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Τ ο περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το 
επίσημο όργανο της Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης 
και δημοσιεύει εργασίες με αντικείμενο την Ορ-
θοπαιδική και Τραυματολογία ή μελέτες πάνω σε 
θέματα βασικών βιολογικών επιστημών, σχετικές 
με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επίσης 
να δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην ια-
τρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορθο-
παιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

ντα ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τίς 25 δακτυλογραφημένες σελίδες 
μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογραφία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενό τους 
είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστη-
ριακό. Έχουν συγκεκριμένη δομή και περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντομη ει-
σαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, 
περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευνας, 
έκθεση των αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα τε-
λικά συμπεράσματα, τίτλο της εργασίας, συγγρα-
φείς, key words και περίληψη στην αγγλική γλώσ-
σα και βιβλιογραφία. Η έκταση του κειμένου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημέ-
νες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case re ports): 
Παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες διαγνωστικές 
ή θεραπευτικές μέθοδοι ή αναπτύσσονται νεώτε-
ρες απόψεις σχετικά με την παθογένειά τους. Η 
έκταση του κειμένου περιορίζεται σε 2-4 δακτυ-
λογραφημένες σελίδες και σ’ αυτές περιλαμβάνο-
νται: μικρή περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των 
περιπτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλος, συγ-
γραφείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαιδικής 
και η έκτασή τους περιορίζεται σε 5-6 σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το πε-
ριοδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοι-
νωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαι-
δικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό συ-
νοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 2. Ότι 
δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκληρη σε ελ-
ληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. Ότι έλαβαν 
γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγγραφείς, οι οποί-
οι και συνυπογράφουν την επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο και κρί-
νονται από τρεις ανεξάρτητους κριτές ειδικούς 
επί του θέματος.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό 
“ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” αποτελούν πνευματική ιδι-
οκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού. Α-
ναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μόνον 
ύστερα από έγγραφη άδεια της συντακτικής επι-
τροπής.

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-
πλό διάστημα μόνο στη μία όψη του φύλλου και 
με περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελί-
δας αναγράφονται: 1) ο τίτλος του άρθρου, 2) τα 
ονόματα των συγγραφέων, 3) το όνομα της Κλι-
νικής και του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται 
η εργασία. Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει 
παραπομπή με το όνομα και τη διεύθυνση του 
πρώτου συγγραφέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο, κάτω από τον τίτλο.

Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ί-
δια έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον 
τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και την προ-
έλευση.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, 
με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα, περιλαμ-
βάνουν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος 
δημοσίευσης σε παρένθεση και όχι αριθμητικές 
αναφορές. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι 
δύο, αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ 
αν είναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και 
ακολουθούν 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 εργασί-
ας, το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις 
που αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονο-
λογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που κατα-
λαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen Bl: 
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. Heppe n stall R.B. 
Fracture treatment and healing W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γυα-
λιστερό χαρτί, στο πίσω μέρος να σημειώνεται με 
μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός 
της εικόνας όπως είναι στο κείμενο.

Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτο-
γραφίας. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε 
χωριστή σελίδα 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 
ελληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από τό 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πά-
νω με ψηφία. Επἰσης ολογράφως γράφεται αριθ-
μός που βρίσκεται στην αρχή μιάς πρότασης. 

Η εργασία (κείμενα καί πίνακες) πρέπει να απο-
στέλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή 
(σε αρχείο Word, QuarkXpress ή In Design) απο-
θηκευμένη σε δισκέτα ή CD. Η δια δικασία αυτή 
διευκολύνει την ταχύτερη δημοσίευση της εργα-
σίας.

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

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευ-
ση, οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά 
δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση: και ελληνική βιβλιογραφία!



Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος...

Homburg, Απρίλιος 1983

Ανάμεσα σε ομάδα Ελλήνων Ορθοπαιδικών ο χαλκέντερος Γερμανός καθηγητής 
Heinz Mittelmeier, τσάρος της Ορθοπαιδικής της δεκαετίας του ’80...

Η κεραμική του πρόθεση του ισχίου, πρωτοποριακής σχεδίασης, γνώρισε στήν 
εποχή του μεγάλες δόξες, μαζί με το επιτυχημένο stem του.

Οι πλάκες της οστεοσύνθεσης, με τις τέσσερις διαφορετικής κλίσης οπές, για 
αυτοσυμπίεση, αποτέλεσαν ένα ενδιαφέρον βήμα στην εξέλιξη της οστεοσύνθεσης.

Δ.Μ.Ι.
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Μετά από επτά, σχεδόν, χρόνια που φρο-
ντίζω την «Ορθοπαιδική» και σε συνδυασμό 
με την πλήρη συνταξιοδότησή μου αισθάνο-
μαι ότι ήρθε η ώρα να παραδώσω τη σκυτά-
λη στους επόμενους, νεότερους, ενεργητικό-
τερους και, ενδεχομένως, ικανότερους, συνα-
δέλφους.

Παρά την ένδεια του παρόντος Τεύχους 
που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ακό-
μα και στο πολιτικό-κοινωνικό σημερινό πε-
ριβάλλον, θεωρώ αυτά τα χρόνια, με σύμφω-
νη γνώμη από πολλές πλευρές, ότι έγιναν βή-
ματα προς τα εμπρός.  Η αναγνώριση από το 
ΚΕΣΥ, η βελτίωση της έκδοσης, η αρτιότη-
τα των δομών, ο αριθμός και η ποιότητα των 
εργασιών, η εμφάνιση στο περιοδικό Πρακτι-
κών Συνεδρίων και Σεμιναρίων που αλλοιώς 
θα χάνονταν για τον ευρύ Ορθοπαιδικό χώρο, 
η φωτογραφία  Ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος 
που θέλω να πιστεύω ότι προσφέρει μια δια-
φορετική πινελιά στο Περιοδικό και ελπίζω να 
συνεχισθεί, ήταν μερικά από τα βήματα αυτά.

Σίγουρα θα θέλαμε περισσότερες εργασί-
ες και, σίγουρα, θα προτιμούσαμε οι όχι και 
τόσο καλά Αγγλομαθείς συνάδελφοι να μά-
θαιναν τη δουλειά των Πανεπιστημιακών Κλι-
νικών μας όχι μόνο από τα ξενόγλωσσα Περι-
οδικά αλλά και από την «Ορθοπαιδική». Κάτι 
τέτοιο θα ήταν ένα βήμα εμπρός, θα συνέβαλε 
στην ποιότητα του περιοδικού, θα έφερνε πε-
ρισσότερες διαφημίσεις και, κατά την προσω-
πική μου γνώμη, θα ήταν μια απόδοση τιμής 

στο Ελληνικό Περιοδικό, σε αναμονή του επό-
μενου βήματος. Εξ άλλου αποδείχθηκε στη 
πράξη ότι οι δημοσιεύσεις στην «Ορθοπαιδι-
κή» έχουν τη δική τους βαρύτητα στις κρίσεις 
και του Πανεπιστημιακού κύκλου.

Προτού αφήσω αυτό το χώρο θα ήθελα να 
τον εκμεταλλευθώ μεταφέροντας στον ανα-
γνώστη αυτών των σειρών μερικές από τις αγω-
νίες που με βασανίζουν τα τελευταία χρόνια. 

Πρώτο θέμα θα είναι το τροχαίο ατύχημα 
– δυστύχημα – έγκλημα. Πιστεύω ότι στην  Ει-
δικότητά μας που έχουμε άμεση σχέση με τα 
επιζήσαντα θύματα των τροχών έχουμε υπο-
χρέωση ιατρική, κοινωνική, οικονομική, εθνι-
κή να πάρουμε ενεργότερη θέση με περισσό-
τερες εκδηλώσεις, τρανταχτές, ώστε να αγγί-
ξουν το κοινωνικό σύνολο. Γιατί όχι να κλεί-
σουμε την κυκλοφορία ενός μεγάλου οδικού 
άξονα για 15 λεπτά, κατά τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου μας, με πανώ, με την παρουσία του 
Τύπου, της Τροχαίας, των τοπικών αρχών... 
Από το στόμα ειδικών η Ελλάδα χάνει 35 δις 
ευρώ από το τροχαίο ατύχημα, όσο το Εξωτε-
ρικό χρέος μας, ενώ χάνουμε κάθε χρόνο μια 
μικρή πόλη από νέους ανθρώπους. 

Και εμείς οι ίδιοι σαν οδηγοί, ή διδάσκο-
ντας τα παιδιά μας και τους φίλους ή γνω-
στούς, πρέπει να δίνουμε  πάντα  προτεραιό-
τητα στους πεζούς, να  σεβόμαστε τα δίκυκλα, 
να είμαστε ευγενείς προς τους άλλους οδη-
γούς και, φυσικά, όταν οδηγούμε φοράμε πά-
ντα,τη ζώνη μας, αποφεύγουμε το αλκοόλ, τη 

Από το Διευθυντή Σύνταξης
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χρήση του κινητού μας, το τσιγάρο, έχουμε 
απόλυτη προσήλωση στο δρόμο και κρατά-
με τις κατάλληλες ταχύτητες και αποστάσεις.

Ένα άλλο θέμα είναι τα κατάγματα της 
τρίτης και τέταρτης ηλικίας σε σχέση με την 
οστεοπόρωση. Παρά τις πανάκριβες, επανα-
λαμβάνω πανάκριβες σε εθνικό επίπεδο, φαρ-
μακευτικές θεραπείες, που όλοι μας ξέρου-
με και που οπωσδήποτε με καμμιά έννοια 
δεν θέλω να απαξιώσω, τα κατάγματα αυξά-
νονται. Πόνος, χειρουργεία, έως και θάνα-
τος για τον καταγματία, για την οικογένειά 
του έξοδα, ταλαιπωρία και αναστάτωση, για 
τα Νοσοκομεία μας υπερβολικές ανάγκες και 
για την Εθνική Οικονομία μια τρομακτική αι-
μορραγία. Άρα απάντηση: εστίαση των προ-
σπαθειών μας στην πρόληψη των πτώσεων. Ο 
γέρος που θα πέσει θα σπάσει είτε έχει είτε 
δεν έχει οστεοπόρωση ενώ αυτός που δεν θα 
πέσει κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υποστεί 
ποτέ κάταγμα.  

Προσωπικά είχα μοιράσει στην ευρύτε-
ρη «γειτονιά» μου (ΚΑΠΗ, Ιδρύματα, Κλινι-
κές, μαγαζιά κά.) πίνακες με το τι πρέπει να 
προσέχει ο ηλικιωμένος, αντιγραφή αντίστοι-
χου πίνακα της Αμερικής. Πιστεύω και προ-
τείνω οι ιατρικοί φορείς που ασχολούνται 
με τον οστικό μεταβολισμό παράλληλα, και 
ίσως εις βάρος, των πολλαπλών εκπαιδευτι-
κών, συνεδριακών, σεμιναριακών δραστηρι-
οτήτων τους να οργανώσουν σε συνεργασία 

με το κράτος μια τεράστια Πανελλήνια εκ-
στρατεία κατά των πτώσεων. Ευανάγνωστες 
από μακρυά  πινακίδες με οδηγίες στις στά-
σεις των λεωφορείων, στα ΚΑΠΗ, στις νοσο-
κομειακές Κλινικές Ορθοπαιδικής, Ενδοκρι-
νολογίας, Παθολογίας κλπ., κλπ. Όποιο και 
αν είναι το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο 
από το πολύπλευρο κέρδος. Ελπίζω κάποιοι 
άλλοι να σκεφθούν κάτι καλύτερο και να το 
πραγματοποιήσουν, αλλά προς Θεού ας κά-
νουμε κάτι, το χρωστάμε στο Κοινωνικό μας 
σύνολο.

Τελειώνω με μια παράκληση:  όποιος και 
όπου έχει τη δυνατότητα ας θυμηθεί να δι-
δάξει στους νεότερους γιατρούς μας τις πα-
ραδοσιακές αξίες της Ιατρικής. Εκτός από το 
παράδειγμά μας ας θυμηθούμε τον Cronin, το 
«πίσω μας στέκει ο Θεός», και δεν χρειάζεται 
να είμαστε θρησκευόμενοι, αλλά ίσως βάλου-
με στη θεραπευτική μας φαρέτρα, σε μεγαλύ-
τερη ποσότητα, την αγάπη για τον άρρωστο.

Ευχαριστώ τους Συναδέλφους στη Συντα-
κτική Επιτροπή, τα Διοικητικά Συμβούλια με 
τα οποία συνεργάσθηκα, καθώς και τους Συ-
ναδέλφους που μου εμπιστεύθηκαν τις εργα-
σίες τους για δημοσίευση. Εύχομαι σε όλους 
να είσθε καλά και να στέλνετε εργασίες στην 
«Ορθοπαιδική».

 Δημήτρης  Ιντζές



Περίληψη

Η οστική παθολογία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως 
επιπλοκή παθήσεων του γαστρεντερικού με σημαντική επίπτωση 
στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Κυρίως, χρόνια φλεγμονώδη 
και αυτοάνοσα νοσήματα που αφορούν στο πεπτικό, όπως τα ιδι-
οπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (νόσος του Crohn και 
ελκώδης κολίτιδα) και η κοιλιοκάκη, η γαστροοισοφαγική παλιν-
δρόμηση, η χρόνια παγκρεατίτιδα καθώς και οι χρόνιες ηπατοπά-
θειες έχουν επιπτώσεις στη διαδικασία οστεόλυσης-οστεογένεσης.

Παθήσεις γαστρεντερικού και 
οστεοπόρωση

Χ. Ζήδρου
Α. Κυριακίδης

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική 
Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Λέξεις ευρετηρίου:  οστεοπόρωση, ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα 
του εντέρου, χρόνιες ηπατοπάθειες, χρόνια πα-
γκρεατίτιδα, γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση



1.  Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου 
(ΙΦΝΕ) και οστική νόσος

Η διαταραχή στον οστικό μεταβολισμό και η 
ανάπτυξη οστεοπόρωσης είναι γνωστό ότι απο-
τελούν επιπλοκές της φλεγμονώδους νόσου του 
εντέρου, ιδιαίτερα της νόσου Crohn (Παχιαδά-
κης, 2007).  Έκτοτε η ευρεία χρήση της μέτρη-
σης οστικής μάζας με τη μέθοδο DEXA είχε σαν 
αποτέλεσμα πολυάριθμες δημοσιεύσεις σχετικά 
με την παρουσία οστεοπενίας-οστεοπόρωσης σε 
ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του 
εντέρου.

Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση σε 
ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του 
εντέρου πιθανώς συμμετέχει στη μειωμένη οστική 
πυκνότητα, όπως φαίνεται σε μελέτες που διακρί-
νουν αυξημένη αφαλάτωση των οστών στη φάση 
ενεργότητας της εντερικής φλεγμονής με ταυτό-
χρονη καταστολή της οστεογένεσης, όπως επίσης 
και αναστροφή του φαινομένου με τον έλεγχο 
της φλεγμονής. Σε μοριακό επίπεδο, in vitro με-
λέτες έχουν αποδείξει ότι πλάσμα από παιδιά με 
νόσο Crohn αναστέλλει το σχηματισμό οστού. Η 
συσχέτιση φλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως η 
ιντερλευκίνη-6 και ελαττωμένης οστικής πυκνό-
τητας από ορισμένους ερευνητές θέτει την υπό-
θεση της παρεμβολής της συστηματικής φλεγμο-
νής στην ισορροπία οστεογένεσης-οστεόλυσης 
πιθανώς μέσω του μηχανισμού RANK-RANKL-
οστεοπροτεγερίνης.

Βιοχημικοί δείκτες οστικής απορρόφησης, 
όπως δεοξυπυριδινολίνη (DPD) και αμινοτελικό 
τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου Ι (ΝΤΧ) και δεί-
κτες οστικού σχηματισμού, όπως οστικό κλάσμα 
της αλκαλικής φωσφατάσης και οστεοκαλσίνη, 
έχουν μετρηθεί προκειμένου να εξηγηθεί ο μηχα-
νισμός οστικής απώλειας. Από τα ευρήματα φαί-
νεται ότι υπάρχει αυξημένη απορρόφηση οστού 
(ιδιαίτερα αυξημένη ΝΤΧ και DPD), αν και υπάρ-
χουν ενδείξεις για μειωμένο ρυθμό σχηματισμού 
νέου οστού. Τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D και ειδικά 
η σαφής ύπαρξη ανεπάρκειας 25(ΟΗ)D και δευ-
τεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού στη νόσο 
Crohn δεν είναι ξεκάθαρα (Bischoff et al, 1997).

Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν μεγάλη επί-

πτωση ανεπάρκειας 25(ΟΗ)D (44%), ενώ άλ-
λες δεν αναφέρουν ιδιαίτερη ανεπάρκεια. Φαί-
νεται ότι σαφή ανεπάρκεια 25(ΟΗ)D έχουμε σε 
σχετικά νεότερους ασθενείς, ασθενείς με ιδιαίτε-
ρα ενεργή νόσο (υψηλή ΤΚΕ), ασθενείς με έντονη 
νόσο (όπως αυτή φαίνεται από τα χαμηλά επίπε-
δα αλβουμίνης), ασθενείς με κακή θρέψη (χαμη-
λό BMI), ασθενείς με πρόσφατη έναρξη νόσου, σε 
αυτούς με συμμετοχή κυρίως του λεπτού εντέρου 
και σε αυτούς που έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση 
τμήματος εντέρου (Andreassen et al, 1998, 1999).

O μηχανισμός της υποβιταμίνωσης D στους 
ασθενείς με νόσο Crohn δεν είναι απόλυτα ξε-
κάθαρος. Πιθανότατα πρωταρχική διαταραχή να 
αποτελεί η protein-losing εντεροπάθεια. Η αύξη-
ση της PTH (ύπαρξη δηλαδή σαφούς δευτεροπα-
θούς υπερπαραθυρεοειδισμού ή/και οστεομαλα-
κίας) και η μειωμένη BMD σε αυτούς τους ασθε-
νείς είναι πιθανή, αλλά δεν έχει αποδειχθεί σε 
όλες τις μελέτες. Φαίνεται ότι η συνήθης εικόνα 
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ύπαρξη μιας ήπι-
ας διαταραχής της «επιμετάλλωσης» του οστού 
χωρίς όμως τις κλασικές αλλαγές που συνοδεύ-
ουν την οστεομαλακία (Χριστοδούλου, 2007).

Τα δεδομένα από τις μέχρι στιγμής μελέτες δεν 
αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία αυ-
ξημένης πιθανότητας σημαντικής οστικής νόσου 
σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα 
του εντέρου (Παχιαδάκης, 2007). Μέτρια αυξη-
μένος είναι ο κίνδυνος παθολογικών καταγμάτων 
σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήμα-
τα του εντέρου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό 
(20-40%), ενώ δε φαίνεται στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ καταγμάτων και οστικής μάζας. 
Έτσι αρκετοί ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη 
νοσήματα του εντέρου έχουν χαμηλή οστική μάζα 
χωρίς παρουσία παθολογικών καταγμάτων, ενώ 
άλλοι ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσή-
ματα του εντέρου και φυσιολογική οστική πυκνό-
τητα παρουσιάζουν κατάγματα. Δεν θα πρέπει να 
παραγνωρίζονται σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγ-
μονώδη νοσήματα του εντέρου προδιαθεσικοί σε 
οστική νόσο παράγοντες όπως το οικογενεια-
κό ιστορικό, προηγούμενα κατάγματα (κυρίως τα 
οφειλόμενα σε ήπιους τραυματισμούς), η καθιστι-
κή/περιορισμένης κινητικότητας καθημερινή ζωή, 
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το χαμηλό σωματικό βάρος, ο υπογοναδισμός, η 
περιορισμένη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου και 
βιταμίνης D, το κάπνισμα, το αλκοόλ και η χρή-
ση κορτικοστεροειδών η οποία και διπλασιάζει 
την πιθανότητα παθολογικού κατάγματος ανε-
ξάρτητα από τη μέτρηση οστικής πυκνότητας 
(Bjarnason et al, 1997, Bartram et al, 2006).

Όσον αφορά στη θεραπεία της οστικής νόσου 
στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέ-
ρου δεν έχει αποδειχθεί η υπεροχή των διφω-
σφονικών επί του συνδυασμού της βιταμίνης D 
και ασβεστίου, ενώ στην απόφαση για θεραπεία, 
εκτός της μέτρησης οστικής πυκνότητας, πρέπει 
να συνεκτιμηθούν  και άλλοι προδιαθεσικοί οστι-
κής νόσου παράμετροι.

Ειδικότερα, η χορήγηση ασβεστίου και βιτα-
μίνης D προτείνεται όχι μόνο στους ασθενείς με 
υποβιταμίνωση D αλλά και σε όλους τους ασθε-
νείς με νόσο του Crohn και αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης οστεοπόρωσης (σε αυτούς που έχουν 
και άλλους παράγοντες κινδύνου) καθώς και σε 
αυτούς με εγκατεστημένη οστεοπόρωση. 

Πάντως η χρονική στιγμή (στην πορεία της νό-
σου) που πρέπει να δίνεται, η ακριβής δοσολογία 
και το όφελος από τη χορήγηση της βιταμίνης D 
στη διατήρηση των “αποθηκών  D” του οργανι-
σμού και τη «συνολική υγεία του οστού» δεν έχει 
πλήρως καθορισθεί από τις υπάρχουσες μελέτες 
(Scharla et al, 1994, Scott et al, 2000, Pappa et al, 
2006).

Τέλος, αν και θα περίμενε κανείς να είναι μει-
ωμένα τα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D λόγω μειωμέ-
νων επιπέδων του υποστρώματος της 25(ΟΗ)D, 
στις περισσότερες μελέτες φαίνεται να είναι αυξη-
μένα (ή τουλάχιστον φυσιολογικά). Αυτό συμβαί-
νει πιθανότατα λόγω της αυξημένης δραστικότη-
τας της 1α-υδροξυλάσης σε επίπεδο νεφρού αλλά 
κυρίως από την έκφρασή της τοπικά στο εντερικό 
επιθήλιο (εξαιτίας της ίδιας της νόσου Crohn και 
διαφόρων τοπικών μηχανισμών), με αποτέλεσμα 
αυξημένα επίπεδα 1α-υδροξυλάσης να περάσουν 
στην κυκλοφορία και να μεγιστοποιήσουν τη με-
τατροπή της (χαμηλής) 25ΟΗD σε 1,25(ΟΗ)2D 
με τελικό αποτέλεσμα σχετικά αυξημένα επίπεδα 
1,25(ΟΗ)2D.

2.  Κοιλιοκάκη (εντεροπάθεια από γλουτένη) και 
οστική νόσος

Στην περίπτωση της κοιλιοκάκης η συσχέτι-
ση με οστική νόσο, κατά ένα λόγο περισσότερο 
εξαιτίας της σχετικής σπανιότητας της νόσου, δεν 
έχει πιστοποιηθεί από μελέτες με ικανό αριθμό 
ασθενών. Αιτιοπαθογενετικά φαίνεται ότι η συ-
στηματική φλεγμονώδης αντίδραση στο πλαίσιο 
της κοιλιοκάκης έχει σαν αποτέλεσμα τον επηρε-
ασμό της οστικής πυκνότητας των ασθενών με 
μηχανισμό παρόμοιο με των ιδιοπαθών φλεγμο-
νωδών νοσημάτων του εντέρου.

