής 

Επιλογές παρεμβατικής 
θεραπείας σε κατάγματα 

  διάφυσης του 
  βραχιονίου.
  Πολυετής (25 έτη) 
  εμπειρία από δύο Κέντρα

Τζατζαΐρης Θ., Τσίτας Κ., Ντεμουρτζίδης Σ., Ασσάντης Β., Μπισχινιώτης Ι. Στ. 
Από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γ Ν Κοζάνης - «Μαμάτσειο»
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θεραπείας, τα 12 λόγω εκτεταμένων βλαβών μαλακών μορίων, 
τα 4 λόγω εμφάνισης πάρεσης κερκιδικού νεύρου μετά κλειστούς 
χειρισμούς και τα 25 λόγω αποτυχίας της εφαρμοσθείσης συντη-
ρητικής θεραπείας μετά μεγάλη υπολειμματική εφίππευση ή/και μη 
αποδεκτή μεγάλης γωνίωσης.

Αποτελέσματα. Από τα κατάγματα της ομάδας αυτής τα 6 κα-
τέληξαν σε σχηματισμό ψευδάρθρωσης που αντιμετωπίστηκε σε 
2 με αφαίρεση τμηματικού κυλίνδρου, συμπιεστική οστεοσύνθε-
ση και αυτομοσχεύματα και σε 4 εφαρμογή κύκλων διαλείπουσας 
συμπίεσης/διάτασης με πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Σε 4 
ασθενείς η βλάβη του κερκιδικού ήταν μόνιμη και αντιμετωπίστηκε 
αναλόγως.

Συμπεράσματα. Παρά τις προόδους σε μέσα και πρακτικές 
οστεοσύνθεσης η συντηρητική θεραπεία εξακολουθεί να αποτελεί 
πρώτη εκλογή για τα κατάγματα της βραχιόνιας διάφυσης. Η απο-
τυχία και η απώλεια της ανάταξης, οι εκτεταμένες βλάβες των μα-
λακών μορίων, ο κυμαινόμενος αγκώνας αγγειακές κακώσεις και η 
εμφάνιση νευρολογικών επιπλοκών μετά χειρισμούς ανάταξης ή/
και οστεοσύνθεσης αποτελούν τις απόλυτες ενδείξεις παρεμβατι-
κής θεραπείας. 

Brachial diaphyseal fractures Present day 
treatment options. 25 years of experience 
from two centers.

Tzatzairis Th, Tsitas K, Demourtsidis S, Assantis V, 
Bischiniotis I.

Orthopaedic Department - Kozani General Hospital.
Kozani - Greece

Abstract
Objective of this retrospective study is to make clear the 

treatment options in the management (external, compression 
and/or bridging osteosynthesis and medullary nailing) compar-
ing to the conservative one in a large number of patients from 
two different centers.

Patients and Methods. During the last twenty five years 
from January 1987 to December 2011, 514 patients from two 
centers, reference and provincial, suffering brachial diaphyseal 
fracture were managed to after treatment. One hundred twelve 
were managed with some kind of offensive treatment, exter-
nal fixation, compression and/or bridging osteosynthesis, and 
medullary nailing. In the offensive treatment group there were 
74 men and 38 women aged from 16 to 76 years with various 
systemic problems. Seventy five of the fractures were localized 
on the right hand side and 27 on the left one while in 7 cases 
a floating elbow condition due to ipsilateral forearm fracture. 

Όροι ευρετηρίου:

κατάγματα διάφυσης 
βραχιονίου

θεραπεία καταγμάτων 
διάφυσης βραχιονίου

θεραπεία καταγμάτων

ψευδάρθρωση βραχιονίου

παράλυση κερκιδικού νεύρου
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In five patients there was a primary radial nerve damage while 
in there was median nerve damage also. In five male patients 
a successful revascularization procedure was undertaken after 
damage of the brachial and/or axillary artery. Fifty seven frac-
tures of these series with various degrees of soft tissue damage. 
Seven of these fractures were managed by an open operation 
because of soft tissue interference at the fracture side and con-
servative treatment failure, twelve of them because of gross soft 
tissue detachment, four because of late radial nerve palsy after 
reduction manipulations ad twenty five because of conservative 
acceptable reduction failure leading in gross overlapping and/or 
angulation. 

Results. From the whole fractures of these series six were 
developed a atrophic nonunion, which was managed in two by 
removal of the cylindrical shaped atrophic bone from the mid 
diaphysis, compression osteosynthesis and autologous bone 
grafting and in four of them cycles of intermittent compression 
distraction cycles through external skeletal fixation frames led 
to safe consolidation. In four patient permanent radial nerve 
damage was managed accordingly. 

Conclusions. Despite progress in means and fixation prac-
tice, conservative treatment remains the cornerstone of humeral 
diaphyseal fractures. Reduction and consolidation failure, along 
with gross soft tissue damage, floating elbow and the presence 
of radial nerve palsy when manipulating for reduction and/or 
fixation are within the absolute indications of offensive treat-
ment. 

Key words:

Humeral diaphyseal fractures

Humeral fracture treatment

Fracture treatment 

Humeral pseudarthrosis

Radial nerve palsy
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Εισαγωγή
Τα κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου 

αποτελούν το 3% του αριθμού των καταγμάτων 
συνολικά. Είναι συνήθως κακώσεις υψηλής ενερ-
γείας σε νέους ασθενείς και αποτελούν αποτέλε-
σμα πτώσης σε ηλικιωμένους, ενώ όχι σπανίως 
επισυμβαίνουν διαμέσου δευτεροπαθών μεταστά-
σεων κατά τη γενίκευση κακοήθων νεοπλασιών 
(Zuckerman και Kenneth 1996, Skinner et al 2000, 
Chapman et al 2000, Pugh και McKee 2003). Η 
αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης του 
βραχιονίου οστού, παρά τις αντιρρήσεις που με αύ-
ξουσα συχνότητα διατυπώνονται εξακολουθεί να 
είναι ακόμη και σήμερα σε μεγάλο βαθμό συντηρη-
τική. Οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται σήμερα για 
τη συντηρητική αντιμετώπιση είναι σχετικές με την 
αποτροπή των απώτερων επιπλοκών, όπως είναι η 
πώρωση σε πλημμελή θέση, η καθυστερημένη πώ-
ρωση και η ψευδάρθρωση, η οποία αποτελεί αντί-
λογο και για μορφές χειρουργικής αντιμετώπισης 
όταν επιπλέκονται. Η ψευδάρθρωση των καταγμά-
των της βραχιόνιας διάφυσης είναι πολύ ανθεκτική 
στη θεραπεία ακόμη και τη χειρουργική (Charnley 
1974, Sisk 1984, Epps και Grant 1991). Σκοπός 
της αναδρομικής μελέτης είναι η αποσαφήνιση των 
ενδείξεων παρεμβατικής θεραπείας (εξωτερική, συ-
μπιεστική ή/και γεφυροποιητική οστεοσύνθεση και 
ορθόδρομη ή ανάδρομη ενδομυελική ήλωση) των 
καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονίου επί με-
γάλου αριθμού τραυματιών (Rush και Rush 1986).

Ασθενείς και μέθοδοι
Κατά τη διάρκεια της 25ετίας από 1-1-1987 έως 

31-12-2011 σε δύο Κέντρα (Τριτοβάθμιο – Δευτε-
ροβάθμιο Γενικό Νοσοκομείο) αντιμετωπίσαμε με 
αυστηρές ενδείξεις 112 ασθενείς με ισάριθμα κα-
τάγματα διάφυσης βραχιονίου από συνολικά 514 
βίαια κατάγματα, το πλείστον των οποίων αντιμε-
τωπίστηκε συντηρητικώς. Επρόκειτο για 71 άνδρες 
και 38 γυναίκες από 16 έως 76 ετών διαφόρων 
βαθμών συστηματικής επιβάρυνσης. Τα 75 κατάγ-
ματα αφορούσαν στο δεξιό και τα 27 στο αριστε-
ρό άνω άκρο ενώ σε 7 επρόκειτο για κυμαινόμενο 
αγκώνα λόγω συνύπαρξης καταγμάτων του αντι-
βραχίου. Σε 5 ασθενείς υπήρχε πρωτογενώς βλάβη 
του κερκιδικού και σε δύο ταυτοχρόνως και του 
μέσου νεύρου. Σε πέντε άρρενες ασθενείς έγινε και 
επέτυχε επέμβαση επαναιμάτωσης επί αγγειακής 

βλάβης της βραχιονίου ή/και της μασχαλιαίας αρ-
τηρίας. Τα 57 κατάγματα της σειράς ήταν ανοικτά 
ποικίλης βαρύτητας. Τα 7 αντιμετωπίστηκαν χει-
ρουργικώς λόγω παρεμβολής μαλακών μορίων και 
αποτυχίας συντηρητικής θεραπείας, τα 12 λόγω 
εκτεταμένων βλαβών μαλακών μορίων, τα 4 λόγω 
εμφάνισης πάρεσης κερκιδικού νεύρου μετά κλει-
στούς χειρισμούς και τα 25 λόγω αποτυχίας της 
εφαρμοσθείσης συντηρητικής θεραπείας και μεγά-
λης γωνίωσης. Επί 10 ασθενών 

Οι ασθενείς αυτής της σειράς που παρακολου-
θήθηκαν μέχρις αποθεραπείας, χωρίστηκαν με βάση 
τον τρόπο αντιμετώπισής τους σε πέντε κατηγορίες:

Ασθενείς με κατάγματα της διάφυσης (418 1. 
ασθενείς/ 420 κατάγματα) του βραχιονίου 
που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Το κύριο 
μέσο αντιμετώπισης ήταν ο γύψινος επίδε-
σμος δίκην «U», ο οποίος στις περισσότερες 
από τις περιπτώσεις των ασθενών στις οποί-
ες αναφερόμαστε άρκεσε για την οριστική 
θεραπεία τους (εικ. 1). 

