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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...

... χωρίς σχόλια
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Ο Χειρουργικός Τομέας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και η Ιατρική 
Εταιρεία Θεσσαλονίκης βιώνοντας το πρόβλημα καθημερινά από «πρώτο 
χέρι» οργάνωσαν επιστημονική εκδήλωση στις 10 Ιανουαρίου 2009 -με το 
ξεκίνημα του χρόνου- με θέμα «Τροχαία Ατυχήματα (μια πόλη χάνεται 
κάθε χρόνο – φτάνει πια!). 

Στην εκδήλωση που έγινε στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς 
καλύφθηκαν  η ιατρική πλευρά του θέματος από ειδικούς γιατρούς 
και ακούστηκαν οι θέσεις και εμπειρίες του Διευθυντή της Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης, Καθηγητή Συγκοινωνιολόγου και γνωστού Οδηγού 
Αγώνων.  Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου και ακολούθησε 
ζωντανή και γόνιμη συζήτηση. 



Μια απ’ τις σοβαρότερες αρνητικές πρωτιές που έχει η χώρα 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια απ’ τις συχνότερες αιτίες που 
γκρινιάζουμε όλοι μας κάθε μέρα είναι η επιδημία των τροχαίων 
ατυχημάτων. 

Παρ’ όλο που τις τελευταίες δεκαετίες βελτιώθηκε σημαντικά 
το οδικό δίκτυο, βελτιώθηκαν και τ’ αυτοκίνητά μας, τα θανατη-
φόρα τροχαία αυξήθηκαν κατά 8,6% το πρώτο 8μηνο του 2008 
και οι σοβαρά τραυματίες κατά 7,8%, σε σχέση με το ανάλογο 
διάστημα του 2007.

Είναι λοιπόν προφανές ότι απ’ τους τρεις συντελεστές 
που εμπλέκονται σε ένα ατύχημα που είναι Δρόμος-Όχημα-
Άνθρωπος ο σημαντικότερος και εκείνος στον οποίο έχουμε μεί-
νει στάσιμοι ή και οπισθοδρομήσαμε είναι ο Άνθρωπος, ο Οδη-
γός. Μπορεί να καμαρώνουμε για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, για τις 
επιδόσεις των τζιπ μας, μπορεί να ξέρουμε περισσότερα τώρα για 
τις μηχανές και τις επιδόσεις τους, μπορεί να έχουμε εξοικειω-
θεί με το πώς «τσουλάει» ένα αυτοκίνητο, μα μείναμε δραματικά 
πίσω στην αγωγή μας, στο χαρακτήρα μας, οπισθοδρομήσαμε 
στην παιδεία μας, στο ήθος μας, στη νοοτροπία μας.  Κι εκεί, νο-
μίζω, είναι η καρδιά του προβλήματος. 

Γι’ αυτό τα τροχαία δεν είναι «ατυχήματα» στην πλειοψηφία 
τους ούτε η «κακιά ώρα». Είναι «διαρκές έγκλημα».  Είναι προ-
γραμματισμένα, έχουν δόλο σε μεγάλο ποσοστό!  Γι’ αυτό στην 
Αγγλοσαξωνική έχει αντικατασταθεί με τον όρο «crash incident» 
δηλαδή «συμβάν μετά από σύγκρουση».  Είναι νόσος συχνά με 
ψυχοσωματικό υπόστρωμα.  

Τροχαία συμβάντα
Θέμα παιδείας

Γεώργιος Καπετάνος
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Διευθ/της Πανεπιστημιακής
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Τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι ακριβή όσο 
σοκαριστικά κι αν ακούγονται.  Είναι πολύ χει-
ρότερα από κάθε άποψη. Δεν υπάρχουν ποιοτικά 
στοιχεία, παρά μόνο αριθμοί.  Κι αυτοί χωρίς λε-
πτομέρειες που είναι η σημαντικότερη παράμε-
τρος στη στατιστική. 

