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Περίληψη

Τέσσερις τυπικές παραλλαγές του ινιακού σπονδύλου περι-
γράφονται τόσο από ανατομική όσο και από ακτινολογική άπο-
ψη. Η βασική απόφυση, ο τρίτος ινιακός κόνδυλος, η παρακον-
δυλική απόφυση, και το μεμονωμένο προβασικοϊνιακό τόξο. Συ-
ζητιέται η κλινική σημασία παρακάτω. Υπάρχουν πολλές ανα-
πτυξιακές παραλλαγές στην περιοχή της ινιοαυχενικής συμβο-
λής κάποιες από της οποίες περιλαμβάνονται στην πλατυβα-
σία, το σύνδρομο Klippel-Feil, το σύνδρομο Dandy Walker ή το 
σύνδρομο Arnold-Chiari. Κάποιες από τις παραλλαγές αυτές 
συνιστούν ελάσσονες ανατομικές παραλλαγές (πίνακας 1) και 
μπορεί να θέσουν σημαντικά διαγνωστικά ερωτήματα. Η αξιό-
πιστη ακτινολογική διαγνωστική προσέγγιση απαιτεί λεπτομε-
ρή γνώση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των παραλλα-
γών και την εμφάνιση των ιδιαίτερων αυτών χαρακτηριστικών 
στις συνηθισμένες ακτινολογικές προβολές. Υπάρχουν πολλές 
μελέτες στη βιβλιογραφία που εξετάζουν τις κλινικές επιπτώ-
σεις αυτών των παραλλαγών, έτσι γίνεται κατανοητό γιατί το 
ενδιαφέρον για την περιοχή αυτή δεν μπορεί να είναι αμιγώς 
ακαδημαϊκό. Το παρακάτω άρθρο περιγράφει τέσσερις τυπικές 
παραλλαγές ινιακού σπονδύλου: βασική απόφυση, ο τρίτος ινι-
ακός κόνδυλος, η παρακονδυλική απόφυση, και το μεμονωμένο 
προβασικοϊνιακό τόξο.

Ανατομική και ακτινολογική
εικόνα ωρισμένων παραλλαγών 
της κρανιοαυχενικής συμβολής
Παρουσίαση νεκροτομικών δεδομένων και 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
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Εισαγωγή

Τα κλινικά, ακτινολογικά αλλά και αξονοτο-
μογραφικά ευρήματα που συνοδεύουν την κλι-
νική και παρακλινική εξέταση της κρανιοαυ-
χενικής συμβολής αποτελεί το λόγο της ευρεί-
ας ανασκοπικής αυτής μελέτης που στηρίζεται 
σε σειρά νεκροτομικών ευρημάτων από μεγά-
λα κέντρα σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο. 
Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι 
να καταδείξει το εύρος των φυσιολογικών πα-
ραλλαγών περί την διάπλαση των στοιχείων 
της περιοχής, την πιθανή κλινική τους σημασία 
και να προστατεύσει τον ενδιαφερόμενο από 
πιθανές παραπλανητικές ακτινολογικές γνω-
ματεύσεις.

Υλικό και μέθοδος

Κατά τη διάρκεια των τακτικών ανατομών 
και παρασκευών πτωματικών παρασκευασμά-
των τα ανευρισκόμενα στοιχεία ερευνήθηκαν 
με αντικειμενικό σκοπό την περιοχή της κρα-
νιοαυχενικής συμβολής. Ειδικότερα, εξετάστη-
καν οι τοπογραφικοί συσχετισμοί των επικου-

ρικών οστικών στοιχείων της περιοχής και κα-
ταγράφηκαν πριν από την ολοκληρωτική πα-
ρασκευή του πτώματος. Τα παρασκευάσμα-
τα μελετήθηκαν τόσο με τη βοήθεια συμβατι-
κών ακτινογραφιών (προσθιοπίσθιες και πλά-
γιες), με συμβατική τομογραφία και με αξονική 
τομογραφία. Η ινιοποίηση του άτλαντα δεν θα 
εξεταστεί στο άρθρο αυτό γιατί αποτελεί χωρι-
στό αντικείμενο έρευνας. 

Περιγραφή των ανατομικών παρασκευασμάτων
Βασικές αποφύσεις

Η συχνότητα των βασικών αποφύσεων, που 
είναι γνωστές και ως μαστοειδής ή θηλοειδής 
αποφύσεις, αναφέρεται έως και 4% (Misch, 
1905). Οι βασικές αποφύσεις είναι ημισφαιρι-
κές οστικές προβολές που εντοπίζονται στο 
πρόσθιο χείλος του μείζονος ινιακού τρήματος. 
Κατ’ ουσίαν αποτελούν συνέχεια προς τα πρό-
σω των ινιακών κονδύλων (εικ. 1).

Οι βασικές αποφύσεις δεικνύουν αξιοση-
μείωτη ποικιλία μορφολογικών παραλλαγών: 
μπορεί να είναι ετερόπλευρες ή αμφοτερό-
πλευρες ή ως απομονωμένα σφαιρικά οστικά 

Εικόνα 1. a. Αμφίπλευρη εντόπιση βασικών αποφύσεων στο πρόσθιο χείλος του ινιακού τρήματος (άρρην, 
79 ετών). Η δεξιά απόφυση παρίσταται ως μεμονωμένο, επικουρικό οστούν. b. Πλάγια ακτινογραφία του 

παρασκευάσματος. Το βέλος δείχνει σε μια οστέινη προβολή που υποδηλώνει βασικές αποφύσεις. 
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στοιχεία. Οι μεγάλες βασικές αποφύσεις μπο-
ρούν να συνοστεώνονται με την αντίθετη προς 
σχηματισμό τρίτου ψευδούς (ινιακού) κονδύ-
λου. Η διαφορά του ψευδούς κονδύλου προς 
τον γνήσιο είναι το ότι ο ψευδής έχει κάθετης 
κατεύθυνσης αύλακα.