Εικ. 1. - Συντριπτικό κάταγμα διάφυσης βραχιονίου αντιμετώ-
πιση με νάρθηκα δίκην U

Σε 4 περιπτώσεις μόνο χρησιμοποιήθηκε 2. 
εναλλακτικώς ο κρεμάμενος γύψος μέχρι να 
επιτευχθεί κλειστή ανάταξη για να μεταπέσει 
και πάλι στην πρώτη επιλογή (εικ. 2). Μόνο 
σε δύο ασθενείς χρειάστηκε να καταφύγουμε 
σε ανοικτή ανάταξη και συμπιεστική οστεο-
σύνθεση. 
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Εικ. 2. - Εφαρμογή κρεμάμενου γύψου για την αντιμετώπιση 
κατάγματος διάφυσης βραχιονίου

Ασθενείς με κατάγματα του βραχιονίου που 3. 
αντιμετωπίστηκαν με συμπιεστική οστεοσύν-
θεση ή/και γεφυροποιητική οστεοσύνθεση 
(Law et al 2007, Foster et al 1984). Στην 
ομάδα αυτήν ανήκουν 20 ασθενείς. Η συμπι-
εστική οστεοσύνθεση διενεργούνταν με συ-
μπιεστικές πλάκες (δυναμικής ή αυτόματης 
συμπίεσης) (εικ. 3). Κατά την εγχείρηση λαμ-
βανόταν μέριμνα ώστε να συμπεριληφθούν 
τρεις τουλάχιστον οπές κεντρικώς και περι-
φερικώς της ακρότατης καταγματικής γραμ-
μής και ακολουθούνταν οι γενικές αρχές της 
συμπιεστικής οστεοσύνθεσης των καταγμά-
των των μακρών οστών (Müller et al 1990).

Εικ. 3. - Συμπιεστική οστεοσύνθεση κατάγματος διάφυσης 
βραχιονίου

Ασθενείς με κατάγματα του βραχιονίου που 4. 
αντιμετωπίστηκαν με μη ασφαλιζόμενη κλειστή 
ενδομυελική ήλωση. Δέκα κατάγματα του βρα-
χιονίου επί πολυτραυματιών ή βαριά πασχό-
ντων τραυματιών (Μπισχινιώτης και συν 1998) 
αντιμετωπίστηκαν με κλειστή ανάταξη και συμ-
βατική μη ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση. 
Στην ίδια κατηγορία ταξινομούμε και πέντε κα-
τάγματα βραχιονίου που αντιμετωπίστηκαν με 
μερικώς ασφαλιζόμενη ή ενδοασφαλιζόμενη 
κλειστή ενδομυελική ήλωση (εικ. 4). 

Εικ. 4. - Ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση κατάγματος 
διάφυσης βραχιονίου

Ασθενείς με κατάγματα του βραχιονίου που 5. 
αντιμετωπίστηκαν με διάφορες συσκευές 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης κυρίως λόγω 
συνύπαρξης πολυσυστηματικών (ελλειμμα-
τικών) βλαβών στο άνω άκρο και την ωμι-
κή ζώνη (Gustilo et al 1990). Επρόκειτο για 
κατάγματα της κατηγορίας ΙΙΙΒ δηλαδή για 
ανοικτά κατάγματα με εκτεταμένες αποκολ-
λήσεις των μαλακών μορίων και απογύμνω-
ση του οστού σε μεγάλη έκταση, όπως και 
τραύματα από πυροβόλα όπλα με κατάγματα 
του βραχιονίου (εικ. 5). Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν ένδεκα ασθενείς.

Εικ. 5. - Το απόλυτο ΙΙΙΒ (Gustilo) κάταγμα διάφυσης βραχι-
ονίου
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Ασθενείς με κατάγματα του βραχιονίου που 6. 
αντιμετωπίστηκαν κατ’ οικονομία με εφαρμο-
γή γύψινου νάρθηκα δίκην U, λόγω βαριάς 
γενικής κατάστασης των ασθενών κατά την 
εισαγωγή τους. Στη συνέχεια λόγω πρακτι-
κής αδυναμίας διατήρησης της ανάταξης 
έγινε επιλογή άλλης θεραπευτικής μεθόδου. 
Στα κατάγματα αυτής της κατηγορίας το κυ-
ριότερο πρόβλημα δεν ήταν η απώλεια της 
διατήρησης ικανοποιητικού ανατομικού άξο-
να, όσο η αποτροπή διάστασης στην εστία 
του κατάγματος μετά την κινητοποίηση του 
ασθενούς. Χρησιμοποιήθηκαν κατά προτί-
μηση μέθοδοι ελαχίστης παρέμβασης όπως 
η υβριδική οστεοσύνθεση TGF (εικ 6). Στην 
κατηγορία αυτή ανήκαν έξι ασθενείς.

Εικ. 6. - Εφαρμογή υβριδικής εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε 
μακρό λοξό κάταγμα βραχιονίου σε εξασθενημένη ασθενή

Για την εκτίμηση της πώρωσης διενεργούνταν 
διαδοχικοί ακτινολογικοί έλεγχοι. Το γενικό πρό-
γραμμα του ακτινολογικού ελέγχου περιλάμβανε 
μετεγχειρητικό ακτινολογικό έλεγχο μετά τη δια-
σφάλιση ικανοποιητικής ανάταξης και ακτινολογι-
κό έλεγχο κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα μέχρι 
την κατάδειξη ασφαλούς πώρωσης. 

Αποτελέσματα

Από τα κατάγματα της ομάδας αυτής τα 6 κατέ-
ληξαν σε σχηματισμό ψευδάρθρωσης που αντιμε-
τωπίστηκε σε 2 με αφαίρεση τμηματικού κυλίνδρου, 
συμπιεστική οστεοσύνθεση και αυτομοσχεύματα 
και σε 4 εφαρμογή κύκλων διαλείπουσας συμπίε-
σης/διάτασης με πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης. Σε 4 ασθενείς η βλάβη του κερκιδικού ήταν 
μόνιμη και αντιμετωπίστηκε αναλόγως.

Συζήτηση 
Τα κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου εί-

ναι συνήθως κλειστά και παράγονται από άσκηση 
καταπονήσεων λυγισμού, οπότε παράγονται εγκάρ-
σια κατάγματα, στροφικών καταπονήσεων που πα-
ράγουν σπειροειδή, συνδυασμό των δύο ανωτέρω 
ειδών καταπονήσεων που παράγουν σπειροειδή 
με ελεύθερη παρασχίδα και τέλος οι συμπιεστικές 
καταπονήσεις που παράγουν τα διάφορα σχήματα 
συντριβής. 

Τα κατάγματα του βραχιονίου συνήθως αντι-
μετωπίζονται συντηρητικώς. Η συντηρητική θερα-
πεία είναι απλή καθοδηγείται από τη βαρύτητα στις 
περισσότερες των περιπτώσεων. Αρκεί συνήθως 
η εφαρμογή απλού νάρθηκα δίκην “U” και στενή 
παρακολούθηση, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στά-
δια (Charnley 1974, Sarmiento 1990). Στα εγκάρ-
σια κατάγματα, η ταχύτητα πώρωσης είναι μικρή 
λόγω του περιορισμένου της επιφάνειας των προς 
άλληλες συντεταγμένες επιφάνειες. Η συντηρητική 
επιλογή κινδυνεύει από απώλεια της συμπλησία-
σης των περάτων λόγω διατατικών δυνάμεων και 
εμφάνιση διάστασης με συνακόλουθη παρεμβολή 
μαλακών μορίων και σχηματισμό ψευδάρθρωσης. 
Η απώλεια της ανάταξης και η επί 30 ημέρες καθυ-
στέρηση ακτινολογικών σημείων πώρωσης σημαί-
νει ανάληψη παρεμβατικής χειρουργικής θεραπείας. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι όταν πρόκειται για απόλυτη 
διασφάλιση του τελικού αποτελέσματος, όπως και 
επί θωρακικού τραύματος αλλά και πολυτραυμα-
τιών είναι δόκιμη η άμεση προσφυγή στην ενδο-
ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση με πολύ καλά 
αποτελέσματα (Zogaib et al 2014). Στις δικές περι-
πτώσεις η εμφανισθείσα μία περίπτωση ασθενούς 
με ολιγοτροφική ψευδάρθρωση αντιμετωπίστηκε 
καθυστερημένα είτε με αφαίρεση του ατροφικού 
κυλίνδρου είτε με άσκηση επαναλαμβανομένων 
κύκλων άσκησης διάτασης και συμπίεσης επί του 
ψευδαρθρωσικού ιστού (Ασσάντης et al 2008). 

Τα σπειροειδή κατάγματα συνήθως αποτέλεσμα 
στροφικών καταπονήσεων συνήθως υπακούουν 
στην συντηρητική θεραπεία και μόνο. Αλλά σε πε-
ριπτώσεις μεγάλης συντριβής ή εκτεταμένης συ-
νοδού βλάβης των μαλακών μορίων καταφύγαμε 
σε εφαρμογή ετερόπλευρων πλαισίων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης, με τη δυναμοποίηση των οποίων 
ολοκληρώθηκε ο κύκλος της πώρωσης (Fragomen 
και Rozbruch 2007).



26- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 2 - 2014

Χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν την συμβατική 
μη ενδοασφαλιζόμενη ελαστική ενδομυελική με 
την μορφή των ήλων Rush για την αντιμετώπιση 
της βραχιονίου διάφυσης σε βαριά πάσχοντες και 
πολυτραυματίες (Rush και Rush 1986, Μπισχινιώ-
της et al 2008). Η εισαγωγή των ήλων ήταν ορθό-
δρομη από την περιοχή του μείζονος βραχιονίου 
ογκώματος είτε ανάδρομη είτε ανάδρομη από την 
κορυφή του κορωνοειδούς βόθρου. Παρά τα πλεο-
νεκτήματα τόσο από την τηλεσκοπική αστάθεια όσο 
και από την ελαστικότητα των υλικών τα αποτε-
λέσματα σκιάζονταν από τις περιπτώσεις μεγάλης 
αστάθειας που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί. 
Από την άλλη πλευρά παρά τις προόδους στην εν-
δομυελική ήλωση ως ενδοασφαλιζόμενης και τη 
διεύρυνση των ενδείξεων εφαρμογής της, ο ρό-
λος της δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί (Singisetti 
και Ambedkar 2010, Garnavos 2011, Kumar et al 
2012, Wali et al 2014). Η εφαρμογή της κλειστής 
ενδομυελικής ήλωσης επί καταγμάτων του κάτω 
τριτημορίου της βραχιονίου διάφυσης και μετάφυ-
σης (Holstein fracture) ενέχει τον κίνδυνο τραυ-
ματισμού του κερκιδικού νεύρου, πράγμα το οποίο 
δεν διασφαλίζεται ακόμη επαρκώς (Holstein και 
Lewis 1963, Μπισχινιώτης et al 1993).

Είναι βέβαιο ότι παρ’ όλες τις προόδους στις 
άλλες παρεμβατικές μεθόδους, η βεβαιότητα που 
παρέχει η οστεοσύνθεση με πλάκα αποτελεί ακόμη 
και σήμερα τη «χρυσή σταθερά» της πρωτογενούς 
παρεμβατικής αντιμετώπισης καταγμάτων της βρα-
χιονίου διάφυσης (Foster et al 1984, Πετσατώδης 
και συν 1990, Kontakis et al 2007, Jones et all 
2011, Kumar et al 2013). Η βεβαιότητα της οστεο-
σύνθεσης αυξάνει με την προοπτική των νέων κλει-
δούμενων πλακών και με την εισαγωγή και χρήση 

νέων κραμάτων. Η αξία όμως των τεχνικών ελάχι-
στης παρέμβασης φαίνεται ότι επηρεάζεται από τη 
σχέση του οστού με το κερκιδικό νεύρο (Shetty et 
al 2011, Zogaib et al 2014). 

Είναι πάντως γεγονός, ότι σε σχέση η βιολογική 
συμπεριφορά του βραχιονίου οστού σε συνθήκες 
κατάγματος και πώρωσης δεικνύει στενή συσχέ-
τιση με το ρόλο του ως μη φέροντος οστού επί 
του ανθρώπου, την ακεραιότητα της τροφοφόρου 
κυκλοφορίας του και την κρισιμότητα ως προς την 
παραπέρα εξέλιξη των πρώτων σταδίων της πώ-
ρωσης (Charnley 1974). Έτσι, γίνεται κατανοητή 
τόσο η ευκολία της αντιμετώπισης και η κρισιμό-
τητα της αποφυγής πρώιμων επιπλοκών ανάταξης 
και πώρωσης όσο και η δυσχέρεια της αντιμετώπι-
σης των ψευδαρθρώσεων. Η ιδιαίτερη σχέση του 
βραχιονίου οστού και του κερκιδικού νεύρου είναι 
η άλλη παράμετρος του προβλήματος των επιπλο-
κών αλλά και πιθανότατα της βιολογικής συμπερι-
φοράς του πώρου (Pollock et al 1981, Μπισχινιώ-
της et al 1993). 

Συμπεράσματα
Παρά τις προόδους σε μέσα και πρακτικές οστε-

οσύνθεσης η συντηρητική θεραπεία εξακολουθεί 
να αποτελεί πρώτη εκλογή για τα κατάγματα της 
βραχιόνιας διάφυσης. Η αποτυχία και η απώλεια 
της ανάταξης, οι εκτεταμένες βλάβες των μαλα-
κών μορίων, ο κυμαινόμενος αγκώνας, κατάγματα 
με εκτεταμένες βλάβες των μαλακών μορίων αλλά 
και με αγγειακές κακώσεις ιδιαίτερα για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων στη φάση της επαναι-
μάτωσης και η εμφάνιση νευρολογικών επιπλοκών 
μετά χειρισμούς ανάταξης αποτελούν τις απόλυτες 
ενδείξεις παρεμβατικής θεραπείας. 
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Εισαγωγή 
Η ατελής οστεογένεση ή οστεοψαθύρωση απο-

τελεί μια ομάδα από κληρονομούμενες διαταραχές 
που χαρακτηρίζονται είτε από ελαττωμένη παρα-
γωγή φυσιολογικού κολλαγόνου τύπου Ι, ή από τη 
βιοσύνθεση παθολογικού κολλαγόνου ως αποτέλε-
σμα μεταλλάξεων στα γονίδια που την καθορίζουν, 
με ποικίλη κλινική βαρύτητα (Forlino et al 2011, 
Agla et al 2012). Τα μείζονα κλινικά χαρακτηριστι-
κά είναι η οστεοπενία, ποικίλλουσα βαρύτητα μι-
κρού αναστήματος και προϊούσες σκελετικές δια-
ταραχές. Είναι επίσης δυνατό να παρατηρηθούν τα 
παρακάτω: κυανή χρώση της σκληράς, η χαλαρό-
τητα των αρθρώσεων, επιβραδυμένη κώφωση και 
η ατελής οδοντογένεση. Παρουσιάζεται περίπτωση 
ασθενούς με συχνά κατάγματα, επί του οποίου δεν 
κατέστη με βεβαιότητα να τεθεί η διάγνωση της 
ατελούς οστεογένεσης αν και πληρούνταν πολλά 
από τα κριτήρια. Τίθεται το ερώτημα: μέχρι ποίου 
σημείου οφείλει να επεκτείνεται η διαγνωστική δι-
αδικασία σε ανάλογες περιπτώσεις (van Dijk et al 
2012); 

Παρουσίαση ασθενούς 
Κατά τη διάρκεια των ετών 2008-2012 νοση-

λεύθηκε στην Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομεί-
ου μας, 3 φορές ασθενής ηλικίας 35 ετών, όταν 
νοσηλεύτηκε για τελευταία φορά, με κατάγματα 
προκαλούμενα από ελάχιστη βία. Όλα τα κατάγμα-
τα προκλήθηκαν μετά από πτώσεις εξ ιδίου ύψους 
και συγκεκριμένα το 2008 υπέστη διατροχαντήριο 
κάταγμα του (δε) ισχίου - τύπος κατά ΑΟ 2.2. ή 
κατά Evans τύπος IV, το 2009, κάταγμα των κνη-
μιαίων κονδύλων (δε) (Schatzker V) και το 2012 
κάταγμα των κνημιαίων κονδύλων (αρ) (Schatzker 
V) και υποκεφαλικό κάταγμα του βραχιονίου (αρ) 
(2 τμημάτων). 

Από το ιστορικό αναφέρεται χειρουργηθέν δι-
ατροχαντήριο κάταγμα του (αρ) (εικ. 1) ισχίου και 
χειρουργηθέν κάταγμα του (αρ) αντιβραχίου (3 φο-
ρές), σε ηλικία 16 και 13 ετών αντίστοιχα. 

Εικ. 1. - Πωρωθέν διατροχαντήριο κάταγμα 

Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε λεπτό 
δέρμα, περίπου τριγωνικό προσωπείο και κυα-
νοί σκληροί οφθαλμών. Στον παρακλινικό έλεγχο 
κατά την πρώτη εισαγωγή του ασθενούς (εκτός 
του χαμηλού αιματοκρίτη λόγω του κατάγματος) 
παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων 
(500×10³/μL), ενώ τόσο η αλκαλική φωσφατά-
ση όσο η παραθορμόνη και η οστεοκαλσίνη ήταν 
εντός φυσιολογικών ορίων (στις επόμενες εισα-
γωγές υπήρξε μόνο χαμηλός αιματοκρίτης, λόγω 
των καταγμάτων). Μετά από μέτρηση της οστικής 
πυκνότητας και εύρεση οστεοπόρωσης, ξεκίνησε 
αγωγή με αλενδρονάτη και ασβέστιο αν και κατά 
τη διάρκεια του πρώτου έτος δεν ήταν συστημα-
τική η χορήγηση λόγω της μη συμμόρφωσης του 
ασθενούς. 

Νεαρός ασθενής με 
πολλαπλά κατάγματα

Δημητριάδης Αθ., Τσιάρας Γρ., Καραγιαννίδης Αλ., Μπισχινιώτης Ι. Στ.
Ορθοπαιδική Κλινική - Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
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Μια παρατήρηση, ίσως άνευ σημασίας, είναι ότι 
τα κατάγματα του αναφερθέντος χρονικού διαστή-
ματος είχαν εποχιακή προτίμηση (συνέβησαν μετα-
ξύ 22/3 και 14/4). Πιθανότατα, η προτίμηση αυτή 
να έχει σχέση με τη μεταβατικότητα των καιρικών 
συνθηκών. 

Σε άλλη στιγμή τυχαίου ελέγχου γενικής εξέτα-
σης αίματος βρέθηκε αιματοκρίτης 21,9%, με αιμο-
σφαιρίνη 5,1g/dL. Η κατάσταση αυτή αντιμετωπί-
στηκε συντηρητικά. 

Τα κατάγματα αντιμετωπίσθηκαν ως εξής: διε-
νεργήθηκε ήλωση για το διατροχαντήριο κάταγμα 
(εικ. 2), ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με ανα-
τομικές πλάκες και πλάκες τύπου L + μοσχεύματα 
για τα κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων (εικ 3 
και 4) και ενδομυελική ήλωση για την αντιμετώπι-
ση του υποκεφαλικού κατάγματος του βραχιονίου 
(εικ. 5 και 6). Είναι αμφίβολο αν με τα παραπάνω 
μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι τίθεται διάγνωση. 

