
35- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 2 - 2017

Περίληψη
Τα κατάγματα είναι συχνά στα παιδιά. Η διάκρισή τους από τα 

παθολογικά κατάγματα είναι συχνά δύσκολη διαδικασία λόγω του 
ότι δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια αυτό που συνιστά κάταγμα 
ευθραυστότητας.  Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται παιδιά με κα-
τάγματα μακρών οστών σε απουσία σημαντικής κάκωσης. Η ευ-
θραυστότητα οφείλεται σε μια ενδογενή τοπική παθολογική κατά-
σταση, όπως είναι η ύπαρξη οστικής κύστης. Η οστεοπόρωση σε 
παιδιά μπορεί να είναι πρωτοπαθής τούτου οφειλόμενου σε μια 
εντοπισμένη παθολογική κατάσταση συνήθως γενετικής αιτιολο-
γίας ή δευτεροπαθής λόγω υποκείμενης νοσηρής κατάστασης και 
των συνεπειών της αντιμετώπισης της.  Η πρωτοπαθής οστεοπό-
ρωση απαντά σε ατελή οστεογένεση και η δευτεροπαθής οστεο-
πόρωση επί εγκεφαλικής παράλυσης σε παιδιά. Η ταυτοποίηση της 
υποκείμενης νοσηρής κατάστασης είναι η πιο σημαντική διαδικασία 
σε παιδιά με κατάγματα. Η ενδελεχής παιδιατρική διερεύνηση με 
τη βοήθεια ολιστικής πυκνομετρίας σήμερα αποτελεί μια επιπλέον 
διαγνωστική δυνατότητα. Τα λαμβανόμενα Z σκορ θα πρέπει να 
υπολογίζονται ως βαθμονόμηση σταθερής απόκλισης σε σχέση με 
την ηλικία το φύλο και την φυλετική προέλευση. Η διάγνωση ελατ-
τωμένης οστικής μεταλλικής πυκνότητας σε ένα παιδί δεν πρέπει 
ποτέ να γίνεται με βάση το Τ σκορ. Αυτό το σφάλμα έχει οδηγήσει 
σε υπέρ διάγνωση της ελαττωμένης οστικής μεταλλικής πυκνότη-
τας στα παιδιά και συνακόλουθα σε υπερθεραπεία της. Το κλινικό 
επακόλουθο της οστικής μεταλλικής πυκνότητας σε παιδιά δεν έχει 
μετά αβεβαιότητας ορίστηκε η διάγνωση της οστεοπόρωσης πρέ-
πει να γίνεται σε συνδυασμό με το υπόλοιπο ιστορικό παρά σε σχέ-
ση με τη τα ευρήματα της οστικής πυκνά μετριάστηκε μόνο. Αρχικό 
βήμα της θεραπείας θα πρέπει να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση 
της υποκείμενης νοσηρής κατάστασης αλλά και τα συντηρητικά 
θεραπευτικά μέτρα περιλαμβανομένης της χορήγησης βιταμίνες D 
και ασβεστίου ως συμπληρωματικής θεραπείας και βαρυτική φυσι-
κή δραστηριότητα. Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση είναι κατά 
κύριο λόγο προσβαλλόμενος πληθυσμός και η μέση κινητική ανε-
πάρκεια. Η επίπτωση των καταγμάτων σε παιδιά με εγκεφαλική 
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παράλυση είναι πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι στο γενικό πληθυσμό. 
Πιο συχνή εντόπιση καταγμάτων αφορά στα κάτω άκρα με το 80% 
των καταγμάτων αφορά στην περιοχή γύρω από το γόνατο στις 
μεταφυσιακές περιοχές το συντασσόμενων οστών. Υπάρχουν πολ-
λοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση καταγ-
μάτων σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Η βαρύτητα της νευρο-
λογικής προσβολής είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Τα παιδιά 
με εγκεφαλική παράλυση που δεν κινούνται χαρακτηρίζονται κατά 
GSMFCM ως επιπέδου και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.  Οι συγκάμ-
ψεις και η δυσκαμψία των αρθρώσεων δημιουργεί μακρούς μο-
χλοβραχίονας δυνάμεις προδιαθέτοντας έτσι σε καταγματική δρά-
ση. Η συχνότητα των καταγμάτων αυξάνει περισσότερο από τρεις 
φορές μετά ένα προηγούμενο κάταγμα. Παρατεταμένη ακινητο-
ποίηση με η χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να προδιαθέ-
τει σε κάταγμα σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Οι διαταραχές 
της στρέψης η συζήτηση με εντερική διατροφή γαστροστομίας, το 
χαμηλό σωματικό βάρος και η χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων 
είναι γνωστό ότι συνδέονται με αυξημένη συχνότητα καταγμάτων. 
Αποτροπή της οστικής ευθραυστότητας και των καταγμάτων στα 
παιδιά αυτά γίνεται μία ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και 
της φόρτισης σε όρθια θέση. Κατάλληλη φυσικοθεραπεία είναι 
απαραίτητη. Η χρήση DXA για τον προσδιορισμό της οστικής με-
ταλλικής πυκνότητας αποτελεί σταθμίσεις σε σχέση με το μέγεθος 
του σώματος, τη γενετήσια κατάσταση και τη σκελετική ωριμότη-
τα.  Αυτές οι σταθμίσεις μπορεί να είναι δύσκολες  στο πληθυσμό 
αυτό λόγω μεγάλης διακύμανσης της ηλικίας, της επιτυγχανόμε-
νης ωριμότητας και της καθυστέρησης της οστικής ωριμότητας. 
Ο κύριος παράγοντας πρόκλησης οστεοπόρωσης είναι η ατελής 
οστεογένεση. Η θεραπεία παμιδρονάτη έχει ελαττώσει τη συχνό-
τητα των καταγμάτων.  Η θεραπεία της ευθυγράμμισης των παρα-
μορφωμένων οστών περιλαμβάνει τηλεσκοπικά μεγεθυνόμενους 
ήλους που έχουν σημαντικά βελτιώσει τη ζωή των πασχόντων. Στη 
δευτεροπαθή οστεοπόρωση εκτός από τη θεραπεία της κύριας νό-
σου θα πρέπει να βελτιωθεί και η οστική ποιότητα με άσκηση και 
διαιτητικά μέτρα.  Ο λεπτός οστικός φλοιός είναι ένα επιπλέον ση-
μαντικό πρόβλημα για την ανάληψη χειρουργικής θεραπείας των 
παραμορφώσεων. Η ποιότητα των υλικών οστεοσύνθεσης είναι 
συνήθως αυτή που δοκιμάζεται. 