Συμφώνως προς τον Ingelmark (Ingelmark, 

1947) οι βασικές αποφύσεις σχηματίζονται από 
τον υποχόνδρινο τόξο του προάτλαντα, έτσι 
ώστε μετά την εξαφάνιση της μέσης μοίρας του 
υποχόνδρινου τόξου, τα πλάγια τόξα παραμέ-
νουν. Επειδή η παραμονή των πλάγιων τμη-
μάτων συμβαίνει σε πολλούς βαθμούς ανάλο-
γη είναι και οι μορφολογικές εκδηλώσεις των 

Εικόνα 2. a. Τρίτος ινιακός κόνδυλος (γυναίκα 68 ετών). Το βέλος δείχνει την οστέινη απόφυση κατά την 
μέση γραμμή κατά το πρόσθιο χείλος του ινιακού τρήματος. b. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία του παρασκευ-

άσματος. Η οστέινη μάζα (βέλη) που εντοπίζεται αμέσως πάνω από την κορυφή του οδόντος υποδηλώνει 
την παρουσία του τρίτο ινιακού κονδύλου.
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βασικών αποφύσεων. Για παρά-
δειγμα, όταν παραμένει μόνο 
η μια μοίρα του υποχόνδρινου 
τμήματος του προάτλαντα η 
βασική απόφυση είναι ετερό-
πλευρη. Η μεγαλύτερη παρα-
μονή της πλάγιας μοίρας του 
υποχόνδρινου τόξου καταλή-
γει στην παραμονή μεμονωμέ-
νου οστικού στοιχείου που αρ-
θρώνεται προς το βασικοϊνια-
κό οστούν. Οι αφομοιωμένες 
βασικές αποφύσεις, αποτέλε-
σμα τάσεων υποτροπής, ενσω-
ματώνονται στη βάση του κρα-
νίου.

 
Τρίτος ινιακός κόνδυλος
 

Ο τρίτος ινιακός κόνδυλος, 
περιγράφηκε τον πρώτον από 
τον I F Meckel (Meckel, 1815) 
και είναι οστέινη απόφυση 
που εντοπίζεται κατά τη μέση 
γραμμή μπροστά από το ινιακό 
ή μέγα τρήμα (εικ. 2).

Υπάρχει πάντοτε στα ερπε-
τά. Μπορεί να εμφανίζει στερ-
ρά πρόσφυση ή να είναι απο-
μονωμένο οστικό στοιχείο 
(Putz, 1975) μπορεί να εμφανί-
ζει άρθρωση προς την οδοντο-
ειδή απόφυση του δευτέρου 
αυχενικού σπονδύλου ή προς 
το πρόσθιο τόξο του άτλαντα. 
Η πιθανότητα ύπαρξης νόθου 
τρίτου ινιακού κονδύλου συ-
ζητήθηκε νωρίτερα στο άρθρο. 
Κατά τη διερεύνηση 728 κρα-
νίων, τρίτος ινιακός κόνδυλος 
εντοπίστηκε στο 0,5%, είναι 
δηλαδή σπάνια παραλλαγή. 

Σε αντίθεση προς τις βασι-

Εικόνα 3. a. Παρακονδυλική απόφυση κατά την αριστερή 
πλευρά (άρρην 58 ετών). Επιπροσθέτως, παρατηρείται η πα-
ραλλαγή Kimmerle (κατά τη δεξιά πλευρά. Παρακονδυλική 

απόφυση αρθρώνεται με την εγκάρσια απόφυση του άτλαντα). 
b. Ακτινολογική εικόνα του παρασκευάσματος. Το βέλος δει-

κνύει μια παρακονδυλική απόφυση με ουραία κατεύθυνση που 
ερείδεται επί ευρείας βάσεως. 
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κές αποφύσεις, ο τρίτος ινιακός κόνδυλος εί-
ναι υπόλειμμα της μέσης γραμμής, του υποχόν-
δρινου τόξου. Στην παραλλαγή αυτή οι πλάγι-
ες μοίρες εξαφανίζονται και η μεσαία παραμέ-
νει (Ingelmark, 1947). Αλλά και οι επιμέρους 
παραλλαγές της ανατομικής εικόνας του τρί-
του κονδύλου εξηγούνται από το βαθμό παρα-
μονής. Ένας μεμονωμένος αρθρούμενος τρίτος 
κόνδυλος που εντοπίζεται κατά το μέσο οβελι-
αίο επίπεδο μπροστά από το μείζον ινιακό τρή-
μα είναι η πιο συνηθισμένη μορφή παραμονής. 

Παρακονδυλική απόφυση

Η παρακονδυλική απόφυση (όπως πολλές 
φορές ονομάζεται παραμαστοειδής ή παραϊ-
νιακή απόφυση) αποτελεί έναν οστέινο κώνο, 
που εδράζεται σε ευρεία βάση που εξορμάται 
εξωϊνιακώς παραπλεύρως του ινιακού κονδύ-
λου. Έχει φορά από το κρανίο προς την εγκάρ-
σια απόφυση του άτλαντα με την οποία μπορεί 
να συνδέεται με μια άρθρωση (εικ. 3).