3.  Οστική νόσος σε ασθενείς μετά από γαστρε-
κτομή

Αυξημένη συχνότητα οστικής νόσου και κα-
ταγμάτων έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς οι οποί-
οι στο παρελθόν είχαν υποβληθεί σε γαστρεκτο-
μή με γαστρο-εντερο-αναστόμωση για επιπλεγ-
μένα πεπτικά έλκη ή και νεοπλάσματα του στο-
μάχου. Παθοφυσιολογικά, είναι γνωστό ότι το 
ασβέστιο απορροφάται στο δωδεκαδάκτυλο, με 
αποτέλεσμα η απορρόφησή του να επηρεάζεται 
από χειρουργικές παρακάμψεις της περιοχής. Πα-
ρόλα αυτά διάφορες μελέτες δεν έχουν μέχρι σή-
μερα αποσαφηνίσει τους παθοφυσιολογικούς μη-
χανισμούς της οστικής παθολογίας η οποία έχει, 
ωστόσο, πιστοποιηθεί από μελέτες που δείχνουν 
σημαντικά αυξημένο κίνδυνο παθολογικών κα-
ταγμάτων σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί στο 
παρελθόν σε γαστρεκτομή (Παχιαδάκης, 2007).

Συμπερασματικά, ο αλγόριθμος αντιμετώπισης 
οστικής νόσου σε ασθενείς με παθολογία του πε-
πτικού σωλήνα περιλαμβάνει τα εξής:

·	 Σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νο-
σήματα του εντέρου και παρατεταμένη (>3 μήνες, 
συνεχόμενη ή σε διαδοχικές χορηγήσεις) χρήση 
κορτικοστεροειδών ή με ιστορικό κατάγματος χα-
μηλής βίας, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και 
άνδρες ηλικίας >50 έτη ή με ιστορικό υπογοναδι-
σμού συνιστάται μέτρηση οστικής μάζας με τη μέ-
θοδο DEXA.

·	 Σε ασθενείς με κοιλιοκάκη, σε όλους  
τους ενήλικες ένα χρόνο μετά την έναρξη δίαιτας 
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ελεύθερης γλουτένης (για να επιτραπεί σταθερο-
ποίηση της οστικής πυκνότητας) συνιστάται μέ-
τρηση οστικής μάζας με τη μέθοδο DEXA.

·	 Σε ασθενείς μετά από γαστρεκτομή και 
ιστορικό κατάγματος χαμηλής βίας ή μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες και άνδρες ηλικίας>50 ετών 
ή ιστορικό υπογοναδισμού συνιστάται μέτρηση 
οστικής μάζας με τη μέθοδο DEXA.

Εάν το Τ-score είναι φυσιολογικό, προτείνου-
με τα βασικά αποτρεπτικά μέτρα και συγκεκριμέ-
να: χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D, συστη-
ματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος/αλκοόλ, 
ελαχιστοποίηση κορτικοστεροειδών και διόρθω-
ση υπογοναδισμού.

Εάν το Τ-score κυμαίνεται από -2,5 έως -1SD, 
εκτός από τα αποτρεπτικά μέτρα προτείνουμε 
επανάληψη της μέτρησης οστικής μάζας με τη μέ-
θοδο DEXA σε δύο χρόνια και σε παρατεταμένη 
χορήγηση κορτικοστεροειδών, διφωσφονικά και 
επανάληψη της DEXA σε ένα χρόνο.

Τέλος, εάν το Τ-score<-2,5SD ή συνυπάρχει 
συμπιεστικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης (ανε-
ξάρτητα από τη DEXA), εκτός από τα βασικά 
αποτρεπτικά μέτρα, διενεργούμε έλεγχο άλλων 
αιτίων χαμηλής οστικής πυκνότητας, χορηγούμε 
διφωσφονικά και παραπέμπουμε σε ειδικό ιατρείο 
οστεοπόρωσης

4.   Οστική νόσος σε ασθενείς με χρόνιες ηπατο-
πάθειες

Η οστεοπόρωση είναι μια γνωστή επιπλοκή 
των χρόνιων ηπατικών νοσημάτων. Μελέτες που 
εκτιμούν το μηχανισμό της οστικής απώλειας και 
της προδιάθεσης σε κατάγματα έχουν αντικρουό-
μενα αποτελέσματα. Η θεωρία του χαμηλού bone 
turnover χαρακτηρίζεται από μείωση της οστε-
οβλαστικής δραστηριότητας, καταλήγοντας σε 
πτώση των δεικτών του οστικού σχηματισμού και 
της επιμετάλλωσης (Τζαννετάκου, 2009). Η θε-
ωρία του υψηλού bone turnover υποστηρίζει ότι 
στις ηπατικές παθήσεις υπερισχύει η υψηλή οστε-
κλαστική δραστηριότητα και η οστική απορρό-
φηση (Uretmen et al, 2005).

Παρά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ήπατος 
στο μεταβολισμό της βιταμίνης D, φαίνεται ότι 

η οστική παθολογία που σχετίζεται με τις χρόνι-
ες ηπατοπάθειες και τη μεταμόσχευση ήπατος εί-
ναι η οστεοπόρωση και όχι η οστεομαλακία. Η 
οστεοπόρωση έχει μελετηθεί περισσότερο σε χο-
λοστατικά σύνδρομα, απαντάται όμως σε κίρρω-
ση κάθε αιτιολογίας, από την αυτοάνοση ηπατίτι-
δα, την αιμοχρωμάτωση ως και τις ιογενείς ηπα-
τίτιδες. Οι κυριότερες ηπατικές νόσοι που έχουν 
συνδεθεί με διαταραχές των οστών είναι: η πρω-
τοπαθής χολική κίρρωση, η πρωτοπαθής σκληρυ-
ντική χολαγγειίτιδα, η χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, 
η κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης, η ατρησία των 
χοληφόρων και τα χολοστατικά νοσήματα, η ανε-
πάρκεια της 25(ΟΗ) βιταμίνης D και η χορήγη-
ση βλαπτικών φαρμάκων όπως τα αντιεπιληπτικά 
(Giouleme et al, 2006). 

Πολλοί αιτιολογικοί παράγοντες ευθύνονται 
για τις επιδράσεις των ηπατοπαθειών στα οστά. 
Αυτοί ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο, την πα-
θοφυσιολογική διαταραχή και τη βαρύτητα της 
νόσου. Οι σημαντικότεροι είναι οι μεταβολές του 
Δείκτη Μάζας Σώματος και οι διατροφικές ελλεί-
ψεις διαφόρων θρεπτικών ουσιών, η χρόνια χολό-
σταση, ο υπογοναδισμός, οι γενετικοί παράγο-
ντες, φαρμακευτική αγωγή, μετα-μεταμοσχευτική 
κατάσταση (ακινησία, κακή θρέψη) και ανοσοκα-
ταστολή (μεγάλες δόσεις κορτικοστεροειδών) 
και οι διαταραχές στα επίπεδα του ασβεστίου και 
της βιταμίνης D.

Οι διαταραχές της βιταμίνης D απασχολούν τη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα. Παρά το γεγο-
νός ότι η μειωμένη απορρόφηση της βιταμίνης D 
αποδεδειγμένα έχει σημασία για τα χαμηλά επί-
πεδα της 25(ΟΗ) βιταμίνης D στον ορό, σε χρό-
νια ενεργό ηπατική νόσο η σημασία αυτή δεν εί-
ναι ακόμα καλά τεκμηριωμένη. Υπάρχουν μελέτες 
που συσχετίζουν τα χαμηλά επίπεδα της βιταμί-
νης D με μεταβολές της οστικής πυκνότητας και 
άλλες που προτείνουν ότι δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται ως προγνωστικός δείκτης για την οστι-
κή πυκνότητα.

Εκτός από τη βιταμίνη D, τους μεταβολίτες 
της και το ασβέστιο και άλλοι βιοχημικοί δείκτες 
χρησιμοποιούνται, προκειμένου να προκύψουν 
ασφαλή συμπεράσματα. Τέτοιοι είναι η οστεο-
καλσίνη ορού, η παραθορμόνη, η οιστραδιόλη, η 
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τεστοστερόνη και άλλοι.
Κατά μέσο όρο παρατηρείται μετρίου βαθμού 

ελάττωση της οστικής πυκνότητας, χωρίς στατι-
στικά σημαντικές διαφορές μεταξύ χρονίων χολο-
στατικών νοσημάτων, όπως η πρωτοπαθής χολική 
κίρρωση και η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγ-
γειίτιδα και των άλλων χρονίων ηπατοπαθειών, 
σε σχέση με υγιείς μάρτυρες. Κιρρωτικοί ασθε-
νείς παρουσιάζουν μεγαλυτέρου βαθμού βλάβες 
σε σχέση με μη κιρρωτικούς χρόνιους ηπατοπα-
θείς. Θήλυ φύλο και μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία, 
υπογοναδισμός στους άνδρες, χρήση κορτικοστε-
ροειδών, χαμηλό σωματικό βάρος συνιστούν και 
στους χρόνιους ηπατοπαθείς ανεξάρτητους προ-
γνωστικούς παράγοντες βαρύτητας της οστικής 
νόσου.

Αν και οι μηχανισμοί δεν είναι πλήρως τεκμη-
ριωμένοι, ενθαρρυντικά βήματα έχουν γίνει στη 
θεραπεία εξαιτίας των νεότερων φαρμακευτικών 
επιλογών αλλά και του σωστού screening των 
ασθενών.

Συμπερασματικά, ο αλγόριθμος αντιμετώπισης 
οστικής νόσου σε χρόνιους ηπατοπαθείς είναι ο 
εξής:

1. Εάν με τη χρόνια ηπατοπάθεια συνυπάρ-
χει παρατεταμένη χορήγηση κορτικοστεροειδών, 
κάταγμα μετά από κάκωση χαμηλής βίας, υπογο-
ναδισμός ή πρόκειται για μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες και άνδρες ηλικίας > 50 έτη συνιστάται 
μέτρηση οστικής μάζας με τη μέθοδο DEXA.

2. Πριν από τη διενέργεια μεταμόσχευ-
σης ήπατος διενεργείται ακτινολογικός έλεγχος 
ΘΜΣΣ/ΟΜΣΣ, μέτρηση Ca ορού και 25(ΟΗ) 
βιταμίνης D, έλεγχος τεστοστερόνης του ορού 
στους άνδρες και μέτρηση οστικής μάζας με τη 
μέθοδο DEXA.

3. Εάν διαπιστωθούν συμπιεστικά κατάγμα-
τα σπονδυλικής στήλης προβαίνουμε σε θεραπεία 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της μέτρησης της 
οστικής μάζας (DEXA).

Εάν το Τ-score είναι φυσιολογικό, χορηγούμε 
ασβέστιο και βιταμίνη D, προτείνουμε συστημα-
τική άσκηση, διακοπή αλκοόλ και καπνίσματος, 
ελαχιστοποιούμε τη δόση κορτικοστεροειδών και 
διορθώνουμε τον υπογοναδισμό.

Εάν διαπιστωθεί οστεοπενία (Τ-score είναι από 

-1 έως -2,5) εκτός από τα προηγούμενα αποτρε-
πτικά μέτρα συστήνουμε μέτρηση οστικής μάζας 
με τη μέθοδο DEXA κάθε δύο χρόνια. Εάν επι-
πλέον υφίσταται παρατεταμένη χορήγηση κορτι-
κοστεροειδών, χορηγούμε διφωσφονικά και συ-
στήνουμε μέτρηση οστικής μάζας με τη μέθοδο 
DEXA κάθε χρόνο.

Τέλος, εάν διαπιστωθεί οστεοπόρωση (Τ- score 
< -2,5) εκτός από τα βασικά αποτρεπτικά μέτρα 
αναζητούμε πιθανά άλλα αίτια οστικής παθολο-
γίας, χορηγούμε διφωσφονικά και παραπέμπου-
με τον άρρωστο σε ειδικό ιατρείο οστεοπόρωσης.

5. Χρόνια παγκρεατίτιδα και οστεοπάθεια

Η χρόνια παγκρεατίτιδα χαρακτηρίζεται από 
προϊούσα ίνωση που οδηγεί σε ανεπάρκεια της 
εξωκρινούς και ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέ-
ατος. Η φυσική εξέλιξη της χρόνιας παγκρεα-
τίτιδας ποικίλει ανάλογα με την αιτιολογία. Ο 
πόνος είναι διαλείπων ή χρόνιος, μπορεί να εί-
ναι έντονος και να αντανακλά στη ράχη. Πυρο-
δοτείται από απόφραξη του παγκρεατικού πό-
ρου και διάταση του παρεγχύματος και περινευ-
ρική φλεγμονή. Ωστόσο αναπτύσσεται και σπλα-
χνική υπεραλγησία ή αυξημένη κεντρική αισθη-
τικότητα του πόνου (DiMagno et al, 2006). Πό-
νος στη σπονδυλική στήλη σε ηλικιωμένο άτομο 
με χρόνια παγκρεατίτιδα μπορεί να οφείλεται στη 
νόσο, σε ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος παγκρέα-
τος (3-5%) ή σε οποιοδήποτε άλλο αίτιο όπως εκ-
φυλιστικές αλλοιώσεις μεσοσπονδυλίων και απο-
φυσιακών αρθρώσεων, κατάγματα σπονδύλων ή 
όγκους. Αν ο ακτινολογικός έλεγχος αποκαλύψει 
σπονδυλικό κάταγμα, αιματολογικές εξετάσεις 
και ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών θα αποκλείσουν 
τα παθολογικά αίτια π.χ. πλασμοκύττωμα ή μετα-
στατική νόσο (Παπακίτσου, 2009).

Εάν σε ηλικιωμένο άτομο με χρόνια παγκρε-
ατίτιδα συνυπάρχουν κατάγματα λεκάνης χω-
ρίς ιστορικό κάκωσης, το πιο πιθανό αίτιο είναι η 
οστεοπάθεια λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης D και 
διατροφικής ανεπάρκειας και δυσαπορρόφησης 
μετάλλων. Το ασβέστιο απορροφάται με ενεργη-
τική κυτταρική μεταφορά που εξαρτάται από τη 
βιταμίνη D κυρίως στο δωδεκαδάκτυλο και με 
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παθητική διάχυση παρακυτταρικά που εξαρτάται 
κυρίως από την ενδαυλική συγκέντρωση στη νή-
στιδα και τον ειλεό. Η παθητική εντερική απορ-
ρόφηση μειώνεται περαιτέρω όταν υπάρχει δυσα-
πορρόφηση λιπών λόγω ανεπάρκειας λιπάσης, δι-
ότι τα λιπαρά οξέα μακράς αλύσου δημιουργούν 
σύμπλοκα με το ασβέστιο. Η απορρόφηση χολη-
καλσιφερόλης από τις τροφές μειώνεται επίσης 
λόγω δυσαπορρόφησης λιπών, ωστόσο επηρεά-
ζεται από την έκθεση στο ηλιακό φως. Τα επίπε-
δα της 1,25 (ΟΗ)2Vit D3 και η οστική πυκνότη-
τα σχετίζονταν σημαντικά με τη σοβαρότητα της 
νόσου σε άνδρες με χρόνια παγκρεατίτιδα (Mann 
et al, 2003).

Η εικόνα των βιοχημικών εξετάσεων στον ορό 
σε ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα μπορεί να 
ποικίλλει από φυσιολογικό μεταβολισμό ασβε-
στίου με φυσιολογική οστική εναλλαγή έως δευ-
τεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Η συχνό-
τητα της οστεοπάθειας σε χρόνια παγκρεατίτιδα 
σύμφωνα με μια μελέτη που περιέλαβε νέους άν-
δρες και προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ποικί-
λη σοβαρότητα της νόσου έδειξε ότι 8% έπασχαν 
από οστεομαλακία, 5% από οστεοπόρωση και 
26% από οστεοπενία, ενώ όλοι όσοι είχαν οστι-
κή νόσο είχαν και χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)VitD3. 
Οστική νόσος παρατηρήθηκε και σε ασθενείς με 
ήπια μορφή χρόνιας παγκρεατίτιδας, χωρίς στεα-
τόρροια και αποδόθηκε σε πιθανές μεταβολές της 
χλωρίδας του εντέρου (Dujsikova et al, 2008). H 
αντιμετώπιση της δυσαπορρόφησης με τη χορή-
γηση παγκρεατικών ενζύμων, η έκθεση στον ήλιο 
ή η χορήγηση χοληκασιφερόλης παρεντερικά και 
η χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου βελτιώ-
νει την οστεοπάθεια.

Ο κίνδυνος κατάγματος αυξάνεται επιπλέον 
ανάλογα με την οστική πυκνότητα, την ηλικία, το 
σωματικό δείκτη και το αν συνυπάρχει σακχαρώ-
δης διαβήτης ή πρόσληψη αλκοόλ.

Είναι ενδιαφέρον ότι 6-15% των περιπτώσεων 
πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού μπορεί να 
σχετίζονται με εμφάνιση κρίσεων παγκρεατίτιδας 
μέσω υπερασβεστιαιμίας (Jacob et al, 2006). 

Τέλος, μια σπάνια επιπλοκή της παγκρεατίτι-
δας από το σκελετό είναι η εμφάνιση παθολογι-
κών καταγμάτων λόγω ενδοστικής λιπώδους νέ-

κρωσης η οποία μπορεί να εμφανιστεί με ή χω-
ρίς ανάλογες βλάβες στο δέρμα ή τις αρθρώσεις 
(Morita et al, 2003). 

6.  Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και οστεο-
πόρωση

Εάν συνυπάρχει οστεοπενία ή οστεοπόρωση 
με συμπτωματική γαστροοισοφαγική παλινδρό-
μηση, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση πρέ-
πει να μας απασχολήσει γιατί αποτελεί αντένδει-
ξη χορήγησης διφωσφονικών από του στόματος 
τα οποία χρειάζεται ο ασθενής. Εάν η γαστροοι-
σοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) οφείλεται σε μία 
αιτία που μπορεί να διορθωθεί ή να περιοριστεί 
σημαντικά, π.χ. μια διαφραγματοκήλη ή λήψη μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, αυτό 
είναι σημαντικό γιατί μπορεί να επηρεάσει τη θε-
ραπευτική μας προσέγγιση. Επιπρόσθετα, εάν η 
ΓΟΠ οφείλεται σε ένα συστηματικό νόσημα, π.χ. 
συστηματικό σκληρόδερμα, αυτό τροποποιεί τη 
θεραπευτική προσέγγιση γιατί θα πρέπει να εκτι-
μηθεί η επίδραση του νοσήματος και της θεραπεί-
ας που θα χορηγηθεί για την αντιμετώπισή του 
στην οστική μάζα. Τέλος, εάν η γαστροοισοφαγι-
κή παλινδρόμηση έχει αντιμετωπισθεί με χρόνια 
χρήση αντιόξινων που δεσμεύουν το φωσφόρο, 
μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη οστεομαλα-
κίας, οπότε πρέπει να διακοπεί η χορήγησή τους 
και να αντιμετωπισθεί η οστεομαλακία που προ-
κάλεσαν (Γαλανόπουλος, 2007).

Η χρόνια χρήση αντιόξινων που δεσμεύουν το 
φωσφόρο μπορεί να προκαλέσει: - την αύξηση 
της απορρόφησης του ασβεστίου από το έντερο, 
με αποτέλεσμα υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστι-
ουρία και σε προχωρημένα στάδια την ανάπτυ-
ξη δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και 
οστεομαλακίας.

- Η οστεομαλακία κλινικά μπορεί να εκδηλω-
θεί με πόνο και οστική ευαισθησία, μυϊκή αδυ-
ναμία, υποτονία και διαταραχές στη βάδιση, ενώ 
ακτινογραφικά με κατάγματα Looser, συνηθέστε-
ρα στη λεκάνη (ηβικά και ισχιακά οστά) ή το μη-
ριαίο οστούν.

- Ενδιαφέρον έχουν και τα ακτινογραφικά ευ-
ρήματα του υπερπαραθυρεοειδισμού, όπως δια-
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βρώσεις περιοστικές στις ονυχοφόρες φάλαγγες 
ή υποπεριοστικές στο κερκιδικό χείλος των μέ-
σων φαλάγγων των δακτύλων των χεριών, το έξω 
χείλος της κερκίδας ή στην ηβική σύμφυση, κα-
θώς επίσης λυτικές βλάβες σε μακρά οστά (φαι-
οί όγκοι).

 Στην παλινδρόμηση αναζητούμε και διορθώ-
νουμε όπου αυτό είναι εφικτό παράγοντες κινδύ-
νου, όπως:

α. χαμηλή διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου, 
αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, χαμηλή φυσική δρα-
στηριότητα, υψηλή κατανάλωση αλκοόλ και κά-
πνισμα, χαμηλό σωματικό βάρος, παθήσεις όπως 
ρευματοπάθειες, ενδοκρινοπάθειες (σακχαρώ-
δης διαβήτης ή θυρεοειδοπάθειες), εντεροπάθει-
ες (φλεγμονώδεις, κοιλιοκάκη) κ.α. ή λήψη φαρ-
μάκων όπως, κορτικοστεροειδή, θυρεοειδικές ορ-
μόνες, αντιεπιληπτικά κ.α.

β. πιθανή καθυστερημένη εμμηναρχή ή πρώι-
μη εμμηνόπαυση, καθώς και ιστορικό κατάγματος 
χαμηλής βίας στην ίδια την ασθενή ή οστεοπορω-
τικού κατάγματος στη μητέρα της.

Η εκτίμηση της οστικής μάζας γίνεται με τη μέ-
τρηση οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DEXA 
στην ΟΜΣΣ και στο ισχίο και των βιοχημικών 
δεικτών οστικής εναλλαγής, τόσο  αυτούς της 
οστικής παραγωγής όσο και της οστικής απορρό-
φησης.

Εάν υπάρχει ταχεία απώλεια οστικής μάζας εί-
ναι αναγκαία η μέτρηση ασβεστίου και φωσφό-
ρου, παραθορμόνης και 25(ΟΗ)D στον ορό και 
ασβεστίου ούρων 24ώρου πριν την έναρξη της θε-
ραπείας προκειμένου να αποκλείσουμε καταστά-
σεις υπερασβεστιαιμίας, δευτεροπαθούς υπερπα-
ραθυρεοειδισμού κ.ά.

Η ταχεία οστική απώλεια απαιτεί άμεση αντι-
μετώπιση με την κατάλληλη παρέμβαση στους 
παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποι-
ηθούν, χορήγηση επαρκούς δοσολογίας συμπλη-
ρώματος ασβεστίου (500-1000mg ημερησίως) και 
βιταμίνης D (0,5-1 μg/ ημέρα αλφακαλσιδόλης ή 
φυσικής βιταμίνης D) σε συνδυασμό με αντιοστε-
οπορωτική αγωγή με αντικαταβολικά ή αναβολι-
κά σκευάσματα, εξαιρούμενης της από του στό-
ματος χορήγησης διφωσφονικών λόγω της γα-
στροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Συγκεκριμένα σε ασθενή με ταχεία απώλεια 
οστικής μάζας και γαστροοισοφαγική παλινδρό-
μηση μπορεί να χορηγηθούν:

α. διφωσφονικά ενδοφλεβίως, όπως ιβανδρο-
νάτης κάθε τρίμηνο ή ζολενδρονικού οξέος ετη-
σίως.

β. χορήγηση ρανελικού στροντίου, που συν-
δυάζει αντικαταβολική και αναβολική δράση, με 
προσοχή γιατί μπορεί να προκαλέσει παρενέργει-
ες από το γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. γαστρί-
τιδα).

γ. χορήγηση ραλοξιφένης με ευνοϊκή επίδρα-
ση σχετικά με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού 
και μη αύξηση στην πιθανότητα εμφάνισης καρκί-
νου ενδομητρίου- προσοχή σε περιπτώσεις αυξη-
μένου κινδύνου θρομβοεμβολικής νόσου.

δ. σε ταχεία οστική απώλεια ιδιαίτερα σε πα-
ρουσία παραγόντων κινδύνου για οστεοπόρωση, 
δηλαδή αυξημένο κίνδυνο κατάγματος, πρέπει να 
σκεφθούμε τη χορήγηση παραθορμόνης (τεριπα-
ρατίδη ή πλήρες μόριο παραθορμόνης 18 ή 24 μή-
νες αντίστοιχα), αφού βέβαια πρώτα αποκλείσου-
με πιθανό δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.