Εικ. 2. - Ήλωση διατροχαντηρίου κατάγματος δεξιού μηριαί-
ου 

Εικ. 3. - Κάταγμα κνημιαίων κονδύλων 

Εικ. 4. - Χειρουργηθέν κάταγμα κνημιαίων κονδύλων. 

Εικ. 5. - Υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού βραχιονίου. 
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Εικ. 6. - Ενδομυελική ήλωση υποκεφαλικού κατάγματος 
βραχιονίου 

Υπάρχουν πολλές κλινικές εκδηλώσεις που συνη-
γορούν υπέρ κάποιας νόσου του συνδετικού ιστού. 
Η αρχική μας άποψη ήταν ότι επρόκειτο για ατελή 
οστεογένεση, αν και η εμφάνιση των καταγμάτων 
ξεκίνησε από την ηλικία των 13 ετών και μετά και 
ήταν σχετικά περιορισμένα κατά τον αριθμό. Παρά 
τη δυσκολία προσέγγισης του ασθενούς και τη δυ-
σκολία διενέργειας πλήρους και ουσιαστικού ελέγ-
χου με τα στοιχεία που έχουμε είναι δεδομένη η 
αδυναμία μας ως προς το να τεθεί η ορθή διάγνω-
σης. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε 
ότι είναι τεκμηριωμένη με τα κλινικοεργαστηριακά 
στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Τίθεται, λοι-
πόν, το ερώτημα: είναι αρκετή η αντιμετώπιση των 
καταγμάτων και η συμπτωματική αγωγή; 

Συζήτηση 
Η ταξινόμηση κατά Sillence (Sillence et al 1979) 

της ατελούς οστεογένεσης έχει από μακρού αποβεί 
χρήσιμη στην κατηγοριοποίηση των κλινικών πα-
ραλλαγών πάνω σε κλινική, γενετική και ακτινολο-
γική βάση (πίνακας 2). 

Σχήμα 1. - Η κατά Sillence ταξινόμηση. 

Αν και αυτό το κλινικό περίγραμμα παρέχει ένα 
πλαίσιο ταξινόμησης, δεν πληρούν όλοι οι ασθε-
νείς τα επιμέρους κριτήρια για κάθε συγκεκριμένο 
τύπο. Επιπροσθέτως, τα προσβεβλημένα μέλη μιας 
συγκεκριμένης οικογένειας με το ίδιο γενετικό έλ-
λειμμα μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετικούς 
φαινοτύπους ή ακόμη και άσχετα μεταξύ τους άτο-
μα με τον ίδιο ακριβώς φαινότυπο μπορεί να διαφέ-
ρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (Yao Xiaomei et 
al 2013). Η μακροχρόνια πρόγνωση, παρόλα αυτά, 
σχετίζεται ισχυρώς με τον τύπο κατά Sillence. 

Οι επιβαρυντικές παράμετροι στην ατελή οστε-
ογένεση έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι πάντοτε προ-
γνωστικής αξίας για τους λειτουργικούς περιορι-
σμούς και τη συνακόλουθη ανικανότητα. Πολλοί 
ασθενείς με ατελή οστεογένεση αντισταθμίζουν τα 
προβλήματα που προκύπτουν από την κατάστασή 
τους με τη χρήση βακτηριών, υποστηρικτικών κη-
δεμόνων κινητοποίησης, και άλλα βοηθήματα και 
βοηθούν σε μια λειτουργική και παραγωγική ζωή. 
Οι στρατηγικές της χειρουργικής θεραπείας πρω-
ταρχικά εστιάζεται στη βελτίωση της λειτουργικής 
ικανότητας, καθώς αυτή αντιβαίνει στο βελτιούμε-
νο εύρος κινητικότητας και τη μυϊκή ισχύ. Το ανα-
πτυξιακό πλαίσιο για τα παιδιά με ατελή οστεογέ-
νεση, ιδιαίτερα των πιο βαριών μορφών, διαφέρει 
από αυτό των υγιών παιδιών (Mazen και Ashraf 
2009, Dogba et al 2014). 

Μια εναλλακτική θεραπευτική στρατηγική κα-
τευθύνεται προς τη βελτίωση της οστεοπενίας και 
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της ευθραυστότητας των οστών, η οποία είναι απο-
τέλεσμα των οργανικών διαταραχών στον οστίτη 
ιστό και τον ελαττωμένο ρυθμό οστεογένεσης. Μια 
ποικιλία παραγόντων περιλαμβανομένων αναβο-
λικών στεροειδών, φθοριούχου νατρίου, οξειδίου 
του μαγνησίου και καλσιτονίνη έχουν χρησιμοποι-
ηθεί σε μια προσπάθεια ελάττωσης της συχνότη-
τας των καταγμάτων αλλά κανένα από αυτά δεν 
έχει καταλήξει σε σημαντική βελτίωση (Enright και 
Noonan 1996, Lande et al 2011, Kok et al 2013). 
Τα σύμπλοκα των διφωσφονικών και οι δυνητικοί 
αναστολείς της οστικής απορρόφησης χρησιμοποι-
ούνται τελευταίως για την αντιμετώπιση της κατά-
στασης σε παιδιά με βαριά μορφή ατελούς οστεο-
γένεσης. Μετά την κυκλική ενδοφλέβια χορήγηση 
παμιδρονάτης (70 mg/kg ανά χιλιόγραμμο βάρους 
σώματος/έτος χορηγούμενη κατά 4μηνα ή 6μηνα 
διαστήματα για 1,3 έως 5,0 έτη), έχει αναφερθεί 
να κατατείνει σε αύξηση της οστικής πυκνότητας, 
ελάττωση της οστικής απορρόφησης και ελάττω-
ση της επίπτωσης ακτινολογικώς πιστοποιημένων 
καταγμάτων. 

Η ατελής οστεογένεση (osteogenesis imperfecta-
Α.Ο.) αποτελεί γενετικά καθοριζόμενη νόσο, η 
οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη ευθραυστότη-
τα των οστών, ελαττωμένη οστική μάζα και από εμ-
φάνιση καταγμάτων, ακόμα και κατά την ενδομή-
τρια ζωή. Οι εξωσκελετικές εκδηλώσεις της νόσου 
περιλαμβάνουν: κυανή χρώση των σκληρών, ατελή 
οδοντογένεση, χαλαρότητα των αρθρώσεων και 
δέρματος, διαταραχή της ακοής, υπεριδρωσία, πα-
ρουσία βορμιανών οσταρίων και διαταραχές της 
ανάπτυξης (Lee et al 2006). 

Η πρώτη προσπάθεια ταξινόμησης έγινε από 
τους Sillence και συν.(1979) σε τέσσερις κλινι-
κές κατηγορίες (τύποι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV). Στη συνέχεια, οι 
Glorieux και συν. (2002) περιέγραψαν τρεις επιπρό-
σθετες κλινικές κατηγορίες (τύποι V, VI , VII). Η Α.Ο. 
τύπου V χαρακτηρίζεται από την παρουσία θετικού 
οικογενειακού ιστορικού οστικής ευθραστότητας 
και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοσωματι-
κά επικρατούντα χαρακτήρα κληρονομικότητας, 
με τουλάχιστον ένα επεισόδιο σχηματισμού τύλου 
(60% των ασθενών ), περιορισμό στον πρηνισμό/
υπτιασμό του ενός ή/και των δυο άνω άκρων, ενώ 
ακτινολογικά χαρακτηρίζεται από ασβεστοποίηση 
της μεσόστεας μεμβράνης, ανωμαλίες των σπονδύ-
λων (ως σταθερά ευρήματα), παρουσία τυλώδους 

σχηματισμού, σχηματισμό βορμιανών οσταρίων και 
εξάρθρωσης της κεφαλής της κερκίδας. 

Η Α.Ο. τύπου VI (διαταραχή της μετάλλωσης 
του οστού) χαρακτηρίζεται από την παρουσία συ-
μπιεστικών καταγμάτων πλευρών, χαμηλή οστική 
πυκνότητα οσφυϊκής περιοχής, αύξηση της αλκα-
λικής φωσφατάσης ορού (παρόμοια με την ALP 
των ασθενών -ίδιας ηλικίας- με Α.Ο τύπου IV), ενώ 
οι άλλοι βιοχημικοί δείκτες είναι στα φυσιολογι-
κά όρια και στη μαγνητική απεικόνιση (MRI) των 
πασχόντων άνω ή/και κάτω άκρων παρατηρείται 
ραιβότητα και -συνήθως- πρόπτωση της κοτύλης. 
Η Α.Ο. τύπου VII χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
καταγμάτων ήδη από τη γέννηση, μπλε σκληρούς, 
πρώιμη παραμόρφωση των κάτω άκρων, ραιβά 
ισχία και οστεοπενία. Η ριζομελία (rhizomelia) 
αποτελεί σταθερό εύρημα. Η νόσος εντοπίζεται 
στο χρωμόσωμα 3p22-24.1, περιοχή που είναι 
εκτός των τυπικών για του τύπου I κολλαγόνου 
γονίδια. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με 
ατελή οστεογένεση, υπάρχει μετάλλαξη σε ένα από 
τα δύο γονίδια που κωδικοποιούν τις α αλυσίδες 
[pro α1(I) και pro α2(I)] του κολλαγόνου τύπου I, 
COL1A1 και COL1A2, που βρίσκονται στα χρω-
μοσώματα 17 (17q21.31-q22.05) και 7 (7q22.1), 
αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα των παραπάνω μεταλ-
λάξεων είναι είτε η μειωμένη παραγωγή φυσιο-
λογικού κολλαγόνου τύπου Ι (τύπος Ι Α.Ο.), είτε 
η σύνθεση παθολογικού κολλαγόνου τύπου Ι (τύ-
ποι ΙΙ , ΙΙΙ, IV Α.Ο.). Στους ασθενείς με Α.Ο. τύπου 
V, VI, VII δεν παρατηρούνται μεταλλάξεις που να 
σχετίζονται με τα γονίδια που κωδικοποιούν για 
το κολλαγόνο τύπου I. Η νόσος κληρονομείται με 
τον αυτοσωματικό επικρατούντα ή υπολειπόμενο 
χαρακτήρα με γονεϊκό μωσαϊκισμό (Marini et al 
2010, Semler et al 2012). 