 Η παρακονδυλική απόφυση και οι συσχε-
τιζόμενοι προς αυτήν σχηματισμοί (πίνακας 
1) μπορεί να εμφανίζουν πολλές παραλλαγές 
επίσης. Η παραλλαγή αυτή μπορεί να εμφανί-
ζεται ως μικρός ύβος οπότε και ονομάζεται πα-

ρακονδυλικό φύμα. Εναλλακτικώς, μπορεί να 
απαντά ως ελεύθερα περατούμενη απόφυση ή 
μπορεί να εμφανίζει άρθρωση προς την εγκάρ-
σια απόφυση του άτλαντα. Εάν δεν προσφύεται 
στο ινιακό οστούν, και έτσι απαντά ως μεμο-
νωμένο, ραβδόμορφο στοιχείο που εντοπίζεται 
μεταξύ του ινιακού οστού και της εγκάρσιας 
απόφυσης του άτλαντα και ονομάζεται παρα-
κονδυλική μάζα. Άλλες ελάσσονες προσεκβο-
λές μπορούν επίσης να υποστούν κυψελίδωση 
και πλήρωση με αέρα επίσης (Hyrtl, 1860). Πα-
ρόλα αυτά, πνευματοποιημένη απόφυση που 
παρατηρήθηκε από τον Hyrtl ((Hyrtl, 1860), 
δεν έχει σχέση με την παρακονδυλική απόφυση 
που περιγράφεται εδώ. 

Η συχνότητα της παρακονδυλικής απόφυ-
σης αναφέρεται ως 2% ή 4% (Hori, 1925). Οι 
διαφορές μεταξύ αυτών των δύο καταγραφόμε-
νων συχνοτήτων μπορεί να εξηγηθεί αν αναλο-
γιστεί κανείς τις διαφορές του υλικού (Hauser, 
de Stefano 1989). Η παρακονδυλική απόφυ-
ση και οι συσχετιζόμενες προς αυτή παραλλα-
γές (πίνακας 1) αναπτύσσονται όταν υλικό από 
την εγκάρσια απόφυση του προάτλαντα δεν 
ενσωματώνεται στα πλάγια ογκώματα του ινι-
ακού τρήματος. Η τέλεια παραμονή καταλήγει 
στο σχηματισμό της παρακονδυλικής μάζας, 

Πίνακας 1. Παραλλαγές του ινιακού σπονδύλου (Prescher et al 1996).
αναπτύσσονται όταν υλικό από την εγκάρσια απόφυση του προάτλαντα δεν ενσωματώνεται στα πλάγια 

ογκώματά του ινιακού τρήματος. Η τέλεια παραμονή καταλήγει στο σχηματισμό της παρακονδυλικής μάζας, 
ενώ μικρότερες παραμονές καταλήγουν στο σχηματισμό παρακονδυλικών αποφύσεων ή σε εξάρθρημα και 

προσομοίωση προς την εγκάρσια απόφυση του άτλαντα μια επεγκάρσια απόφυση. 
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ενώ μικρότερες παραμονές καταλήγουν 
στο σχηματισμό παρακονδυλικών απο-
φύσεων ή σε εξάρθρημα και προσομοίω-
ση προς την εγκάρσια απόφυση του άτ-
λαντα μια επεγκάρσια απόφυση. 

Μεμονωμένο προϊνιακό τόξο

Το προϊνιακό τόξο είναι ένα οστέινο 
προβάλλον τόξο κατά το πρόσθιο χεί-
λος του ινιακού μεγάλου τρήματος. Σε 
πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να 
είναι ενσωματωμένο στην οδοντοειδή 
απόφυση του 2ου αυχενικού σπονδύλου 
όπως είναι το καπέλο του Ναπολέοντα 
με άρθρωση μεταξύ του προσθίου τόξου 
του άτλαντα και του προσθίου χείλους 
του ινιακού τρήματος. 

Κατά την πρώιμη φάση της εμβρυϊ-
κής ανάπτυξης της σπονδυλικής στή-
λης, κάθε σπονδυλικό τμήμα συνοδεύ-
εται από ένα βλάστημα, που ονομάζε-
ται υποχόνδρινο τόξο, που εντοπίζεται 
μπροστά από κάθε σπονδυλικό σώμα 
(Froriep, 1883). Το υποχόνδρινο τόξο 
του Α1 σχηματίζει το πρόσθιο τόξο του 
άτλαντα, ενώ τα αντίστοιχα των άλλων 
σπονδύλων υποστρέφονται. Το προ-
βασικοϊνιακό τόξο εμφανίζεται εφό-
σον ολόκληρο το υποχόνδρινο τόξο του 
προάτλαντα παραμένει και οστεοποιεί-
ται (Schumacher, 1907). Το προβασικοϊ-
νιακό τόξο είναι κατά μια έννοια ο συν-
δυασμός των αμφοτερόπλευρων βα-
σικών αποφύσεων και του τρίτου ινια-
κού κονδύλου. Ο μεγαλύτερος βαθμός 
παραμονής θα ολοκληρωθεί εφόσον το 
προβασικοϊνιακό τόξο διαπλάθεται ως 
ένα μεμονωμένο οστέινο τόξο. Η οστι-
κή αφομοίωση του πρόσθιου χείλους 
του ινιακού τρήματος δεικνύει μια τάση 
υποστροφής. 

Εικόνα 6. Η ανάπτυξη της ανώτερης μοίρας της σπον-
δυλικής. Να σημειωθεί ότι το τελικό οστάριο του 

Bergmann προέρχεται από τον προάτλαντα και το οδο-
ντοειδές οστούν από τον άτλαντα (Lang 1979). 