Είναι αναγκαία η παρακολούθηση του αποτε-
λέσματος του προγράμματος της συνολικής αντι-
μετώπισης, καθώς και της συμμόρφωσης της 
ασθενούς με:

1. τακτική παρακολούθηση και συζήτηση της 
ανάγκης να ακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό για 
την αποφυγή κατάγματος.

2. μέτρηση της οστικής πυκνότητας με τη μέ-
θοδο DEXA.

3. μέτρηση των βιοχημικών δεικτών οστικής 
εναλλαγής με δείκτες που παρακολουθούν την 
οστική παραγωγή (συνήθως το οστικό κλάσμα 
της αλκαλικής φωσφατάσης και οστεοκαλσίνη 
ορού) και την οστική απορρόφηση (συνήθως αμι-
νοτελικό τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου- ΝΤΧ/ 
καρβοξυτελικό τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου 
ορού ή ούρων) που εμφανίζουν ταχύτερη μετα-
βολή, προσφέροντας περισσότερες πληροφορί-
ες από την εκτίμηση της οστικής πυκνότητας με 
DEXA.
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Abstract

Problems of peptic system and osteoporosis

Ch. Zidrou,  A. Kyriakidis

B΄ Orthopaedic Department
G.H. Papageorgiou

Osteoporosis is now recognized as a common 
complication of inflammatory bowel disease and 
in particular Crohn’s disease. The pathogenesis of 
osteoporosis in coeliac disease is likely to be mul-
tifactorial. Most studies have found an association 
with current or cumulative corticosteroid use and 
other factors such as a disease duration, low body 
weight or body mass index, calcium and vitamin 
D deficiency, small bowel involvement or resec-
tion, smoking, gender and increasing age have 
been implicated. The mechanism underlying os-
teoporosis in coeliac disease is likely to be related 
to calcium malabsorption leading to increased 
parathormone secretion which, in turn, increases 
bone turnover and cortical bone loss. Vitamin D 
malabsorption is probably of less importance.

Cirrhosis is a major cause of osteoporosis and 
the degree of osteopenia is related to the severity 
and not to the etiology of the liver disease. The 
biochemical markers of bone remodeling suggest 
a high-turnover osteoporosis in cirrhosis.

The occurrence of relatively high percentages 
of metabolic osteopathies in patients with chronic 
pancreatitis may correlate, namely in advanced 
stages of the disease, with the malabsorption of vi-
tamin D to the enterohepatic circulation. In initial 
forms of pancreatitis, it is not possible to exclude 
progression of osteopathy due to changes of the 
intestinal flora, with disturbance of vitamin D ab-
sorption to the intestinal mucosa.

In patients with symptomatic gastro esopha-
geal reciprocation, osteopenia and fast bone loss, 
is necessary the administration of antiosteopo-
rotic treatment, dual x-ray absorptiometry treat-
ment once yearly and biochemical bone turn over 
markers evaluation every six months.

Key words:  osteoporosis, inflammatory bowel 
disease, cirrhosis, chronic pancreati-
tis, gastro esophageal reciprocation.
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Περίληψη 

Σκοπός της αναδρομικής μελέτης είναι να καταδειχθεί ότι η κα-
θυστερημένη πώρωση/ψευδάρθρωση αποτελεί σημαντικό πρό-
βλημα. Τα κατάγματα του μηριαίου δεν πωρώνονται λόγω βλα-
βών μαλακών μορίων, ανεπαρκούς οστεοσύνθεσης και συνοδών 
παθολογικών καταστάσεων. 

Ασθενείς και μέθοδος. Από το 1986 έως το 2008 αντιμετωπίσα-
με 200 ασθενείς με 210 κατάγματα μηριαίας διάφυσης/μετάφυσης. 
Ήταν 74 με ενδομυελική ήλωση, 57 με οστεοσύνθεση με πλάκες 
ή ήλους-πλάκες και 30 στα οποία, λόγω βλαβών μαλακών μορί-
ων, έγινε εξωτερική οστεοσύνθεση. Αντιμετωπίσθηκαν επειγόντως 
όντας κατά 50% ανοικτά και λόγω γενικής κατάστασης, ενώ σε 20 
συνυπήρχαν αγγειακές κακώσεις. Παρατηρήθηκε καθυστερημέ-
νη πώρωση/ψευδάρθρωση σε 23 ασθενείς/24 κατάγματα (11,5%). 
Ήταν υπερκονδύλια και κάτω μεταφυσιακά (τέσσερις ασθενείς/πέ-
ντε ψευδαρθρώσεις) –ανοικτή ανάταξη, διόρθωση παραμορφώσε-
ων-συμπιεστική επανοστεοσύνθεση με μοσχεύματα-, διαφυσιακά 
κατάγματα με αποτυχία συμπιεστικής οστεοσύνθεσης (τρεις ασθε-
νείς/τρεις ψευδαρθρώσεις) - αφαιρέθηκαν υλικά-διενεργήθηκε εν-
δοασφαλιζόμενη ήλωση με διεύρυνση-, υποτροχαντήρια-άνω με-
ταφυσιακά κατάγματα (τέσσερις ασθενείς/τέσσερις ψευδαρθρώ-
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σεις)-ανοικτή ανάταξη, οστεοσύνθεση και μο-
σχεύματα σε τρεις ασθενείς /τρεις ψευδαρθρώσεις 
και άσκηση κύκλων επαναλαμβανομένης συμπίε-
σης-διάτασης μέσω εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε 
έναν και σε ήδη εφαρμοσμένες συσκευές (έξι ασθε-
νείς/ έξι ψευδαρθρώσεις) ενώ σε έναν διενεργήθη-
κε ανοικτή ανάταξη-συμπιεστική οστεοσύνθεση με 
μοσχεύματα. Σε τέσσερις ασθενείς με συντριπτι-
κά κατάγματα και ενδομυελικούς ήλους, το ένα με 
ρήξη της επιπολής μηριαίας αρτηρίας έγινε αντι-
κατάσταση ήλου σε δύο, σε άλλον ενίσχυση ήλω-
σης με πλάκα και τέλος μια δυναμοποίηση ενδοα-
σφαλιζόμενου ήλου. 

Αποτελέσματα. Επιτεύχθηκε οστέινη πώρωση 
και αποκατάσταση κατά την πρώτη προσπάθεια. 

Συμπεράσματα. Η οστεοσύνθεση με πλάκα, η 
ανταλλαγή ήλου, η ενίσχυση εστίας ενδομυελι-
κής ήλωσης με πλάκα και οι εναλλασσόμενοι κύ-
κλοι διάτασης-συμπίεσης μέσω εξωτερικής οστεο-
σύνθεσης επιτυγχάνουν οστέινη πώρωση. Η ανα-
σκόπηση παραγόντων κινδύνου και εναλλακτικές 
μορφές θεραπείας διευκολύνουν στη γνώση της αι-
τιοπαθογένειας και στη θεραπεία της ψευδάρθρω-
σης μηριαίου. 

Εισαγωγή

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των καταγμά-
των της μηριαίας διάφυσης με χρήση ενδομυε-
λικού ήλου έχει ως αποτέλεσμα συχνότητα πώ-
ρωσης που κυμαίνεται από 90 – 100% (Winquist 
και συν 1984, Wolinsky και συν 1999, Canadian 
Orthopaedic Trauma Society 2003). Παρά τις προ-
όδους που έχουν υπάρξει στις χειρουργικές μεθό-
δους αντιμετώπισης, τις εναλλακτικές επιλογές 
οστεοσύνθεσης των καταγμάτων και την επινό-
ηση και εφαρμογή βιολογικών βοηθημάτων πώ-
ρωσης, η ψευδάρθρωση του μηριαίου εξακολου-
θεί να αποτελεί σημαντικό κλινικό πρόβλημα 
προς επίλυση. Η συχνότητα εμφάνισης της ψευ-
δάρθρωσης κατά τη θεραπεία των καταγμάτων 
του μηριαίου κυμαίνεται από 0 έως και 10% . Τα 
κατάγματα του μηριαίου παρά την πλούσια αιμά-
τωση και κάλυψη του οστού αυτού από μαλακά 
μόρια είναι δυνατό να μην πωρωθούν ως αποτέ-

λεσμα πολλών εξωγενών και ενδογενών παραγό-
ντων γνωστών αλλά και άλλων λιγότερο εξακρι-
βωμένων (Cove και συν 1997). Στους παράγοντες 
αυτούς περιλαμβάνονται η βαρύτητα της κάκω-
σης, οι συνυπάρχουσες αποκολλήσεις των μαλα-
κών μορίων, η ανεπάρκεια της οστεοσύνθεσης, τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών πε-
ριλαμβανομένων της καχεξίας, της χρήσης κα-
πνού, της μεγάλης ηλικίας, των συνοδών παθο-
λογικών καταστάσεων, της μη συμμόρφωσης του 
ασθενούς προς τις μετεγχειρητικές οδηγίες αλλά 
και των αστοχιών της θεραπευτικής αντιμετώπι-
σης (Wu και συν 1993, Hak και συν 2000, Weresh 
και συν 2000). Επομένως, η εγκατάσταση της κα-
θυστερημένης πώρωσης/ψευδάρθρωσης επί κα-
τάγματος του μηριαίου αποτελεί μεγάλο θερα-
πευτικό πρόβλημα και οι προτεινόμενες θεραπευ-
τικές τεχνικές επηρεάζονται ήδη από το περιβάλ-
λον που έχει διαμορφωθεί. Σκοπός της παρακά-
τω αναδρομικής μελέτης είναι η παρουσίαση του 
προβλήματος της ψευδάρθρωσης ως επιπλοκής 
της θεραπείας σε κατάγματα του μηριαίου επί πο-
λυτραυματιών και βαριά πασχόντων και οι λύσεις 
που κατέστη διαχρονικώς να εφαρμοσθούν. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι ενώ η θεραπευτική αντιμετώ-
πιση των καταγμάτων της διάφυσης του μηριαί-
ου διακρίνεται στην κατά περιοχές εξέτασή τους, 
η θεραπευτική της ψευδάρθρωσης συνεξετάζεται 
συνολικώς για τις περιοχές της διάφυσης και των 
μεταφύσεων λόγω των προσφερομένων επιλο-
γών. Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης εί-
ναι να καθορισθούν πιθανά σενάρια παθογένειας 
ψευδάρθρωσης σε οριακούς ασθενείς. 

Ασθενείς και μέθοδος αντιμετώπισης

Κατά τα 22 έτη που μεσολάβησαν από το 1987 
έως και το 2008 αντιμετωπίσθηκαν 200 ασθενείς 
με 210 κατάγματα του μηριαίου οστού. Οι ασθε-
νείς ήταν κυρίως πολυτραυματίες ή θεωρούνταν 
ως τέτοιοι. Οι ασθενείς προέρχονταν από το μισό 
του Ελληνικού χώρου και παραπέμπονταν στο 
Νοσοκομείο μας ως βαριά πάσχοντες. Επιβίω-
σαν των κακώσεών τους και παρακολουθήθη-
καν μέχρι την αποθεραπεία τους. Τα κατάγματα 
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ήταν αμφοτερόπλευρα σε 10 ασθενείς στο σύνο-
λο όλων των ασθενών από όλες τις αναφερόμε-
νες ομάδες. Ανήκαν σε όλες τις τοπογραφικές και 
μορφολογικές κατηγορίες των καταγμάτων των 
διαφύσεων ή/και των μεταφύσεων. Για ευνόητους 
λόγους αποκλείσθηκαν από την αναδρομική συ-
μπερίληψη μεμονωμένα κατάγματα των μηριαί-
ων κονδύλων και ενδοαρθρικά και εξωαρθρικά 
κατάγματα του κεντρικού μηριαίου σε ηλικιωμέ-
να άτομα. Παραλείφθηκαν επίσης όλες οι μορφές 
παθολογικών καταγμάτων ανεξαρτήτως τοπο-
γραφικής εντόπισης και τρόπου αντιμετώπισης.

Οι επιμέρους μερικές συχνότητες των καταγμά-
των αυτής της σειράς που καταγράφηκαν ήταν 74 
κατάγματα του μηριαίου που αντιμετωπίσθηκαν 
με ενδομυελικές ηλώσεις, 30 κατάγματα της κάτω 
μετάφυσης και διάφυσης που αντιμετωπίσθηκαν 
με συστήματα ήλου πλάκας 95ο, 30 κατάγματα 

των ανωτέρω περιοχών που αντιμετωπίσθηκαν 
μέχρι τέλους με διάφορες συσκευές εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης, 38 κατάγματα της διάφυσης που 
αντιμετωπίσθηκαν με συμπιεστικές πλάκες και 27 
υποτροχαντήρια κατάγματα που αντιμετωπίσθη-
καν με διάφορα συστήματα ήλου πλάκας 135ο και 
95ο. Όλοι οι ασθενείς αυτής της σειράς αντιμετω-
πίσθηκαν επειγόντως δεδομένου του ότι πάνω 
από το 50% των κακώσεων αυτών ήταν ανοικτές 
με διαφόρων βαθμών επικοινωνίας του κατάγμα-
τος με το εξωτερικό κόσμο ή και συνοδές κακώ-
σεις των μαλακών μορίων. Σε 20 κατάγματα συ-
νυπήρχαν αγγειακές κακώσεις που αφορούσαν 
στην επιπολής, στην εν τω βάθει μηριαία αρτηρία 
και φλέβα, στην ιγνυακή αρτηρία και φλέβες, στα 
αγγεία της γαστροκνημίας ή και διάφοροι συνδυ-
ασμοί των ανωτέρω.

Οι θεραπευτικές επιλογές ήταν ανάλογες όχι 
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Εικόνα 1. – Αξιοποίηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης ως διάμεσης μεθόδου αποκατάστασης του μήκους 
και προαγωγής της οστεογονίας επί αποτυχίας συμπιεστικής οστεοσύνθεσης και διατήρησης του μήκους 

μέχρι την οριστική αντιμετώπιση με κλειστή ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση.



μόνο της τοπογραφίας και της βιολογίας του κα-
τάγματος αλλά και των παρεχόμενων κάθε φορά 
μέσων και των εν γένει δυνατοτήτων του Ιδρύμα-
τός μας. Από τη θεραπεία των καταγμάτων της 
σειράς αυτής 23 ασθενείς με 24 κατάγματα δηλα-
δή ποσοστό 11,5% κατέληξε είτε σε καθυστέρηση 
της πώρωσης είτε ψευδάρθρωση με χωρίς αστο-
χία των χρησιμοποιηθέντων υλικών. Ανήκαν στις 
παρακάτω κατηγορίες: 

1. Συντριπτικά υπερδιακονδύλια κατάγμα-
τα με ευρεία μεταφυσιακή και περιφερική διαφυ-
σιακή συμμετοχή σε τέσσερις ασθενείς (τέσσερις 
ασθενείς/πέντε ψευδαρθρώσεις).

2. Κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου που 
αντιμετωπίσθηκαν ανεπιτυχώς με συμπιεστική 
οστεοσύνθεση (τρεις ασθενείς / τρεις ψευδαρ-
θρώσεις). 

3. Υποτροχαντήρια κατάγματα που αντιμετω-
πίσθηκαν με συμπιεστική οστεοσύνθεση και ακο-
λούθησε αστοχία των υλικών και απώλεια της συ-
γκράτησης (τέσσερις ασθενείς / τέσσερις ψευδαρ-
θρώσεις).

4. Κατάγματα του μηριαίου που αντιμετωπί-
σθηκαν για λόγους συνοδών κακώσεων μαλακών 
μορίων με συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
και που ολοκλήρωσαν την αρχική φάση της θερα-
πείας με τον τρόπο αυτόν (επτά ασθενείς / επτά 
ψευδαρθρώσεις).

5. Κατάγματα που αντιμετωπίσθηκαν με διά-
φορους ενδομυελικούς ήλους και εμφάνισαν κα-
θυστερημένη πώρωση ή/και ψευδάρθρωση (δύο 
ασθενείς / δύο ψευδαρθρώσεις). 

Οι ασθενείς της σειράς ήταν στο σύνολό τους 
επιβαρημένοι και νοσηλεύθηκαν όλοι σε μονά-
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Εικόνα 2. – Αποκατάσταση του άξονα επί ανοικτού υπερδιακονδυλίου ανοικτού κατάγματος του μηριαί-
ου σε νεαρή ασθενή με αφαίρεση της οστεοσύνθεσης οστεοτομία και επανάληψη της οστεοσύνθεσης με 

κλειδούμενη πλάκα και χρήση αλλομοσχευμάτων. 



δες εντατικής νοσηλείας μετά την εισαγωγή τους 
για χρόνο που κυμάνθηκε από 2 – 12 εβδομάδες. 
Έφεραν πολυοργανικούς τραυματισμούς, που πε-
ριλάμβαναν θωρακοκοιλιακές κακώσεις σε είκοσι 
ασθενείς, τρεις ασθενείς έφεραν ασταθείς κακώ-
σεις του πυελικού δακτυλίου που αντιμετωπίσθη-
καν με εξωτερική οστεοσύνθεση, τέσσερις ασθε-
νείς είχαν κρανιοεγκεφαλικές/κρανιοπροσωπι-
κές κακώσεις που χρειάσθηκε να υποβληθούν σε 
κρανιοτομία ή/και επείγουσες επεμβάσεις επί των 
οστών του προσωπικού κρανίου, είκοσι ασθενείς 
έφεραν πολυσυστηματικές κακώσεις του ίδιου ή 
του αντίθετου σκέλους με κυρίαρχο το στοιχείο 
εκείνο της αγγειακής βλάβης. Όλοι οι ασθενείς 
της σειράς έφεραν και άλλες κακώσεις του μυο-
σκελετικού εκτός από το κάταγμα του μηριαίου 
σε άλλα σημεία. Παρατίθεται η καθ’ ομάδας ανα-
λυτική παρουσίαση των επιμέρους ασθενών και 
του τρόπου αντιμετώπισης των διαταραχών της 
πώρωσης του μηριαίου.

Αναλυτική παρουσίαση καθ’ ομάδας και μέθο�
δος αντιμετώπισης της καθυστερημένης πώρω�
σης/ψευδάρθρωσης και αποτελέσματα. 

Κατάγματα του μηριαίου που αντιμετωπίσθη�
καν με συμπιεστικές πλάκες ή/και με εξωτερι�
κή οστεοσύνθεση – θεραπεία με κλειστή ενδοα�
σφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση. Οι τρεις ασθε-
νείς (τρεις ασθενείς/τρία κατάγματα) της υποο-
μάδας αυτής εμφάνισαν καθυστερημένη πώρωση 
ή ψευδάρθρωση με αστοχία του υλικού και αντι-
μετωπίσθηκαν στη συνέχεια με αφαίρεση των υλι-
κών και κλειστή ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική 
ήλωση μετά προηγουμένη διεύρυνση του αυλού 
του μηριαίου. Η μέθοδος αυτή απόφερε τη θερα-
πεία της ψευδάρθρωσης χωρίς παραπέρα μεγάλη 
χειρουργική επιβάρυνση και την ταχεία αποκατά-
σταση των ασθενών λόγω αξιοποίησης την επα-
νακινητοποίησης των προσκειμένων αρθρώσεων 
του γόνατος και του ισχίου (εικ. 1).
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Εικόνα 3. – Αποκατάσταση ψευδάρθρωσης κατάγματος του μηριαίου με αγγειακή βλάβη
 με αντικατάσταση του ήλου.
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Κατάγματα του μηριαίου που αντιμετωπίσθη�
καν με συμπιεστικές πλάκες ή/και με εξωτερική 
οστεοσύνθεση και ακολούθησε μετά την αστο�
χία των υλικών νέα ανοικτή ανάταξη διόρθωση 
παραμόρφωσης και νέα συμπιεστική οστεοσύν�
θεση με αυτόλογα μοσχεύματα. Πρόκειται για 
έντεκα ασθενείς με δώδεκα κατάγματα της κάτω 
μετάφυσης ή/και της διάφυσης του μηριαίου με 
εκτεταμένες αποκολλήσεις μαλακών μορίων και 
παρουσία άλλων κακώσεων στο ίδιο σκέλος. Η 
θεραπεία των καταγμάτων κατάληξε σε καθυστε-
ρημένη ή/και πώρωση σε πλημμελή θέση. Επανα-
λήφθηκε η ανοικτή ανάταξη και διενέργεια συ-
μπιεστικής οστεοσύνθεσης με διόρθωση της πα-
ραμόρφωσης και ενίσχυση της εστίας της ψευ-
δάρθρωσης με αυτόλογα λαγόνια μοσχεύματα 
(εικ. 2).

Συντριπτικά κατάγματα της διάφυσης του μη�
ριαίου με κακώσεις των μαλακών μορίων που 

αντιμετωπίσθηκαν με ενδομυελική ήλωση και 
κατάληξαν σε καθυστερημένη πώρωση. Τα κα-
τάγματα αυτά ήταν δύο επί δύο ασθενών. Στον 
έναν ασθενή το ανοικτό (τύπου Ι κατά Anderson 
και Gustilo 1976) κάταγμα συνυπήρχε με ρήξη 
της επιπολής μηριαίας αρτηρίας και διενεργήθη-
κε επιτυχημένη επαναιμάτωση του σκέλους. Στον 
άλλον ασθενή που είχε βαριά κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση και πολλαπλές μυοσκελετικές κακώσεις 
στη λεκάνη και τα άκρα η αρχικώς επιχειρηθείσα 
συμβατική ενδομυελική ήλωση κατάληξε σε κα-
θυστερημένη πώρωση. Οι δύο ασθενείς αντιμε-
τωπίσθηκαν αποτελεσματικώς με αλλαγή του εν-
δομυελικού ήλου (εικ. 3).

Συντριπτικά ανοικτά κατάγματα της διάφυ�
σης ή των μεταφύσεων των μηριαίων με εκτε�
ταμένες κακώσεις των μαλακών μορίων, ιστορι�
κό λοιμώξεων και θεραπείας με συσκευές εξω�
τερικής οστεοσύνθεσης. Πρόκειται για τέσσερις 

Εικόνα 4. – Προαγωγή της πώρωσης σε συντριπτικό ανοικτό κάταγμα του  μηριαίου με αγγειακή βλάβη 
και βλάβη των μηριαίων αγγείων που αντιμετωπίσθηκε με εξωτερική οστεοσύνθεση και άσκηση εναλ-

λαγής κύκλων συμπίεσης και διάτασης μέχρις επίτευξης πώρωσης.  
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Εικόνα 5. – Επίτευξη πώρωσης σε ασταθή ανοικτή συμβατική ενδομυελική ήλωση Küntscher
 και ασφάλισή της με πλάκα ½ κύκλου. 

Εικόνα 6. – Αντικατάσταση συμβατικού ήλου προς επίτευξη πώρωσης σε αποτυχούσα
 συμβατική ενδομυελική ήλωση.     
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ασθενείς που για διάφορους λόγους τα κατάγμα-
τα του μηριαίου που έφεραν είχαν αντιμετωπισθεί 
με συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η επιλο-
γή αυτή για διάφορους λόγους αποτέλεσε οριστι-
κή αντιμετώπιση του κατάγματος του μηριαίου. Η 
προηγούμενη θεραπευτική αγωγή αλλά και η τρο-
φικότητα της εστίας προδιέγραφε σε μεγάλο βαθ-
μό και την αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης/κα-
θυστερημένης πώρωσης με επαναλαμβανόμενους 
κύκλους διάτασης και συμπίεσης μέσω των ανω-
τέρω συσκευών (εικ. 4).