Η διάγνωση είναι ξεκάθαρη σε κάθε θετικό οι-
κογενειακό ιστορικό ή παρουσία κλινικών ευρημά-
των (κατάγματα και εξωσκελετικές εκδηλώσεις).

Σε αμφίβολες περιπτώσεις, η διάγνωση τίθεται 
με βιοψία δέρματος και με DNA ανάλυση από λευ-
κοκύτταρα περιφερικού αίματος. Αυτές οι χρωμο-
σωμικές εξετάσεις αποκαλύπτουν το 90% των πε-
ριπτώσεων, δεδομένου ότι η απουσία μεταλλάξεων 
για το κολλαγόνο τύπου Ι δεν αποκλείει τη νόσο. 
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Η διαφορική διάγνωση της Α.Ο. περιλαμβάνει:
Σύνδρομο Bruck.1. 

Σύνδρομο οστεοπορωτικού ψευδογλοιώ-2. 
ματος. 

Πανοστική ινώδη δυσπλασία. 3. 

Ιδιοπαθή υπερφωσφατασία (νεανική νό-4. 
σος Paget). 

Υποφωσφατασία. 5. 

Σύνδρομο Cole-Carpenter. 6. 

Ιδιοπαθή νεανική οστεοπόρωση. 7. 

Εγχονδρωμάτωση 8. 

Κακοποίηση. 9. 

Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με A.O. 
περιλαμβάνει φυσιοθεραπεία, ορθοπεδική χειρουρ-
γική υποστήριξη και αποκατάσταση, βελτιώνοντας 
την ποιότητα ζωής τους, χωρίς όμως να μεταβάλ-
λεται η οστική ευθραυστότητα. Το κενό αυτό κα-
λύπτει η φαρμακευτική αγωγή με τα διφωσφονικά. 
Στο παρελθόν έχουν γίνει διάφορες θεραπευτικές 
προσπάθειες με χορήγηση ορμονών (καλσιτονίνη, 
οιστρογόνα, ανδρογόνα, κορτιζόνη και θυροξίνη), 
βιταμινών (A,C,D), μεταλλικών στοιχείων (αργί-
λιο, ασβέστιο, φθόριο, μαγνήσιο, φωσφόρος και 
στρόντιο) χωρίς επιτυχία. Τα διφωσφονικά είναι 
συνθετικά ανάλογα του πυροφωσφορικού οξέ-
ως στα οποία ένα άτομο οξυγόνου έχει αντικατα-
σταθεί με ένα άτονο άνθρακα (P-C-P), ενώ έχουν 
μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής. Παρεμβαίνουν στη 
μεταβολική οδό βιοσύνθεσης της χοληστερόλης 
των οστεοκλαστών, αναστέλλοντας τη λειτουργία 
τους, χωρίς να έχει πλήρως διαλευκανθεί ο ρόλος 
τους. Οι δράσεις των διφωσφονικών είναι δυνατό 
να εξετασθούν σε 3 επίπεδα: ιστικό, κυτταρικό και 
μοριακό (Monti et al 2010, Imagama et al 2011). 

Σε ιστικό επίπεδο η δράση όλων των διφοσφω-
νικών φαίνεται να είναι η ίδια η ελάττωση του 
οστικού μεταβολισμού, καθώς στο επίπεδο των 
μεμονωμένων μονάδων ανακατασκευής, μάλλον 
υπάρχει μια θετική ισορροπία: ο σχηματισμός υπερ-
τερεί της απορρόφησης. 

Στο κυτταρικό επίπεδο φαίνεται -για την ώρα- 
να υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία, ότι ο τελικός 

στόχος της δράσης (άμεσος ή έμμεσος) των διφω-
σφονικών είναι ο οστεοκλάστης. Τα διφωσφονικά 
θα μπορούσαν να ελαττώσουν την οστεοκλαστική 
οστική απορρόφηση μέσω : α) της αναστολής της 
εμφάνισης των οστεοκλαστών στην οστική επιφά-
νεια β) της αναστολής της οστεοκλαστικής δρα-
στηριότητας στην οστική επιφάνεια γ) της ελάτ-
τωσης του χρόνου ζωής των οστεοκλαστών και δ) 
του επηρεασμού διαλυτότητας του οστού (δηλ. του 
υποστρώματος). 

Στο μοριακό επίπεδο φαίνεται ότι το τοπίο είναι 
αρκετά θολό. Έχουν αναπτυχθεί δύο βασικές θεω-
ρίες : α) τα διφωσφονικά επιδρούν σε έναν επιφα-
νειακό υποδοχέα και/ή β) τα διφωσφονικά ¨προ-
σλαμβάνονται¨ από το οστικό κύτταρο, οπότε και 
αντιδρούν με κάποιο ένζυμο ή άλλο ενδοκυττάριο 
μόριο, επηρεάζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό. 

Οι άμεσοι στόχοι της θεραπείας με τα διφωσφο-
νικά είναι η μείωση της συχνότητας των καταγμά-
των, η ανακούφιση από το χρόνιο άλγος και την 
κόπωση, η βελτίωση της κινητικότητας, η πρόλη-
ψη των παραμορφώσεων των μακρών οστών και 
σπονδύλων. Η χορήγησή τους επιφέρει πάχυνση 
του οστικού φλοιού, με αύξηση του αριθμού των 
οστεοδοκίδων, αύξηση της οστικής πυκνότητας και 
αύξηση του ύψους των σωμάτων των σπονδύλων. 

Οι παρενέργειες της θεραπείας όπως έχουν πε-
ριγραφεί και παρατηρηθεί είναι: 

Αντίδραση «δίκην γρίπης», κυρίως μετά την 1. 
πρώτη έγχυση διφωσφονικών, η οποία περι-
λαμβάνει πυρετό, εξάνθημα, γαστρεντερικές 
διαταραχές, συνοδευόμενη από λεμφοπενία, 
αύξηση του TNF-α, αύξηση της IL-6. 

Αύξηση βάρους σώματος, που μπορεί να 2. 
οδηγήσει σε παχυσαρκία. Φαίνεται ότι τα δι-
φωσφονικά έχουν επίδραση στην κατανάλω-
ση ενέργειας, όπως διαπιστώνεται από την 
ελάττωση της εφίδρωσης, ενώ η μείωση του 
αριθμού των καταγμάτων και του πόνου αυ-
ξάνει την όρεξη. 

Ραγοειδίτιδα. 3. 

Μικροασβεστοποίηση των νεφρικών θηλών. 4. 

Οστεοπέτρωση, ως δοσοεξαρτώμενο δυσμε-5. 
νές αποτέλεσμα. 
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί η πρόσφατη έναρ-
ξη χρήσης των διφωσφονικών στη θεραπεία παι-
διών με Α.Ο. κι έτσι δεν είναι εφικτό να προβλέψει 
κανείς τα απώτερα αποτελέσματα. Θεωρητικός κίν-
δυνος παραμένει η τερατογόνος δράση τους όταν 
χορηγούνται σε κορίτσια αναπαραγωγικής ηλικίας, 
λόγω της μακράς παραμονής του φαρμάκου στο 
σκελετό. Ποιά κατηγορία ασθενών ωφελείται από 
τη χορήγηση των διφωσφονικών; Είναι προφανές 
ότι οι σοβαρές μορφές θα έχουν όφελος. Τι γίνε-
ται όμως με τις ήπιες μορφές (λιγότερο από δύο 
κατάγματα το χρόνο, κανένα σπονδυλικό κάταγμα 
και καμία παραμόρφωση); Θα πρέπει με τη χορήγη-
σή τους να εξασφαλίζεται το μέγιστο των πλεονε-
κτημάτων τους και να διατηρούνται στο ελάχιστο 
οι δυνητικές τους παρενέργειες. Επομένως, χρει-
άζεται συνεχής και συστηματική προσπάθεια και 
διεξαγωγή ελεγχόμενων πολυκεντρικών μελετών. 
Τονίζεται ότι τα διφωσφονικά δεν μεταβάλλουν το 
γενετικό υπόστρωμα της ατελούς οστεογένεσης 
και επομένως η εφαρμογή τους αποτελεί συμπτω-
ματική θεραπεία. 

Η επίδραση της αυξητικής ορμόνης σε συνδυ-
ασμό με τα διφωσφονικά, καθώς και η χορήγηση 
του συνθετικού Ν-τελικού τμήματος της παραθορ-
μόνης [rhPTH(1-34): τεριπαρατίδη] θα πρέπει να 
εξετασθούν σε ελεγχόμενα προγράμματα κλινικής 
εφαρμογής, έτσι ώστε η ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων των μελετών να είναι στατιστικά ισχυρή. 
Σημειώνεται η εμφάνιση οστεοσαρκώματος σε 
αρουραίους οι οποίοι έλαβαν μεγάλες δόσεις τερι-
παρατίδης από μικρή ηλικία. Σε πειραματικό επίπε-
δο παραμένουν η μεταμόσχευση μεσεγχυματικών 
κυττάρων καθώς και η παρεμβολή με ριβοένζυμα 
ιών στα μεταλλαγμένα γονίδια. 

