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Περίληψη
Ο αποσπάσεις των επιφύσεων αποτελούν ιδιόμορφες κακώσεις 

που απαντούν επί εφήβων. Προκαλούνται από αιφνίδια σύσπαση 
των μυών που προσφύονται στην επίφυση και προκαλείται άλγος 
και ανησυχία στον πάσχοντα και το περιβάλλον του. Οι κακώσεις 
των επιφύσεων της πυέλου και του κεντρικού μηριαίου είναι σπά-
νιες. Παρουσιάζεται μια περίπτωση άρρενος εφήβου ηλικίας 15 
ετών που εμφάνισε άλγος κατά το αριστερό ισχίο και διαγνώστηκε 
με αποσπαστική κάκωση της επίφυσης του ελάσσονα τροχαντήρα 
μετά από έντονη προσπάθεια ενώ έτρεχε κατά τη συμμετοχή του 
σε αγώνα ποδοσφαίρου. 

Lesser Trochanter Avulsion: A Rare Cause of 
Groin Pain

Bischiniotis I St., Giannarakis A., Savvidis M. 

Abstract
Apophyseal avulsion injuries are peculiar injuries seen in the 

adolescent age group. They are caused by sudden contraction 
of a muscle attached to the epiphysis and a cause of pain and 
concern in patient and relatives. Apophyseal injuries of the 
pelvis and proximal femur are uncommon. We report a case 
of a 15 year old boy who presented to us with groin pain and 
was diagnosed to have had an avulsion of the lesser trochanter 
while sprinting in a football game.
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Μια απόφυση δηλαδή η επίφυση από έλξη στον 
αναπτυσσόμενο σκελετό αποτελεί ένα δευτερογε-
νή πυρήνα οστεώσεως που συμβάλλει στην αλ-
λαγή του σχήματος και του μεγέθους του οστού 
(Sanders TG και Zlatkin MB, 2008). Ο Milch (Milch H 
1953) υποστηρίζει ότι οι κακώσεις που αφορούν στις 
επιφύσεις έλξης είναι παρόμοιες κατά τη φύση τους με 
αυτές που αφορούν στις άλλες επιφύσεις και τις ονό-
μασε «αποφυσιολύσεις». Μια επίφυση έλξης αποτελεί 
το σημείο πρόσφυσης ενός μεγάλου μυός ή μυϊκής 
ομάδας και αποτελεί το ασθενέστερο σημείο του επι-
φυσιακού δίσκου λόγω του ότι ίνες του Sharpey που 
συνδέουν τον μυ με την επίφυση είναι ισχυρότερες από 
ότι είναι κατά τη συμβολή των κυτταρικών στοιχείων 
μεταξύ των επασβεστωμένων και μη επασβεστωμένων 
ιστικών στοιχείων της επίφυσης (Salter RB 1992). Αυτό 
αποτελεί το παθολογοανατομικό υπόβαθρο των απο-
σπαστικών κακώσεων της επίφυσης από άσκηση έλξης 
που οφείλεται σε άσκηση αιφνίδιας βίας. 

Οι αποσπαστικές κακώσεις από έλξη του ισχίου και 
της πυέλου είναι συχνές στους εφήβους. Εάν δεν απο-
δοθεί η δέουσα διαγνωστική προσοχή και η αντιμετώ-
πιση, αυτές οι κακώσεις μπορεί να αποβούν αναπηρικές 
για τον έφηβο αθλητή. Η αύξηση της συμμετοχής των 
εφήβων σε αθλητικές ανταγωνιστικές δραστηριότητες 
αλλά και οι καλύτερες απεικονιστικές τεχνικές οδήγη-
σαν σε καλύτερη ενημέρωση και επαγρύπνηση της ια-
τρικής κοινότητας. 

Αναφέρεται η περίπτωση άρρενος εφήβου ασθενούς 
ηλικίας 15 ετών που εμφάνισε αιφνίδιο άλγος κατά τη 
βουβωνική χώρα ενώ έτρεχε κατά τη διάρκεια ποδο-
σφαιρικού αγώνα στο σχολείο και το οποίο αποδόθηκε 
σε αποσπαστική κάκωση της επίφυσης του ελάσσονα 
τροχαντήρα. 