Κατάγματα της μηριαίας διάφυσης που αντιμε�
τωπίσθηκαν με συμβατική ενδομυελική ήλωση 
και ακολούθησε επί παράτασης του χρόνου πώ�
ρωσης και κινδύνου μετάπτωσης σε ψευδάρθρω�
ση χρήση συμπιεστικής πλάκας γύρω από τον υπάρ�
χοντα ενδομυελικό ήλο. Πρόκειται για έναν ασθενή 
όπου η εφαρμογή συμπιεστικής πλάκας γύρω από 
υπάρχοντα ενδομυελικό ήλο οδήγησε σε ενίσχυ-

ση της εξεργασίες της περιοστικής πώρωσης χωρίς 
παραπέρα διαταραχή της εστίας της (εικ. 5).

Συζήτηση
 
Η επίτευξη οστέινης πώρωσης χωρίς επιπλοκές 

είναι ο τελικός σκοπός της θεραπείας, αλλά δεν 
είναι ο μόνος. Η διόρθωση του άξονα, η εκρίζω-
σης της λοίμωξης, η βελτιστοποίηση της μυϊκής 
ισχύος και η αποκατάσταση του ασθενούς δεν εί-
ναι μικρότεροι στόχοι. Όλοι αυτοί οι αντικειμενι-
κοί στόχοι πρέπει να λαμβάνονται σοβαρώς υπό-
ψη κατά τη χάραξη της θεραπευτικής στρατηγι-
κής. Πέραν της κατάρτισης ενός καλά καταρτι-
σμένου και εκτελεσμένου θεραπευτικού σχεδίου, 
εξετάζονται τα συνοδά προβλήματα και η γενική 
κατάσταση του ασθενούς που πρέπει να βελτιστο-
ποιηθούν για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχί-

Εικόνα 7. – Αξιοποίηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης για τον έλεγχο λοίμωξης
 σε αποτυχούσα συμπιεστική οστεοσύνθεση σε ανοικτό υποτροχαντήριο κάταγμα του μηριαίου

 σε νεαρό ασθενή. 
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ας. Επιπροσθέτως, η χρήση καπνού και άλλα λαμ-
βανόμενα φάρμακα όπως είναι π. χ. μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη, κυτταροστατικά κλπ. που μπο-
ρεί να επηρεάζουν αρνητικά την οστεογονία πρέ-
πει να ελεγχθούν ή να τροποποιηθούν. Οι θερα-
πευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τεχνικές δυνα-
μοποίησης του ήλου, ανταλλαγής ενδομυελικού 
ήλου με άλλον μηχανικώς και βιολογικώς επαρ-
κέστερο, η οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες, η 
εξωτερική οστεοσύνθεση, ιδιαιτέρως όταν πρό-
κειται για σηπτικές ψευδαρθρώσεις, ή όταν υπάρ-
χει ήδη εφαρμοσμένη συσκευή και επιζητείται η 
άσκηση διαδοχικών κύκλων συμπίεσης-διάτασης 
(Ασσάντης και συν 2008). Άλλα επικουρικά βοη-
θήματα είναι η ηλεκτρική διέγερση, η χρήση μο-
σχευμάτων και η εφαρμογή της οστικής μορφογε-
νετικής πρωτεΐνης BMP. Ιδιαίτερη προσοχή πρέ-
πει δίνεται σε καθυστερημένες πωρώσεις και ψευ-
δαρθρώσεις επί καταγμάτων στα οποία συνυπήρ-
χε αγγειακή βλάβη. Ανεξαρτήτως του ρόλου της 
αγγειακής βλάβης στην παθογένεση της ψευδάρ-
θρωσης, τα πιθανά αποτελέσματα της αγγειακής 
χειρουργικής μπορεί να περιορίζουν τις δυνατό-
τητες επανορθωτικών ενεργειών (Graves και συν 
2005). 

Δυναμοποίηση του ήλου
 
Ο όρος δυναμοποίηση αναφέρεται στη μετα-

τροπή ενός στατικώς ενδοασφαλιζόμενου ήλου 
προς ένα δυναμικώς ασφαλιζόμενο ήλο. Αυτό επι-
τυγχάνεται με την αφαίρεση των κεντρικών ή/και 
των περιφερικών ήλων ασφάλισης, επιτρέποντας 
όταν είναι εξασφαλισμένος ο έλεγχος της αξονι-
κής σταθερότητας αναλόγως της κατασκευής του 
υλικού οστεοσύνθεσης. Θεωρητικώς, η δυναμο-
ποίηση επιτρέπει μεταφορά φορτίων στην εστία 
της ψευδάρθρωσης, με αποτέλεσμα την προαγω-
γή της οστεογονίας και την οστέινη πώρωση του 
κατάγματος (Yokota και Tanaka 2005). Ο μηχανι-
κός ερεθισμός με τη βοήθεια των ασκούμενων δυ-
νάμεων φόρτισης και διαλείπουσας άσκησης κα-
ταπονήσεων στην εστία της πώρωσης, στις οποίες 
μπορεί να μην ήταν προηγουμένως τόσο εκτεθει-
μένη, τις πιο πολλές φορές αρκεί για την επίτευ-

ξη της πώρωσης (Wu και Shih 1992). Οι εναλλα-
κτικές θεραπευτικές επιλογές είναι εύκολο να εφαρ-
μοστούν και μπορεί να είναι επαρκείς, όταν υπάρχει 
αξονική σταθερότητα σε κακώσεις που αρχικώς αντι-
μετωπίσθηκαν με στατική ενδοασφαλιζόμενη ήλωση 
(Wu 1997). 

Η τρέχουσα βιβλιογραφία προτρέπει στην απο-
δοχή της αντίληψης ότι στο 50% των περιπτώσε-
ων η καθυστερημένη πώρωση/ψευδάρθρωση εί-
ναι δυνατό να αντιμετωπισθεί με αυτή τη τακτι-
κή εφόσον αφορά σε κατάγματα που αντιμετω-
πίσθηκαν με στατικές ενδοασφαλιζόμενες ηλώ-
σεις (Wu και Shih 1992, Wu 1997, Wu και Chen 
1997). Έχει όμως επισημανθεί σημαντική συχνό-
τητα επιπλοκών. Οι πιο σημαντικές είναι η βρά-
χυνση άνω των 2 cm, που έχει υπολογισθεί ότι συμ-
βαίνει στο 20% των ασθενών που αντιμετωπίζονται 
με δυναμοποίηση του ήλου (Wu και Shih 1992, 
Wu 1997, Wu και Chen 1997) (εικ. 6). Τα χαρα-
κτηριστικά του κατάγματος που σχετίζονται με 
βράχυνση και αποτυχία της θεραπείας αφορούν 
συνήθως σε μακρά, σπειροειδή και πολύ συντρι-
πτικά κατάγματα, όταν είναι ανεπαρκής ο έλεγ-
χος της αξονικής σταθερότητας. Η στενή παρα-
κολούθηση είναι απαραίτητη, όταν πρόκειται για 
ασθενείς με χαρακτηριστικά κατάγματος που δεν 
αντιμετωπίζονται με δυναμοποίηση του ήλου και 
η όλη θεώρηση πρέπει να στρέφεται στην πιο εν-
δεδειγμένη εναλλακτική θεραπεία (Wu 1997). Η 
δυναμοποίηση του ήλου είναι καλύτερα να επι-
φυλάσσεται για τις περιπτώσεις που είναι απόλυ-
τα εξασφαλισμένη η αξονική σταθερότητα. Η αξι-
οποίηση της οπής δυναμοποίησης συνιστάται για 
την ελαχιστοποίηση της αναμενόμενης βράχυνσης 
και η διατήρηση της στροφικής σταθερότητας. Η 
δυναμοποίηση είναι αποτελεσματική, όταν διενερ-
γείται γρήγορα (3 έως 6 μήνες μετά τον τραυματι-
σμό) και όχι αν καθυστερήσει, δηλαδή σε από μα-
κρού εγκατεστημένη ψευδάρθρωση.

Η αντικατάσταση του ήλου 

Η αντικατάσταση του ήλου αναφέρεται στη 
πρακτική της αφαίρεσης ενός εισηγμένου ήδη εν-
δομυελικού ήλου, νέα διεύρυνση της μυελικής κοι-
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λότητας κατά μεγαλύτερη διάμετρο και εισαγω-
γή ενός φαρδύτερου ήλου. Η τεχνική αυτή προ-
άγει την πώρωση τόσο μηχανικώς όσο και βιολο-
γικώς. Η διαδοχική διεύρυνση μεγαλώνει το χώρο 
της μυελικής κοιλότητας και διευκολύνει την εισα-
γωγή ενός ευρύτερου και πιο άκαμπτου ήλου. Επι-
προσθέτως, η αλλαγή του ήλου προάγει τη στα-
θερότητα με την αύξηση του μήκους της ισθμικής 
μοίρας της μυελώδους αυλού, πράγμα το οποίο 
αυξάνει την επαφή μεταξύ του εμφυτεύματος και 
του ενδοστέου. Οι βιολογικοί ερεθισμοί που ακο-
λουθούν την αλλαγή του ήλου περιλαμβάνουν 
την εναπόθεση αυτολόγων οστικών μοσχευμά-
των, μέσω της διαδικασίας της διεύρυνσης του μυ-
ελώδους αυλού. Το ακριβές ποσοστό της διεύρυν-
σης είναι άγνωστο αλλά είναι πιθανό το απαιτού-
μενο να είναι το ελάχιστο που προσδιορίζεται από 
την επάρκεια του απομένοντος φλοιού. Έχουν ανα-
φερθεί ποικίλα ποσοστά επιτυχίας της πρωτογε-
νούς θεραπείας της ψευδάρθρωσης της διάφυσης 
του μηριαίου (Kempf και συν 1986, Webb και συν 
1986, Furlong και συν 1999, Hak και συν 2000). Οι 
Kempf και συν (Kempf και συν 1986) αναφέρουν 
συχνότητα 93% οστέινης πώρωσης στη δική τους 
ανασκόπηση 27 ασθενών με ψευδάρθρωση που 
αντιμετωπίσθηκαν με αλλαγή του ήλου. Οι Webb 
και συν (Webb και συν 1986) αναφέρουν 97% συ-
χνότητα πώρωσης. Στη δική τους σειρά, τα κα-
τάγματα που δεν υπάκουσαν στη πρώτη αλλαγή 
υπάκουσαν σε μια επανάληψη της διαδικασίας. 
Πιο πρόσφατες μελέτες, αναφέρθηκε υψηλότερη 
επίπτωση ψευδάρθρωσης μεταξύ καπνιστών αλλά 
οι συγγραφείς δεν κατάφεραν να αποδείξουν μια 
στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με άλλους πα-
ράγοντες, περιλαμβανομένων του τύπου της ψευ-
δάρθρωσης ή τη χρήση ήλου στατικής ή δυναμι-
κής συμπίεσης (Cove και συν 1997, Furlong και συν 
1999, Hak και συν 2000). Σε μια αναδρομική μελέτη 
19 ασθενείς με ψευδαρθρώσεις της διάφυσης του 
μηριαίου θεραπεύθηκαν με αλλαγή του ήλου. Οι 
Weresh και συν (Weresh και συν 2000) αναφέρουν 
συχνότητα επιμένουσας ψευδάρθρωσης της τάξης 
του 53% σε 35 εβδομάδες, που προβάλλει τη μέ-
θοδο της αλλαγής του ήλου ως πανάκεια για την 
αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης του μηριαίου. Σε 
μια σειρά 47% των ασθενών χρειάσθηκαν μια επι-

πρόσθετη θεραπευτική ενέργεια, περιλαμβανομέ-
νων της ανοικτής εισαγωγής αυτολόγων μοσχευ-
μάτων προκειμένου να επιτευχθεί πώρωση. 

Μια προσπάθεια οφείλει να γίνει με στόχο την 
αντικατάσταση του υπάρχοντος υλικού με έναν 
ήλο που είναι μεγαλύτερος κατά διάμετρο (1 έως 2 
χιλιοστά) και πιο άκαμπτος λόγω της αύξησης της 
διαμέτρου ή του πάχους των τοιχωμάτων του ή και 
των δύο. Ο μυελώδης αυλός διευρύνεται μέχρι ο 
παραγόμενος ήχος να έχει οστική απήχηση. Σκο-
πός αυτής της πρακτικής είναι η διεύρυνση του αυ-
λού κατά 1 έως 1,5 χιλιοστά πάνω από την υπάρ-
χουσα για το προϋπάρχον υλικό. Σε καταγματικά 
πρότυπα με αξονική σταθερότητα θα πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα κατά τρόπο δυναμικής ασφά-
λισης με την αξιοποίηση των οπών εισαγωγής 
ήλων δυναμικής ασφάλισης που υπάρχουν στους 
περισσότερους ήλους. Με την εξαίρεση της εμφά-
νισης ατροφικών αλλοιώσεων στα προεγχειρητικά 
ακτινογραφήματα επικουρική εισαγωγή αυτολό-
γων οστικών μοσχευμάτων δε διενεργείται τουλά-
χιστον κατά την πρώτη προσπάθεια θεραπείας της 
ψευδάρθρωσης με αλλαγή του ήλου. Η ανοικτή 
εισαγωγή μοσχευμάτων παρόλα αυτά είναι ανα-
γκαία σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες μετά 
την αποτυχία της πρώτης. Παρόλο που οι συχνό-
τητες θεραπευτικής πώρωσης είναι μικρότερη από 
την αναφερόμενη αρχικώς, η αλλαγή του ενδομυ-
ελικού ήλου για την αντιμετώπιση ψευδάρθρω-
σης μηριαίου επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση και 
την απρόσκοπτη κινητικότητα των προσκειμένων 
αρθρώσεων, ενώ οι παραγόμενες συχνότητες πώ-
ρωσης είναι μεγαλύτερες από ότι είναι με λιγότε-
ρο επιθετικές τεχνικές όπως η δυναμοποίηση του 
ήλου. 

Ήλοι που προαπαιτούν διεύρυνση του μυελώ-
δους αυλού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σω-
στική διαδικασία κατά την αντιμετώπιση ψευδαρ-
θρώσεων μετά συμπιεστική οστεοσύνθεση κα-
ταγμάτων της μηριαίας διάφυσης (Wu και συν 
1999). Μετά την αφαίρεση της πλάκας επιλέγεται 
ήλος ανάλογης διαμέτρου και εισάγεται στον μυ-
ελώδη αυλό με το συνηθισμένο τρόπο. Θα πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα για την ακεραιότητα του 
εκ μαλακών μορίων φακέλου που περιβάλλει το 
κάταγμα μετά την αφαίρεση των υλικών με τρό-
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πο ώστε να επιτρέπεται η τοπική εναπόθεση των 
προϊόντων της διεύρυνσης.

Οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες 

Η οστεοσύνθεση με πλάκα συνήθως προσφέρει 
συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη δυ-
ναμοποίηση του ήλου και την αλλαγή του ήλου με 
παχύτερο. Η συμπιεστική οστεοσύνθεση προσφέ-
ρει αυξημένη μηχανική σταθερότητα προκειμένου 
για υπερτροφικές ψευδαρθρώσεις. Όταν πρόκειται 
για ολιγοτροφικές ή ατροφικές ψευδαρθρώσεις, 
η συμπιεστική οστεοσύνθεση μπορεί να συνδυα-
σθεί με οστικά μοσχεύματα προκειμένου να ενι-
σχυθεί τόσο μηχανικώς όσο και βιολογικώς το πε-
ριβάλλον της πώρωσης. Αν και η αντικατάσταση 
του ήλου μπορεί να αποτελέσει μέθοδο θεραπεί-
ας της ολιγοτροφικής και της ατροφικής ψευδάρ-
θρωσης κάποια από τα θεωρητικά πλεονεκτήμα-
τα της αξιοποίησης των κλειστών τεχνικών υπο-
χωρούν ιδιαιτέρως επί ασθενών όπου επικουρική 
εισαγωγή μοσχευμάτων είναι απαραίτητη για την 
ενίσχυση της τοπικής βιολογίας της περιοχής. Στις 
καταστάσεις αυτές ο χειρουργός πρέπει να σκέ-
πτεται τη δυνατότητα εφαρμογής της συμπιεστι-
κής οστεοσύνθεσης. Η ανοικτή συμπιεστική οστε-
οσύνθεση ενδείκνυται σε κάποιες κεντρικής και 
περιφερικής διαφυσιακής εντόπισης ψευδαρθρώ-
σεις. Οι κακώσεις αυτές είναι δύσκολο να αντιμε-
τωπισθούν με ενδομυελική ήλωση, επειδή εκεί δεν 
υπάρχει απευθείας επαφή του ενδομυελικού ήλου 
με τα τοιχώματα της κοιλότητας με αποτέλεσμα 
την ελαττωμένη σταθερότητα της όλης σύνθεσης. 
Η ανοικτή ανάταξη και η συμπιεστική οστεοσύν-
θεση διευκολύνει τη διόρθωση συνοδών παραμορ-
φώσεων, αντέχει μεγαλύτερες αξονικές και στρο-
φικές καταπονήσεις και επιτρέπει άσκηση άμεσης 
συμπίεσης στην εστία της ψευδάρθρωσης (Meyer 
και συν 2000). Η θεραπεία μιας ενεργού ή μικρής 
έντασης λοίμωξης διευκολύνεται από τη συμπιε-
στική οστεοσύνθεση επιτρέποντας τη χειρουργι-
κή αφαίρεση των απολυμάτων και της νεκροθή-
κης μέσω ανοικτών τεχνικών. 

Οι Bellabarba και συν (Bellabarba και συν 2000) 
αναφέρουν συχνότητα επίτευξης πώρωσης 91% σε 

τρεις μήνες σε 23 ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν 
με συμπιεστική οστεοσύνθεση για ψευδάρθρωση 
που προέκυψε μετά ενδομυελική ήλωση. Οι συγ-
γραφείς με την εφαρμογή συστήματα ήλων - πλα-
κών μηριαίων κονδύλων ΑΟ 95° τόσο για τις κε-
ντρικές όσο και τις περιφερικές διαφυσιακές ψευ-
δαρθρώσεις. Χρησιμοποιήθηκαν φαρδιές συμπιε-
στικές πλάκες δυναμικής συμπίεσης για τις ψευδαρ-
θρώσεις του μέσου τριτημορίου και δίνουν έμφα-
ση στη διατήρηση της ακεραιότητας των μαλακών 
μορίων. Η επικουρική εισαγωγή οστικών μοσχευ-
μάτων χρησιμοποιήθηκε για τις ατροφικές και επι-
λεκτικώς στις ολιγοτροφικές ψευδαρθρώσεις που 
δεικνύουν σημαντικό οστικό έλλειμμα ή μη βολική 
οστική αρχιτεκτονική που δεν επιτρέπει τη συμπίε-
ση χωρίς σημαντική βράχυνση. Οι ίδιοι συγγραφείς 
θεωρούν την τεχνική αυτή ιδεώδη, ιδιαιτέρως όταν 
συνυπάρχουν παραμορφώσεις. Οι Abdel-Aa και συν 
(Abdel-Aa και συν 2004) στη δική τους σειρά ανα-
φέρουν συχνότητα πώρωσης ψευδαρθρώσεων που 
αντιμετωπίσθηκαν με συμπιεστική οστεοσύνθεση 
της τάξης του 100%. Οι ψευδαρθρώσεις με σημαντι-
κή απομετάλλωση του σχηματιζόμενου πώρου που 
αντιμετωπίσθηκαν με πλάκα γεφύρωσης έχει ανα-
φερθεί ότι καταλήγουν σε συχνότητες πώρωσης της 
τάξης του 95 % και 98% σε 6 έως 12 μήνες (Cove και 
1997, Ring και συν 1997, Wolinsky και συν 1999). 
Η συμπιεστική οστεοσύνθεση συγκρινόμενη με την 
ενδομυελική ήλωση, εμφανίζει μεγαλύτερη συχνό-
τητα λοιμώξεων, μεγαλύτερη απώλεια αίματος κατά 
την επέμβαση αλλά και η περαιτέρω αποστέρηση 
της αιμάτωσης των οστών λόγω των αποκολλήσεων 
των μαλακών μορίων σε μια περιοχή που έχουν ήδη 
γίνει αποκολλήσεις (Cove και συν 1997, Ring και 
συν 1997, Ueng και συν 1997, Bellabarba και συν 
2000). Επιπροσθέτως, η συμπιεστική οστεοσύνθεση 
συχνά απαιτεί παρατεταμένη μετεγχειρητική αποφυ-
γή της φόρτισης ελαττώνοντας έτσι τα πλεονεκτή-
ματα της ευοδωτικής επίδρασης της μηχανικής φόρ-
τισης της εστίας της ψευδάρθρωσης και την αποκα-
τάσταση. Στη μελέτη των Abdel-Aa και συν (Abdel-
Aa και συν 2004) το 13 % των ασθενών χρειάσθηκε 
να υποστούν πλαστική τετρακεφάλου και αρθρολυ-
σία του γόνατος μετεγχειρητικώς λόγω τις σημαντι-
κής δυσκαμψίας ένα χρόνο μετά. 

Μια άλλη τεχνική που προτείνεται για την αντι-
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μετώπιση της ψευδάρθρωσης προϋποθέτει τη χρή-
ση συμπιεστικής πλάκας γύρω από έναν ήδη εισηγ-
μένο ενδομυελικό ήλο. Σε τρεις αναδρομικές μελέ-
τες αντιμετώπισης ψευδάρθρωσης του μηριαίου που 
αντιμετωπίσθηκαν με αυτή την τεχνική αναφέρθη-
κε πώρωση της τάξης του 100% κατά μέσο όρο επτά 
μήνες μετεγχειρητικώς (Ueng και 1997, Ueng και 
Shih 1998). Αυτή η μέθοδος συνδυάζει τα πλεονε-
κτήματα της ενδομυελικής ήλωσης που είναι κυρί-
ως η άμεση φόρτιση, με τα πλεονεκτήματα της συ-
μπιεστικής οστεοσύνθεσης που είναι η δυνατότη-
τα άσκησης διακαταγματικής συμπίεσης και προ-
σφέρει περισσότερη σταθερότητα κατά τα όρια της 
μεταφυσιακής και διαφυσιακής περιοχής των μα-
κρών οστών. Εάν είναι επιθυμητό, εισάγονται και 
αυτόλογα οστικά μοσχεύματα διαμέσου της ίδιας 
χειρουργικής προσπέλασης. Δεν έχουμε επαρκή 
εμπειρία δεδομένου του ότι εφαρμόσαμε την τεχνι-
κή σε ένα μόνο ασθενή περισσότερο από διαίσθη-
ση και λιγότερο ως συνέπεια συγκεκριμένου προ-
εγχειρητικού σχεδιασμού. Παρόλα αυτά, το πλεο-
νέκτημα της συντομότερης φόρτισης συνδυαζόμε-
νο με τα πλεονεκτήματα της συμπιεστικής οστεο-
σύνθεσης κάνουν την τεχνική ελκυστική κάτω από 
συγκεκριμένες καταστάσεις. Πολλοί συγγραφείς 
πρωτοπόροι των σύγχρονων ενδομυελικών ηλώσε-
ων (Kempf και συν 1986) θέτουν ως πρώτη ένδει-
ξη για τη συμπιεστική οστεοσύνθεση την αντιμετώ-
πιση των ψευδαρθρώσεων των ορίων της διαφυσια-
κής προς τη μεταφυσιακή περιοχή, όταν απαιτείται 
ανοιχτή διενέργεια χειρουργικού καθαρισμού μολυ-
σμένου οστού ή όταν είναι απαραίτητη η εισαγωγή 
οστικών μοσχευμάτων. Παρόλη τη μεγάλη συχνό-
τητα επίτευξης πώρωσης, η συμπιεστική οστεοσύν-
θεση απαιτεί μεγάλες προσπελάσεις και σχετίζεται 
με μεγάλη περιεγχειρητική νοσηρότητα. Σημαντι-
κές προϋποθέσεις για τη διενέργεια συμπιεστικής 
οστεοσύνθεσης αποτελούν ο ενδελεχής χειρουρ-
γικός καθαρισμός, οι περιορισμένες αποκολλήσεις 
και, όταν είναι δυνατή, η άσκηση επαρκούς συμπί-
εσης κατά την εστία της ψευδάρθρωσης. 