Σημαντικό χώρο μελέτης αποτελεί και ο μετα-
βολισμός του συνδετικού ιστού. Το πεδίο των βιο-
χημικών οστικών δεικτών εξελίσσεται ραγδαία με 
την ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού μεγαλύ-
τερης ευαισθησίας και ειδικότητας, όπως επίσης 
και οι κλινικές εφαρμογές τους στην εκτίμηση της 
οστικής μάζας. 

Οι δείκτες οστικής παραγωγής είναι: 

αλκαλική φωσφατάση (t-ALP) 
οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης 

(b-ALP) οστεοκαλσίνη (Oc) 

N-τελικό προπεπτίδιο προκολλαγόνου τύπου Ι 
(ΡΙΝΡ) 

C-τελικό προπεπτίδιο προκολλαγόνου τύπου Ι 
(PICP) 

Και οι δείκτες οστικής απορρόφησης είναι: 

ανθεκτικό στο τρυγικό άλας κλάσμα της όξινης 
φωσφατάσης (TRAP 5b) υδροξυπρολίνη (ΗYP) 

πυριδινολίνη (PYR) και δεοξυπυριδινολίνη 
(DPYR) 

Ν-τελοπεπτίδιο πολυμερών κολλαγόνου τύπου 
Ι (ΝΤΧ)

C-τελοπεπτίδιο πολυμερών κολλαγόνου τύπου 
Ι (CTX) 

Αυτοί δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την παρακολούθηση ασθενών με ατελή οστε-
ογένεση. 

Βασικό ρόλο στη βιολογία των οστεοκλαστών 
διαδραματίζει κι ένα σύστημα κυττοκινών: ο πα-
ράγοντας νέκρωσης όγκου TNF-like ligand, οι 
ιντερλευκίνες (IL-1 IL-6, IL-15), ο ενεργοποιητής 
του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα (NF)-κB 
(RANKL), ο υποδοχέας του (RANK) και ο διαλυ-
τός decoy (δόλωμα) υποδοχέας οστεοπροτεγερίνη 
(OPG). 

Ο άξονας RANKL/RANK/OPG αποτελεί ρυθμι-
στικό σύστημα της ωρίμανσης, διαφοροποίησης, 
επιβίωσης, δραστηριοποίησης και απόπτωσης των 
οστεοκλαστών. 

Εργαστηριακοί δείκτες οι οποίοι θα μπορούσαν 
μελλοντικά να συμβάλουν στην παρακολούθηση 
της φυσιολογικής ρύθμισης του οστικού μεταβο-
λισμού και της παθογένεσης σκελετικών νόσων, 
είναι οι: 

οστική σιαλοπρωτεΐνη (BSP) 
σύμπλεγμα α2 -μακροσφαιρίνη- α2-

μικροσφαιρίνη 
Τα προηγμένα τελικά προϊόντα της γλυκοζυλί-

ωσης - advanced glycation end products (AGE) 
Ο μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας = 

transforming growth factor (TGF) 
Η ιντερλευκίνη 11 (IL-11) 
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Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση νεαρής γυναίκας με προοδευτική αύ-

ξηση του μεγέθους του δείκτη σε όλες της διαστάσεις του και νευ-
ρολογικά φαινόμενα που αντιστοιχούν σε εκείνα του συνδρόμου 
καρπιαίου σωλήνα. Το ιστορικό κάκωσης προ εικοσαετίας οδήγησε 
στην χειρουργική διερεύνηση του μέσου νεύρου και την αναζήτη-
ση υπολειμμάτων ξέων σωμάτων και σχηματισμού ενδονευρικού 
νευρώματος. Αποκαλύφθηκε  ινολιπωμάτωση του μέσου νεύρου 
που αφαιρέθηκε και το χάσμα γεφυρώθηκε με ελεύθερο μόσχευμα 
γαστροκνημιαίου νεύρου, που αποτελούσε το υπόβαθρο της μα-
κροδακτυλία της υπό αυτό εφορευομένης περιοχής. Διενεργήθηκε 
απολέπτυνση του δείκτη και απεξάρθρωση της ονυχοφόρου φά-
λαγγας για τη σμίκρυνση του δακτύλου. Εξετάζεται το φαινόμενο 
υπό το φως των σύγχρονων απόψεων ελέγχου της παθολογικής 
ιστογένεσης. 

Macrodactyly in a young woman

Bischiniotis I St, Koulouris A, Giannarakis A. 

Abstract 
A case of a young woman with progressive growth of her 

left index in all dimensions is presented, with clinical signs cor-
responded in carpal tunnel syndrome. A history of a penetrat-
ing wound in the past led us in median nerve exploration and 
looking for foreign body residues and posttraumatic intraneural 
neuroma formation. In contrary a fibrolipomatous hamartoma 
of the median nerve was found, resected followed by bridging 
of the remaining gap by a free solar nerve graft.  Disarticulation 
through the distal interphalangeal joint was performed followed 
by debulking of the finger. Macrodactyly as a mere case of focal 
gigantism is studied in the view of newest knowledge gathered 
in molecular biology of mosaicism.

Μακροδακτυλία σε 
νεαρή γυναίκα

Ι. Στ. Μπισχινιώτης, Α. Κουλούρης, Α. Γιανναράκης

Όροι ευρετηρίου:

μακροδακτυλία 

μεγαλοδακτυλία 

εστιακός γιγαντισμός

μωσαϊκισμός

γενετικός έλεγχος αύξησης

ινολιπωματώδης μακροδυστρο-
φία 

Key words:

macrodactyly

megalodactyly

focal gigantism

mosaicism

genetic local control of 
growth

inolipomatous 
macrodystrophy    
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Εισαγωγή
Εστιακός γιγαντισμός (focal gigantism) ή 

εντοπισμένος γιγαντισμός (localised gigantism) 
είναι μία κατάσταση, κατά την οποία, ένα συγκεκρι-
μένο μέρος του σώματος προσλαμβάνει μεγαλύ-
τερο από το φυσιολογικό μέγεθος, τούτου οφει-
λομένου σε υπερβολική αύξηση των ανατομικών 
στοιχείων που το αποτελούν ή στην εναπόθεση 
παθολογικών στοιχείων που αφορούν πρακτικώς 
σε όλους τους ενυπάρχοντες στην περιοχή ιστούς 
/ όργανα, έχει πολλαπλή προέλευση (Bloem και 
Donner 1981, McCartney et al 1982) και είναι 
γνωστή από πάρα πολύ παλιά (Ruggieri και Polizzi 
2003). Η επίκτητη φύση αυτών των καταστάσεων 
που έχει και διαφορετική προέλευση έχει μελετηθεί 
στο πλαίσιο της πιο συνήθους από παλιά μεταλαξι-
ογόνου νοσηρής κατάστασης που είναι η νευρινω-
μάτωση (Inglis 1938) αλλά και άλλων ανάλογων 
συγγενών και επίκτητων διαταραχών (Wilches et al 
2003). Κατά τα τελευταία έτη έχουν προκύψει νε-
ότερα δεδομένα για την αιτιοπαθογένεια του εστι-
ακού γιγαντισμού με δεδομένο ότι έχουν προκύψει 
γενετικά δεδομένα που αφαιρετικά εξηγούν πότε 
είναι δυνατό και πώς να αναμένεται το φαινόμενο 
(Lau et al 2012, Rios JJ et al 2013). Υπό το φως 
των νεότερων αυτών δεδομένων παρουσιάζουμε 
παλιότερη περίπτωση ασθενούς με μακροδακτυλία 
του δείκτη και θέτουμε το πρόβλημα προς προβλη-
ματισμό τόσο όσον αφορά στην πιθανή πρόληψη, 
στις επιλογές της αντιμετώπισης αλλά και γενικό-
τερα συμπεράσματα πάνω στο φαινόμενο της ορ-
γάνωσης της ιστογένεσης και πιθανότατα και της 
ογκογένεσης. 

Παρουσίαση ασθενούς
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς γυναίκας 

ηλικίας 36 ετών, κατοίκου αγροτικής περιοχής με 
κύρια γεωργοκτηνοτροφική απασχόληση με εστι-
ακό γιγαντισμό του αριστερού δείκτη. Η γυναίκα 
αυτή παρουσίαζε σταθερή αύξηση όλων διαστά-
σεων κατά μήκος, περίμετρο και τελικώς όγκο του 
αριστερού δείκτη. Η γυναίκα εκτός από το αισθητι-
κό πρόβλημα παρουσίαζε ταυτόχρονη επιδείνωση 
της κινητικότητας, λόγω δυσκαμψίας, άλγους κατά 
της κινήσεις των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων και 
προϊούσα απώλεια της αισθητικότητας κατανομής 
μέσου νεύρου. Η κατάσταση από πλευρά συμπτω-
μάτων προσομοίαζε εκείνης του συνδρόμου καρ-

πιαίου σωλήνα. Κατά την κλινική εξέταση του σώ-
ματος δεν παρατηρήθηκαν καφεοειδείς κηλίδες ή 
οζίδια (φακώματα) ούτε άλλα στοιχεία από το δέρ-
μα ή από το περιφερικό νευρικό σύστημα. Ο εργα-
στηριακός έλεγχος ήταν εντός των φυσιολογικών 
ορίων. Ακτινολογικώς εκτός από τη μεγέθυνση του 
δακτύλου καθ’ όλες τις διαστάσεις, παρατηρήσα-
με σχηματισμό υπεροστωτικών αποφύσεων με τη 
μορφή οστεοφύτων κατά τη βασική και την περι-
φερική μεσοφαλαγγική άρθρωση (εικ. 1).