Fragility of bones in children with motor 
deficiency
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Abstract

Fractures are common in the pediatric population. Distin-
guishing a traumatic from pathological fracture is often diffi-
cult because it is not clearly defined what constitutes a fra-
gility fracture. We investigate children with fractures of long 
bones, with absence of significant trauma. Fragility may be due 
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to local pathology like bone cyst. Osteoporosis in children may 
be primary due to an intrinsic bone abnormality (usually genetic 
in origin) or secondary due to an underlying medical condition 
and/or its treatment. Primary osteoporosis is mainly found in 
Osteogenesis imperfecta and secondary osteoporosis in cere-
bral palsy children. Identification of the underlying pathology 
is the most important in the evaluation of children with frac-
tures. A comprehensive pediatric reference database for Ho-
logic densitometers is available. Z-scores should be calculated 
as SD scores compared with age-, sex-, and ethnicity-matched 
controls. The diagnosis of low BMD in a child should never be 
made on the basis of T-score. This error has led to the over di-
agnosis of low BMD in children and further treatment for them.  
The clinical implications of low BMD in the pediatric population 
have not been well-established, and the diagnosis of osteopo-
rosis must be made in association with clinical history rather 
than relying upon bone densitometry alone. The primary step 
in treatment should include management of underlying condi-
tions as well as conservative measures including vitamin D and 
calcium supplementation and weight-bearing physical activity. 
Children affected from Cerebral Palsy are the main population 
of children with motor deficit. The fracture incidence in children 
with CP is much higher than that in the general pediatric popu-
lation. The most common site of fractures was the lower limb, 
almost 80% of fractures occurring around the knee and being 
metaphyseal fractures of the lower limb. There are many risk 
factors associated with fractures in children with cerebral palsy. 
The severity of neurological involvement is an important fac-
tor. Children with CP who are non-ambulatory and classified as 
GMFCM level V have the highest risk. Contractures and stiffness 
of the major joints create long lever arms, also predisposed to 
fracture. The fracture rate increase more than threefold, after a 
previous fracture. Prolonged immobilization with or without sur-
gery can predispose to fracture in children with CP. Malnutrition 
(Ryles tube feeding or gastrostomy, low body weight (z-score) 
and use of AEDs are known to be associated with an increased 
fracture risk in children with CP. Prevention of bone fragility and 
fractures in CP children can be done with physical activity and 
standing weight-bearing. Proper physiotherapy is essential. The 
use of DXA BMD requires adjustments for body size, pubertal 
status and skeletal maturity. Such adjustment may be difficult 
in children with CP, as they are known to have a large varia-
tion in age of attainting puberty, with a high prevalence of both 
delayed and advanced skeletal maturity. The primary cause of 
osteoporosis in children is mainly found in cases of osteogen-
esis imperfecta. The use of pamidronate today has reduced the 
incidence of fractures in these children. Appropriate treatment 
for realignment of deformed and contoured long bones and use 
of expanding telescoping rods have significantly improved the 
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life of the children. In secondary osteoporosis, apart from the 
appropriate treatment of the main disease, we must improve 
the quality of the bone with exercises and dietary measures. The 
thin cortical bone is a further significant problem for surgical 
management of the deformities. Quality of implant fixation is 
usually impaired.
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Εισαγωγή

Τα κατάγματα των οστών είναι ιδιαίτερα συχνά 
στον παιδιατρικό πληθυσμό. Το περιφερικό άκρο 
της κερκίδας αποτελεί την συνηθέστερη εντόπιση. 
Η συχνότητα των καταγμάτων φθάνει την υψηλό-
τερη τιμή στην ηλικία 10-15 ετών. Αυτό οφείλεται 
στην μεγάλη ταχύτητα στην αύξηση και στην αυξη-
μένη αθλητική δραστηριότητα στην ηλικία αυτή.