Εξωτερική οστεοσύνθεση
 
Η εξωτερική οστεοσύνθεση έχει επίσης δοκι-

μασθεί στην αντιμετώπιση των ψευδαρθρώσε-
ων ιδιαιτέρως των σηπτικών της μηριαίας διάφυ-
σης. Η χρήση της τεχνικής του Ilizarov έχει πε-
ριγραφεί σε μικρές σειρές περιπτώσεων ασθε-
νών με άσηπτες ψευδαρθρώσεις (Brinker και 
O’Connor 2003, Patil και Montgomery 2006). Οι 
μικροί αριθμοί ασθενών δείχνουν ότι αυτές οι τε-
χνικές χρησιμοποιούνται λιγότερο από τη δυνα-
μοποίηση του ήλου, την αντικατάσταση του ήλου 
και τη συμπιεστική οστεοσύνθεση. Η διαδοχι-
κή άσκηση συμπίεσης και διάτασης (accordion) 
με χρήση ετεροπλεύρων πλαισίων σταθεροποι-
ητών βελονών και σταθεροποιητών διατεταμέ-
νων Kirschner έχουν περιγραφεί ως επαρκή για 
την παροχή μηχανικών ερεθισμάτων που ευοδώ-
νουν την πώρωση (Inan και συν 2005, Ασσάντης 
και συν 2008). Παρόλα αυτά, το άλγος που εκλύε-
ται κατά την εφαρμογή των μεθόδων και επιπλο-
κές που σχετίζονται με την εισαγωγή των βελο-
νών όπως είναι οι λοιμώξεις που αφορούν στις 
διόδους του τελικού και συγκεκριμένα η οστεο-
μυελίτιδα, η σηπτική αρθρίτιδα όταν αυτή αφορά 
σε κατάγματα πλησίον αρθρώσεων και η θραύ-
ση των βελονών αποτελούν σημαντικούς περιο-
ρισμούς της μεθόδου. Η συνθετότητα και τα συ-
νοδά μεγάλα κόστη που προϋποθέτει η εφαρμο-
γή αυτών των τεχνικών θέτουν αμέσως την έν-
δειξη εφαρμογής τους σε τριτοβάθμια κέντρα με 
ειδικώς εκπαιδευμένους Ορθοπαιδικούς στην 
εφαρμογή τους (Patil και Montgomery 2006). Η 
προσφυγή στην εξωτερική οστεοσύνθεση για τη 
θεραπεία καταγμάτων με συνοδές εκτεταμένες 
κακώσεις μαλακών μορίων αποτελεί ελκυστική 
προϋπόθεση εφαρμογής της μεθόδου (εικ. 7). 

Επικουρικά στοιχεία θεραπείας
 
Επιπρόσθετα στοιχεία θεραπευτικής αντιμετώ-

πισης των ψευδαρθρώσεων έχουν χρησιμοποιηθεί 
μεμονωμένα ή σε πιο συχνά σε συνδυασμό με άλ-
λες μεθόδους σκελετικής σταθεροποίησης που πε-
ριγράφηκαν νωρίτερα. Αυτές περιλαμβάνουν την 
ηλεκτρική διέγερση, την οστική μεταμόσχευση και 
τη χρήση υποκαταστάτων των οστικών μοσχευμά-
των και την εφαρμογή των νεοτέρων βιολογικών 
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υποθεμάτων, όπως είναι οι οστικές μορφογενετι-
κές πρωτεΐνες.. 

 Το κύριο πλεονέκτημα της ηλεκτρικής δι-
έγερσης ως επικουρικής θεραπείας είναι ο μικρός 
κίνδυνος. Για το σκοπό αυτό, πολλοί την επιλέγουν 
ως μέθοδο αντιμετώπισης δύσκολων ψευδαρθρώ-
σεων σε συνδυασμό με ενδομυελική ήλωση ή συ-
μπιεστική οστεοσύνθεση με πλάκα. Η ηλεκτρική 
διέγερση ως αποκλειστική μέθοδος αντιμετώπισης 
για την ψευδάρθρωση της κνήμης έχει αποφέρει 
καλά αποτελέσματα αλλά υπάρχουν λίγα δεδομέ-
να για το μηριαίο (Barker και συν 1984, Sharrard 
1990). Πάντως σπανίως χρησιμοποιείται μόνη 
της ως μέθοδος. Οι διάφορες αντενδείξεις για 
την εφαρμογή ηλεκτρικής διέγερσης περιλαμβά-
νουν την παρουσία οστικού χάσματος κατά την 
εστία της ψευδάρθρωσης, και τη σημαντική απο-
στέρηση της αγγείωσης από τα οστικά πέρατα. 

Τα αυτογενές οστούν, τα αλλομοσχεύματα, το 
αναρρόφημα οστικού μυελού, οι οστικές μορφο-
γενετικές πρωτεΐνες και, συνακόλουθα, οι συνδυ-
ασμοί αυτών μπορούν να εισαχθούν στην εστία 
της ψευδάρθρωσης ως μεμονωμένες διαδικασί-
ες. Τα αποτελέσματα της άσηπτης ψευδάρθρω-
σης του μηριαίου που αντιμετωπίσθηκαν με οστι-
κή μεταμόσχευση ως περιστασιακή και ανοικτή 
επέμβαση δεν έχει να επιδείξει καλύτερα αποτε-
λέσματα από ότι η αντικατάσταση του ήλου αν 
και δεν υπάρχει εμπειρία από τη σύγκριση των 
δύο (Wu και Chen 1997). Πιο συχνά χρησιμοποι-
ούνται ως επικουρικά στοιχεία μαζί με την αντι-
κατάσταση του ήλου και τις διάφορες τεχνικές 
της οστεοσύνθεσης με πλάκα. Επιλέγουμε ένα 
από τα επικουρικά αυτά βοηθήματα προκειμέ-
νου για ασθενείς με επανειλημμένες ανταλλα-
γές ενδομυελικών ήλων ή όταν χρησιμοποιεί-
ται η οστεοσύνθεση με πλάκα και δεν μπορεί να 
ασκηθεί επαρκής συμπίεση κατά την εστία της 
ψευδάρθρωσης. 

Οι οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες (ΒMP) 
έχουν μελετηθεί επαρκώς σε πειραματικά μο-
ντέλα επί ζώων σε προοπτικού χαρακτήρα κα-
λής τυχαιοποίησης μελέτες ως μέθοδος εκλογής 
αντιμετώπισης της απομεταλλωτικής ψευδάρ-
θρωσης της κνημιαίας διάφυσης (Friedlaender 
και συν 2001, Einhorn 2003). Στη μια από τις δύο 

μελέτες (Friedlaender και συν 2001), επί ασθενών 
με ψευδάρθρωση της κνήμης τα αποτελέσματα 
έχουν τυχαιοποιηθεί για τη χρήση ανασυνδυ-
ασμένης ανθρώπινης μορφογενετικής πρωτεΐ-
νης (rhBMP-2) (Canadian Orthopaedic Trauma 
Society 2003) σε σύγκριση με αυτογενή οστικά 
μοσχεύματα ως επικουρική θεραπεία με ενδο-
μυελική ήλωση. Η επάρκεια της rhBMP-2 απο-
δείχθηκε ότι ήταν παραπλήσια με τα αυτογε-
νή οστικά μοσχεύματα της μελέτης (81% πώ-
ρωση με την rhBMP-2 έναντι 85% με μόσχευ-
μα P = 0.524). Η FDΑ ενέκρινε μια ανθρωπιστι-
κή μορφή εισαγωγής της rhBMP-2 ως επικουρι-
κής θεραπείας σε ψευδαρθρώσεις, όπου η χρήση 
αλλομοσχευμάτων δεν είναι δυνατή ενώ οι άλ-
λες εναλλακτικές μορφές επικουρικής θεραπείας 
έχουν αποτύχει (Alt και συν 2007). Παρόλα αυτά 
η επάρκεια της θεραπείας δεν έχει επαρκώς μελε-
τηθεί για το μηριαίο. Επιπλέον η εμφάνιση ακα-
τέργαστου ογκώδους οστικού πώρου και τα δυ-
ναμικά επούλωσης που καταδείχθηκαν σε πειρα-
ματικά μοντέλα επί ζώων δεν έχουν επί του παρό-
ντος αποδειχθεί τόσο εντυπωσιακά όσο κατά την 
αξιολόγηση της πώρωσης των καταγμάτων των 
μακρών οστών επί των ανθρώπων (Friedlander 
και συν 2001, Einhorn 2003).

Συμπεράσματα 

Παρόλο που η αντιμετώπιση των καταγμάτων 
της διάφυσης του μηριαίου με τις καθιερωμένες 
μεθόδους έχει ένα από τα πιο προβλεπόμενα καλά 
αποτελέσματα στην Ορθοπαιδική, με συχνότητες 
πώρωσης που κυμαίνονται από 90 έως 100% στις 
περισσότερες σειρές η καθυστερημένη πώρωση/
ψευδάρθρωση εξακολουθεί να αποτελεί μείζον θε-
ραπευτικό πρόβλημα. Όταν ένα κάταγμα της μη-
ριαίας μετάφυσης/διάφυσης αποτύχει να πωρω-
θεί, καθίσταται πρόβλημα τόσο για το χειρουργό 
όσο κυρίως για τον ασθενή και το περιβάλλον του. 
Η προσεκτική λήψη του ιστορικού, η κλινική εξέ-
ταση και η ακτινολογική αξιολόγηση θα επιβεβαι-
ώσει τη διάγνωση της καθυστερημένης πώρωσης 
ή/και της εγκατεστημένης ψευδάρθρωσης, ενέρ-
γειες απαραίτητες για το σχεδιασμό της θεραπευ-
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τικής της αντιμετώπισης. Ιδιαίτερη σημασία πρέ-
πει να δίνεται στους τροποποιήσιμους προδιαθε-
σικούς παράγοντες κινδύνους όπως είναι η κατά-
σταση θρέψης, η χρήση καπνού και οι συνοδές 
συστηματικές καταστάσεις. Οι θεραπευτικές επι-
λογές εξατομικεύονται με βάση τόσο τον ασθενή 
όσο και τα χαρακτηριστικά του κατάγματος από 
το οποίο προέκυψε και γενικώς η φύση της κά-
κωσης προκειμένου να επιτευχθεί οστέινη πώρω-
ση, διόρθωση των παραμορφώσεων, εκρίζωση της 
λοίμωξης, αποφυγή άλλων επιπλοκών και βελτι-
στοποίηση της μυϊκής ισχύος και της αποκατάστα-
σης του ατόμου.   

Abstract

Delayed union and nonunion o� �e�oral �rac�nion o� �e�oral �rac�
tures, predisposing �actors and treat�ent op�
tions 

Long Experience �ro� the practice in a Gen�
eral Hospital

Ioannis St. Bischiniotis, Georgios Maliongas, 
Vassilios Assantis Eleni Balabanidou, Petros 
Mikale�. 

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece. 
Kozani General Hospital – “Ma�atseion”

Objective of this retrospective study is to show 
that despite advances in fixation techniques, and 
healing adjuncts, femoral nonunion is a signifi-
cant problem. Femoral fractures fail to unite be-
cause of soft tissue damage, inadequate fixation, 
and patient’s comorbidities.

Patients and Methods. From 1986 to 2008, 200 
patients with 210 femoral diaphyseal-metaphyse-
al fractures of were admitted on polytrauma pa-
tients. They were 74 medullary nailed fractures, 57 
open reduced and plated and 30 externally fixed 
because of soft tissue damage. All these fractures 
were managed in emergency basis since more than 
50% were open ones. In 20 fractures vascular in-

juries coexisted. Delayed union or nonunion was 
established in 23 patients with 24 fractures (11.5 
%). They were supracondylar/lower metaphyseal 
(four patients/ five nonunions)-open reduction de-
formity correction compression plating and bone 
grafting, diaphyseal in unsuccessful compression 
plating (three patients/ three nonunions)-implant 
removal and interlocking nailing with reaming, 
subtrochanteric/upper metaphyseal (four patients/ 
four nonunions)-refixation and bone grafting 
three patients/ three nonunions and compression 
distraction cycles by an external fixation device 
in one and so in externally fixed (six patients/ 
six nonunions) while in one open reduction and 
plating was undertaken. In two medullary fixed 
(two patients one with superficial femoral artery 
rupture/two nonunions) exchange nailing, a plate 
augmentation of a medullary fixation and nail dy-
namization were performed. 

Results. Union was achieved in first effort and 
patients and rehabilitated.

Conclusion. Plate osteosynthesis, exchange nail-
ing, medullary nail dynamization, plate augmen-
tation in medullary nailed fracture and compres-
sion distraction cycles applied over a hypertrophic 
nonunion site can promote osseous union. A re-
view of the potential risk factors and treatment 
alternatives should provide insight into the aetiol-
ogy and treatment of femoral nonunion.

Key words:  Femoral delayed union/nonunion, 
Nail dynamization, Exchange nail-
ing, Distraction compression cycles, 
Open compression replating and 
bone grafting, Medullary nail plate 
augmentation  
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 Περίληψη

 Ο κάθετος αστράγαλος αποτελεί μια ιδιαίτερα σπάνια διαμαρ-
τία του άκρου ποδός. Χαρακτηρίζεται από δύσκαμπτη βλαισότη-
τα του ποδιού, με υψηλή θέση της πτέρνας, με προπέτεια της κε-
φαλής του αστραγάλου στο έσω χείλος του ποδιού και ραχιαία πα-
ρεκτόπιση του πρόσθιου ποδός.

 Παρουσιάζουμε μια σειρά οκτώ παιδιών με κάθετο αστράγαλο. 
Σε τρία από αυτά η πάθηση αφορούσε και στα δύο πόδια, με συ-
νολικό αριθμό παθολογικών ποδιών τα ένδεκα. Η επικράτηση του 
άρρενος φύλου ήταν μεγάλη με επτά άρρενες και μόλις ένα θήλυ. 
Σε δύο ασθενείς υπήρχε ραιβοιπποποδία στο ένα πόδι και κάθετος 
αστράγαλος στο άλλο.

 Σε αυτά, πέντε παιδιά ήταν φυσιολογικά, οι δύο είχαν αρθρο-
γρύπωση και ένας ασθενής αδιάγνωστη μυοπαθητική προσβολή. 

 Η ακτινολογική εξέταση εμφανίζει την κάθετη θέση του αστρα-
γάλου, με γωνία πτέρνης-αστραγάλου, σε πλάγια λήψη, μεγαλύ-
τερη από 50ο. Υπάρχει πελματιαία απόκλιση της πτέρνας, ραχιαία 
παρεκτόπιση του πρόσθιου ποδός. Το σκαφοειδές ευρίσκεται στην 
ραχιαία επιφάνεια του αστραγάλου.

 Όλοι οι ασθενείς, πλην ενός, αντιμετωπίσθηκαν εγχειρητικά. 
Χρησιμοποιήθηκε οπίσθια τομή για τη διόρθωση του αστραγάλου 
και της πτέρνας και έσω τομή για τη διόρθωση του σκαφοειδούς. 
Σε όλα τα παιδιά έγινε επιμήκυνση αχιλλείου και διάνοιξη του θυ-
λάκου της ποδοκνημικής και υπαστραγαλικής για την ανάταξη 
του αστραγάλου. Εγινε επιμήκυνση του πρόσθιου κνημιαίου, των 
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εκτεινόντων και των περονιαίων. Ιδιαίτερη προσο-
χή δόθηκε στην ανάταξη του σκαφοειδούς με διά-
νοιξη του ραχιαίου θυλακικού συστήματος. 

Η ανάταξη συγκρατείτο με βελόνη Kirschner. Η 
επέμβαση γινόταν σε ένα χρόνο. Ακολουθούσε ακι-
νητοποίηση σε γύψινο νάρθηκα για έξι εβδομάδες.

 Η παρακολούθηση των παιδιών κυμαίνεται από 
1-7 έτη. Σε όλα τα παιδιά επιτεύχθηκε καλή πελ-
ματιαία στήριξη. Ο ακτινολογικός έλεγχος έδει-
ξε ικανοποιητική  διόρθωση της γωνίας πτέρνας 
-αστραγάλου. Ένας ασθενής υποτροπίασε και δι-
ορθώθηκε εκ νέου η θέση του σκαφοειδούς. Η κι-
νητικότητα των ποδιών είναι περιορισμένη κυρίως 
στην υπαστραγαλική άρθρωση. Τα αποτελέσματα 
αυτά, θεωρούνται ικανοποιητικά, με δεδομένο τη 
μεγάλη παραμόρφωση των άκρων. 

 Ο κάθετος αστράγαλος αποτελεί σπάνια παρα-
μόρφωση του ποδιού με σημαντική δυσχέρεια στην 
αντιμετώπισή του. Ο κύριος στόχος είναι η δημι-
ουργία ικανοποιητικής πελματιαίας στήριξης που 
να επιτρέπει τη λειτουργικότητα του παιδιού. Βελ-
τιώνεται σημαντικά η πελματιαία στήριξη του πο-
διού αλλά με περιορισμένη κινητικότητα της υπα-
στραγαλικής άρθρωσης.

Εισαγωγή

 Ο κάθετος αστράγαλος είναι μια σπάνια συγ-
γενής διαμαρτία του άκρου ποδός. Χαρακτηρί-
ζεται από δύσκαμπτη βλαισότητα του ποδιού, με 
υψηλή θέση της πτέρνας, με προπέτεια της κεφα-
λής του αστραγάλου στο έσω χείλος του ποδιού, 
ραχιαία παρεκτόπιση του σκαφοειδούς και του 
πρόσθιου ποδός σε σχέση με τον οπίσθιο πόδα. 

 Η συχνότητα εμφάνισης του κάθετου αστρα-
γάλου, είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τη συ-
χνότητα εμφάνισης της ραιβοϊπποποδίας. Η πα-
ρουσία του κάθετου αστραγάλου επιβάλλει τον 
έλεγχο του παιδιού για την παρουσία βλάβης 
του ΚΝΣ, είτε του ανώτερου είτε του περιφερι-
κού κινητικού νευρώνα. Η αιτιολογική ταξινόμη-
ση της πάθησης γίνεται σύμφωνα με τη κατάταξη 
του Hamanishi, ανάλογα  με την υποκείμενη πά-
θηση, σε πέντε ομάδες. Σε βλάβες σχηματισμού 
του ΚΝΣ όπως η μηνιγγοκήλη, σε νευρομυικές 

παθήσεις όπως η αρθρογρύπωση, σε σύνδρομα  
δυσγενεσίας με συνοδές κρανιοπροσωπικές βλά-
βες ή πολυδακτυλίες, σε χρωματοσωμικές ανω-
μαλίες και σε ιδιοπαθή μορφή όπου δεν υπάρχει 
υποκείμενη νόσος (Harrold 1967, Coleman et al 
1970, Hamanishi 1984, Drennan 1995, Αναστα-
σόπουλος και Καρανίκας 2005).

Εμείς παρουσιάζουμε μια σειρά οκτώ παιδιών 
με κάθετο αστράγαλο. Αναφερόμαστε στην εικό-
να τους, την αντιμετώπισή τους και τα αποτελέ-
σματα της παρέμβασης για την σπάνια αυτή συγ-
γενή διαμαρτία.

Ασθενείς - Μέθοδος

Κατά τη διάρκεια των ετών 1997-2008 αντι-
μετωπίσαμε οκτώ παιδιά με κάθετο αστράγαλο. 
Από αυτά τα τρία είχαν αμφοτερόπλευρη προ-
σβολή, με σύνολο 11 πόδια με κάθετο αστράγα-
λο. Επρόκειτο για επτά αγόρια και ένα μόνο κο-
ρίτσι. Οι δύο ασθενείς είχαν αρθρογρύπωση ενώ 
ο ένας αδιευκρίνιστη μυοπαθητική προσβολή. Η 
ηλικία παραπομπής για την πρώτη εκτίμηση κυ-
μαινόταν από νεογνό έως τα τέσσερα έτη. Είναι 
ενδιαφέρον ότι μόνο ένα παιδί παραπέμφθηκε 
στη νεογνική ηλικία. Μάλιστα η προσοχή δόθηκε 
στο άλλο πόδι, λόγω της ύπαρξης ραιβοιπποπο-
δίας. Τα υπόλοιπα παιδιά ήταν από εννέα μηνών 
έως τεσσάρων ετών. 

 Σε δύο παιδιά, υπήρχε αρθρογρύπωση, με πολ-
λαπλά προβλήματα δυσκαμψίας και παραμόρ-
φωσης σε άλλες αρθρώσεις. Από αυτά, μία ασθε-
νής είχε ραιβοιπποποδία στο ένα πόδι και κάθε-
το αστράγαλο στο άλλο. Ο άλλος ασθενής είχε 
αμφοτερόπλευρη προσβολή κάθετου αστραγά-
λου, με ικανοποιητική πελματιαία στήριξη στο 
ένα πόδι, ενώ στο άλλο είχε σημαντική παραμόρ-
φωση. 

Ο τρίτος ασθενής είχε μυοπαθητική προσβο-
λή, που δεν κατέστη δυνατό μέχρι την ηλικία των 
τριών ετών να ταυτοποιηθεί ο τύπος της. Υπήρ-
χε αδυναμία ενεργητικής ορθοστάτησης του παι-
διού λόγω της μεγάλης παραμόρφωσης των πο-
διών του. 

Τα υπόλοιπα πέντε παιδιά ήταν φυσιολογικά. 
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Το ένα παιδί που παραπέμφθηκε από τη νεογνι-
κή ηλικία, είχε ραιβοιπποποδία στο ένα πόδι και 
κάθετο αστράγαλο στο άλλο πόδι. Από όλους 
τους ασθενείς,  ένας παραπέμφθηκε αφού είχε 
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αλλαχού, σε 
ηλικία τριών μηνών, στο έσω τμήμα του ποδιού, 
χωρίς βελτίωση της εικόνας του.

Σε όλους τους ασθενείς έγινε επιμελής νευρο-
λογικός έλεγχος και οι τέσσερις από τους πέντε 
με ιδιοπαθή κάθετο αστράγαλο, υποβλήθηκαν σε 
μαγνητική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης. 
Τα ευρήματα ήταν φυσιολογικά.

 Η κλινική εικόνα του ποδιού είναι χαρακτη-
ριστική με την ύπαρξη σημαντικής βλαισότητας 
του ποδιού. Η πτέρνα έχει υψηλή θέση και ψη-
λαφάται το κενό από την απουσία του οστού στα 
μαλακά μόρια, όπου θα υπήρχε η πτέρνα. 

 Υπήρχε προπέτεια στο έσω χείλος του ποδιού, 
με την ψηλαφητή κεφαλή του αστραγάλου να 
προβάλλει στο έσω τμήμα του ποδιού. Ο πρόσθι-
ος πόδας, στο ύψος του σκαφοειδούς έχει ραχι-
αία θέση σε σχέση με τον οπίσθιο πόδα. Υπάρχει 
εικόνα βράχυνσης των περονιαίων, εμφανής σε 
προσπάθεια να επιτευχθεί ραιβότητα του ποδιού. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν η δυσκαμψία του 
ποδιού, με περιορισμένη κινητικότητα της ποδο-
κνημικής και κυρίως της υπαστραγαλικής. 

Σε ένα ασθενή η μορφολογία του ποδιού είχε 
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χαρακτηρισθεί σαν πλατυποδία και υποβαλλό-
ταν σε θεραπεία με ειδικά διαμορφωμένα πέλ-
ματα, έως την ηλικία των τεσσάρων ετών, χωρίς 
να υπάρχει καμία αλλαγή στο σχήμα του ποδιού. 
Υπήρχε αδυναμία σχηματισμού ποδικής καμάρας 
στη στήριξη στις μύτες των ποδιών. 