Εικόνα 5. Σχήμα που αναπαριστά την ανάπτυξη της 
βάσης του κρανίου. Τα τέσσερα υπογλώσσια σκληροτό-
μια περιλαμβάνονται στη βάση του κρανίου και σχη-

ματίζουν το σπονδυλοκράνιο (Lang 1979).
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Συζήτηση

Οι ποικίλες παραλλαγές (πίνα-
κας 1) της κρανιοαυχενικής συμ-
βολής μπορεί να γίνουν κατανοη-
τές εφόσον γίνει αντιληπτή η ακρι-
βής εμβρυολογική διάπλαση της 
περιοχής. Η εξελικτική διαδικασία 
που καταλήγει τόσο στο σχηματι-
σμό της βάσης του κρανίου όσο και 
της ανώτερης αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης είναι πολύ με-
γάλης σημασίας (εικ. 5 και 6).

Κατά πρώτον, τμηματικό σπον-
δυλικό υλικό περιλαμβάνεται στην 
καταβολή της βάσης του κρανίου 
προς σχηματισμό του «σπονδυλο-
κρανίου» ή όπως λέγεται το «σπον-
δυλικό κρανιακό τμήμα». Κατά 
δεύτερον, υλικό από τα σπονδυλικά 
τμήματα υποστρέφεται, παρεκτο-
πίζεται σε ουραία κατεύθυνση και 
προστίθεται στους ανώτερους αυ-
χενικούς σπονδύλους. Η τελευταία 
απόφυση είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή για το σχηματισμό του προάτ-
λαντα, του οποίου το σώμα σχημα-
τίζει την κορυφή της οδοντοειδούς 
απόφυσης, που ονομάζεται τελικό 
οστάριο του Bergmann. Το σώμα 
του άτλαντα σχηματίζει την οδο-
ντοειδή απόφυση και τη βάση της 
(εικ. 6). 

Αυτές οι δύο αποφύσεις παρέ-
χουν τη βάση της κατανόησης των 
παραλλαγών της κρανιοαυχενικής 
συμβολής. Εφόσον το μεγαλύτε-
ρο μέρος των αρχέγονων καταβο-
λών ενσωματώνεται στη βάση του 
κρανίου, προκύπτει ινιοποίηση του 
άτλαντα. Εφόσον το ποσοστό αυτό 
είναι χαμηλό ιδιαίτερα εάν αυτό το 
υλικό προέρχεται από τον προάτ-

Εικόνα 7.c. Συμβατική απλή προσθιοπίσθια τομογραφία. Τα 
βέλη δείχνουν δύο ημισφαιρικούς σχηματισμούς (βασικές απο-

φύσεις) που προβάλλουν στο παράθυρο που δημιουργείται 
πάνω από τον οδόντα. d. Οριζόντια CT. Οι σφαιρικού σχήμα-
τος οστέινοι σχηματισμοί κατά το μετωπιαίο όριο των ινιακών 
κονδύλων παριστούν τις βασικές αποφύσεις. Ο ωοειδής σχη-
ματισμός πίσω από τις βασικές αποφύσεις παριστούν την κο-

ρυφή της προβολής του οδόντος. 
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λαντα, έχουμε την ανάπτυξη ινιακού σπον-
δύλου (Kollmann 1905, 1907). Η συχνότη-
τα αυτών των παραλλαγών κυμαίνεται από 
0,1% έως 0,5% κατ’ ελάχιστο και φθάνει στο 
0,0001% έως 0,001% σε κάποιες περιπτώσεις 
(Lang 1979).

Μια μεσεγχυματική ταινία επίσης εμπλέ-
κεται και είναι σημαντική στην κατανόηση 
των παραλλαγών της κρανιοαυχενικής συμ-
βολής. Επί εμβρύων 12,5 και 21,0 mm σχημα-
τίζει το κοιλιακό χείλος του ινιακού τρήματος 
μεταξύ των κοιλιακών πρώτων των ινιακών 
κονδύλων. Η ταινία αυτή ονομάζεται υπο-
χόνδρινο τόξο του προάτλαντα. Φυσιολογι-
κώς υποστρέφεται κατά την πλήρη ανάπτυ-
ξη του ατόμου. Πρώτα εξαφανίζεται η μέση 
μοίρα έτσι ώστε το τόξο διαιρείται στα δύο. 
Αυτά εξαφανίζονται στη συνέχεια με τέλεια 
εξαφάνιση του τόξου. Παρόλα αυτά, εφόσον 
το υποχόνδρινο βλάστημα παραμείνει, εμ-
φανίζονται οι τυπικές εκδηλώσεις των ινια-
κών σπονδύλων. Ο τρίτος κόνδυλος, σχημα-
τίζεται από τη μέση μοίρα (Ingelmark, 1947) 
και οι βασικές αποφύσεις εφόσον παραμεί-
νουν οι πλάγιες μοίρες. Η τέλεια παραμονή 
της μεσεγχυματικής αυτής ταινίας καταλή-
γει στο σχηματισμό του προβασικοϊνιακού 
τόξου. Πολλοί και διάφοροι τύποι αλλά και 
άλλες εκδηλώσεις εμφάνισης ινιακού σπον-
δύλου μπορεί επίσης να γίνουν αντιληπτοί. 
Οι τύποι αυτοί συνήθως προβάλλουν εν εί-
δει ύβων, αποφύσεων ή ακόμη υπό μορφή 
ελευθέρων οστικών στοιχείων κοντά στο ινι-
ακό μείζων τρήμα (Misch, 1905, Ingelmark, 
1947, Weigner 1912, Brocher 1955, Schmidt 
και Fischer 1960, Godlewski και Dry 1963, 
Wackenheim 1970, Godlewski 1972, Torklus 
1975, Schmidt 1978, Hadley 1981, Kumar 
και συν 1986, Lang 1986, Prescher 1990, 
Keyserlingk και Prescher 1993, Erbengi και 
Oge 1994, Smoker 1994).