Η διάκριση ενός τραυματικού, από ένα παθολο-
γικό κάταγμα, είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Δεν υπάρ-
χει ακριβής ορισμός για το τι είναι ένα κάταγμα 
ευθραυστότητας. Χαρακτηρίζουμε κατάγματα ευ-
θραυστότητας στα μακρά οστά, αυτά που συμβαί-
νουν με απουσία εμφανούς τραυματισμού. Τα κα-
τάγματα ευθραυστότητας μπορεί να οφείλονται σε 
τοπική παθολογία (όπως μία κύστη μακρού οστού) 
ή σε γενικευμένη πάθηση των οστών, που ελαττώ-
νει την οστική αντοχή σε φυσιολογικές δυνάμεις. 
Συνήθεις μορφές καταγμάτων ευθραυστότητας 
είναι επαναλαμβανόμενα μεταφυσιακά κατάγματα 
των μακρών οστών ή συμπιεστικά κατάγματα της 
Σ.Σ. που ανευρίσκονται συνήθως σε ακτινολογική 
διερεύνηση. (Shaw 2008, Kilpinen- Loisa et al 
2009, Houlihan 2014)

Η οστεοπόρωση ορίζεται από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ) ως συστηματική σκελετι-
κή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από ελαττωμέ-
νη οστική μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτο-
νικής του οστού, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
ευθραυστότητας του οστού και ευκολότερη εμφά-
νιση κατάγματος. Είναι δύσκολος ο ακριβής ορι-
σμός της οστεοπόρωσης στην παιδική ηλικία, διότι 
χρειάζεται συνδυασμός ιστορικού καταγμάτων και 
ελαττωμένης οστικής μάζας (NIH 2001).

Η εμφάνιση οστεοπόρωσης στην παιδική ηλικία 
ανευρίσκεται  ως  πρωτοπαθής βλάβη (αποτελεί την 
παθολογική αιτία της βλάβης) σε σειρά παθήσεων 
(πίνακας 1) με κυριότερο εκπρόσωπο την ατελή 
οστεογένεση. Σειρά παθήσεων εμφανίζει ευθραυ-
στότητα των οστών δευτεροπαθώς σαν αποτέλε-
σμα της βλάβης, (πίνακας 2) με κύριο εκπρόσωπο 
την εγκεφαλική παράλυση (Bianchi 2013)

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΒΛΑΒΗ

Γενετικές διαταραχές• 
Ατελής οστεογένεση• 
Ehlers-Danlos syndrome• 
Marfan syndrome• 
Ομοκυστινουρία • 
Σύνδρομο Hajdu-Cheney • 
Πυκνοδυσόστωση • 
Οστεοπέτρωση• 
Υποφωσφατασαιμία• 
Πολυοστική ινώδης δυσπλασία• 
Ραχίτιδα• 
Ιδιοπαθής εφηβική οστεοπόρωση• 

Πίνακας 1

Δευτεροπαθής οστεοπόρωση

Χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις• 
Ερυθηματώδης λύκος• 
Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου• 
Νεφρωσικό σύνδρομο• 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ• 
 Μυϊκή δυστροφία Duchenne • 
Λευχαιμία• 
Μεσογειακή αναιμία• 
Ενδοκρινικές διαταραχές• 
Υπογοναδισμός• 
Ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης• 
Σύνδρομο Cushing • 
Υπερθυρεοειδισμός• 
Νεανικός σακχαρώδης διαβήτης• 
Διατροφική διαταραχή, σύνδρομα δυσαπορρόφη-• 
σης
Ανεπάρκεια βιταμίνης D• 
Κοιλιοκάκη• 
Ατρησία χοληφόρων• 
Κυστική ίνωση• 
Νευρική ανορεξία• 
Νεφρική ανεπάρκεια• 
Κορτικοστεροειδή• 
ΑΝΤΙΕΠΗΛΙΠΤΙΚΑ• 
Κυτταροστατικά• 
Ακτινοβολία• 
Αντιρετροϊικά φάρμακα• 

Πίνακας 2

 Κριτήρια για διερεύνηση παιδιών για πιθανή 
πρωτογενή ή δευτερογενή οστεοπόρωση είναι η 
εμφάνιση καταγμάτων με μικρή βία, επαναλαμβα-
νόμενα κατάγματα ή ευρήματα καταγμάτων σε με-
ταφύσεις ή στην Σ.Σ.

 Δεν είναι σωστό να χαρακτηρίζουμε ως οστε-
οπορωτικά παιδιά, μόνο με βάση τα ευρήματα των 
μετρήσεων της οστικής πυκνότητας. Η διάγνωση 
και η περαιτέρω αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται σε 
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συνδυασμό κλινικών και ακτινολογικών μετρήσεων, 
με συνοδό μέτρηση οστικής πυκνότητας (Bishof et 
al 2002, Shaw and Bishop 2005).