 Ο ακτινολογικός έλεγχος στην πλάγια λήψη 
είχε παθογνωμονική εικόνα για τη θέση των 
οστών του ποδιού. Η θέση του αστραγάλου ήταν 
κάθετη σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Η γω-
νία πτέρνας - αστραγάλου, σε πλάγια λήψη, κυ-
μαινόταν από 52-670. Η φυσιολογική γωνία του 
επιμήκη άξονα πτέρνας αστραγάλου, σε πλάγια 
λήψη, είναι 20-400. Γωνία με μικρότερη τιμή από 
200 εμφανίζεται στην ραιβοιπποποδία, ενώ με με-
γαλύτερη από 500 ανήκει στην ομάδα του κάθε-
του αστραγάλου. 

Η πλάγια λήψη λαμβάνεται σε θέση μέγιστης 
πελματιαίας κάμψης, ώστε να φαίνεται η απουσία 
ανάταξης του αστραγάλου.

Η γωνία μεταξύ του επιμήκη άξονα του αστρα-
γάλου με το πρώτο μετατάρσιο είχε τιμή από 
21-340, με φυσιολογική τιμή 0-100, στην πλάγια 
λήψη. 

Υπήρχε πελματιαία κάμψη της πτέρνας, εμφα-
νής στους έξι ασθενείς. Το σκαφοειδές και ο πρό-
σθιος πόδας, ήταν ραχιαία, σε θέση, άρθρωσης με 
τον αυχένα του αστραγάλου. Δεν υπήρχαν πα-
θολογικά ευρήματα από την ποδοκνημική (όπως 
άρθρωση μπάλας - κυπελλίου) ενώ και οι πυρή-
νες οστέωσης είχαν φυσιολογική διαμόρφωση.  Η 
ακτινολογική εκτίμηση στην πλάγια λήψη θεω-
ρήθηκε καθοριστική και αξιόπιστη και δεν έγιναν 
μετρήσεις στις μετωπιαίες λήψεις.

 Η αντιμετώπιση των παιδιών ήταν, κατά κύριο 
λόγο, εγχειρητική. Στο ένα παιδί, που ήλθε στην 
ηλικία των τεσσάρων ετών, υπήρχε ικανοποιητι-
κή πελματιαία στήριξη του ποδιού, και είχε πλή-
ρεις δραστηριότητες, μετέχοντας σε αθλοπαιδιές. 
Αποφασίσθηκε να παραμείνει ως έχει, με κριτήριο 
την καλή λειτουργικότητα των ποδιών του. Την 
ίδια απόφαση πήραμε για το ένα πόδι στο αγόρι 
με αρθρογρύπωση, με αμφοτερόπλευρη προσβο-
λή, όπου η παραμόρφωση ήταν σημαντική στο 
ένα πόδι, ενώ στο άλλο είχε ικανοποιητική πελ-
ματιαία στήριξη.

Συνολικά αντιμετωπίσθηκαν εγχειρητικά επτά 
παιδιά, με οκτώ πόδια με κάθετο αστράγαλο. Στο 
παιδί με αμφοτερόπλευρη προσβολή όπου έγι-
νε άμφω χειρουργική επέμβαση, η διόρθωση έγι-
νε σε διαφορετική χειρουργική συνεδρία για κάθε 
πόδι, με διαφορά δέκα ημερών.

 Η χειρουργική διόρθωση ήταν ιδιαίτερα απαι-
τητική. Χρησιμοποιήθηκαν δύο τομές, οπίσθια 
τομή και έσω τομή. Ο στόχος ήταν η πλήρης κατά 
το δυνατόν ανάταξη του αστραγάλου, η ανάτα-
ξη του σκαφοειδούς, με διόρθωση των υπολοίπων 
παραμορφώσεων.  Έγινε επιμήκυνση αχιλλείου, 
διάνοιξη του θυλάκου της υπαστραγαλικής και 
ποδοκνημικής με την οπίσθια τομή, απελευθέρω-
ση του αστραγάλου. Η διάνοιξη του έξω πλάγι-
ου συνδέσμου (πτέρνα - έξω σφυρό και αστράγα-
λος - έξω σφυρό) διευκόλυνε σημαντικά την ανά-
ταξη του αστραγάλου. Με την ίδια τομή έγινε διά-
νοιξη του ελύτρου των περονιαίων και επιμήκυν-
σή τους.

Με την έσω τομή έγινε επιμήκυνση πρόσθι-
ου κνημιαίου και των εκτεινόντων, διάνοιξη της 
αστραγαλοσκαφοειδούς, ανάταξη του σκαφοει-
δούς στην κεφαλή του αστραγάλου. Η διάνοιξη 
έγινε στο ραχιαίο τμήμα της άρθρωσης. Το πλεο-
νέκτημα  της χρήσης των δύο τομών είναι η καλύ-
τερη δυνατή ανάταξη του αστραγάλου. Δεν έγι-
νε μεταφορά του πρόσθιου κνημιαίου. Χαρακτη-
ριστικό εύρημα ήταν η ευρεία πρόσφυση του πρό-
σθιου κνημιαίου στο σκαφοειδές και το σφηνοει-
δές.  Αντίστοιχο εύρημα με ευρεία κατάφυση στο 
σκαφοειδές βρήκαμε και για τον οπίσθιο κνημι-
αίο, χωρίς όμως να χρειασθεί παρέμβαση στον 
οπίσθιο κνημιαίο.

 Έγινε σταθεροποίηση του αστραγάλου και του 
σκαφοειδούς με τη χρήση βελονών Kirschner. 
Σταθεροποίηση του αστραγάλου με την πτέρνα 
και την κνήμη με μία ή δύο βελόνες που εισέρχο-
ντο από το πέλμα, με άμεση όραση για την ανάτα-
ξη και μετά τοποθέτηση βελόνης μεταξύ αστρα-
γάλου και σκαφοειδούς για τη συγκράτηση της 
ανάταξης αυτών, επίσης με άμεση όραση για τη 
διατήρηση της ανάταξης.

Τις βελόνες διατηρούσαμε για δύο εβδομάδες, 
οπότε γινόταν αλλαγή του τραύματος και εφαρ-
μογή νέου ΓΕ, με συνολική ακινητοποίηση του 
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ποδιού για έξι εβδομάδες.
 Η μετεγχειρητική πορεία εξελίχθηκε ικανοποι-

ητικά. Δεν είχαμε προβλήματα δερματικής νέκρω-
σης ούτε προβλήματα από φλεγμονή.

Μετά την αφαίρεση του ΓΕ, διατηρούσαμε το 
πόδι σε νυκτερινό νάρθηκα για διάστημα έξι μη-
νών. Η κινητοποίηση των παιδιών άρχιζε με στα-
διακή φόρτιση, με οδηγίες για τη στήριξη και κι-
νητοποίηση προς τους γονείς και τους φυσιοθε-
ραπευτές. Η κατάλληλη φόρτιση με σωστή φυσι-
οθεραπεία είναι ουσιαστικός παράγοντας για την 
κινητοποίηση των παιδιών με παραμορφώσεις 
στα άκρα τους. 

Αποτελέσματα

Η παρακολούθηση των παιδιών αυτών κυμαί-
νεται από ένα έως οκτώ χρόνια. Η αξιολόγησή 
τους γίνεται με βάση τη μορφολογία του ποδιού, 
την κινητικότητα του ποδιού και την ακτινολογι-
κή εξέταση. 

Το σχήμα των χειρουργηθέντων ποδιών παρου-
σίασε μεγάλη βελτίωση. Επιτεύχθηκε καλή πελ-
ματιαία στήριξη, με επαφή της πτέρνας στο έδα-
φος, με βελτίωση της προπέτειας του έσω χείλους 
του ποδιού. 

Δεν υπήρξε όμως αντίστοιχη σημαντική βελτί-
ωση της κινητικότητος της υπαστραγαλικής. Η 
ραχιαία και πελματιαία έκταση και κάμψη αντί-
στοιχα γινόταν κύρια στην ποδοκνημική. Σε κα-
νένα ασθενή δεν υπήρξε υπερδιόρθωση σε ραι-
βότητα της πτέρνας, ενώ η θέση της πτέρνας σε 
όλα τα παιδιά κρίθηκε ικανοποιητική όσον αφορά 
στην μικρή παραμένουσα βλαισότητα.

 Σε ένα μόνο παιδί παράμεινε προπέτεια στο 
έσω χείλος του ποδιού, παρά τη μεγάλη διόρθωση 
της συνολικής θέσης του άκρου ποδός. Στο παιδί 
αυτό έγινε νέα επέμβαση, δύο έτη αργότερα, με 
διόρθωση της θέσης του σκαφοειδούς σε σχέση 
με τον αστράγαλο με έσω τομή, που βελτίωσε ση-
μαντικά την εικόνα της στήριξης. 

Η συνολική κινητική βελτίωση των παιδιών με 
παθολογικό υπόστρωμα ήταν εντυπωσιακή. Μετά 
την επίτευξη καλής πελματιαίας στήριξης του πο-
διού, στο παιδί με τη μυοπαθητική προσβολή, επι-

τεύχθηκε αυτόνομη ενεργητική ορθοστάτηση και 
σε έξι μήνες έκανε τα πρώτα ανεξάρτητα βήματα, 
σε ηλικία πέντε ετών. Αντίστοιχη ήταν η κινητική 
βελτίωση στα δύο παιδιά με αρθρογρύπωση, όπου 
σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις στο ισχίο και 
τα γόνατα, έχουν αυτόνομη βάδιση.

Στους υπόλοιπους ασθενείς η κινητική εξέλιξη 
είναι φυσιολογική. Έχουν όλοι ευχερή βάδιση, χω-
ρίς πόνο, χωρίς ύπαρξη επώδυνων υπερκερατώ-
σεων στο πόδι. Δεν υπάρχουν προβλήματα στην 
επιλογή και χρήση υποδημάτων.

 Η ακτινολογική εξέταση των παιδιών μετά την 
επέμβαση έδειξε ικανοποιητικό βαθμό βελτίωσης 
της γωνίας πτέρνας-αστραγάλου και διόρθωσης 
της θέσης του σκαφοειδούς. Σε πέντε πόδια στην 
πλάγια λήψη, η γωνία πτέρνας αστραγάλου είναι 
μικρότερη από 350 (24-35) ενώ στα άλλα τρία πό-
δια είναι μικρότερη από 450 (38-450).

Συζήτηση

Ο κάθετος αστράγαλος αποτελεί ιδιαίτερα σπά-
νια παραμόρφωση του ποδιού. Αναφέρεται η συ-
χνότητα ενός ανά 10.000 γεννήσεις. Οι Osmond 
Clarke (1956) σε παλαιότερη περιγραφή της πά-
θησης περιγράφουν συχνότητα μίας περίπτω-
σης κάθετου αστραγάλου ανά 120 περιπτώσεις με 
ραιβοιπποποδία. Στη δική μας σειρά παιδιών με 
ραιβοιπποποδία στον αντίστοιχο χρόνο, με ανα-
φορά σε περισσότερες από 250 περιπτώσεις ραι-
βοιπποποδίας, η συχνότητα κάθετου αστραγάλου 
είναι μεγαλύτερη (4 ανά 120).

Η πάθηση θεωρείται ότι αφορά κύρια στα αγό-
ρια, όπως και η ραιβοιπποποδία. Στη δική μας σει-
ρά ήταν επτά αγόρια προς ένα κορίτσι. Οι σειρές 
των Ogata et al (1979)  και  Jacobsen and Crawford 
(1983), αναφέρουν ίσο αριθμό αγοριών και κορι-
τσιών.

 Η παρουσία κάθετου αστραγάλου συνδυάζεται 
με νευρομυικές διαταραχές, σε ποσοστό που ανε-
βαίνει έως 70%, στη βιβλιογραφία. Στη δική μας 
σειρά είναι μικρότερο από το 50% (οι τρεις από 
τους οκτώ ασθενείς).  

 Η παρουσία κάθετου αστραγάλου πάντοτε 
εγείρει την έρευνα για πιθανή μυελοδυσπλασία 
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Εικόνα Β

1.   Κλινική εικόνα αμφοτερόπλευρης προσβολής κάθετου αστραγάλου.
2 ,3.  Η ακτινολογική εικόνα του δεξιού και αριστερού ποδιού.
4.    Η διόρθωση του ποδιού και η σταθεροποίηση με βελόνες.

5,6.  Η εικόνα των ποδιών έξι μήνες μετά την επέμβαση.
 7.    Η ακτινολογική εικόνα της διόρθωσης των ποδιών.

7

6
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ή άλλη νευρομυική διαταραχή. Αναφέρεται αυ-
ξημένη συχνότητα σε αρθρογρύπωση, όπως ήταν 
δύο από τους ασθενείς μας. Στην αρθρογρυπωτι-
κή προσβολή, η δυσκαμψία του ποδιού είναι αυ-
ξημένη (Λαλιώτης και συν 2006). Δεν είχαμε πε-
ριπτώσεις κάθετου αστραγάλου στην ομάδα των 
παιδιών με μηνιγγοκήλη ή εγκεφαλική παράλυση. 
Ποικιλία γενετικών συνδρόμων όπως τρισωμίες, 
σύνδρομα όπως Freeman Sheldon, Smith Lemli 
Opitz, σχετίζονται με την εμφάνιση του κάθε-
του αστραγάλου. Αντίστοιχη πρόσφατη περιγρα-
φή υπάρχει στη βιβλιογραφία  από Μαρκέα και 
συν(2007) με εμφάνιση κάθετου αστραγάλου σε 
παιδί με χρωμοσωμιακή ανωμαλία

 Η κλινική εικόνα του ποδιού είναι χαρακτη-
ριστική. Υπάρχει δύσκαμπτη βλαισότητα και πα-
ραμόρφωση του σχήματος του ποδιού. Έχει προ-
βολή του αστραγάλου στο έσω τμήμα του πο-
διού και  ραχιαία παρεκτόπιση του σκαφοειδούς 
σε σχέση με τον αστράγαλο. (Coleman et al 1970, 
Duncan and Fixsen 1999, Αναστασόπουλος και 
Καρανίκας 2005).

Η ακτινολογική εικόνα επιβεβαιώνει τη διάγνω-
ση. Η λήψη ακτινογραφιών σε μέγιστη πελματι-
αία κάμψη και μέγιστη ραχιαία έκταση δείχνει την 
παραμονή του ραχιαίου εξαρθρήματος του σκα-
φοειδούς και τη θέση ιπποποδίας της πτέρνας. 
Στη δική μας σειρά, με τα αυστηρά κριτήρια ακρι-
βούς λήψης της ακτινογραφίας σε αληθή πλάγια 
λήψη, η αυξημένη γωνία πτέρνας αστραγάλου 
ήταν παθογνωμονική, με τη συνοδό παρεκτόπιση 
του σκαφοειδούς. Η μέτρηση των γωνιών αστρα-
γάλου πτέρνας σε μετωπιαίο επίπεδο, έχει τους 
περιορισμούς της ακριβούς τοποθέτησης του πο-
διού για την εκτίμηση της θέσης πτέρνας με τον 
αστράγαλο. Οι μετρήσεις έγιναν με τα κριτήρια 
των Vanderwilde et al (1988). 

 Η ηλικία που παραπέμφθηκαν τα παιδιά εί-
ναι αντίστοιχη της παραπομπής σε άλλες σειρές 
της βιβλιογραφίας. Φαίνεται ότι η παραμόρφω-
ση αυτή δεν διαγιγνώσκεται με την ίδια ευκολία 
όπως η ραιβοιπποποδία. Η διάκριση από τη συ-
νήθη μορφή της εύκαμπτης βλαισότητος του πο-
διού, γίνεται με  βάση την κλινική εικόνα και την 
εμπειρία του εξετάζοντος, με χαρακτηριστικό ση-
μείο τη δυσκαμψία του ποδιού στην αληθή μορ-

φή του κάθετου αστραγάλου (Πουρνάρας 2009).
Η εφαρμογή διορθωτικών γύψινων επιδέσμων, 

με μεθοδολογία ανάστροφη αυτής που εφαρμό-
ζουμε στη ραιβοιπποποδία, μπορεί να βελτιώσει 
την εικόνα του κάθετου αστραγάλου στην άμεση 
νεογνική περίοδο. 

 Πρόσφατα περιγράφεται η μέθοδος συντηρητι-
κής αντιμετώπισης, αντίστοιχη των χειρισμών της 
μεθόδου Ponseti για τη ραιβοιπποποδία. Ακολου-
θώντας τα ίδια βήματα σε αντίστροφη φορά, δι-
ορθώνεται το ραχιαίο εξάρθρημα του σκαφοει-
δούς σε σχέση με τον αστράγαλο. Η αστραγα-
λοσκαφοειδής καθηλώνεται με βελόνη Κ, ενώ η 
ιπποποδία αντιμετωπίζεται με την τυπική διατο-
μή αχιλλείου της μεθόδου Ponseti. Οι Dobbs et al 
(2006), σε μια σειρά 11 ασθενών με 19 πόδια με 
κάθετο αστράγαλο παρουσιάζουν τη μέθοδο και 
τα ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Η εφαρμογή 
έγινε κατά τη νεογνική και πρώιμη βρεφική ηλι-
κία.

 Στη δική μας σειρά η ηλικία εμφάνισης των παι-
διών ήταν στο δεύτερο χρόνο της ζωής (μηδέν 
μηνών έως τεσσάρων ετών με ΜΟ 19 μηνών). Με 
εξαίρεση το νεογνό που παραπέμφθηκε λόγω ραι-
βοιπποποδίας στο άλλο πόδι, τα υπόλοιπα παιδιά 
αντιμετωπίσθηκαν μετά τον όγδοο μήνα της ζωής 
τους. Επιλέχθηκε η χειρουργική διόρθωση με κύ-
ριο κλινικό κριτήριο την παραμόρφωση του πο-
διού, τη δυσκαμψία και την κακή πελματιαία στή-
ριξη. Δεν έγινε προσπάθεια συντηρητικής θερα-
πείας στην ηλικία αυτή.

Σε δύο ασθενείς, ο ένας με αμφοτερόπλευ-
ρη προσβολή, σε ηλικία πέντε ετών, όπου υπήρ-
χε ικανοποιητική πελματιαία στήριξη, επιλέχθη-
κε να παραμείνουν ως έχουν. Το κριτήριο ήταν η 
καλή καθημερινή δραστηριότητα, χωρίς παρου-
σία τύλων, με εφαρμογή κανονικού υποδήματος.   

Η χειρουργική τεχνική είναι ιδιαίτερα απαιτη-
τική και χρειάζεται εμπειρία στην αντιμετώπιση 
(Colton 1973, Clark et al 1977, Walker et al 1985, 
Seimon 1987, Mazzocca et al 2001).

 Βιβλιογραφικά αρχικά οι διορθώσεις  γινόταν 
σε δύο χρόνους, πρώτα η ανάταξη του σκαφοει-
δούς στον αστράγαλο και μετά η διόρθωση του 
οπισθίου ποδός (Clark et al 1977, Mazzocca et al 
2001).
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Εικόνα  Γ
1.   Η εικόνα των ποδιών με κύρια παραμόρφωση στο αριστερό πόδι.

2.    Η ακτινολογική εικόνα των ποδιών με την θέση του κάθετου αστραγάλου.
3.    Τα πόδια στην στήριξη, δύο έτη μετά την επέμβαση.

4 .  Η  ακτινολογική εικόνα του ποδιού.

2

3 4

1



50 Ορθοπαιδική, 23, 4, 2010

Μετέπειτα η αντιμετώπιση του κάθετου αστρα-
γάλου περιλάμβανε την αφαίρεση του σκαφοει-
δούς μαζί με τη διόρθωση του οπισθίου ποδός. Ο 
Colton (1973) εφάρμοσε την τεχνική σε επτά παι-
διά με πτωχά αποτελέσματα στα τρία παιδιά. 

Οι Duncan and Fixsen(1999) περιγράφουν την 
αντιμετώπιση 10 ποδιών σε επτά παιδιά με παρα-
κολούθηση για 6-14 έτη. Στην τεχνική τους, δι-
ατηρούν την ανάταξη του αστραγάλου μεταφέ-
ροντας τον πρόσθιο κνημιαίο στον αυχένα του 
αστραγάλου. Αναφέρουν διατήρηση της καλής ει-
κόνας χωρίς υποτροπή σε όλα πλην δύο ποδιών. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται σε υποκει-
μενικά κριτήρια του σχήματος του ποδιού, εύκο-
λης δραστηριότητας στη βάδιση και αναφοράς 
σε πόνο στα πόδια. Αναφέρουν κινητικότητα της 
υπαστραγαλικής στις 270, μέση τιμή. Έχουν ση-
μαντική βελτίωση της ακτινολογικής εικόνας στη 
γωνία πτέρνας αστραγάλου, και περιγράφουν αρ-
θρίτιδα της αστραγαλοσκαφοειδούς.

Οι Kodros and Dias(1999) χρησιμοποιούν την 
εγκάρσια τομή Cincinnati για τη χειρουργική δι-
όρθωση. Αυτή περιλαμβάνει πλήρη διάνοιξη οπί-
σθια της ποδοκνημικής και υπαστραγαλικής, με 
επιμήκυνση αχιλλείου. Διανοίγεται η αστραγαλο- 
σκαφοειδής και ανατάσσεται το σκαφοειδές. Χρη-
σιμοποιείται Κ wire για την ανάταξη του αστρα-
γάλου και του σκαφοειδούς. Οι τένοντες πρόσθι-
ου και οπίσθιου κνημιαίου αρχικά απελευθερώνο-
νται από τις καταφύσεις του και επανακαθηλώ-
νονται στο τέλος της επέμβασης στη διορθωμένη 
θέση. Η σειρά περιλαμβάνει 55 πόδια σε 41 παι-
διά με μόνο 10 πόδια με ιδιοπαθή κάθετο αστρά-
γαλο. Τα υπόλοιπα ανήκαν σε παιδιά με διαταρα-
χές σχηματισμού του σπονδυλικού σωλήνα και με 
νευρομυικές παθήσεις. Η αξιολόγηση βασίζεται 
σε κλινικά και ακτινολογικά κριτήρια, λαμβάνο-
ντας υπόψιν την εμφάνιση του ποδιού, την κινη-
τικότητα ποδοκνημικής και υπαστραγαλικής, πι-
θανή εμφάνιση τύλων, το υπόδημα, και τις γωνί-
ες που περιγράφονται στην εκτίμηση του άκρου 
ποδός. Τα καλά αποτελέσματα είναι εννέα από 
τους δέκα με ιδιοπαθή προσβολή και 18 από 21 
με διαταραχές του νευρικού σωλήνα. Αναφέρουν 
επανεγχειρήσεις συνολικά στο 25% των ασθενών 
τους. Αυτό κατά τους συγγραφείς αποδίδεται κύ-

ρια στην υποκείμενη νόσο που οδηγεί σε υποτρο-
πές. Ο J Drennan(1995) περιγράφει στην ανα-
σκόπησή του για τον κάθετο αστράγαλο, διεξοδι-
κά την τεχνική της διάνοιξης και ανάταξης σε ένα 
χρόνο, με την τομή Cincinnati.

Στη δική μας σειρά, επανεγχείρηση έγινε σε ένα 
ασθενή λόγω ατελούς ανάταξης του σκαφοειδούς 
από την πρώτη επέμβαση. Σε όλα τα παιδιά επι-
τεύχθηκε ιδιαίτερα καλή αποκατάσταση στο σχή-
μα του ποδιού και σαφής ακτινολογική βελτίω-
ση. Τα παιδιά έχουν καλή δραστηριότητα και όλα 
φορούν κοινό υπόδημα του εμπορίου. Αυτό όμως 
που υπολείπεται είναι η κινητικότητα της υπα-
στραγαλικής άρθρωσης.

  Αναμφισβήτητα ο κάθετος αστράγαλος είναι 
παραμόρφωση που απαιτεί σαφή κατανόηση της 
παθολογίας και των παραμορφώσεων, για να γί-
νει η διόρθωση του άκρου ποδός (Napiontek et al 
1995).  Η υποκείμενη παθολογία επηρεάζει την 
εξέλιξη της παραμόρφωσης.