Περιγραφή περίπτωσης 
Έφηβος ηλικίας 15 ετών παραπονέθηκε για αιφνί-

διο άλγος στη βουβωνική χώρα μετά συμμετοχή του 
σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο σχολείο. Τα συμπτώματα 
άρχισαν αιφνιδίως κατά το τρέξιμο προς διεκδίκηση της 
μπάλας την προηγούμενη από την προσέλευσή του σε 
γιατρό. Επειδή το άλγος επέμενε προσέφυγε στο τμήμα 
επειγόντων του εφημερεύοντος νοσοκομείου, όπου δι-
ενεργήθηκε ακτινολογικός έλεγχος χορηγήθηκε αναλ-
γητική αγωγή συνεστήθη ανάπαυση, εφαρμογή ψυχρών 
επιθεμάτων και συνεστήθη έλεγχος από ειδικό. 

Κατά την εξέταση ο νεαρός ασθενής προσήλθε με 
επώδυνη χωλότητα. Υπήρχε ευαισθησία κατά τη βου-
βωνική χώρα και στην έσω επιφάνεια της ανώτερης 
μοίρας του μηρού, όπου ειδικός εντοπιζόταν το άλγος 
χωρίς ένδειξη εξωτερικής κάκωσης. Οι κινήσεις της άρ-
θρωσης του ισχίου ήταν περιορισμένες και επώδυνες 
ιδιαίτερα κατά την κάμψη. Ο ασθενής εμφάνιζε αδυ-
ναμία κατά την κάμψη του ισχίου. Δεν υπήρχαν περι-
φερικά σημεία νευρολογικής ή αγγειακής βλάβης. Ο 
ασθενής ήταν σε καλή γενική κατάσταση καλή στρέψε-
ως και όψεως και η γενική εξέταση δεν έδειξε τίποτα 
το ενδιαφέρον. 

Οι ακτινογραφίες της πυέλου με απεικόνιση και των 
δύο ισχίων (εικόνα 1) αποκάλυψαν απόσπαση του 
ελάσσονα τροχαντήρα με κεντρική παρεκτόπιση του 
της τάξης του 1 cm. 

Εικόνα 1. - Οστική απόσπαση του ελάσσονα τροχαντήρα – 
διακρίνεται καταγματική γραμμή και στην περιοχή του μείζονα 

τροχαντήρα. 

Ο νεαρός ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά 
με αναλγητικά και αποτροπή φόρτισης του πάσχοντος 
σκέλους καθώς και βάδιση με βακτηρίες μασχάλης για 
τρεις έως τέσσερις εβδομάδες που ακολουθήθηκε από 
βαθμιαία φόρτιση, όσο αυτή ήταν ανεκτή. Μετά την 
αποδρομή του άλγους συνεστήθη σαν διατατικές ασκή-
σεις των μυών που άρχισαν μετά την αποδρομή του 
έντονου άγχους. Η φόρτιση στο πάσχον σκέλος επιτρά-
πηκε σε 3 έως 4 εβδομάδες και εντός 8 εβδομάδων 
επανήλθε πλήρως τη φυσιολογική καθημερινή δραστη-
ριότητα. Το μόνο ενόχλημα του ασθενούς ήταν άλογος 
κατά τη βουβωνική χώρα στο κάθισμα ιδιαίτερα μετά 
διασταύρωση των σκελών. Ο δεύτερος ακτινολογικός 
έλεγχος που διενεργήθηκε 8 εβδομάδες μετά δεν έδει-
ξε σημεία πώρωσης. Αντίθετα διαπιστώθηκε επέκταση 

Εισαγωγή
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καταγμάτων γραμμών στη μεσοτροχαντήρια περιοχή 
και συνεστήθη περαιτέρω περιορισμός της φόρτισης. 
Ο ακτινολογικός έλεγχος που διενεργήθηκε μετά 12 
εβδομάδες από την αρχική κάκωση απέδειξε στοιχεία 
απόδοσης και οστικής αναδιαμόρφωσης με παραμονή 
της κεντρικής μετατόπισης της επίφυσης του ελάσσονα 
τροχαντήρα (εικόνα 2). Δεν υπήρχαν ενοχλήματα και 
επιτράπηκε η βαθμιαία φόρτιση και η κατά το δυνατόν 
μη ανταγωνιστική αθλητική δραστηριότητα.

Εικόνα 2. - Ακτινολογική εικόνα της οστικής απόσπασης από 
τον ελάσσονα τροχαντήρα με στοιχεία οστικής 

αναδιαμόρφωσης. 