Υπάρχει παιδιατρική βάση δεδομένων για την 
πυκνομετρία. Λαμβάνεται υπόψη μόνο το Ζ score, 
με αξιολόγηση της ίδιας ηλικίας, φύλου και εθνό-
τητας ομάδας παιδιών. Δεν πρέπει να γίνεται η αξι-
ολόγηση της πυκνομετρίας των παιδιών με βάση 
το Τ score. Αυτό έχει συχνά οδηγήσει σε υπερδι-
άγνωση χαμηλής οστικής πυκνότητας σε παιδιά 
και χορήγηση θεραπείας, που είναι λανθασμένη. 
Μπορεί να γίνει συνδυασμός με την μελέτη μετα-
βολικών δεικτών του οστικού μεταβολισμού, όπως 
η αλκαλική φωσφατάση, η οστεοκαλσίνη, το Ν- 
τελοπεπτίδιο, που αποτελούν ενδείξεις χαμηλής 
ή αυξημένης μεταβολικής δραστηριότητας. Όμως 
οι δείκτες αυτοί είναι συχνά αυξημένοι στην οξεία 
φάση του κατάγματος. (Lewiecki et al 2008, Hen-
derson et al 2005, Matkovic et al 1994, Cowell et 
al 1995, Henderson et al 2002, Gelfand 2005, Lu 
et al 1994)

Κατάγματα ευθραυστότητας σε 
παιδιά με εγκεφαλική παράλυση 

Η εγκεφαλική παράλυση αποτελεί την συνηθέ-
στερη αιτία της κινητικής διαταραχής στην παιδική 
ηλικία. Πρόκειται για μόνιμη, μη εξελισσόμενη βλά-
βη του ΚΝΣ που διαταράσσει την στάση και κίνηση 
των παιδιών. Η νόσος διακρίνεται ανάλογα με την 
έκταση της προσβολής από συνολική τετραπλη-
γική προσβολή, προσβολή μόνον στα κάτω άκρα, 
διπληγία ή του ημίσεος του σώματος, ημιπληγία. 
Η συνήθης έκφραση είναι η εκδήλωση σπαστικό-
τητας αλλά δυνατόν να συνδυάζεται με εκδήλωση 
αταξίας ή δυστονίας.

Η συχνότητα της εμφάνισης των καταγμάτων 
στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, κυρίως σε 
παιδιά με τετραπληγική προσβολή είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη από ότι στον φυσιολογικό παιδιατρικό 
πληθυσμό της ίδιας ηλικίας (Stevenson et al 2006, 
Mergler et al 2009, Lohiya et al 1999).

Τα κατάγματα αυτά συνήθως εμφανίζονται αυ-
τόματα, χωρίς σαφές ιστορικό κάκωσης. Στην δι-
άρκεια της φυσιοθεραπευτικής συνεδρίας, στην 
διάρκεια της κινητοποίησης των ασθενών, μπορεί 
να εμφανισθεί δυσανεξία του μικρού ασθενούς. Τις 
επόμενες ημέρες έχει έντονη αντίδραση και κλά-

μα στις αλλαγές των ενδυμάτων, στην περιποίηση 
στο μπάνιο, στην τοποθέτηση στον ορθοστάτη. Τα 
παιδιά με βαριά τετραπληγική προσβολή δεν έχουν 
δυνατότητα να ορίσουν το σημείο της κάκωσης και 
συχνά η διάγνωση καθυστερεί. Συνήθως είναι με-
ταφυσιακά κατάγματα στο περιφερικό άκρο του μη-
ρού. Η ακτινογραφία δεν δείχνει πάντα το κάταγμα 
και είναι δυνατόν να χρειασθεί σπινθηρογράφημα 
οστών για να προσδιορισθεί το αίτιο της δυσανεξί-
ας ενός τετραπληγικού παιδιού. Η ευθραυστότητα 
των οστών είναι η υποκείμενη αιτία εμφάνισης του 
αυτόματου κατάγματος. 

Η ακτινολογική εικόνα έχει χαρακτηριστική εικό-
να με ιδιαίτερα λεπτό φλοιό. Είναι συχνή η εμφάνι-
ση επανακατάγματος στα παιδιά αυτά. 

Εικόνα 1.- Μεταφυσιακό κάταγμα του περιφερικού άκρου του 
μηρού, χωρίς εμφανή τραυματισμό

Τα κατάγματα εμφανίζονται συνήθως σε παι-
διά με βαριά προσβολή, που είναι καθηλωμένα σε 
καρέκλα (GMFCM 5). Η συστηματική κινητοποίηση 
των παιδιών, η καθημερινή τοποθέτηση σε ορθο-
στάτη, είναι απαραίτητες ενέργειες για την διατή-
ρηση οστικής μάζας (Caulton et al 2004, Steven-
son et al 2006). Παιδιά με συγκάμψεις των κάτω 
άκρων, με παραμορφώσεις σε ιπποποδία, βλαισό-
τητα, σύγκαμψη γονάτων και ισχίων, εξαρθρήματα 



41- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 2 - 2017

των ισχίων, έχουν δυσκολία να ορθοστατήσουν. Τα 
παιδιά αυτά στην προσπάθεια κινητοποίησης μπο-
ρεί να υποστούν κατάγματα. 