Abstract

Vertical talus
Diagnosis and management of a rare foot defor-
mity

Laliotis Nickolaos, Koukoubis Theodosios, 
Chrisoglou Georgios, Konstantinidis Panagiotis

Interbalkan Medical Center 
Thessaloniki

Vertical talus is a rare foot deformity. It is charac-
terized from rigid valgus position of the foot, with 
equinus hindfoot, prominence of the talar head in 
the medial arch of the foot and dorsal dislocation of 
the navicular.

We report a serie of eight children with vertical 
talus. Οn three of them the disorder was bilateral, 
with a total number of affected feet eleven. There 
was a male predisposition with seven males and 
only one female. Οn two patients, one foot had club 
foot and the other vertical talus.

In our patients, five were normal children, two 
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had arthrogryposis and one undiagnosed myopa-
thy.

 Radiological examination revealed the vertical 
position of the talus, with the angle of the talus and 
calcaneus in the lateral view, greater than 500. The 
navicular articulated with the dorsal surface of the 
talus.

 All our patients, except one, were surgically man-
aged. We used two incisions, posterior for talus re-
duction and medial for the navicular. In all cases we 
performed achilles tendon elongation, release of the 
talar and subtalar joint, elongation of the tibialis 
anterior, extensors and peronei tendons. There was 
attention for the proper reduction of the navicular. 
Reduction was secured using K wires. Immobiliza-
tion in plaster cast followed for six weeks.

 Follow up of our patients ranges from 1-7 years. 
We achieved good plantar position of the foot. Xray 
examination confirmed satisfactory correction of 
the talus calcaneum angle. One patient relapsed 
and had to be corrected for the navicular. Mobil-
ity of the feet was reduced mainly in the subtalar 
joint. Our results are satisfactory, for the treatment 
of these severely deformed feet.

Vertical talus is a rare congenital foot deformity, 
with difficult management. The main purpose of 
our treatment is appropriate plantar foot placement 
with good function. The shape is much improved 
but with reduced subtalar mobility.

Key words:    Vertical talus, foot deformity in chil-
dren, fixed planovalgus feet. 
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάδειξη του ρόλου της μα-
γνητικής τομογραφίας (ΜRI) στις κακώσεις της επιγονατίδας 
και πιο συγκεκριμένα στις κακώσεις των καθεκτικών συνδέσμων 
αυτής. 

Μέθοδος και υλικό: Μελετήσαμε συνολικά 12 (δώδεκα) ασθε-
νείς με ιστορικό κάκωσης της επιγονατίδας και έντονη κλινική 
υποψία εξαρθρήματος αυτής με συνοδό πιθανή κάκωση των κα-
θεκτικών της συνδέσμων. Οι δέκα ασθενείς είχαν θετική MRI, εκ 
των οποίων οι τρεις (30%) ήταν γυναίκες και οι επτά (70%) άν-
δρες με μέσο όρο ηλικίας τα 33 έτη (από 11 έως 61 ετών). Όλοι 
οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία σε τρία επί-
πεδα και ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1, Τ2 παραμέτρου και 
Proton Density (PD) και STIR ακολουθίες. Ο μέσος όρος χρονι-
κής διάρκειας από τον τραυματισμό ήταν 14 ημέρες. 

Αποτελέσματα: Δώδεκα ασθενείς με ιστορικό είτε πρόσφα-
του τραυματισμού, είτε επαναλαμβανόμενων μικροτραυματι-
σμών και κλινική εικόνα επώδυνου γόνατος, με έντονη υποψία 
εξαρθρήματος της επιγονατίδας ελέγχθηκαν με τη MRI. Οι 10 
(83,3%) ασθενείς είχαν θετική μαγνητική τομογραφία. Σε όλους 
τους ασθενείς αναδείχθηκε η ύπαρξη υγρού στο μεσάρθριο χώρο 
και τους θυλάκους της άρθρωσης καθώς και κάκωση των κα-
θεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας . Οι οκτώ (80 %) είχαν 
κάκωση του έσω καθεκτικού συνδέσμου (MRI) ενώ οι δύο (20 
%)  είχαν κάκωση και των δύο καθεκτικών συνδέσμων. Οι επτά 
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(70%) είχαν κάκωση και των χιαστών συνδέσμων, 
ενώ ένας (10%) είχε και συνοδό  κάκωση του πλα-
γίου συνδέσμου.

Συμπέρασμα: Η μαγνητική τομογραφία αποτε-
λεί την εξέταση εκλογής στην αναγνώριση των 
συνδεσμικών, οστικών και μυϊκών  κακώσεων 
τόσο της επιγονατίδας όσο και του μυοσκελετι-
κού συστήματος γενικότερα.

Εισαγωγή

 Οι καθεκτικοί σύνδεσμοι της επιγονατίδας δι-
αδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σταθεροποί-
ηση της επιγονατίδας και την εξουδετέρωση με-
γάλου βαθμού από τις δυνάμεις οι οποίες ασκού-
νται σε αυτήν. Οι κακώσεις στην επιγονατίδα δια-
κρίνονται σε οστικές και συνδεσμικές . Οι συνδε-
σμικές βλάβες απαντώνται σε μεγαλύτερο ποσο-
στό συγκριτικά με τις οστικές ( Άγιος Α. 2008). Σε 
νεαρούς ενήλικες και αθλητές ο πιο συχνός αιτι-
ολογικός παράγοντας συνδεσμικής κάκωσης της 
επιγονατίδας είναι τα υπεξαρθρήματα ενώ δεύ-
τερα σε σειρά συχνότητας έρχονται τα εξαρθρή-
ματα αυτής. Υπάρχουν δύο είδη υπεξαρθρήματος 
της επιγονατίδας, το πλάγιο έξω, το οποίο είναι 
και το συχνότερο, στο οποίο η κάκωση εντοπί-
ζεται στον έσω καθεκτικό σύνδεσμο και το πλά-
γιο έσω στο οποίο η κάκωση εντοπίζεται στον έξω 
καθεκτικό σύνδεσμο. 

Υλικό –μέθοδος

Οι ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μαγνητι-
κή τομογραφία είχαν έντονη κλινική υποψία είτε 
καθέξη υπεξαρθρημάτων της επιγονατίδας, είτε 
μονήρους τραυματισμού με την κλινική υπόνοια 
εξαρθρήματος και κάκωσης των καθεκτικών συν-
δέσμων της. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
μαγνητική τομογραφία (MRI) σε μαγνητικό το-
μογράφο Expert Plus Siemens 1T σε τρία επίπε-
δα, εγκάρσιο, στεφανιαίο και οβελιαίο. Το εξετα-
ζόμενο γόνατο τοποθετήθηκε σε ειδικό πηνίο  γό-
νατος, σε πλήρη έκταση με μια μικρή έξω στροφή 
του ισχίου της τάξης των 10°-20°. Ελήφθησαν Τ1 
και Τ2 ακολουθίες καθώς και πυκνότητας πρωτο-

νίων (PD) και STIR ακολουθίες (ακολουθίες κα-
ταστολής λίπους). Σε καμία περίπτωση δεν κρί-
θηκε αναγκαία η ενδοφλέβια χορήγηση παραμα-
γνητικής ουσίας. Όλες οι εξετάσεις αξιολογήθη-
καν για την ύπαρξη υγρού στο μεσάρθριο χώρο 
και τους γειτνιάζοντες θυλάκους, το οστικό οίδη-
μα, την ύπαρξη συνδεσμικών κακώσεων με ιδιαί-
τερη έμφαση στους καθεκτικούς συνδέσμους της 
επιγονατίδας, τους χιαστούς, τους πλάγιους συν-
δέσμους του γόνατος, τους μηνίσκους και, τέλος 
την πιθανή συνύπαρξη θλάσεων ή αιματωμάτων 
στους γειτνιάζοντες μύες. Τα ευρήματα μετά την 
κάκωση από τους καθεκτικούς συνδέσμους ταξι-
νομήθηκαν σε τρείς κατηγορίες: i) τη φυσιολογι-
κή απεικόνιση τους,  ii) την μερική ρήξη ή θλάση 
και  iii) την ολική ρήξη. 

Αποτελέσματα

Από τους δέκα ασθενείς με θετική μαγνητική 
τομογραφία όλοι είχαν κάκωση των καθεκτικών 
συνδέσμων. Οι οκτώ (80 %) είχαν κάκωση μό-
νον του έσω καθεκτικού συνδέσμου (MRI) (Εικ. 
1 α,β,γ,δ) ενώ δύο (20 %)  είχαν κάκωση και των 
δύο καθεκτικών συνδέσμων. Από αυτούς οι επτά 
(70%) είχαν μερική ρήξη των καθεκτικών συνδέ-
σμων και τρεις (30%) είχαν πλήρη ρήξη. Όλοι οι 
ασθενείς είχαν και συνοδά ευρήματα όπως πα-
ρουσία υγρού στους θυλάκους της άρθρωσης του 
γόνατος, οστικό οίδημα, κάκωση διαφορετικού 
βαθμού του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ/ 
ACL) και παθολογικά ευρήματα από τους μηνί-
σκους. Όλοι οι ασθενείς είχαν υγρό στον υπερεπι-
γονατιδικό θύλακα, το μεσάρθριο χώρο και τους 
πλάγιους θυλάκους. 

Οι τρεις (30%) είχαν σημαντικού βαθμού κά-
κωση με ρήξη τόσο του πρόσθιου (ΠΧΣ/ ACL) 
όσο και του οπίσθιου (ΟΧΣ/PCL) χιαστού συνδέ-
σμου ενώ επίσης τρεις (30%) είχαν κάκωση μόνον 
του ΠΧΣ(εικ. 2 α,β,γ,δ). Μόνο ένας (10%) ασθε-
νής δεν είχε συνοδό συνδεσμική κάκωση των χια-
στών. Σε έξι ασθενείς  (60 %) απεικονίσθηκε οστι-
κό οίδημα στον έξω μηριαίο επικόνδυλο και το 
έξω κνημιαίο plateau, ενώ ένας (10 %) ασθενής 
είχε ρήξη του έξω μηνίσκου και ένας  (10 %) του 
έσω μηνίσκου.
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Εικόνα 1 ( α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η): Προσθιοπισθία και πλάγια  ακτινογραφία της αριστερής κατά γόνυ άρθρωσης μετά από κάκω-
ση(α, β) στην οποία δεν αναδεικνύεται εικόνα κατάγματος. Εγκάρσιες (γ, δ, ε, στ) και στεφανιαίες (ζ, η) τομές μαγνητικής το-
μογραφίας,  STIR ακολουθίας στις οποίες απεικονίζεται το οίδημα των μαλακών μορίων λόγω της κάκωσης, η παρουσία μεγά-

λης συλλογής σε όλους τους θυλάκους , η κάκωση  και η μερική ρήξη του έσω καθεκτικού συνδέσμου. 

α β

γ δ

ε στ



Τέλος ένας (10 %) ασθενής με κάκωση του έσω 
καθεκτικού συνδέσμου είχε συνοδό κάκωση του 
πλαγίου συνδέσμου. 

Συζήτηση

Η επιγονατίδα είναι ένα τριγωνικό, σησαμοει-
δές οστό το οποίο βρίσκεται στην πρόσθια επι-
φάνεια του γόνατος, μέσα σε ένα λεπτό ινώδες 
πέταλο. Το πέταλο αυτό  αποτελεί επέκταση των 
ινών του τένοντα του τετρακεφάλου. Στην επιγο-
νατίδα από περιγραφικής άποψης διακρίνεται η 
πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια, η βάση προς τα 
άνω, η κορυφή προς τα κάτω και τα δύο πλάγια 
χείλη, έσω και έξω. Τα πλάγια χείλη της επιγο-
νατίδας αποτελούν προσφυτικά πεδία των καθε-
κτικών συνδέσμων της επιγονατίδας. Η πρόσφυ-
ση τους γίνεται πιο πάνω από το κατώτερο τμή-
μα της, την κορυφή .Οι καθεκτικοί σύνδεσμοι εί-
ναι δύο πλατιές ινώδεις δεσμίδες, οι οποίες παρι-
στούν προσεκβολές  του τένοντα του τετρακέφα-
λου μυός και ενισχύουν από τα πλάγια  τον ινώ-
δη θύλακα της άρθρωσης του γόνατος ( Άγιος Α. 
2008).

Οι καθεκτικοί σύνδεσμοι της επιγονατίδας δια-
δραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίη-
ση της επιγονατίδας και την εξουδετέρωση μεγά-
λου βαθμού από τις δυνάμεις οι οποίες ασκούνται 
τόσο σε οριζόντιο, όσο και σε εγκάρσιο άξονα σε 
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η

Σχήμα 1:
Σχηματική παράσταση στην οποία φαίνεται  ο τρόπος 

με τον οποίο ασκούνται οι δυνάμεις 
πάνω στην επιγονατίδα. 



αυτήν (σχήμα 1). 
Έχει αποδειχτεί ότι ο έσω καθεκτικός σύνδε-

σμος διαδραματίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο 
στη σταθεροποίηση της επιγονατίδας σε σχέση 
με τον έξω καθεκτικό σύνδεσμο (Starok M et al, 
1997, Elias et al, 2002). 

Ο έσω καθεκτικός σύνδεσμος σχηματίζεται 
από τρία αλλεπάλληλα πέταλα (Warren LF 1979, 
Quinn et al, 1993, Elias et al, 2002, Querrero et 
al, 2009). Το πρώτο πέταλο, το πιο επιπολής, το 
οποίο ονομάζεται και εν τω βάθει  περιτονία της 
κνήμης, συμβάλει ελάχιστα στη σταθερότητα της 
επιγονατίδας. Το δεύτερο κατά σειρά πέταλο του 
έσω καθεκτικού συνδέσμου σχηματίζεται  από το 
επιπολής πέταλο του έσω πλάγιου συνδέσμου, 

τον έσω μηρο/επιγονατιδικό σύνδεσμο,  ίνες από 
τον έσω πλατύ μυ καθώς και τον κνήμο/επιγο-
νατιδικό σύνδεσμο. Το τρίτο κατά σειρά πέταλο 
αποτελείται από το εν τω βάθει πέταλο του έσω 
πλάγιου συνδέσμου, τμήμα του  ινώδους θυλάκου 
της άρθρωσης του γόνατος και τον έσω μηνίσκο/ 
επιγονατιδικό σύνδεσμο. Τα πέταλα συμφύο-
νται μεταξύ τους στενά και καταφύονται από την 
πλευρά του μηριαίου οστού στο φύμα του μεγά-
λου προσαγωγού ή στον έσω μηριαίο επικόνδυ-
λο ενώ από την πλευρά της επιγονατίδας στα δύο 
άνω τριτημόρια του έσω χείλους της επιγονατί-
δας (Warren LF, 1979, Quinn et al, 1993,  Conlan 
T, Gathi WPJ et al, 1993, Desio SM, 1998, Elias et 
al, 2002, Querrero et al, 2009).
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Εικόνα 2 ( α, β, γ, δ) : Εγκάρσιες  τομές (α, β)  T2* ακολουθίας όπου απεικονίζεται η  μεγάλη συλλογή και το οίδη-
μα των μαλακών μορίων καθώς και η ρήξη του έσω καθεκτικού συνδέσμου. Οβελιαίες τομές (γ, δ) PD ακολουθίας 

όπου  απεικονίζεται η συνοδός ρήξη του πρόσθιου χιαστού  στο ύψος της κνημιαίας πρόσφυσης του καθώς και η ελί-
κωση του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου.

α β

γ δ
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Ο έξω καθεκτικός σύνδεσμος αποτελείται από 
δύο στιβάδες, την επιπολής και την εν τω βάθει. 
Το επιπολής πέταλο σχηματίζεται από ίνες της 
λαγονοκνημιαίας ταινίας και από τον έξω πλατύ 
μυ. Οι ίνες του πετάλου αυτού προσφύονται τόσο 
στο έξω χείλος της επιγονατίδας όσο και στον 
επιγονατιδικό σύνδεσμο. Το εν τω βάθει πέταλο 
του έξω καθεκτικού συνδέσμου σχηματίζεται από 
ίνες του κνήμο/επιγονατιδικού και επικονδύλο/
επιγονατιδικού συνδέσμου. Ο έξω πλάγιος σύνδε-
σμος σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό  με τον έξω κα-
θεκτικό σύνδεσμο της επιγονατίδας χωρίς όμως 
να αποτελεί τμήμα αυτού όπως στον έσω καθε-
κτικό σύνδεσμο (Nance EP, Kaye JJ. 1982, Navarro  
M, Filho C et al, 2010).

Η κάκωση των καθεκτικών συνδέσμων σχετί-
ζεται συχνότερα με τον έσω καθεκτικό σύνδεσμο 
μετά από απευθείας τραυματισμό της άρθρωσης 
του γόνατος ή τραυματισμό του γόνατος με ακί-
νητο κάτω άκρο (Quinn et al, 1993 ). 

Στη δική μας μελέτη οι ασθενείς προσήλθαν στο 
τμήμα του μαγνητικού τομογράφου μετά από δι-
αφορετικού βαθμού κάκωση του γόνατος. Στους 
περισσότερους ασθενείς, επτά από τους δέκα με 
θετική μαγνητική τομογραφία (70%), ήταν συχνό-
τερη η κάκωση ή ρήξη του έσω καθεκτικού συνδέ-
σμου ενώ ο έξω καθεκτικός σύνδεσμος είχε υπο-
στεί κάκωση  μόνον όταν η κάκωση του γόνατος 
ήταν σφοδρή και σε συνδυασμό με ρήξη του έσω 
καθεκτικού συνδέσμου (Quinn et al,1993, Elias et 
al, 2002, Guerrero et al, 2009). Το ποσοστό στη 
δική μας μελέτη της κάκωσης μόνο του έσω καθε-
κτικού συνδέσμου (70%) είναι μικρότερο συγκρι-
τικά με τις  μελέτες των Quinn, Vainiopaa και συ-
νεργατών τους στις οποίες το ποσοστό φτάνει το 
94% και 90,9% αντίστοιχα (Vainiopaa et al, 1990, 
Quinn et al,1993). Η διαφορά αυτή πιθανόν να 
οφείλεται στην τυχαία επιλογή των ασθενών κα-
θώς και στο διαφορετικό και άγνωστο μηχανισμό 
της κάκωσης του γόνατος και της επιγονατίδας. 
Σε μεγάλο, επίσης, ποσοστό μαζί με την κάκωση 
των καθεκτικών συνδέσμων απεικονίσθηκε συ-
νοδός κάκωση των χιαστών συνδέσμων. Στη δική 
μας μελέτη το ποσοστό ήταν  20% ελαφρώς  με-
γαλύτερο συγκριτικά με τη μελέτη των Quinn και 
συνεργατών αν και το εξεταζόμενο δείγμα των 

ασθενών είναι αριθμητικά  ανάλογο . Αντίθετα το 
ποσοστό συνοδού εμφάνισης και ρήξης χιαστών 
συνδέσμων είναι αντίστοιχο αυτού των Querrero 
et al  αν και το δείγμα των ασθενών το οποίο εξέ-
τασαν είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το δικό 
μας, 12 ασθενείς στη δική μας μελέτη έναντι 195 
ασθενών στη μελέτη των Querrero και συνεργα-
τών (Quinn et al,1993, Querrero et al, 2009). Στη 
δική μας μελέτη μόνο σε έξι ασθενείς, 60%, απει-
κονίσθηκε οστικό οίδημα στον έξω μηριαίο επι-
κόνδυλο και το έξω κνημιαίο plateau. Το ποσο-
στό αυτό είναι μικρότερο συγκριτικά με τη μελέ-
τη των Elias και συνεργατών, το οποίο φτάνει το 
80% , πιθανόν λόγω  μεγάλης διαφοράς στο δείγ-
μα 81/12 ασθενών (Elias et al , 2002).

Η μελέτη μας παρουσιάζει ορισμένα δεσμευ-
τικά στοιχεία. Θα πρέπει να αυξηθεί ο απόλυτος 
αριθμός του δείγματος των ασθενών και θα πρέ-
πει να συμπληρωθεί ο πλήρης κλινικός έλεγχος 
για τον κάθε ασθενή, πράγμα το οποίο  δεν είναι 
τις περισσότερες φορές εφικτό.

Συμπερασματικά όμως η μαγνητική τομογρα-
φία αποτελεί την εξέταση εκλογής για τον ακρι-
βή έλεγχο των συνδεσμικών κακώσεων, οστι-
κών και μυϊκών, της άρθρωσης του γόνατος μετά 
από τραυματισμό του. Αποτελεί συμπληρωματικό 
έλεγχο μετά τον υπερηχογραφικό έλεγχο της άρ-
θρωσης ο οποίος όμως  δεν είναι σε θέση να ανα-
δείξει όλες  τις υφιστάμενες κακώσεις. 

Abstract

Patellar retinacular ligament᾿s injuries. MRI 
evaluation.

Bintoudi A, Konstantinou D, Dimarelos V, Kot-
ziamani N, Tzikos F. 

Department of  Radiology, General Hospital 
“Papageorgiou” Thessaloniki

PURPOSE of our study is to reveal the role of 
Magnetic Resonance (MRI) in the diagnosis of pa-
tellar retinacular ligament᾿s injuries.

MATERIALS AND METHODS: Knee MRI ob-
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tained at twelve patients with a high clinical sus-
picion of patellar injury. MRI was obtained at all 
three levels, axial, sagittal and coronal. The MRI 
sequences that obtained were Τ1WI, Τ2WI, Proton 
Density (PD) and STIR. Mean time from the injury 
was 14 days. 

RESULTS: This study consisted of seven (70%)
males and three (30%) females (mean age, 33 year, 
age range from 11 to 61 years old). The patients 
were examinated with Knee MRI.  Ten of them 
(83,3%)had positive findings at the MRI study. All 
the patients present different degree of retinacular 
ligament injury. Associated findings included pres-
ent of fluid in all patients 10/10 ( 100%),meniscus 
tears 2/10 (20% ), cruciated ligament injuries 2/10 
(20% ), lateral collateral injury 1/10(10% ). 

CONCLUSION: Injury to the retinacular liga-
ment can be easily identified at MR imaging.