Έτσι είμαστε 10 τουλάχιστον χρόνια πίσω απ’ 
το στόχο της Ευρώπης να μειωθούν τα θύματα 
από τροχαία κατά 50% έως το 2010. Επειδή μας 
λείπει η παιδεία. 

Διότι θέμα παιδείας είναι ο τρόπος μάθησης 
οδήγησης με τις περιβότητες «σχολές οδηγών», 
του αρχαίου συστήματος που βγάζει καλούς παρ-
καδόρους, του αμφίβολου και συζητήσιμου τρόπου 
χορήγησης των διπλωμάτων, διότι θέμα παιδείας 
ασφαλώς είναι η επιθετική οδήγηση, η επιδεικτι-
κή οδήγηση, η εγωιστική οδήγηση, το χέρι έξω απ’ 
το παράθυρο, το τσιγάρο, το κινητό, η περιφρό-
νηση της ζώνης, το παιδί στο μπροστινό κάθισμα, 
το παιδί πίσω χωρίς ζώνη, το κράνος στο χέρι, οι 
πινακίδες που γράφουν όριο «20 χλμ» (να δούμε 
ποιος μπορεί να οδηγήσει χωρίς να του σβήσει η 
μηχανή), οι πινακίδες πίσω απ’ τα δέντρα κλπ.

Κανένας ΚΟΚ δεν μπορεί να βοηθήσει αν δεν 
ελέγχεται, εφαρμόζεται και, κυρίως, αν στηρίζε-
ται μόνο στο σωφρονισμό και δεν αποδίδει ταυ-
τόχρονα παιδεία. 

Είναι σήμερα τεκμηριωμένο ότι το 50% των θα-
νάτων συμβαίνει το πρώτο 24ωρο και απ’ αυτούς 
το 30-40% ακαριαία ή την 1η ώρα μετά το ατύ-
χημα.  Επίσης είναι γνωστό ότι το 30% των ανα-
πηριών (κακώσεις της σπονδυλικής στήλης) συμ-
βαίνουν μετά το ατύχημα, κατά την προσπάθεια 
διάσωσης – απεγκλώβισης απ’ το αυτοκίνητο και 
τη μεταφορά στο Νοσοκομείο!

Ζούμε αρκετά συχνά το φαινόμενο να έρχο-
νται ασθενείς που να μας λένε «γιατρέ, μετά τη 
σύγκρουση χτυπούσα με τα πόδια μου την πόρτα 
του αυτοκινήτου για να βγω και όταν έφθασα στο 
Νοσοκομείο δεν κουνώ τα πόδια μου»! Γλύτωσε 
ο άνθρωπος απ’ το ατύχημα και δε γλύτωσε απ’ 
τον υπερβάλλοντα ζήλο των συνανθρώπων του 
που όμως δε γνώριζαν στοιχειώδη πράγματα.  
Έτσι ένα εκρηκτικό –σταθερό κάταγμα της σπον-
δυλικής στήλης χωρίς νευρολογικά σημεία έγινε 
ασταθές, μετατοπίσθηκε, πίεσε το νωτιαίο μυελό, 

παρέλυσε τα πόδια κατά τη μεταφορά.
Σε όλες τις προηγμένες χώρες η αντιμετώπιση 

γίνεται σχεδόν άμεσα και σε μεγάλο ποσοστό στον 
τόπο του ατυχήματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με πλήρως εξοπλισμένες μονάδες-αυτοκίνητα του 
ΕΚΑΒ σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με εκ-
παιδευμένο προσωπικό σε ειδικά σεμινάρια για 
τις πρώτες βοήθειες και όχι μόνο.  Σ’ αυτό υπάρ-
χει πρόοδος στη χώρα μας αλλά υπάρχει πολύς 
δρόμος ακόμη μπροστά μας. 

Απαραίτητες ασφαλώς είναι οι Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας, ένα πρόβλημα τεράστιο και 
επίκαιρο για τη χώρα μας, όπου υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη τέτοιων μονάδων παράλληλα με την έλ-
λειψη ιατρικού, νοσηλευτικού και υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού.