Η εμφάνιση γενικευμένης οστεοπόρωσης είναι 
μεγάλη σε περιπτώσεις που τα παιδιά ακινητοποι-
ούνται για μακρό χρόνο, όπως στις περιπτώσεις 
χειρουργικών επεμβάσεων που χρειάζονται ακινη-
τοποίηση των παιδιών σε γύψινους νάρθηκες. Συ-
νήθης ορθοπαιδική παρέμβαση είναι η οστεοτομία 
του ισχίου, για την αντιμετώπιση των παραλυτικών 

εξαρθρημάτων. Εάν χρειασθεί ακινητοποίηση σε 
hip spica, η εμφάνιση οστεοπόρωσης είναι σημα-
ντική. Στην περαιτέρω προσπάθεια κινητοποίησης 
του ασθενούς, δυνατόν να ακολουθήσει κάταγμα 
ευθραυστότητας (Εικόνα 2). Η χρήση κατάλληλων 
υλικών οστεοσύνθεσης, η σύγχρονη έγχυση αλα-
ντικής τοξίνης, επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του 
χρόνου ακινητοποίησης των παιδιών και με την 
γρήγορη κινητοποίηση αποφεύγουμε την εμφάνιση 
οστεοπόρωσης.

Εικόνα 2.- Κάταγμα ευθραυστότητας σε παιδί με εγκεφαλική παράλυση, μετά από οστεοτομία ραιβότητας του ισχίου. Αρχική 
εικόνα και αντιμετώπιση
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Η διατροφή των παιδιών αυτών είναι πάντοτε 
επηρεασμένη, με αντίστοιχη ελαττωμένη πρόσλη-
ψη βιταμίνης D. Τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης 
είναι ο κανόνας και επιδεινώνει την οστεοπόρω-
ση τους. Η χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων έχει 
επίδραση στον μεταβολισμό των παιδιών. Σε παι-
διά που βρίσκονται σε ιδρύματα, καθηλωμένα σε 
καρέκλες, με χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων, με 
δυσχέρεια σίτισης, υπάρχει αυξημένη εμφάνιση κα-
ταγμάτων ευθραυστότητας των οστών. Τα παιδιά 
με βαριά τετραπληγική προσβολή έχουν χαμηλό 
βάρος σώματος, συχνά βρίσκονται κάτω από την 
5η εκατοστιαία θέση. Αυτό έχει συνοδό στοιχείο 
την χαμηλή οστική μάζα. (Aronson 2012, Hender-
son 1997, Henderson et al 1995)

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας στα παιδιά 
με εγκεφαλική παράλυση, έχει πολλαπλές δυσκο-
λίες, από τον ακριβή τρόπο τοποθέτησης τους για 
την μέτρηση έως την δυνατότητα συνεργασίας 
και ακινητοποίησης του παιδιού για την μέτρηση. 
Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να σταθμιστούν για το 
φύλο, την ηλικία και το σωματικό βάρος. Παίζει 
ρόλο επίσης η γοναδική ωρίμανση του φύλου, συ-
χνά τα κορίτσια έχουν πρώιμη ή καθυστερημένη 
εμφάνιση της ήβης και αυτό επηρεάζει την οστι-
κή ηλικία σε σχέση με την χρονολογική ηλικία και 
αντίστοιχα τις μετρήσεις της οστικής πυκνότητας. 
Οι μετρήσεις της οστικής πυκνότητας είτε ολοσω-
μικές είτε της Σ.Σ. συγκρίνονται με τις παιδιατρι-
κές τιμές αναφοράς, προσαρμοσμένες στο ύψος, 
το βάρος, το φύλο, καθορίζοντας την απόκλιση Ζ, 
σαν έκφραση οστεοπόρωσης της παιδικής ηλικίας. 
Η περιοχή του περιφερικού άκρου του μηρού, έχει 
επιλεγεί για την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για 
μετρήσεις στην περιοχή, διότι είναι η συχνότερη 
περιοχή όπου εμφανίζονται κατάγματα. Οι μετρή-
σεις αφορούν μετρήσεις φλοιού και σπογγώδους 
στην περιοχή του γόνατος. Περαιτέρω εντοπισμέ-
νες μετρήσεις με pQcT για καλύτερη εκτίμηση της 
αναλογίας φλοιώδους σπογγώδους οστού, έχουν 
την δυσκολία της εξειδικευμένης μέτρησης σε ειδι-
κά κέντρα, σε ασθενείς που έχουν μεγάλη δυσχέ-
ρεια στην κίνηση και συνολική μετακίνηση τους. 
Η φαρμακευτική χορήγηση διφωσφονικών ή και 
δενοσουμάμπης έχει γίνει και αναφέρεται σημα-
ντική ελάττωση του αριθμού των καταγμάτων. Η 
συστηματική όμως χορήγηση αντιοστεοκλαστικών 
φαρμάκων δεν έχει ακόμη καθιερωθεί. (Hender-
son 1997, Lin 1996, Harcke 1998, Binkley 2005, 

Bachrach 2009, Tarantino et al 2013, Henderson 
and Lark 2002)

Πρωτογενής οστεοπόρωση
Η ατελής οστεογένεση και οι οστικές δυσπλασί-

ες χαρακτηρίζονται από πρωτογενή οστεοπόρωση. 
Η ατελής οστεογένεση είναι μια γενετική διαταραχή 
που χαρακτηρίζεται από οστά που υφίστανται εύ-
κολα κάταγμα, με ελάχιστη βία. Πρόκειται για ιδιαί-
τερα σπάνια πάθηση, υπάρχει όμως μικρός αριθμός 
παιδιών με την πάθηση και στην χώρα μας.