Key words: Patella, retinaculum, injury, MRI.
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Περίληψη

Σκοπός  της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τα αποτελέσμα-
τα της εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση του συνδρόμου του καρ-
πιαίου σωλήνα. Την τελευταία πενταετία  αντιμετωπίσθηκαν στην 
Κλινική μας 157 ασθενείς  με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Εξ αυ-
τών 97 ήταν γυναίκες και 60 άνδρες. Η ηλικία των ασθενών κυ-
μάνθηκε από  26-78 έτη με μέσο όρο ηλικίας τα 43 έτη. Η πάθηση 
αφορούσε στην δεξιά άκρα χείρα σε 114 ασθενείς. Ως αιτία ανευ-
ρέθη σακχαρώδης διαβήτης σε 17 ασθενείς, υποθυρεοειδισμός σε 
19 ασθενείς, πλημμελώς πωρωθέν κατάγμα  κάτω πέρατος κερ-
κίδος σε 13 ασθενείς, περίοδος λοχείας σε 12 ασθενείς, υπέρχρηση 
σε 55 ασθενείς, γάγγλιο εντός του καρπιαίου σωλήνα σε δύο ασθε-
νείς, ενώ δεν ανευρέθη εμφανές αίτιο σε 39 ασθενείς. Τα κλινικά 
συμπτώματα περιλάμβαναν  νυκτερινό άλγος και αιμωδίες στα 3,5  
πρώτα δάχτυλα  ενώ υπήρχε σημείο Τinel θετικό. Το  Η.Μ.Γ ήταν 
θετικό σε όλους τους ασθενείς και επιβεβαίωσε τη διάγνωση . Όλοι 
οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ανοικτή διάνοιξη του εγκαρσίου συν-
δέσμου υπό τοπική  ή περιοχική αναισθησία με τη χρήση ίσχαιμου 
περίδεσης. Κατά την πενταετή παρακολούθηση δεν παρατηρήθη-
κε υποτροπή του συνδρόμου  ενώ δεν υπήρξαν επιπλοκές όπως εν 
τω βάθει λοίμωξη ή βλάβη του μέσου νεύρου, παρατηρήθηκε όμως 
ένα αιμάτωμα με διάνοιξη τραύματος, το οποίο  επουλώθηκε κατά 
δεύτερο σκοπό σε δύο ασθενείς και μια επιπολής λοίμωξη αντιμε-
τωπισθείσα επιτυχώς με αντιβίωση. 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Αποτελέσματα θεραπείας
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Εισαγωγή

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα αποτελεί 
το πιο συχνό αίτιο πόνου στο χέρι και προκαλείται 
από την πίεση του μέσου νεύρου στον καρπιαίο  
σωλήνα. Ο καρπιαίος σωλήνας είναι οστεοινώδης 
και σχηματίζεται από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του 
καρπού και από τον πρώτο στοίχο των οσταρίων 
του καρπού και εμπεριέχει το μέσο νεύρο και τους 
καμπτήρες τένοντες των δακτύλων του χεριού. 
Αίτια που μπορεί να προκαλέσουν πίεση του μέ-
σου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα είναι η φλεγ-
μονή των ελύτρων όπως στη ρευματοειδή αρθρί-
τιδα, τα κατάγματα του κάτω άκρου της κερκίδας 

πωρωθέντα σε πλημμελή θέση (Itsubo et al 2010), 
ο διαβήτης (Thomsen et al 2010), το γάγγλιο, το 
λίπωμα, ο υποθυρεοειδισμός (Yerdelen et al 2010), 
το αιμαγγείωμα και η μαστεκτομή (Assmus and 
Staub 2004). Επίσης το σύνδρομο καρπιαίου σω-
λήνα προκαλείται από μικροτραυματισμούς σε 
άτομα που υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενες 
βίαιες κάμψεις και εκτάσεις δακτύλων και πηχε-
οκαρπικής όπως δακτυλογράφοι, χρήστες ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και ασθενείς με παρα-
πληγία σε αναπηρικό καροτσάκι (Yang et al 2009). 
Σε μεγάλο αριθμό ασθενών δεν ανευρίσκεται εμ-
φανές αίτιο. Το σύνδρομο εμφανίζεται συχνότε-
ρα στις γυναίκες (5:1), ιδιαίτερα κατά την εγκυ-
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Εικόνα 1: Κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας πωρωθέντα σε πλημμελή θέση με απότοκο πρόκληση συνδρόμου 
καρπιαίου σωλήνα. 

Εικόνα 2: Γάγγλιο εντός του καρπιαίου σωλήνα που προκάλεσε πίεση του μέσου νεύρου. 
Μαγνητική τομογραφία, κλινική επισκόπηση και τελική διάνοιξη και αφαίρεση αυτού. ▶
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μοσύνη (υποχωρεί όμως συνήθως μετά τον τοκε-
τό αλλά μερικές φορές τα συμπτώματα επιμένουν 
έως και τρία χρόνια (Ablove and Ablove 2009) και 
συνήθως σε άτομα ηλικίας 30 – 60 ετών (Apley 
1993, Συμεωνίδης 1996, Campbell 1998).  Αμφο-
τερόπλευρη εντόπιση έχουμε συνήθως σε ηλικι-
ωμένα άτομα και σε διαβητικούς (Zambelis et al 
2010, Uchiyama et al 2010). 

Κλινικά το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από 
πόνο στον καρπό, αιμωδίες στην παλαμιαία επι-
φάνεια των τριών πρώτων δακτύλων του χεριού 
και το  κερκιδικό  ήμισυ  του παράμεσου (δερμα-
τική κατανομή του μέσου νεύρου). Οι ασθενείς 
χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι τα συμπτώματα 
είναι εντονότερα τη νύχτα και αναγκάζονται να 
σηκώνονται ή να βγάζουν το χέρι τους έξω από 
το κρεβάτι για να ανακουφισθούν και ότι ο πό-
νος μερικές φορές αντανακλά προς τον αγκώνα. 
Σε παραμελημένες περιπτώσεις ασθενών εμφανί-
ζεται ατροφία των μυών του θέναρος, μυική αδυ-
ναμία του αντίχειρα σε λεπτές κινήσεις του χεριού 
όπως το ράψιμο (Apley 1993, Συμεωνίδης 1996, 
Campbell 1998).  Κατά την κλινική εξέταση μπο-
ρούμε να αναπαράγουμε τα συμπτώματα με πλή-
ρη κάμψη του καρπού επί ένα λεπτό περίπου, με 
πλήξη ή πίεση του μέσου νεύρου αντίστοιχα προς 
το μέσο του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού 
(σημείο Tinel) και με την εφαρμογή ενός πιεσό-
μετρου στον βραχίονα που σταματάει μόνο τη 
φλεβική κυκλοφορία. Τα αποτελέσματα στη δοκι-
μασία Tinel εξαρτώνται σύμφωνα με μελέτες και 
από την ικανότητα και την τεχνική που ακολου-
θεί κάθε ορθοπαιδικός (Lifchez et al 2010). Κατά 
την εκτέλεση της δοκιμασίας Phalen βρέθηκε ότι 
η ροή αίματος μειώνεται στο μέσο νεύρο (Yayama 
et al 2010). Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος μετεγ-
χειρητικά παρουσίασε συμμετρία στα ηλεκτροφυ-
σιολογικά ευρήματα (Yilmaz et al 2010). 

                                                                                                         

Υλικό μέθοδος

Την τελευταία πενταετία  αντιμετωπίσθη-
καν στην Κλινική μας 157 ασθενείς  με σύνδρο-
μο καρπιαίου σωλήνα. Εξ αυτών 97 ήταν γυναίκες 
και 60 άνδρες. Η ηλικία των ασθενών κυμάνθηκε 

από  26-78 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 43 έτη. Η 
πάθηση αφορούσε στην δεξιά άκρα χείρα σε 114 
ασθενείς. Ως αιτία ανευρέθη σακχαρώδης διαβή-
της σε 17 ασθενείς, υποθυρεοειδισμός σε 19 ασθε-
νείς, πλημμελώς πωρωθέν κατάγμα  κάτω πέρα-
τος κερκίδος σε 13 ασθενείς (εικόνα 1), περίοδος 
λοχείας σε 12 ασθενείς, υπέρχρηση σε 55 ασθε-
νείς, γάγγλιο εντός του καρπιαίου σωλήνα σε δύο 
ασθενείς, ενώ δεν ανευρέθη εμφανές αίτιο σε 39 
ασθενείς. Οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους ανά-
φεραν αιμωδίες και “μυρμηκιάσματα” στην πα-
λαμιαία επιφάνεια των τριών πρώτων δακτύλων 
του χεριού και το κερκιδικό μισό του παράμεσου 
δακτύλου, νυχτερινό άλγος, ενώ σε 11 ασθενείς 
λόγω χρονιότητας του συνδρόμου ήταν εμφα-
νής η ατροφία των μυών του θέναρος. Το σημείο 
Tinel ήταν θετικό σε όλους τους ασθενείς. Η δι-
άγνωση επιβεβαιώθηκε σε όλους στους ασθενείς 
με ηλεκτρομυογράφημα που κατέδειξε σαφή  πί-
εση του μέσου νεύρου στο ύψος του καρπιαίου 
σωλήνα. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ανοι-
κτή διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου υπό το-
πική  ή περιοχική αναισθησία με τη χρήση ίσχαι-
μου περίδεσης. Σε 28 ασθενείς με μεγάλη πάχυν-
ση του εγκάρσιου συνδέσμου έγινε αφαίρεση 
τμήματος αυτού και έγχυση κορτιζόνης. Σε δύο 
ασθενείς με γάγλιο που εξορμάτο από την πα-
λαμιαίαια επιφάνεια του θυλάκου των οσταρίων 
του καρπού εντός του σωλήνα έγινε ριζική εκτο-
μή αυτού(εικόνα 2). Αντισυμφυτικά δεν χρησιμο-
ποιήθηκαν σε κανένα ασθενή. Ο μέσος χειρουργι-
κός χρόνος ήταν εννέα λεπτά και το μέσο μήκος 
της χειρουργικής τομής τέσσερα εκατοστά.  Κατά 
την πενταετή παρακολούθηση δεν παρατηρήθη-
κε υποτροπή του συνδρόμου ανεξαρτήτως του εί-
δους της αναισθησίας  ενώ δεν υπήρξαν επιπλο-
κές όπως εν τω βάθει λοίμωξη ή βλάβη του μέσου 
νεύρου, Παρατηρήθηκε ένα αιμάτωμα, διάνοιξη 
τραύματος και επούλωση κατά δεύτερο σκοπό σε 
δύο ασθενείς, επιπολής λοίμωξη αντιμετωπισθεί-
σα επιτυχώς με αντιβίωση σε έναν ασθενή (εικόνα 
3),  ενώ χηλοειδές αναπτύχθηκε σε δύο ασθενείς 
ενώ  η ουλή ήταν επώδυνη για έξι εβδομάδες περί-
που σε οκτώ ασθενείς και υποχώρησε με μάλαξη.
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Συζήτηση

Τενοντοθυλακίτιδα και σύνδρομο καρπιαίου 
σωλήνα λόγω  φυματίωσης είναι μια σπάνια εξω-
πνευμονική εντόπιση αυτής της ασθένειας  συνή-
θως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και συνι-
στάται έγκαιρη αντιμετώπιση με φαρμακευτική 
αγωγή, χειρουργικό καθαρισμό και διάνοιξη του 
εγκαρσίου συνδέσμου  προκειμένου να αναχαιτι-
στεί η εξέλιξη της ασθένειας (Marques et al 2010). 
Έχουν περιγραφεί αμφότερόπλευρες εντοπίσεις 
του συνδρόμου  σε βαρείες μορφές ρευματοει-
δούς αρθρίτιδας που συνυπήρχαν έλκη δακτύλων  
(Perdan-Pirkmajer et al 2009).

Έχουν περιγραφεί σπάνια αίτια που προκαλούν 
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα όπως λιποινωματώ-
δες αμάρτωμα του καρπού (Robinson et al 2010), 
λίπωμα (Bagatur and Yalcinkaya 2009) και επιθη-
λιοειδές σάρκωμα του αντιβραχίου λόγω της στε-
νής σχέσης του με το μέσο νεύρο (Fujii et al  2009), 

αποτιτάνωση αρθρικού θυλάκου πηχεοκαρπικής 
(Pai et al 2009), έκτοπος μακρός παλαμικός διά 
του καρπιαίου σωλήνα (Afshar 2009) τραυματι-
σμός του καρπού (Martinet et al 2001, Handi et 
al 2009), οστεομυελίτις μετακαρπίων σε εξάχρο-
νο  παιδί (Zitoun et al 2003). Τραυματισμός του 
καρπού μπορεί να οδηγήσει σε οξύ σύνδρομο του 
καρπιαίου σωλήνα και  συνιστάται άμεση διάνοι-
ξη του εγκάρσιου συνδέσμου (Martinet et al 2001, 
Hamdi et al 2009). Εργασία με υπέρηχους κατά-
δειξε ότι σε άτομα με σύνδρομο  καρπιαίου σωλή-
να η σύσπαση των καμπτήρων μυών προκαλού-
σε συμπίεση και τάση του εγκάρσιου συνδέσμου 
με αποτέλεσμα πίεση του μέσου νεύρου (Sucher 
2009, Yoshii et al 2009). Πολλοί ασθενείς με σύν-
δρομο καρπιαίου σωλήνα εμφανίζουν παραισθη-
σία και άλγος σε περιοχές που δεν ανήκουν στην 
κατανομή του μέσου νεύρου όπως το μικρό δά-
κτυλο και το μέσο της άκρας χείρας. Η διάνοιξη 
του καρπιαίου σωλήνα ανακουφίζει σε ποσοστό 
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Εικόνα 3: Επιπολής λοίμωξη μετά από διάνοιξη εγκαρσίου συνδέσμου αντιμετωπισθείσα επιτυχώς με αντιβίωση.
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85% και αυτά τα συμπτώματα (Elfar et al 2009). Σε 
ασθενείς με παραμελημένο ιδιοπαθές σύνδρομο 
του καρπιαίου σωλήνα με νευρολογική σημειολο-
γία και ατροφία του θέναρος η χειρουργική αντι-
μετώπιση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής (Capasso 
et al 2009). Σύγκριση μεταξύ υπερήχων και ηλε-
κτρομυογραφήματος στη διάγνωση του συνδρό-
μου δείχνει ότι ο υπερηχογραφικός έλεγχος μπο-
ρεί να δείξει αρχόμενο οίδημα του μέσου νεύρου 
πολύ πιο πρίν την εγκατάσταση νευρολογικών 
ευρημάτων (Domanasiewicz et al 2009, Younes et 
al 2009). Η επιβεβαίωση του σύνδρομου καρπι-
αίου σωλήνα γίνεται με το ηλεκτρομυογράφημα, 
το οποίο  δείχνει  πίεση του μέσου νεύρου  στον 
καρπιαίο σωλήνα βοηθώντας έτσι στη διαφορο-
διάγνωση από πίεση του μέσου νεύρου σε κεντρι-
κότερα σημεία όπως στην περιοχή του στρογγύ-
λου πρηνιστή στον αγκώνα (από το ινώδες πέτα-
λο της κατάφυσης του δικεφάλου), από υπερκον-
δύλιο άκανθα  του βραχιονίου ή τέλος από αυχε-
νική δισκοπάθεια στα επίπεδα Α5 - Α6 , Α 6 - Α 7 
(Apley 1993, Συμεωνίδης 1996, Campbell 1998). 
Επίσης ο υπέρηχος όπως και η μαγνητική τομο-
γραφία μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο στη δι-
άγνωση του συνδρόμου όσο και στη μετεγχει-
ρητική παρακολούθηση (Campagna et al 2009). 
Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η διάνοιξη 
- διατομή του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού 
κατά την αντιμετώπιση περιφερικών καταγμάτων 
της κερκίδας με εσωτερική οστεοσύνθεση (πλά-
κα – βίδες) μειώνει τη μετεγχειρητική εμφάνιση 
δυσλειτουργίας του μέσου νεύρου (Gwathmey 
et al 2010). Μετεγχειρητικός  υπερηχογραφικός 
έλεγχος του μέσου νεύρου έδειξε μείωση του πά-
χους του μέσου νεύρου με συνοδό  μείωση των 
συμπτωμάτων (Vögelin et al 2010). Η έγχυση ξυ-
λοκαίνης και κορτικοειδούς αποτελεί μια παροδι-
κή λύση στα αρχικά στάδια και μπορεί να βελτι-
ώσει τα συμπτώματα έως και έξι μήνες (Kanaan 
and Sawaya 2001, Milo al 2009). Προσοχή πρέ-
πει να δοθεί ώστε να μη γίνει η έγχυση μέσα στη 
μάζα του νεύρου (MacLennanet al 2009). Η θερα-
πεία συνίσταται στη διατομή του εγκαρσίου συν-
δέσμου του καρπού (Gautschi al 2010).   

Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ενδείκνυ-
ται η χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου 

διότι η χρήση αντιφλεγμονωδών ή κορτικοει-
δών μπορεί να απορυθμίσει τα επίπεδα του σακ-
χάρου (Mondelli et al 2004, Thomsen et al 2009, 
Bahrmann et al 2010, Thomsen et al 2010).  Ακό-
μα και επί περιφερικής βιαβητικής νευροπάθειας 
αρκετές φορές έχουμε σημαντική αποκατάστα-
ση μετά την απελευθέρωση του μέσου νεύρου. Η 
λήψη αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων δεν αποτε-
λεί αντένδειξη για τη χειρουργική αντιμετώπιση 
του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα διότι το ποσο-
στό εμφάνισης αιματώματος είναι πολύ μικρότε-
ρο από πιθανά προβλήματα λόγω διακοπής των 
φαρμάκων (Boogaarts  et al 2010). Ωστόσο υπάρ-
χει μια αναφορά ανάπτυξης νευροπάθειας του μέ-
σου νεύρου λόγω αιματώματος μετά από διάνοι-
ξη του καρπιαίου σωλήνα σε ασθενή που έπαιρνε 
αντιαιμοπεταλιακά (Wolfrum et al 2007). Ασθε-
νείς με σύνδρομο  καρπιαίου σωλήνα που αντι-
μετωπίσθηκαν χειρουργικά παρουσίασαν μεγα-
λύτερη βελτίωση στις κλινικές παραμέτρους μετά 
από έξι  μήνες από ότι στο μετεγχειρητικό ηλε-
κτρομυογράφημα (Yilmaz et al 2010). To σύνδρο-
μο καρπιαίου σωλήνα στην παιδική ηλικία πα-
ρουσιάζει ηπιότερα και πιο ασαφή συμπτώματα 
κατά την κλινική εξέταση από ότι στους ενηλί-
κους. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι σχεδόν 
πάντα απαραίτητη, αν και μερικές ιδιοπαθείς πε-
ριπτώσεις, ιδιαίτερα εάν δεν συνδέονται με πά-
χυνση του flexor retinaculum, μπορούν να βελ-
τιωθούν με συντηρητική θεραπεία (Jimeno-Ruiz 
et al 2010). Συγκριτική μελέτη μεταξύ χειρουργι-
κής και συντηρητικής θεραπείας έδειξε ανώτερη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων με τη χειρουργι-
κή διάνοιξη (Jarvik et al 2009). Άλλοι συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα 
στοιχεία για πιο σαφή συμπεράσματα (Huisstede 
et al 2010 Part II, Huisstede et al 2010 Part I). Η 
έγχυση κορτικοστεροειδών μπορεί να βελτιώ-
σει τα συμπτώματα για 6 έως 12 μήνες αλλά ακο-
λουθείται από ραγδαία επιδείνωση (Flondell et 
al 2010, Peters-Veluthamaningal et al 2010). Για 
τους ασθενείς που δεν είναι δυνατό να λάβουν 
κορτικοειδή ή που δεν επιθυμούν να υποβληθούν 
σε επέμβαση ο βελονισμός αποτελεί μία εναλλα-
κτική λύση με αποδεκτά αποτελέσματα (Yang et 
al 2009). Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετι-
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κά με την αποτελεσματικότητα άλλων θεραπει-
ών, όπως η άσκηση, η γιόγκα, ο βελονισμός, τα 
λέιζερ και η εφαρμογή μαγνητικού πεδίου, κα-
θώς περαιτέρω μελέτες απαιτούνται (Colbert et 
al 2010). Σε άλλη μελέτη υποστηρίζεται ότι η έγ-
χυση αυτόλογου αίματος στον καρπιαίο σωλή-
να μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα προκα-
λώντας την έναρξη ενός καταρράκτη διαδικασι-
ών επούλωσης (Jazayeri et al 2009). Επιπλοκές 
που μπορεί να εμφανισθούν είναι η διατομή του 
κινητικού κλάδου του μέσου νεύρου καθώς και 
του παλαμιαίου δερματικού του ιδίου νεύρου, εν 
τω βάθει λοίμωξη, βλάβη του μέσου νεύρου, αι-
μάτωμα, διάνοιξη τραύματος και επιπολής λοίμω-
ξη. Μακροπρόθεσμα έχουν περιγραφεί περιπτώ-
σεις με σκληρία και άλγος της χειρουργικής το-
μής και νευρώματα (Boya al 2008). Υποτροπή της 
νόσου είναι δυνατό να εμφανισθεί λόγω ατελούς 
διάνοιξης και συμφύσεων. (Apley 1993, Συμεωνί-
δης 1996,Campbell 1998, Dahlin al 2010). Το γε-
νικό ποσοστό λοίμωξης μετά από τη χειρουργική 
αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα 
είναι χαμηλό. Το ποσοστό της εν τω βάθει λοίμω-
ξης είναι ακόμα χαμηλότερο. Η χρήση αντιβιοτι-
κών δε μείωσε το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβα-
νομένων και των ασθενών με σακχαρώδη διαβή-
τη. (Harness et al 2010). Η ενδοσκοπική διάνοιξη 
του εγκαρσίου συνδέσμου εκτός από τη μικρότε-
ρη τομή υπερτερεί ως προς τα βραχυμεσοπρόθε-
σμα αποτελέσματα της κλασσικής διάνοιξης ενώ 
ως προς τα  μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσμα-
τα είναι ισοδύναμη (Waseem 2003, Thoma et al 
2004,  Zhao et al 2004, Abrams 2009, Vasiliadis et 
al 2010). Αρκετοί χειρουργοί χρησιμοποιούν αντί 
της επιμήκους τομής μία μικρή εγκάρσια τομή χω-
ρίς προβλήματα και επιπλοκές (Kaleff et al 2010). 
H αρθροσκοπική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα 
εξασφαλίζει γρήγορη ανακούφιση των συμπτω-
μάτων (Lam et al 2010)  αλλά πρέπει να αποφεύ-
γεται σε ηλικιωμένα άτομα (Hansen and Larsen 
2009). Οι επιπλοκές και στις δύο τεχνικές είναι 
ελάχιστες (Benson et al 2006).

Το ποσοστό επανεγχείρησης είναι μεγαλύτερο 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ανοικτή δια-
τομή του εγκάρσιου συνδέσμου ιδιαίτερα επί δια-
βήτη και υπέρχρησης του άνω άκρου λόγω ατε-

λούς διάνοιξης ή βλάβης του μέσου νεύρου με 
το δεύτερο να έχει κακή πρόγνωση (Schreiber et 
al 2005, Stang et al 2008). Το 93% των ασθενών  
που υποβάλλονται σε χειρουργική αντιμετώπιση 
του σύνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα  επιστρέ-
φουν στην εργασία τους δύο εβδομάδες μετά την 
επέμβαση ενώ το 99%  μέχρι την  4η εβδομάδα 
(Mallick et al 2009). Μελέτη από την Κορέα υπο-
στηρίζει ότι η μετεγχειρητική πορεία και η αποκα-
τάσταση μετά από χειρουργική αντιμετώπιση του 
συνδρόμου είναι καλύτερη στις γυναίκες (Roh et 
al 2010). Οικονομική μελέτη από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες υποστηρίζει ότι το οικονομικό κόστος 
τόσο της συντηρητικής όσο και της χειρουργικής 
αντιμετώπισης του συνδρόμου είναι ισοδύναμα 
(Pomerance et al 2009). 

Abstract

Carpal tunnel syndrome. Results of  treatment.

Paraschou S, Flegas P, Chatziliadis G, Anastaso-
poulos  H, Karanikolas A.

A' Orthopaedic Department
Kilkis General Hospital

The aim of this study is to present our experience 
in the treatment of carpal tunnel syndrome. The last 
five years 157 patients with carpal tunnel syndrome 
were treated  in our Department. Females were 97  
of them. The patient’s age ranged from 26-78 years 
with a mean  age of 43 years. The syndrome con-
cerned the right hand in 114 patients. The cause 
was diabetes mellitus in 17 patients, hypothyroid-
ism in 19, malunion of distal radial fracture  in 13 
period of confinement  in 12, overuse of the hand 
in 55, ganglion of carpal tunnel on two whereas 
no cause was found on 39 patients. Clinical symp-
toms included nocturnal pain and numbness  in 
the first 3,5 fingers with  positive Tinel sign. The 
H.M.G was positive in all patients and assertained  
the diagnosis . All patients were submitted in sur-
gical treatment with release of the nerve after an 
incision of the transverse ligament under regional 
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or local anaesthesia. In a period of five years fol-
low up no recurrence was observed.  There were no 
complications such as damage of the medium nerve 
or deep infection. An hematoma with  disheahance  
of surgical incision in two patients and superficial 
infection in one patient where noted with excellent 
outcoms. 

Key words: Carpal tunnel syndrome.
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