Εικ. 1. – Ακτινολογική εικόνα της μακροδακτυλίας του δείκτη. 
Εκτός από τη μεγέθυνση όλων των διαστάσεων και επιφυ-
σιακή υπερόστωση των φαλάγγων με έναρξη εκφυλιστικών 

αλλοιώσεων

Από την εξέταση του ιστορικού της ασθενούς 
αναφέρεται τραυματισμός με χοντρή βελόνα κατά 
τη συρραφή (μπούρλιασμα) των φύλλων καπνού 
στη νεότητά, όταν ήταν δηλαδή 15-16 ετών. Το 
ιστορικό του τραυματισμού και η μακροχρονιότη-
τα ως προς την εγκατάσταση των συμπτωμάτων 
και η πιθανότητα παραμονής ξένου σώματος στην 
περιοχής της καμπτικής επιφάνειας της αριστεράς 
πηχεοκαρπικής μας οδήγησε στη χειρουργική διε-
ρεύνηση της περιοχής, με την αρχική διάγνωση του 
μετατραυματικού ενδονευρικού νευρώματος.

 Μετά την ολοκλήρωση του προαναισθητι-
κού ελέγχου και βάση το ιστορικό του τραυματι-
σμού από νύσσουν όργανο διενεργήθηκε παλαμι-
αία προσπέλαση κατά την παλαμιαία επιφάνεια της 
αριστεράς πηχεοκαρπικής προς διερεύνηση του 
μέσου νεύρου. Μετά τη διάνοιξη του εγκαρσίου 
συνδέσμου του καρπού αποκαλύφθηκε το μέσου 
νεύρου δεκαπλάσιας διαμέτρου από τη φυσιολογι-
κή σε έκταση άνω των 15 - 20 εκατοστών (εικ. 2). 
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Εικ. 2. – Χειρουργική διερεύνηση του μέσου νεύρου σε 
όλη την έκταση της παθολογικής υπερτροφίας. Είναι ορατά τα 
υπερτροφικά τροφοφόρα αγγεία (vasa nervorum) της περιο-
χής 

Αξιοσημείωτη είναι η συνακόλουθη υπερτροφία 
του τροφικών αγγείων (vasa nervorum) του μέσου 
νεύρου στην παθολογική περιοχή. Η παθολογική 
περιοχή παρασκευάστηκε σε όλη την έκτασης και 
αφαιρέθηκε. Καταλείπεται υγιής κοίτη, η οποία 
ελέγχεται και ακολουθεί μεταφορά ελευθέρου μο-
σχεύματος γαστροκνημαιίου νεύρου προς γεφύ-
ρωση του κενού που συρράπτεται με επινευρική 
συρραφή. Το μόρφωμα απελευθερώνεται και γίνε-
ται μακροσκοπική εκτίμησή του (εικ. 3). 

Εικ. 3. – Η παθολογική μοίρα του μέσου νεύρου

Το τραύμα συγκλείεται σε δύο στρώματα υπό 
παροχέτευση. Ακολουθεί απεξάρθρωση της ονυχο-
φόρου φάλαγγας και απολέπτυνση του υπολειπό-
μενου δακτύλου προκειμένου να καταστεί πιο λει-
τουργικό το άκρο (εικ. 4). Μετεγχειρητικώς ετέθη 

ελαφρός νάρθηκα επί 6 εβδομάδες προς προστα-
σία της μεταμόσχευσης. 

Εικ. 4. – Απεξάρθρωση της ονυχοφόρου φάλαγγας και 
απολέπτυνση του υπολειπόμενου δακτύλου προκειμένου να 

καταστεί πιο λειτουργικό το άκρο

Πορεία 
Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν 

απρόσκοπτη. Το τραύμα επουλώθηκε ομαλώς και 
είχε καλή διαχείριση του χεριού μα καλό λειτουργι-
κό αποτέλεσμα. Η αποκατάσταση της αισθητικότη-
τας ήταν ικανοποιητική. Το κοσμητικό αποτέλεσμα 
θεωρήθηκε ανεκτό (εικ. 5). 

Εικ. 5. – Τελικό αποτέλεσμα

Ιστολογική εικόνα
 Η ιστοπαθολογική εικόνα του παρασκευά-

σματος έδειξε ότι επρόκειτο για  ινολιπομάτωση με 
συνοδό τοπικό γιγαντισμό της εφορευόμενης από 
το μέσο νεύρο περιοχής. Η νοσηρά κατάσταση έχει 
περιγραφεί ως λιπωματώδης μακροδυστροφία.  
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Συζήτηση
 Ο εστιακός γιγαντισμός με τη μορφή της 

μακροδακτυλίας ή μεγαλοδακτυλίας ως αποτέλε-
σμα διαταραχών της νευροτροφικότητας είναι μια 
οντότητα καλώς αναγνωρισμένη. Αποτελεί σπάνια 
συγγενή διαφοροποίηση, που χαρακτηρίζεται 
από εντοπισμένη υπερπλασία όλων των ιστών και 
δυνατόν να προσβάλλει ίνα ή περισσότερα δάκτυ-
λα, ολόκληρο το άκρο ή σπανιότερα το μισό του 
σώματος. Συχνότερα προσβάλλεται το άνω άκρο. 
Ο El-Shami (1969), πρότεινε τον όρο «δακτυλικός 
γιγαντισμός», για την περιγραφή της συγγενούς 
παθολογικής υπερπλασίας των μαλακών μορίων, 
σε συνδυασμό με υπερπλασία του σκελετού. Έτσι 
αποκλείει καταστάσεις, που προκαλούν μεγέθυν-
ση των δακτύλων, όπως αιμαγγειώματα, αρτηρι-
οφλεβώδεις αναστομώσεις, λιπωμάτωση, νευρινω-
μάτωση (Βεκρής 1995). Η μακροδακτυλία είναι από 
τις λιγότερο συχνές συγγενείς διαφοροποιήσεις. 
Ο Flatt (1994) αναφέρει συχνότητα 0,9%, ενώ 
ο Wood (1969), σε μία αναδρομική μελέτη, πα-
ρουσίασε 176 ασθενείς, που είχαν μέχρι τότε κα-
ταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάλυση 
των ασθενών αυτών δείχνει, ότι πιθανά υπάρχει 
ίση κατανομή στα δύο φύλα και ότι σε ποσοστό 
90% η διαφοροποίηση είναι ετερόπλευρη. Συχνό-
τερα εμφανίζεται στο κερκιδικό χείλος του χεριού, 
με τον δείκτη να προσβάλλεται συνηθέστερα. 
Όταν περισσότερα του ενός δάκτυλα εμφανί-
ζουν μακροδακτυλία, είναι συνεχόμενα δάκτυλα, 
χωρίς παρεμβολή φυσιολογικού δακτύλου, θεω-
ρείται ότι η πολλαπλή προσβολή είναι τρεις φορές 
συχνότερη της προσβολής ενός δακτύλου.

Έχουν αναφερθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με 
την αιτία που προκαλεί την παραμόρφωση, όπως 
αγγειακή υπερτροφοδοσία της περιοχής ή ανώμα-
λος νευρικός έλεγχος της ανάπτυξης.

Η δεύτερη άποψη φαίνεται να ευσταθεί πε-
ρισσότερο, δεδομένης της κατανομής της μα-
κροδακτυλίας, κατά μήκος της αισθητικής κατανο-
μής μεγάλων περιφερικών νεύρων.

Διαφορική διάγνωση
Οιδηματώδη δάκτυλα εμφανίζονται στις παρα-

κάτω περιπτώσεις: 

Πολυοστική ινώδης δυσπλασία (Albright)1. 

Οστεοειδές οστέωμα2. 

Λεμφοίδημα3. 

Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία4. 

Λεμφαγγείωμα5. 

Αιμαγγείωμα6. 

Σύνδρομο Klippel -Trenaunay · Weber7. 

Νευρινωμάτωση (νόσος Von Recklinghaus-8. 
en).

Μπορεί να συνυπάρχουν, σύνοδες διαφοροποι-
ήσεις όπως συνδακτυλία (10% περίπου). πολυδα-
κτυλία, κρυψορχία κλπ.

Ο Upton (1990) προτείνει τέσσερεις τύπους. Η 
ταξινόμηση έχει ως εξής:

Τύπος Ι; Γιγαντισμός και λιποϊνωμάτωση. Η συ-
χνότερη μορφή. Δεν κληρονομείται, δεν παρουσι-
άζει στοιχεία νευρινωμάτωσης και είναι συνήθως 
ετερόπλευρη. Η σχέση μεταξύ αγοριών και κορι-
τσιών είναι 32 και σε ποσοστό 8-10%  συνυπάρχει 
συνδακτυλία.

Υπάρχει συσχέτιση με υπερπλασία περιφερικού 
νεύρου. Ο Wood (1969), σε ανασκόπηση 76 ασθε-
νών από τη μέχρι τότε διεθνή βιβλιογραφία, βρήκε 
ότι συχνότερα προσβάλλεται η αισθητική περιοχή 
του μέσου νεύρου (ποσοστό 85%), ενώ η αντίστοι-
χη περιοχή του ωλενίου προσβάλλεται σε ποσοστό 
15%. Η συχνότητα προσβολής για κάθε δάκτυλο 
ήταν η εξής: δείκτης (37%), μίσος (30%), παρά-
μεσος (12%) και μικρός (3%). Φαίνεται ότι η σα-
φής προτίμηση της διαφοροποίησης στην περιοχή 
κατανομής του μέσου νεύρου. Το προσβεβλημένο 
νεύρο είναι φυσιολογικό μέχρι το κάτω τριτημόριο 
του αντιβραχίου. Προοδευτικά υπερπλάσσεται και 
στην περιοχή του καρπού και μπορεί να προκαλέσει 
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα στους ενήλικες Στην 
παλάμη και τα δάχτυλα η υπερπλασία του νεύρου 
είναι εντονότερη. Ιστολογικά οι νευράξονες είναι 
φυσιολογικοί σε μέγεθος και αριθμό, ενώ η αφή 
και διακριτική ικανότητα δύο σημείων είναι επίσης 
φυσιολογικές.