Συζήτηση
Έξι αποφύσεις έλξεως που είναι δυνατόν να υποστούν 

από σπαστικές κακώσεις έχουν αναφερθεί στην περιοχή 
της πυέλου και του κεντρικού μηριαίου (Fernbach SK και 
Wilkinson RH 1981). Οι πιο συχνές εντοπίσεις τις κακώ-
σεις σε έφηβους αθλητές είναι τα ίσια και πτώματα ως 
αποτέλεσμα της επίδρασης των προσαγωγών, η πρόσθια 
κάτω λαγόνια άκανθα ως αποτέλεσμα της δράσης του 
ορθού μηριαίου, και η πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα από 
τη δράση του ραπτικού μυός. Η αποσπαστικές κακώσεις 
του ελάσσονα τροχαντήρα, του μείζονα τροχαντήρα και 
της λαγόνιας ακρολοφίας είναι λιγότερο συχνές (Dimon 
JH, 1972). Αν και δεν είναι τόσο συχνές όπως εκείνες που 
αφορούν σε άλλες εντοπίσεις την περιοχή της πυέλου, 
διασπαστικές κακώσεις του ελάσσονα τροχαντήρα προ-
καλούν σημαντικό άλγους και σημαντικό περιορισμό της 
λειτουργικότητας.

Οι αντίστοιχες από σπαστικές κακώσεις του ελάσσο-
να τροχαντήρα είναι σπάνιες επί ενηλίκων και οφείλο-
νται σχεδόν αποκλειστικά σε οστικές βλάβες της περι-
οχής λόγω μεταστάσεων (Afra R, 1999). Η κύρια αιτία 
της αποσπαστικής κάκωσης είναι η ισχυρή σύσπαση του 
λαγονοψοϊτη που μεταδίδεται με τον ισχυρό του τένο-
ντα στην επίφυση κατά την κάμψη του ισχίου. Υπερ-

βολική συγκέντρωση της διατατικής καταπόνησης που 
ασκεί ο λαγονοψοϊτης έχει ως αποτέλεσμα τη διατα-
κτική αστοχία της επίφυσης του ελάσσονα τροχαντήρα. 
Αυτές οι κακώσεις απαντούν συνήθως τις ηλικίες από 
7 έως 16 ετών και είναι πιο συχνές στην ηλικία των 14 
ετών (Byrne A, και Reidy D. 2012). Εξαιτίας της συνο-
στέωσης της επίφυσης του ελάσσονα τροχαντήρα, το 
ηλικιακό όριο για τις κακώσεις αυτού του τύπου είναι 
κατά την ηλικία 18-19 ετών (Fernbach SK και Wilkinson 
RH 1981, Tachdjian, M. O 1990).

Η διάγνωση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υπόθε-
σης που προκύπτει από το ιστορικό του αιφνίδιου άλγους 
κατά τη βουβωνική χώρα με έντονη αθλητική δραστηρι-
ότητα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γίνει μία λεπτομε-
ρής διερεύνηση άλλων παθολογικών καταστάσεων που 
έχουν σχέση με την περιοχή του ισχίου στον αναπτυσσό-
μενο σκελετό προκειμένου να αποφευχθούν καταστρο-
φικές επιπλοκές μιας άγνωστης σηπτικής αρθρίτιδας, της 
επιφυσιολίσθησης της άνω μηριαίας κεφαλικής επίφυ-
σης και της νόσου των Legg - Calve - Perthes. 

Το άλγος κατά τη βουβωνική χώρα χωρίς ενδείξεις 
εξωτερικής κάκωσης είναι η πιο συχνή μορφή ιστορικού. 
Η κατάσταση σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να υπο-
δύεται τη μορφή μιας τενοντίτιδας/αποφυσίτιδας από 
έλξη. Τόσο οι ασθενείς με αποφυσίτιδα έλξεως ή τενο-
ντίτιδα όσο και εκείνοι με οστική απόσπαση του ελάσ-
σονα τροχαντήρα συνήθως δεν φέρουν μώλωπες και 
εκχυμώσεις, που μπορεί να υπάρχουν, όταν πρόκειται 
για βίαιο κάταγμα. Οι ασθενείς με αποσπαστική κάκωση 
των επιφύσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να θυμηθούν 
το γεγονός που προκάλεσε του αλγεινό πρόβλημα σε 
σχέση με εκείνους που πάσχουν από αποφυσίτιδα ή τε-
νοντίτιδα, που έχουν πιο βαθμιαία εισβολή των συμπτω-
μάτων (Byrne A, και Reidy D. 2012). Η κλινική εξέταση 
γενικώς αποκαλύπτει τοπική ευαισθησία, ανταλγική βά-
διση και αδυναμία στην κάμψη του ισχίου.