Αν θέλουμε να μη δούμε τα παιδιά μας νεκρά 
ή ανάπηρα από ένα τροχαίο συμβάν, θα πρέπει 
σαν άτομα και σαν κοινωνία να σταθούμε και να 
δούμε κατάματα το πρόβλημα. Όχι μόνο με διαπι-
στώσεις και αριθμούς.  Μα με λύσεις άμεσες. Δεν 
υπάρχει χρόνος. Όχι για μας. Είναι αργά. Τουλά-
χιστον για τα παιδιά μας. 

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
(Ο πόλεμος είναι στην πόρτα μας)

Διαβάζουμε για τους πολέμους στον πλανήτη 
μας και συγκινούμαστε ή συγκλονιζόμαστε 
κάποιοι από εμάς. Ο Πόλεμος όμως είναι εδώ! 
Καθημερινός, ανελέητος, χωρίς ανακωχή, εδώ και 
πολλές δεκαετίες. 

Στην άσφαλτο, μετά τα μαύρα μεσάνυχτα και 
στις γεμάτες εντατικές των Νοσοκομείων μας. 

Στην χώρα μας που πρωταγωνιστεί σ’ αυτό τον 
πόλεμο, είχαμε από τα τροχαία 75000 νεκρούς και 
1200000 τραυματίες, σε 35 χρόνια ( 1965-2000) 
και 70000 νεκρούς από όλους του πολέμους 100 
ετών (παγκόσμιοι, εμφύλιος κτλ)

Είναι μακράν η πρώτη αιτία θανάτου των αρρένων 
15-24 ετών. Είναι Επιδημία! Δεν είναι ατύχημα. 
Μόνο το 5% είναι ατύχημα πραγματικό. Όλα τα 
άλλα είναι προγραμματισμένα. Υπάρχει δόλος 
«Πάμε γυρεύοντας». Είναι νόσος ψυχοσωματικής 
προσαρμογής. 
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Έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί πάρα πολλά 
από ειδικούς και μη. Αριθμοί εντυπωσιακοί, 
διαπιστώσεις, αίτια. Έχει γίνει πρόοδος. Η 
νεοσύστατη διακομματική επιτροπή οδικής 
ασφάλειας των βουλής οφείλει να αποδείξει 
ότι μπορεί να αλλάξει τη σημερινή ζοφερή 
πραγματικότητα. Εμείς ως γιατροί ζούμε 
καθημερινά την τραγικότητα των εφημεριών, 
των μονάδων εντατικής, των Τμημάτων μας που 
είναι γεμάτα παιδιά 15-25 ετών που έρχονται, τα 
φέρνουν, τις πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα τα 
Σαββατοκύριακα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις, ρήξεις σπλάγχνων, κατάγματα σε όλα 
τα οστά. Κάποια από αυτά τα παιδιά τα φέρνουν 
νεκρά, τα υπόλοιπα θα μείνουν ανάπηρα μετά από 
μακροχρόνιες ταλαιπωρίες των ίδων, των γονιών 
τους και των γιατρών. Ζούμε το δράμα και τις 
κραυγές των αλαφιασμένων, αγουροξυπνημένων 
γονιών που αναζητούν τα παιδιά τους. Γιατί;

 Δεν είναι ατύχημα, δεν είναι η κακιά ώρα. 
Είναι πρόθεση! Όταν πιεις 10 σφηνάκια εσύ και 
οι φίλοι σου, συνωστίζεσαι σε ένα αυτοκινητάκι 
στο σκοτάδι και δεν ξέρεις να οδηγείς και το 
σημαντικότερο ότι δεν ξέρεις ότι δεν ξέρεις να 
οδηγείς, είναι δόλος. Το 80% των ατυχημάτων με 
σοβαρούς τραυματισμούς γίνονται με ταχύτητες 
μικρότερες των 60 χλμ/ώρα, σε απόσταση όχι 

μεγαλύτερη από τα 30 χλμ από το σπίτι μας, τις 
πρώτες 4 ώρες μετά τα μεσάνυχτα σε άτομα 15-
25 ετών. Γιατί; Από μια ανοησία. Εντελώς άδικα. 
Πρέπει να σταθούμε. Να σκύψουμε όλοι το 
κεφάλι, να συνειδητοποιήσουμε τις ενοχές μας, να 
βρούμε λύσεις. Π.χ. τρεις μόνο χώρες στον κόσμο 
μέχρι πρόσφατα είχαν απαγορεύσει και εφαρμόσει  
παντελώς την χρήση κινητών τηλεφώνων κατά 
την οδήγηση. Η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η 
Πορτογαλία. Και στις τρείς τα τροχαία μειώθηκαν 
έως και 35%.