Η βλάβη αφορά στο κολλαγόνο, με βλάβη στην 
σύνδεση των αλύσεων του κολλαγόνου. Η βλάβη 
εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 17 και 7. Εχει επικρα-
τούντα χαρακτήρα στην κληρονομικότητα, αν και 
το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων περιστατικών 
είναι μεταλλάξεις.

Το εύρος των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου 
είναι μεγάλο. Κυμαίνεται από το θνησιγενές νεο-
γνό με τα πολλαπλά κατάγματα, που δύσκολα επι-
βιώνει, έως τον ενήλικα με σχεδόν ασυμπτωματική 
εικόνα, αλλά με χαμηλό ύψος, αρθροκατάδυση και 
ραιβότητα στα ισχία, χαρακτηριστικούς σπονδύ-
λους με αμφίκοιλη διαμόρφωση, οστεοπόρωση και 
περιοδικά κατάγματα στην παιδική ηλικία. 

Εικόνα 3. - Χαρακτηριστική εικόνα με μπλε σκληρούς οφθαλ-
μούς σε παιδί με ατελή οστεογένεση

Η αντιμετώπιση της νόσου είναι φαρμακευτική 
από τα πρώτα χρόνια. Η χορήγηση διφωσφονικών 
(πχ αλεδρονάτη, που ανήκει στα αντιοστεοκλαστι-
κά φάρμακα) φαίνεται ότι ελαττώνει την συχνότη-
τα των καταγμάτων. Η χορήγηση των σκευασμά-
των αρχίζει με την διάγνωση, με την εμφάνιση των 
πρώτων καταγμάτων, συνεχίζει έως την εφηβική 
ζωή, οπότε και ελαττώνεται σημαντικά ο αριθμός 
των καταγμάτων. Η χορήγησή τους δεν φαίνεται να 
επηρεάζει τον χρόνο πώρωσης των καταγμάτων ή 
των οστεοτομιών για την διόρθωση των παραμορ-
φώσεων ( Semler tte al 2012, Glorieux et al 1998, 
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Rauch et al 2002)

Η ορθοπαιδική παρέμβαση στα παιδιά αυτά έχει 
βελτιωθεί στα τελευταία χρόνια. Οι στόχοι είναι η 
αντιμετώπιση των καταγμάτων, η αποφυγή των 
παραμορφώσεων στα άκρα και κυρίως η βελτίω-
ση της κινητικότητας των παιδιών. Τα κατάγματα 
πωρώνονται φυσιολογικά, μάλιστα με αυξημένο 
πώρο. Όμως τα στοιχεία του πώρου είναι ίδια με 
τον υπόλοιπο σκελετό. Αυτό σημαίνει ότι ο πώρος 
είναι εύπλαστος, με την επίδραση του βάρους, της 
μυϊκής δράσης και σε συνδυασμό με την μεγάλη ευ-
καμπτότητα των αρθρώσεων, οδηγεί σε παραμορ-
φώσεις τα μακρά οστά. Αυτό επηρεάζει περαιτέρω 
την δυνατότητα των παιδιών να ορθοστατήσουν 
και να βαδίζουν, οπότε καταλήγουν σε αναπηρική 
καρέκλα. Η εμφάνιση καταγμάτων γίνεται με ελά-
χιστη βία, ακόμη και με την αγκαλιά στο παιδί, μπο-
ρεί να δημιουργηθεί κάταγμα. Τα κατάγματα αντι-
μετωπίζονται με ακινητοποίηση σε νάρθηκα, ενώ η 
χρήση αεροπληθούς νάρθηκα είναι μια καλή λύση 
για την ακινητοποίηση των παιδιών αυτών. Παρα-
μορφώσεις μετά τα κατάγματα  απαντούν και στα 
άνω άκρα.

Κατάγματα στις αποφύσεις των μακρών οστών 
(ωλέκρανο, κνημιαίο κύρτωμα) αμφοτερόπλευρα ή 
και μεμονωμένα, όταν συμβαίνουν σε μικρή ηλικία, 
μπορεί να αποτελούν ένδειξη ατελούς οστεογένε-
σης.

Όταν υπάρχουν μεγάλες παραμορφώσεις και 
πλήρης διαταραχή του άξονα, η χειρουργική αντι-
μετώπιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση φυσιο-
λογικού άξονα που θα επιτρέψει την βάδιση των 
παιδιών αυτών. Η χειρουργική διόρθωση είναι η 
διόρθωση του άξονα με πολλαπλές οστεοτομίες 
και ενδομυελική ήλωση με ειδικούς εκπτυσσόμε-
νους ήλους εν είδει κεραίας ραδιοφώνου. Οι ήλοι 
καθηλώνονται στις επιφύσεις και εκπτύσσονται με 
αύξηση του μήκους των άκρων, διατηρώντας το 
φυσιολογικό άξονα και δρώντας στηρικτικά στο 
οστούν, ώστε να μην υπόκειται εύκολα σε κατάγ-
ματα. (Λαλιώτης 2010)

Εικόνα 4.- Διαδικασία της διορθωτικής οστεοτομίας στην 
ατελή οστεογένεση. 
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Σε παιδιά με μηνιγγοκήλη, η εμφάνιση των 
καταγμάτων στα μακρά οστά είναι δυνατόν να 
συνοδεύεται από απουσία άλγους. Σε παιδιά με 
υψηλή μηνιγγοκήλη, με απουσία αίσθησης και κί-
νησης στα κάτω άκρα, υπάρχει οστεοπόρωση από 
απουσία φόρτισης. Μπορεί να εμφανισθεί οίδημα 
και παραμόρφωση στο κάτω άκρο, ανώδυνη, και η 
ακτινογραφία να αναδείξει το κάταγμα.