Το πρώτο διαγνωστικό εργαλείο για τη δι-
ερεύνηση της κρανιοαυχενικής συμβολής εί-

Εικόνα 8 c. Συμβατική απλή προσθιοπίσθια το-
μογραφία του παρασκευάσματος. Τα βέλη δει-

κνύουν δύο ημισφαιρικούς σχηματισμούς (βασι-
κές αποφύσεις) που προβάλλουν στο παράθυρο 

που δημιουργείται πάνω από τον οδόντα. d. Ορι-
ζόντια CT του παρασκευάσματος. Οι σφαιρικού 
σχήματος οστέινοι σχηματισμοί κατά το μετωπι-

αίο όριο των ινιακών κονδύλων παριστούν τις βα-
σικές αποφύσεις. Ο ωοειδής σχηματισμός πίσω 

από τις βασικές αποφύσεις παριστούν την κορυ-
φή της προβολής του οδόντος.
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Εικόνα 9. a. Μεμονωμένο προβασικοαυχενικό τόξο (γυναίκα 84 ετών). Το επικουρικό αυτό οστάριο 
εντοπίζεται πάνω από τον οδόντα εν είδει καπέλου του Ναπολέοντα. b. Η βάση του κρανίου και ο 
προσπεφυκώς άτλαντας και το απομονωμένο προβασικοαυχενικό τόξο όπως φαίνονται από κάτω. 

Το βέλος δεικνύει μια αρθριτιδική αλλοίωση κατά το πρόσθιο τόξο του άτλαντα. Το αστέρι δεικνύει 
το προβασικοαυχενικό τόξο. Επιπροσθέτως, υπάρχει επικουρικό εγκάρσιο ατλαντικό τρήμα. c. Προ-
σθιοπίσθια ακτινογραφία του παρασκευάσματος. Μια ανώμαλη σκιά φαίνεται όπως δείχνει το βέ-

λος πάνω από τον οδόντα που υποδηλώνει του προβασικοαυχενικό τόξο. 
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ναι ο απλός ακτινολογικός έλεγχος (Schmidt 
1960, Fischer 1959). Παρόλα αυτά ο Lombardi 
(1961) τονίζει ότι ο ακτινολογικός έλεγχος και 
δύσκολος είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με καχυποψία ιδιαίτερα για την πλάγια (εικ. 9b) 
ή τις προσθιοπίσθιες προβολές. Αυτές οι εξετά-
σεις παρέχουν μόνο περιορισμένη ένδειξη για 
τον προσδιορισμό της ύπαρξης των βασικών 
αποφύσεων και δεν μπορούν να δώσουν απα-
ντήσεις κατά τη διαδικασία της διαφορικής δι-
άγνωσης. Η διάγνωση είναι πιο βέβαιη με τη 
συμβατική τομογραφία (εικ. 9c).

Κατά τη μετωπιαία τομογραφία, οι βασικές 
αποφύσεις προβάλλονται στον ελεύθερο χώρο 
μεταξύ του βασικού τμήματος του ινιακού και 
του πρόσθιου τόξου του άτλαντα έτσι ώστε η 
συμμετρία της περιοχής μπορεί εύκολα να γίνει 
αντιληπτή (εικ. (9c). Παρόλα αυτά οι διερεύ-
νηση των μορφολογικών λεπτομερειών όπως 
είναι η πρόσφυση ή η ελευθερία των βασικών 
αποφύσεων είναι δύσκολη. Οι οστικοί σχημα-
τισμοί αυτής της περιοχής αναδεικνύονται με 
μεγαλύτερη σαφήνεια στην αξονική τομογρα-
φία, η οποία δίνει απάντηση σε κάθε ερώτημα.

Η ακτινολογική διάγνωση του τρίτου ινι-
ακού κονδύλου είναι αμφίβολο και μόνο στις 
προσθιοπίσθιες ή πλάγιες φωτογραφίες ακτι-
νογραφιών εφαρμόζονται. Η διάγνωση μπο-
ρεί να επιβεβαιωθεί με προσθιοπίσθια συμβα-
τική τομογραφία επειδή και πάλι στον ελεύθε-
ρο χώρο μπροστά από το ινιακό οστούν και το 
πρόσθιο τόξο του άτλαντα. 

Πρέπει να έχουμε κατά νου κατά τη διάγνω-
ση της ύπαρξης του τρίτου κονδύλου την κε-
ντρική εντόπισή του που θα πρέπει να διαφο-
ροδιαγνωσθεί από ένα πυρήνα οστέωσης σύν-
δεσμο εξορμώμενο από την κορυφή της οδο-
ντοειδούς απόφυσης, ο οποίος εμφανίζεται 
ως οστέινη άκανθα και απαντά στην ίδια πε-
ριοχή κατά τη διενέργεια CT και όταν πρέπει 
επίσης να αποκλεισθεί η παρουσία ψευδούς 
τρίτου κονδύλου. Για τον τρίτο ινιακό κόνδυ-
λο έχουν υπάρξει πολλές βιβλιογραφικές ανα-

φορές (Brocher 1955, Torklus και Gehle 1975, 
Kamieth 1959, Schmidt 1979). Σύμφωνα με 
τους von Torklus και Gehle (1975), ο τρίτος 
κόνδυλος πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από 
το οδοντοειδές οστούν που συνήθως συνο-
δεύεται από υποπλασία του οδόντος. Στην CT 
απεικόνιση είναι δυνατό να παρερμηνευθούν 
αρθριτικές αλλοιώσεις της οδοντοειδούς από-
φυσης. Από κλινικής πλευράς ο τρίτος κόνδυ-
λος είναι σημαντικός γιατί μπορεί να σημαί-
νει μοντέλο τριπλής στήριξης του κρανίου, που 
καταλήγει σε σημαντικό περιορισμό της κινη-
τικότητας της κεφαλής και πολλές φορές σε 
οργανικό, οστικής προέλευσης ραιβόκρανο 
(Torklus και Gehle 1975).