Abstract

Road traffic accidents. A matter of education

G. Kapetanos

The author gives a picture of this most unhuppy 
situation. Althought it is an international problem 
Greece, unfortunately, is still behind of the modern 
targets. The role of the man factor seems to play the 
most important part and so all our efforts should 
concetrate to the «education» of the drivers.

key words: road traffic accident. 
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Περίληψη

Η παροδική οστεοπόρωση είναι ένα δύσκολο, σχετικά σπάνιο, 
διαγνωστικό και κλινικό πρόβλημα. Αφορά κυρίως στην άρθρωση 
του ισχίου, του γόνατος, την ποδοκνημική και το πόδι. Χαρακτη-
ρίζεται από επίμονο πόνο στην πάσχουσα περιοχή, ακτινολογικά 
σημεία οστεοπενίας και εικόνα οστικού οιδήματος στη Μαγνητική 
Τομογραφία. Εμφανίζεται κυρίως σε άνδρες μέσης ηλικίας και σε 
γυναίκες στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Συνήθως η πά-
θηση υποχωρεί αυτόματα μετά από 6-9 μήνες. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται και ως τοπική οστεοπόρωση, παροδικό οστικό οίδημα 
και ως συμπαθητική δυστροφία (RSD).

Από πλευράς παθογένειας έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες 
όπως το προϋπάρχον τραύμα, η νευρογενής θεωρία με ισχαιμία των 
νευρικών ριζών, η άποψη της ισχαιμίας της πάσχουσας περιοχής 
και τελευταία το τοπικό επιταχυνόμενο φαινόμενο (RAP) –Regional 
Accelerated Phenomenon – που δημιουργεί αυξημένο οστικό μεταβο-
λισμό και μικροκατάγματα στην πάσχουσα περιοχή.

Η διάγνωση θα γίνει με βάση ένα φυσιολογικό αιματολογικό- βιο-
χημικό έλεγχο, φυσιολογική απλή ακτινογραφία και παθολογικές CT 
και MRI. Ειδικότερα η MRI θεωρείται εξέταση εκλογής και θέτει τη 
διάγνωση με την απεικόνιση οστικού οιδήματος στη κεφαλή και τον 
αυχένα του μηριαίου. Τα απεικονιστικά ευρήματα ανευρίσκονται 3-6 
εβδομάδες μετά την εμφάνιση του πόνου. Η χρησιμότητα του σπινθη-
ρογραφήματος αμφισβητείται ενώ η οστική πυκνομετρία δείχνει την 
υπάρχουσα οστεοπενία, όχι όμως πάντοτε.

Η διαφορική διάγνωση θα γίνει κυρίως από την οστεονέκρωση 

Παροδική οστεοπόρωση

Πετσατώδης Γεώργιος
Καράταγλης Δημήτριος
Αγαθαγγελίδης Φώτιος

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ
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καθώς και τη νεοπλασία, τη φλεγμονώδη αρθρο-
πάθεια και, σπανιότερα, από ένα πιθανό κάταγμα 
της περιοχής.

Ο πόνος της παροδικής οστεοπόρωσης είναι επί-
μονος, επιδεινώνεται με τις κινήσεις και τη φόρτι-
ση, υποχωρεί με την ανάπαυση και ακολουθεί μια 
πορεία αύξησης της έντασης του για μερικές εβδο-
μάδες και ακολούθως υποχωρεί προοδευτικά.