Παιδιά με ψυχοκινητική υστέρηση, συνήθως με 
συνοδό επιληψία, έχουν μείζον πρόβλημα με οστε-
οπόρωση. Οδηγούνται σε παραμορφώσεις, όπως η 
βλαισογονία, που περαιτέρω επηρεάζει την κινητι-
κή τους εξέλιξη. Η αντιμετώπιση με παροδική επι-
φυσιόδεση με την χρήση των 8 plate, έχει τεχνικά 
προβλήματα συγκράτησης των υλικών, λόγω της 
οστεοπόρωσης και του ιδιαίτερα λεπτού φλοιού.

Εικόνα

Η ακτινολογική εμφάνιση καταγμάτων της Σ.Σ. 
με απουσία κάκωσης, είναι σύνηθες εύρημα σε 
παιδιά με γενικευμένη οστεοπόρωση και σε παιδιά 
με χρόνιες παθήσεις με πρωτογενή ή δευτερογενή 
οστεοπόρωση.
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Συμπερασματικά
Τα κατάγματα ευθραυστότητας στα παιδιά οφεί-

λονται σε μια μεγάλη ποικιλία γενετικών παθήσεων 
στην πρωτοπαθή και σε μεγάλο αριθμό παθήσεων 
σε δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Η απόφαση για 
μέτρηση οστικής πυκνότητας στα παιδιά λαμβά-

νεται συνδυάζοντας το ιστορικό των καταγμάτων 
και τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
οστεοπόρωσης. Η μυική άσκηση και η κατάλληλη 
διατροφή αποτελούν τα κύρια θεραπευτικά μέσα. 
Η χορήγηση φαρμακευτικής υποστήριξης παραμέ-
νει στην διερεύνηση, κυρίως σε αναφορά με τα μα-
κροχρόνια αποτελέσματα της χρήσης τους.

Βιβλιογραφία
Aronson E, Stevenson SB. Bone health in 1. 
children with cerebral palsy and epilepsy. J 
Pediatr Health Care. 2012;26(3):193-9.

Bachrach LK, Ward LM. Clinical review 2. 
1: Bisphosphonate use in childhood os-
teoporosis. J Clin Endocrinol Metab. 
2009;94(2):400-9. Review.

Bianchi ML. Causes of secondary pediat-3. 
ric osteoporosis. Pediatr Endocrinol Rev. 
2013;10 Suppl 2:424-36. Review 

Binkley T, Johnson J, Vogel L, et al. Bone 4. 
measurements by peripheral quantita-
tive computed tomography (pQCT) in 
children with cerebral palsy. J Pediatr. 
2005;147:791-6.

Bischof F, Basu D, Pettifor JM. Pathologi-5. 
cal long-bone fractures in residents with 
cerebral palsy in a long-term care facil-
ity in South Africa. Dev Med Child Neurol. 
2002;44:119-22. 

Shaw N J: Management of osteoporosis 6. 
in children. Eur J Endocrinol December 1, 
2008 159 S33-S39

Caulton JM, Ward KA, Alsop CW, et al. A 7. 
randomized controlled trial of standing 
program on bone mineral density in non-
ambulant children with cerebral palsy. Arch 
Dis Child. 2004;89:131-5.

Cowell CT, Lu PW, Lloyd-Jones SA, et al. 8. 
Volumetric bone mineral density - a poten-
tial role in paediatrics. Acta Paediatr Suppl. 
1995;411:12-6. [discussion: 17] 

Gelfand IM, DiMeglio LA. Bone mineral 9. 
accrual and low bone mass: a pediatric 

perspective. Rev Endocr Metab Disord. 
2005;6(4):281-9.

Glorieux FH, Bishop NJ, Plotkin H, Chabot G, 10. 
Lanoue G ,Travers R. Cyclic administration 
of pamidronate in children with severe os-
teogenesis imperfecta. New England Jour-
nal of Medicine 1998 ;339:947-952.

Henderson RC, Gilbert SR, Clement ME, et 11. 
al. Altered skeletal maturation in moder-
ate to severe cerebral palsy. Dev Med Child 
Neurol. 2005;47:229-36. 

Henderson RC. Bone density and possible 12. 
predictors of fracture risk in children and 
adolescents with spastic quadriplegia. Dev 
Med Child Neurol. 1997; 39:224-7. 

Henderson RC. The correlation between 13. 
dual-energy X-ray absorptiometry meas-
ures of bone density in the proximal femur 
and lumbar spine of children. Skeletal Ra-
diol. 1997;26:544-7. 