Η παρακονδυλική απόφυση μπορεί να γίνει 
αντιληπτή ακόμη και σε μια συμβατική προ-
σθιοπίσθια ακτινολογική προβολή. Κατά την 
πλάγια απεικόνιση μπορεί να επιπροβάλλεται 
με τη μαστοειδή απόφυση και έτσι να διαλά-
θει της προσοχής. Λόγω της εύκολης σχετικά 
απεικόνισης ο παραπέρα έλεγχος με συμβατική 
και αξονική τομογραφία θα ζητηθεί σε επιλεγ-
μένες περιπτώσεις. Εφόσον υπάρχει άρθρωση 
μεταξύ της παρακονδυλικής απόφυσης και της 
εγκάρσιας απόφυσης του άτλαντα, θα πρέπει 
να αναζητηθεί η αρθρική σχισμή για να απο-
κλεισθεί το ενδεχόμενο συνοστέωσης. Σύμφω-
να με τη βιβλιογραφία (Schmidt 1963, Kohler 
A, Zimmer 1989) η εντόπιση μιας παρακονδυ-
λικής απόφυσης είναι ευκολότερη με την προ-
βολή Stenvers, επειδή έτσι αποφεύγεται η επι-
προβολή με άλλα στοιχεία στην ακτινογραφία. 
Οι Bertini και συν (1991) ότι ο αδιαφιλονίκη-
τος εντοπισμός μιας παρακονδυλικής απόφυ-
σης μπορεί να στηριχθεί στις αξονικές τομο-
γραφίες και μόνο. Αυτό δε φαίνεται πολύ πιθα-
νό. 

 Η μορφή που η παρακονδυλική από-
φυση αρθρώνεται προς τον άτλαντα είναι επί-
σης μεγάλης κλινικής σημασίας. Όπως και με 
τον τρίτο κόνδυλο, οι κινήσεις της κεφαλής 
μπορεί είναι περιορισμένες ή ακόμη και εντε-
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λώς καταργημένες από το μηχανισμό τριπλής 
στήριξης της κεφαλής. Το οργανικό, οστικής 
προέλευσης ραιβόκρανο είναι επίσης πιθανό 
(Bertini και συν 1991, Kvasnicka 1958).

Στις συμβατικές προσθιοπίσθιες και πλάγι-
ες ακτινογραφίες το προβασικοϊνιακό τόξο δεν 
γίνεται σχεδόν πάντοτε αντιληπτό λόγω πολ-
λών επιπροβολών (εικ. 4 c). Πρέπει να γίνει δι-
αφορική διάγνωση από άλλα στοιχεία της πε-
ριοχής (Prescher 1990). 

 
Οι πολλαπλές παραλλαγές στην κρανιοαυ-

χενική συμβολή φέρονται υπό το γενικό όνο-
μα «ινιακές δυσπλασίες» (Torklus 1964). Οι 
παραλλαγές στην περιοχή της κρανιοαυχενι-
κής συμβολής είναι αποτέλεσμα της διαταρα-
χής της μεταμέρειας, απλασιών στοιχείων της 
περιοχής, μερικών απλασιών, υποπλασιών και 
ατελών συγκλείσεων. Οι παραλλαγές μπο-
ρεί να είναι ασυμπτωματικές ή να έχουν κλινι-
κά επακόλουθα. Οι κλινικές εκδηλώσεις ανα-
πτύσσονται με την πάροδο της ηλικίας ή μετά 
από κάκωση της περιοχής. Τα συμπτώματα 
από παραλλαγές στην περιοχή έχουν μια από 
τις ακόλουθες αιτίες (Godlewski και Dry 1963, 
Godlewski 1972, Torklus 1975, McRae 1953, 
Garchin και Oeconomos 1953, Mumenthaler 
και Eichenberger 1963, Dieckmann 1966, 
Torklus 1978, Unterharnscheidt 1992). 

1.  Μηχανική πίεση επί νευρικών σχηματι-
σμών.

2.  Μηχανική πίεση επί αγγειακών σχηματι-
σμών.

3. Εξεσημασμένη αστάθεια ή δυσκαμψία
4.  Διαταραχή της κινητικότητας της κεφα-

λής. 
Οι ασθενείς με συναφή προβλήματα συνή-

θως παραπονούνται για άλγος στην περιο-
χή του αυχένα ή για ινιακή κεφαλαλγία αλλά 
και ιλίγγους ή και διαταραχές της ισορροπίας. 
Στην αντιμετώπιση εμπλέκονται αρκετές ιατρι-
κές ειδικότητες όπως είναι οι ορθοπαιδικοί, οι 
νευρολόγοι, οι ωτορινολαρυγγολόγοι, οι νευ-