Ως επιπλοκές έχουν αναφερθεί κάταγμα αυχένος 
μηριαίου, οστεονέκρωση της κεφαλής του μηριαί-
ου ή των μηριαίων κονδύλων.

Ως θεραπεία προτείνεται αποφόρτιση του σκέ-
λους και βάδιση με βακτηρίες, χορήγηση αναλγη-
τικών και MΣΑΦ, διφωσφονικά και καλσιτονίνη. 
Τελευταία προτείνεται η χορήγηση μιας προστα-
κυκλίνης (Iloprost). Πάντως η αποτελεσματικότη-
τα της φαρμακευτικής αγωγής αμφισβητείται και 
θεωρείται ότι η πάθηση μετά από μια πορεία 9-12 
μηνών υποχωρεί και αποκαθίσταται η βλάβη στην 
πάσχουσα περιοχή.

Εισαγωγή

Η παροδική οστεοπόρωση είναι ένα σχετικά 
σπάνιο και δύσκολο διαγνωστικό και κλινικό 
πρόβλημα.

Εντοπίζεται κυρίως στην άρθρωση του ισχίου, 
του γόνατος, στην ποδοκνημική και στο πόδι. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρεται και μία περίπτωση με 
εντόπιση στο ιερό οστούν (Lakhanpal et al 1987, 
Carty et al 2007, Jerome et al 2008, Korompilias et 
al 2008). Χαρακτηρίζεται από επίμονο πόνο στην 
πάσχουσα περιοχή που υποχωρεί αυτόματα μετά 
από 9 έως 12 μήνες.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως τοπική 
οστεοπόρωση, παροδικό οστικό οίδημα, συμπα-
θητική δυστροφία (RSD) ή περιοχική μετανα-
στευτική οστεοπόρωση (RMO) (Korompilias et 
al 2008, Nikolaou et al 2008).

Το 1959 οι Curtiss και Kincaid (Curtiss and 
Kincail 1959) δημοσίευσαν την περίπτωση μιας 
ασθενούς που ήταν στο τελευταίο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης και εμφάνιζε επίμονο πόνο στο 
ισχίο χωρίς ιστορικό κάκωσης και ακτινολογικά 
ευρήματα οστεοπόρωσης και απομετάλλωσης του 

οστού. Το 1977 ο Lequense (Lequense et al 1977) 
oνόμασε την οντότητα αυτή παροδική οστεοπό-
ρωση του ισχίου και έκτοτε γίνεται χρήση του 
όρου αυτού τη βιβλιογραφία. Το 2004 ο Hofmann 
(Hoffmann et al 2004) και συνεργάτες χρησιμο-
ποίησαν τον όρο σύνδρομο οιδήματος οστικού 
μυελού, (bone marrow edema syndrome), στηρι-
ζόμενοι κυρίως στην απεικόνιση στη Μαγνητική 
Τομογραφία.

Για την εντόπιση στο γόνατο υπάρχουν λίγες 
δημοσιεύσεις που αφορούν κυρίως στον έσω μη-
ριαίο κόνδυλο (Fertakos et al 1995, Nikolaou et 
al 2008) H πάθηση μπορεί και να μεταναστεύσει 
και στον έξω κόνδυλο ή να ακολουθήσει αντίθετη 
διαδρομή.

Η παροδική οστεοπόρωση είναι πάθηση που 
περιλαμβάνει διαταραχές του μυελού (π.χ. οίδη-
μα) και τοπική οστεοπόρωση.

Παθογένεια

Οι παθογενετικοί μηχανισμοί που προκαλούν 
την πάθηση δεν είναι επακριβώς γνωστοί. Έχουν 
διατυπωθεί διάφορες απόψεις όπως το προϋπάρ-
χον τραύμα, η νευρογενής βλάβη, η διαταραχή 
της κυκλοφορίας με ισχαιμία της πάσχουσας πε-
ριοχής και, τελευταία, το τοπικό επιταχυνόμενο 
φαινόμενο (Regional accelerated phenomenon – 
RAD) (Κοrompilias et al 2008).