Harcke HT, Taylor A, Bachrach S, et al. Lat-14. 
eral femoral scan: an alternative method 
for assessing bone mineral density in chil-
dren with cerebral palsy. Pediatr Radiol. 
1998; 28:241-6.

Henderson RC, Kairalla JA, Barrington JW, 15. 
et al. Longitudinal changes in bone den-
sity in children and adolescents with mod-
erate to severe cerebral palsy. J Pediatr. 
2005;146:769-75. 

Henderson RC, Lark RK, Newman JE, et 16. 
al. Pediatric reference data for dual X-ray 
absorptiometric measures of normal bone 
density in the distal femur. AJR Am J Roent-
genol. 2002;178(2):439-43. 

Henderson RC, Lin PP, Greene WB. Bone-17. 



46- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 2 - 2017

mineral density in children and adolescents 
who have spastic cerebral palsy. J Bone 
Joint Surg Am. 1995;77:1671-81.

Henderson RC, Lark RK, Kecskemethy HH, 18. 
et al. Bisphosphonates to treat osteopenia 
in children with quadriplegic cerebral palsy: 
a randomized, placebo-controlled clinical 
trial. J Pediatr. 2002; 141:644-51.

Henderson RC, Lark RK, Gurka MJ, et al. 19. 
Bone density and metabolism in children 
and adolescents with moderate to severe 
cerebral palsy. Pediatrics. 2002;110:e5

Houlihan CM. Bone health in cerebral pal-20. 
sy: who’s at risk and what to do about it? 
J Pediatr Rehabil Med. 2014;7(2):143-53. 
Review.

Καπετάνος Γ: Συνοπτική Ορθοπαιδική. εκδ 21. 
Universtiy Studio Press 2010.

Kilpinen-Loisa P, Pihko H, Vesander U, 22. 
Paganus A, Ritanen U, Mäkitie O. Insuf-
ficient energy and nutrient intake in chil-
dren with motor disability. Acta Paediatr. 
2009;98(8):1329-33.

Λαλιώτης Ν Ατελής οστεογένεση σ 298-303, 23. 
Μεταβολικές παθήσεις των οστών 

Lewiecki EM, Gordon CM, Baim S, Leonard 24. 
MB, Bishop NJ, Bianchi ML, et al. Interna-
tional Society for Clinical Densitometry 
2007 Adult and Pediatric Official Positions. 
Bone. 2008;43(6):1115-21.

Lin PP, Henderson RC. Bone mineralization 25. 
in the affected extremities of children with 
spastic hemiplegia. Dev Med Child Neurol. 
1996; 38:782-6. 

Lohiya GS, Crinella FM, Tan-Figueroa L, 26. 
et al. Fracture epidemiology and control 
in a developmental center. West J Med. 
1999;170(4):203-9.

Lu PW, Briody JN, Ogle GD, et al. Bone 27. 
mineral density of total body, spine, and 
femoral neck in children and young adults: 
a cross-sectional and longitudinal study. J 
Bone Miner Res. 1994;9(9):1451-8.

Matkovic V, Jelic T, Wardlaw GM, et al. Tim-28. 
ing of peak bone mass in Caucasian females 
and its implication for the prevention of 
osteoporosis. Inference from a cross-sec-
tional model. J Clin Invest. 1994;93(2):799-
808.

Mergler S, Evenhuis HM, Boot AM, De Man 29. 
SA, Bindels-De Heus KG, Huijbers WA, 

NIH Consensus Development Panel on 30. 
Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and 
Therapy. Osteoporosis prevention, diagno-
sis, and therapy JAMA. 2001;285:785-95. 

Penning C. Epidemiology of low bone 31. 
mineral density and fractures in children 
with severe cerebral palsy: a system-
atic review. Dev Med Child Neurol. 2009 
Oct;51(10):773-8.

Rauch F, Travers R, Plotkin H ,Glorieux FH. 32. 
The effects of intravenous pamidronate on 
the bone tissue of children and adolescents 
with osteogenesis imperfecta. Journal of 
Clinical Investigation 2002 ;110:1293.

Semler O, Netzer C, Hoyer-Kuhn H, Becker J, 33. 
Eysel P, Schoenau E. First use of the RANKL 
antibody denosumab in osteogenesis im-
perfecta type VI. J Musculoskelet Neuronal 
Interact. 2012;12(3):183-8.

Shaw NJ , Bishop NJ: Bisphosphonate treat-34. 
ment of bone disease. Archives of Disease 
in Childhood 2005 ;90:494-499.

Stevenson RD, Conaway M, Barrington JW, 35. 
Cuthill SL, Worley G, Henderson RC Fracture 
rate in children with cerebral palsy. Pediatr 
Rehabil. 2006 Oct-Dec;9(4):396-403.

Stevenson RD, Conaway M, Barrington JW, 36. 
et al. Fracture rate in children with cerebral 
palsy. Pediatr Rehabil. 2006;9:396-403.

Tarantino U, Celi M, Feola M, Liuni FM, Re-37. 
smini G, Iolascon G. A new antiresorptive 
approach to the treatment of fragility frac-
tures: long-term efficacy and safety of de-
nosumab. Aging Clin Exp Res. 2013; Suppl 
1:S65-9. Review.