ροχειρουργοί, οι ακτινολόγοι και οι χειρουργοί 
οι ασχολούμενοι με προβλήματα της βάσης του 
κρανίου (Hirschmann 1978). Είναι αξιοσημεί-
ωτο ότι πολλοί από τους αναφερόμενους στις 
παραπάνω ειδικότητες έχουν σημαντικές γνώ-
σεις για τα προβλήματα αυτής της περιοχής. Οι 
νευροχειρουργοί και οι χειρουργοί οι ασχολού-
μενοι με προβλήματα της βάσης του κρανίου 
είναι δυνατό να προσφέρουν αιτιολογική θερα-
πεία καθώς τα όπια ενοχλήματα είναι δυνατό 
να ελεγχθούν με την αποπλάτυνση των απο-
φύσεων που είναι δυνατό να ενοχοποιούνται 
για την εμφάνισή τους με αποσυμπίεση των πι-
εζόμενων νεύρων και αγγειακών σχηματισμών 
ή διενεργώντας σταθεροποιητικές επεμβάσεις, 
όπου υπάρχει μηχανική αστάθεια εξαιτίας της 
παρουσίας τους. Η ακριβής διάγνωση, εντού-
τοις θα πρέπει πρώτα να τίθεται πριν αποφασι-
σθεί χειρουργική αντιμετώπιση, επειδή πολλά 
νευρολογικά νοσήματα όπως είναι η συριγγο-
μυελία, η κατά πλάκας σκλήρυνση και η πλάγια 
αμυατροφικκή σκλήρυνση μπορεί να εμφανί-
σουν παραπλήσια συμπτώματα. Πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι κάποιες παραλλαγές όπως ο 
τρίτος ινιακός κόνδυλος μπορεί να υποδύο-
νται σημειολογία όγκου (Will 1980). Κάποιες 
άλλες παραλλαγές επίσης όπως είναι η παρα-
κονδυλική απόφυση μπορεί να καταστήσουν 
δυσκολότερη της διενέργεια μερικών επεμβά-
σεων όπως είναι η ριζική κάθαρση του τραχή-
λου, όταν απαιτείται υψηλή απολίνωση της έσω 
σφαγίτιδας φλέβας. 

Abstract

Anatomical and radiological features of some 
variants of craniocervical junction.
Presentation of cadaveric findings and review 
of the literature. 

I. St. Bischiniotis 
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Four typical variants of the occipital vertebra 
are described either of anatomical or radiologi-
cal view. Basilar process, third occipital condyle, 
paracondylar process and isolated prebasico-
occipital arch are some of them. Clinical signifi-
cance of the above is discussed. There are many 
developmental variants of the region of cranio-
cervical junction in some of which platybasia, 
Klippel-Feil syndrome, Dandy-Walker syndrome 
or Arnold-Chiari syndrome are included. Some 
of these comprise minor anatomical variants (ta-
ble 1) and may pose significant diagnostic issues. 
If a reliable radiological diagnostic process is to 
be undertaken a thorough knowledge of morpho-
logical features of these variants and their expres-
sion in common X-rays views is required. There 
have been many studies in the literature dealing 
with clinical implications of these variants, mak-
ing interests on them not only pedantic ones. In 
the present review study four typical manifesta-
tions are described such as basilar process, third 
occipital condyle, paracondylar process and the 
isolated prebasico- occipital arch.

Key words:  craniocervical junction, spondylo-
cranium, basilar process, third oc-
cipital condyle, paracondylar pro-
cess, prebasico- occipital arch.

Βιβλιογραφία

1. Bertini G, Celenza M, Orsi R, Porrati PL, 
Rolandi G: Osseous anomalies of the cra-
niovertebral junction. Ital Orthop Trauma-
tol 17:135-139, 1991.

2. Brocher JEW: Die Occipito-Cervical-Geg-
end. Stuttgart: Thieme 1955.

3. Dieckmann H: Basilare Impression, Atlas-
assimilation und andere Skelettfehlbildun-
gen der Zerviko-Okzipitalregion. Stuttgart: 
Hippokrates Verlag, 1966.

4. Erbengi A, Oge HK: Congenital malfor-

mations of the craniovertebral junction: 
classification and surgical treatment. Acta 
Neurochir 127:180-185, 1994.

5. Fischer E: Akzessorische freie Knochenel-
emente in der Umgebung des Foramen 
occipitale magnum. Fortschr Rontgenstr 
91:638-642, 1959.

6. Froriep A: Zur Entwicklungsgeschichte 
der Wirbelsaule, insbesondere des Atlas 
und Epistropheus und der Occipitalregion. 
Teil I. Arch Anat Physiol Abt 177-234, 
1883. Godlewski S, Dry J: Les anomalies 
cong6nitales de la charniere cervico-occip-
itale. Rev Rhum 30:630-645, 1963.

7. Garchin R, Oeconomos D: Les aspects 
neurologiques des malformations congeni-
tales de la charniere cranio-rachidienne. 
Paris: Masson, 1953.

8. Hadley LA: Anatomico-roentgenographic 
studies of the spine. Springfield, Thomas, 
1981.

9. Hauser G, de Stefano GF: Epigenic Vari-
ants of the Human Skull. Stuttgart: Sch-
weizerbart, 1989.

10. Hirschmann J: Neurologische Symptome 
der Fehlbildungen der Okzipito-Zervik-
alregion. In: Meinecke FW, ed. Pathologie 
der Okzipito-Zervikalregion. Die Wirbel-
saule in Forschung und Praxis. Stuttgart: 
Hippokrates Verlag, Vol. 76:27-30, 1978.