Οι ακτινολογικές προβολές του κεντρικού μηριαίου 
καταδεικνύουν το αποσπασμένο τεμάχιο του ελάσσο-
να τροχαντήρα και μπορεί να ταξινομηθεί κατά Salter 
- Harris ως τύπου Ι.

Το τεμάχιο είναι παρεκτοπισμένο κεντρικά λόγω της 
δράσης του λαγονοψοΐτη. Παρόλα αυτά, οι περισσότε-
ρες αποσπαστικές κακώσεις του ελάσσονα τροχαντήρα 
δεν παρεκτοπίζονται σημαντικά καθώς το περιόστεο 
περιβάλλει πανταχόθεν το τεμάχιο (Anderson K και συν 
2001). Μπορεί, όπως στη δική μας περίπτωση, να συ-
νυπάρχει μια μικρή οστική συμμετοχή με τη μορφή πα-
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ρασχίδας από το κεντρικό μηριαίο, ιδιαίτερα σε άτομα 
που είναι πλησίον της σκελετικής ωρίμανσης, όταν ο 
επιφυσιακός δίσκος καθίσταται πιο ενεργός (Fernbach 
SK και Wilkinson RH 1981). Οι ακτινογραφίες μπορεί 
να μην δίνουν στοιχεία κατάγματος επί οστικών απο-
σπάσεων σε ανώριμο οστούν, Είναι δυνατόν η περαι-
τέρω διερεύνηση με της διενέργεια υπερηχογραφίας ή 
μαγνητικής τομογραφίας να αποβεί χρήσιμη (Pisacano 
RM και Miller TT 2003). 

Η θεραπεία είναι αρχικά συμπτωματική με προστα-
τευόμενη κάκωση για 3-4 εβδομάδες και ανταλγική 
αγωγή. Η πρώιμη επιστροφή στις αθλητικές δραστη-
ριότητες έχει σχετισθεί με υποτροπή της κάκωσης και 
την παραμονή των αλγεινών συμπτωμάτων. Έτσι, οι 
αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να αποφεύγονται 
μέχρι την ολοκλήρωση της πώρωσης, η οποία για να 
γίνει μπορεί να χρειασθούν 12 εβδομάδες (Byrne A και 
Reidy D 2012). Πολλοί συγγραφείς έχουν περιγράψει 
παρεκτόπιση μέχρι και > 2 cm, επώδυνη ψευδάρθρω-
ση, σχηματισμό εξόστωσης και αδυναμία επιστροφής 
σε αθλητική δραστηριότητα. Όλα τα ανωτέρω αποτε-
λούν ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας (Mbubaegbu 
CE και συν 1998, Rajasekhar C και συν 2001, Saluan 
PM και Weiker GG 1997, Kosanovic M και συν 2002, 
Pointinger H και συν 2003, Howard FM και Piha 
RJ 1965). 

Πίνακας 1
Τύπος Ι Απαρεκτόπιστο
Τύπος ΙΙ <2cm
Τύπος ΙΙΙ >2cm
Τύπος IV Ψευδάρθρωση

Οι McKinney και Nelson (McKinney BI και Nelson 
C 2009) χρησιμοποίησαν τον βαθμό παρεκτόπισης 
ως εργαλείο για την ταξινόμηση των αποσπαστι-
κών καταγμάτων και ισχυρίζονται ότι η ταξινόμηση 
τους βοήθησε να θέσουν τις ενδείξεις χειρουργι-
κής θεραπείας (McKinney B και Nelson C 2009) 
(πίνακας 1). Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται σε 
ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση. Οι Khemka και 
συν (2014) αναφέρουν καλό αποτέλεσμα με ενδο-
σκοπική υποβοήθηση (Khemka A και συν 2014). 

Συμπεράσματα 
Η διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση των 

κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος στους 
εφήβους απαιτεί γνώση των ιδιαιτεροτήτων του 
αναπτυσσόμενου σκελετού. Τα παιδιά μπορεί να 
υποστούν αποσπαστικά κατάγματα από μηχανι-
σμούς που συνήθως προκαλούν απλά διαστρέμ-
ματα ή διατατικές καταπονήσεις σε ενήλικες. Η 
αντιμετώπιση αυτών των κακώσεων είναι κυρίως 
συντηρητική. 
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