Ο αυλός των φαλαγγών είναι διευρυμένος, γε-
μάτος από ανώμαλο σπογγώδες οστούν, με λιπώ-
δη μυελό. Τα μετακάρπια προσβάλλονται μονό σε 
σοβαρές μακροδακτυλίες και με την πάροδο της 
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ηλικίας. Η οστική ανακατασκευή είναι φυσιολογική 
ως προς την δομή του οστού αλλά με επιτάχυν-
ση από το φυσιολογικό. Τα αγγεία, οι τένοντες και 
τα περιβλήματα τους δεν προσβάλλονται. Καθώς 
το χέρι αναπτύσσεσαι. Συχνά εμφανίζεται αγγεια-
κή δυσπραγία. λόγω ανακόλουθης ανάπτυξης των 
αγγείων.

Ενώ ο El-Shami (1969) όπως αναφέρθηκε πα-
ραπάνω ότι η γνήσια μακροδακτυλία πρέπει να πε-
ριλαμβάνει μεγέθυνση του σκελετού και όχι μόνο 
των μαλακών μορίων κοινός παρονομαστής απο-
τελεί η σηματοδότηση ενός συγκεκριμένου υποδο-
χέα μιας μεταβολικής οδού. Που προκαλεί αυτήν 
την κυτταρική υπερπλασία. Όπως ήδη αναφέρθηκε 
το 2012 οι Lau και συν στη Βοστόνη απομόνωσαν 
την πλειοτροφίνη (PTN) σε χειρουργικά παρασκευ-
άσματα ασθενών με μακροδακτυλία. Η πλειοτρο-
φίνη (PTN) είναι ένας συνδεδεμένος με ηπαρίνη 
αυξητικός παράγοντας που ρυθμίζει τη μιτωτική 
λειτουργία (Lau et al 2-12). Κατά το αυτό χρονικό 
διάστημα οι Miura και συν στην Ιαπωνία απομόνω-
σαν μια μετάλλαξη ενός γονιδίου που ελέγχει τον 
υποδοχέα του νατριουρητικού πεπτιδίου 2 σε μια 
οικογένεια με μακροδακτυλία στα πόδια μαζί με 
μεγάλο ανάστημα και σκολίωση επί τρεις γενεές. 
Παράχθηκαν διαγενεακοί επίμυες με τα ίδια ευρή-
ματα με τους ανθρώπους με τη μετάλλαξη. Παρα-
τηρήθηκε αύξηση του κυκλικού (cAMP) στον χόν-
δρο των αυξητικών χόνδρων αυτών των επίμυων 
πράγμα που κατέτεινε στη συνέχιση της έρευνας 

με στόχο τον υποδοχέα NPR2 έτσι ώστε να αντι-
μετωπισθεί η μακροδακτυλία στο μέλλον (Miura et 
al 2012). 

Οι πιο συνηθισμένοι μακροδακτυλίας είναι αυ-
τές του τύπου Ι κατά Flatt, που χαρακτηρίζεται από 
την προσβολή μιας περιοχής που εφορεύεται από 
ένα συγκεκριμένο νεύρο (Nerve Territory Oriented 
Macrodactyly, NTOM), όπως είναι το λιπωματώ-
δες αμάρτωμα του νεύρου (Flatt 1994, Kelikian 
1974). Έχει παρατηρηθεί υπεροχή προσβολής των 
αρρένων έναντι των θηλέων σε αναλογία 3:2. 
Στο 90% η κατάσταση είναι ετερόπλευρη και δεν 
υπάρχει ένδειξη οικογενούς κληρονομικότητας 
(Kelikian 1974). Αυτός ο τύπος της μακροδακτυ-
λίας προκαλείται από τυχαία γενετική μετάλλαξη 
που προκαλεί σωματική ενεργοποίηση του μεταβο-
λικού δρόμου της P13K/AKT κυτταρικής σηματο-
δότησης. Η διαπίστωση αυτή έγινε στο Τέξας με 
τη σύγκριση των γενετικών προφίλ αφαιρεθέντος 
νευρικού ιστού από ασθενείς με μακροδακτυλία και 
στη συνέχεια συγκρίνοντάς το με το DNA του αίμα-
τος αναζητώντας τις διαφορές. Η μετάλλαξη αυτή 
παρατηρήθηκε στο νευρικό ιστό από πέντε άτομα. 
Η γονιδιακή αυτή μετάλλαξη φαίνεται ότι ενεργο-
ποιεί τα γονίδια E542K, H1047L ή J1047R, που με 
τη σειρά τους οδηγούν σε λειτουργικώς ευοδωτική 
μετάλλαξη. Υπάρχει η ελπίδα ότι εάν στοχοποιηθεί 
αυτή η μετάλλαξη και απενεργοποιηθεί θα είναι 
δυνατή η αποτροπή της τοπικής υπερανάπτυξης 
στο μέλλον (Rios et al 2013).

 Βιβλιογραφία

Βεκρής Μ: Συγγενείς διαφοροποιήσεις της 1. 
πηχεοκαρπικής και της άκρας χειρός και 
αντιμετώπισή τους. Διδακτορική Διατριβή, 
Ιωάννινα 1995. 

Bloem JJ, Donner R: Hyperplasia of Palmar 2. 
Plates and Macrodactyly in a Young Child. J 
Bone Joint Surg, 1981, 63A: 114-116.

El Shami, IN.: Congenital partial gigantism: 3. 
case report and review of the literature. J 
Bone Joint Surg 65: 683-688, 1969

Flatt AE: The care of congenital Hand 4. 
Anomalies, St Louis 1994, Quality Medical 
Publishing Inc.

Farhana Ebrahim Suleman, Margaret 5. 
Kisansa: Imaging of a rare disorder: mac-
rodystrophia lipomatosa. SA Journal of Ra-
diology, 2010. 

Inglis K: Local gigantism (a manifestation 6. 
of neurofibromatosis): Its relation to gen-
eral gigantism and to acromegaly. Illus-
trating the influence of intrinsic factors in 
disease - When development of the body is 
abnormal. Am J Pathol 1938: 1059 – 1083.

Kelikian H. Macrodactyly. In: Congenital de-7. 
formities of the hand and forearm. Phila-
delphia: W. B. Saunders Co, 1974:610-60. 

Lau FH, Fang Xia, Kaplan A, Greene AK, 8. 
Taghinia A, Cowan CA, Labow BA: Expres-



41- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 2 - 2014

sion Analysis of Macrodactyly Identifies 
Pleiotrophin Unregulation. PlosONE, 2012, 
Vol 7/ Issue 7/e40423. 

Meyer B-U, Röricht S: Fibrolipomatous 9. 
hamartoma of the proximal ulnar nerve 
associated with macrodactyly and macro-
dystrophia lipomatosa as an unusual cause 
of cubital tunnel syndrome. Letter to the 
Editor. Journal of Neurology, Neurosurgery 
and Psychiatry 1997; 63: 808–816. 

McCartney JC, Goldberg MJ, Zimbler S: Or-10. 
thopaedic Dysfunction in the Blue Rubber 
–Bleb Nevus Syndrome. J Bone Joint Surg, 
1982, 64A: 280-283.

Michelle L. Mauermann; Kimberly K. Amra-11. 
mi; Nancy L. Kuntz; Robert J. Spinner; Peter 
J. Dyck; E. Peter Bosch; Janean Engelstad; 
Joel P. Felmlee; P. James B. Dyck: Longitu-
dinal study of intraneural perineurioma 
benign, focal hypertrophic neuropathy of 
youth. Brain. 2009; 132(8):2265-2276.

Miura K, Namba N, Fujiwara M, Ohata Y, Ish-12. 
ida H, Kitaoka T, Kubota T, Hirai H, Higuchi 
C, Tsumaki N, Yoshikawa H, Sakai N, Michi-
gami T, Ozono K: An Overgrowth Disorder 
Associated with Excessive Production of 
cGMP Due to a Gain-of-Function Mutation 
of the Natriuretic Peptide Receptor 2 Gene. 
PLoS ONE | www.plosone.org, August 2012 
| Volume 7 | Issue 8 | e42180.

Patil VL, Nagle S: Intraneural lipomatous 13. 
tumor of the median nerve: Three case re-
ports with a review of literature. Int J Surg 
Case Rep. 2012; 3(9): 407–411.  

Rios JJ, Paria N, Burns DK, Israel BA, Reuel 14. 
C, Wise CA, Esaky M: Somatic gain-of-func-
tion mutations in PIK3CA in patients with 
macrodactyly. Human Molecular Genetics 
2013, 22(3): 444-451. Doi: 10.1093/hmg/
dds440. 

Ruggeri M, Polizzi A: From Aldrovandi’s 15. 
“Homunchio” (1592) to Buffon’s girl (1749), 
and the “Wart Man” of Tilesius (1793): an-
tique illustration of mosaicism in neurofi-
bromatosis? J Med Genet 2003, 40: 227-
232.

Shaista Choudhary, Sameeksha Ray, Nitya 16. 
Prabhakaran: Macrodystrophia lipomatosa: 
a case report with review of literature. J 
Evol Med Dent Sciences 2013: 2(18): 5216-
5222.

Upton J: Congenital anomalies of the hand 17. 
and forearm. In McCarthy JG, editor: Plastic 
surgery, Philadelphia, 1990, Saunders, p 8. 

Wilches CV, Gallo A, Daza G, Tafur MA, Riv-18. 
ero A, Triana G: The asymmetric limb (Gi-
gantism): diagnostic approach. J Radiol 
2003. 

Wood VE: Macrodactyly, J Iowa Med Soc 19. 
1969, 59: 922.

 



Ορθοπαιδική & Τραυματολογική Εταιρεία

Μακεδονίας - Θράκης