11. Hori T: Uber die Anomalien des Hinter-
hauptbeines. Folia Anat Japon 3:291-312, 
1925.

12. Hyrtl J: Pneumatische Hinterhauptskno-
chen. Wien Med Wochenschr 10:713, 1860

13. Ingelmark BE: Uber das craniovertebrale 
Grenzgebiet beim Menschen. Acta Anat 
Suppl.6, 1947.

14. Keyserlingk D , Prescher A: Die basilare 
Impression. Eur Arch Oto-Rhino-Laryn-
gol (suppl):365-372, 1993.

15. Kohler A, Zimmer EA: Grenzen des Nor-
malen und Anfange des Pathologischen im 



65Ορθοπαιδική, 24, 2, 2011

Rontgenbild des Skeletts. 13. Aufl Stuttgart, 
New York: Thieme, 1989.

16. Kollmann J: Varianten am Os occipitale, 
besonders in der Umgebung des Foramen 
occipitale magnum (I). Anat Anz 27(sup-
pl): 231-236, 1905.

17. Kollmann J: Varianten am Os occipitale, 
besonders in der Umgebung des Foramen 
occipitale magnum (II). Anat Anz 30:545- 
563, 1907.

18. Kvasnicka I: Processus paramastoideus 
als Ursache einer schiefen Kopfhaltung. 
Fortschr Rontgenstr 88:744-746, 1958.

19. Lang J: Gehirn und Augenschadel. In: 
Praktische Anatomie. Kopf Teil B. Berlin, 
Heidelberg, New York: Springer, Vol. 1 part 
IB, 1979.

20. Lang J: Craniocervical region, osteology 
and articulations. Neuroorthopedics 1:67-
92, 1986.

21. Lang J: Klinische Anatomie der Halswir-
belsaule. Stuttgart, New York: Springer 
1991. Lombardi G: The occipital vertebra. 
Am J Roentgenol 86:260- 269, 1961.

22. 32.
23. McRae DL: Bony abnormalities in the re-

gion of the foramen magnum; correlation 
of the anatomic and neurologic findings. 
Acta Radiol (Stockholm) 40:335-355, 1953.

24. Meckel JF: Uber einige Abnormitaten der 
Knochen. Dtsch Arch Physiol (Halle/Ber-
lin) 1:641-644, 1815.

25. Misch M: Beitrag zur Kenntnis der Gelen-
kfortsatze des menschlichen Hinterhaupt-
es und der Varietaten in ihrem Bereiche. 
Inaug.-Diss. Berlin, 1905. 

26. Mumenthaler M, Eichenberger M: Skele-
ttmibildungen am kraniozervikalen Uber-
gang. Schweiz Med Wschr 93:1795-1803; 
1830-1836, 1963.

27. Prescher A: The differential diagnosis of 
isolated ossicles in the region of the dens 
axis. Gegenbaurs Morphol Jahrb 136:139- 
154, 1990.

28. Putz R: Zur Manifestation der hypochor-
dalen Spangen im craniovertebralen Gren-
zgebiet beim Menschen. Anat Anz 137:65-
74, 1975.

29. Schmidt H, Fischer E: Die okzipitale Dys-
plasie. Stuttgart: Thieme 1960.

30. Schmidt H: Rontgendiagnostik der Fehl-
bildungen. In: Meinecke FW, ed. Patholo-
gie und Klinik der Okzipito-Zervikalre-
gion. Die Wirbelsaule in Forschung und 
Praxis. Stuttgart: Hippokrates Verlag, Vol. 
76:22-26, 1978.

31. Schmidt H: Okzipitale Dysplasien: I. Mit-
teilung: Die Manifestation des Okzipital-
wirbels, 1979.

32. Schumacher S: Ein Beitrag zur Frage der 
Manifestation des Okzipitalwirbels. Anat 
Anz 31:145-159, 1907.

33. Smoker WR: Craniovertebral junction: 
normal anatomy, craniometry and congen-
ital anomalies. Radiographics 14:255-277, 
1994.

34. Torklus D: Okzipitale Dysplasie. 92. 
Tagung, Vereinigung nordwestdtsch. 
Chir., Hamburg 1963. Cited in: Zbl. Chir. 
89:1182, 1964.

35. Torklus D: Okzipitale und subokzipitale 
Dysplasie. Tagung, Vereinigg. nordwest-
dtsch. Orthop., Hannover 1964.

36. Torklus D, Gehle W: Die obere Halswir-
belsaule. 2. neubearb. u. erw. Aufl., Stutt-
gart: Thieme, 1975.

37. Torklus D: Klinik, Differentialdiagnose 
und Therapie der okzipitozervikalen Fehl-
bildungen. In: Meinecke FW, ed. Patholo-
gie und Klinik der Okzipito-Zervikalre-
gion. Die Wirbelsaule in Forschung und 
Praxis. Stuttgart: Hippokrates Verlag, Vol. 
76: 31-37, 1978.

38. Unterharnscheidt F: Traumatologie von 
Him und Ruckenmark. In

39. Spezielle Pathologische Anatomie. 
Bd.13: Pathologie des Nervensystems VII. 
Berlin, Heidelberg: Springer, 1992.



66 Ορθοπαιδική, 24, 2, 2011

40. Wackenheim A: Fehlbildungen am Sch-
adel-Hals-Ubergang. In: Diethelm L, et al, 
eds. Handbuch der Medizinischen Radiol-
ogie. Berlin: Springer, Vol. VI, pp. 391-435, 
1970.

41. Will CH: Condylus tertius, einen Nas-

enrachentumor vortiiuschend. Fortschr. 
Rontgenstr 133:557-558, 1980.

42. Weigner K: Uber die Assimilation des 
Atlas und über die Variationen am Os oc-
cipitale beim Menschen. Anat Hefte 45:81-
195, 1912.