To τραύμα, η κάκωση του ισχίου ή του γόνα-
τος δεν φαίνεται να είναι γενεσιουργός αιτία 
του προβλήματος. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν 
αναφέρουν στο ιστορικό τους τραυματισμό και ο 
απεικονιστικός έλεγχος είναι αρνητικός για πιθα-
νό κάταγμα (Lankamp et al 1997).

Κατά τη νευρογενή θεωρία διαπιστώνεται πα-
θογένεια στις εγγύς νευρικές ρίζες και ιδιαίτερα 
ισχαιμία των ριζών η οποία δημιουργεί σπασμό 
των αγγείων της οστικής μικροκυκλοφορίας με 
συνέπεια ισχαιμία του οστού (Parker et al 1997, 
Korompilias et 2008). H θεωρία αυτή ενισχύεται 
από ευρήματα επανεύρωσης των ριζών στο ηλε-
κτρομυογράφημα. Η επαναιμάτωση των νευρικών 
ριζών σηματοδοτεί και την αυτόματη υποστροφή 
της πάθησης.
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Κατά τη θεωρία της διαταραχής της κυκλοφο-
ρίας διατυπώνεται η άποψη της φλεβικής από-
φραξης στην πάσχουσα περιοχή με αποτέλεσμα 
υπεραιμία, αύξηση της ενδοστικής πίεσης και 
παροδική διαταραχή της οστικής μετάλλωσης 
(Shirfin et al 1987, Malizos et al 2004).

Tελευταία έχει διατυπωθεί η θεωρία του τοπι-
κού επιταχυνόμενου φαινομένου (Regional Ac-
celerated Phenomenon – RAP) που στηρίζεται 
στην παρατήρηση ότι στην πάσχουσα περιοχή 
παρατηρείται αυξημένος οστικός μεταβολισμός 
με ρυθμό οστικής ανακατασκευής 10 φορές με-
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γαλύτερο του φυσιολογικού. Αυτό δημιουργεί μι-
κροκατάγματα στο οστικό υπόστρωμα τα οποία 
αποτελούν παράγοντα επανάληψης του φαινομέ-
νου (Τrevisan et al 2002, Korompilias 2008).

Υπάρχουν συγγραφείς που θεωρούν ότι η πα-
ροδική οστεοπόρωση αποτελεί πρώϊμο στάδιο 
της οστεονέκρωσης, πλην όμως η αυτόματη υπο-
στροφή ανατρέπει αυτή την άποψη (Soucacos et 
al 1997, Hoffmann et al 2004).

Γύρω από το θέμα της παθογένειας της παροδι-
κής οστεοπόρωσης πιθανόν να διατυπωθούν και 
άλλες θεωρίες που θα συμπεριλαμβάνουν και άλ-
λους μηχανισμούς και κυρίως να ερευνήσουν το 
ρόλο των μεταλλοπρωτεϊνασών στην εκδήλωση 
της πάθησης.

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η πάθηση εντοπίζεται στο ισχίο, στο γόνατο, την 
ποδοκνημική και στο πόδι με πιο συχνή εντόπιση 
το ισχίο και τον έσω μηριαίο κόνδυλο (εικ. 1).

Πρόκειται για ασθενείς άνδρες μέσης ηλικίας 
ή γυναίκες στο 3ο τρίμηνο της κύησης που προ-
σέρχονται με επίμονο πόνο στο ισχίο, το γόνατο ή 
το πόδι που επιδεινώνεται με τη βάδιση. Ιστορικό 
κάκωσης δεν υπάρχει.

Στο ισχίο ο πόνος επεκτείνεται στο μηρό και 
υποχωρεί με την ανάπαυση. Οι κινήσεις του ισχί-
ου, ενεργητικές και παθητικές, είναι επώδυνες, με 
περιορισμένο εύρος.

Στο γόνατο υπάρχει τοπική ευαισθησία στον 
έσω ή έξω μηριαίο κόνδυλο με σαφή εντόπιση της 
ευαισθησίας εξωαρθρικά. Ο πόνος είναι επίμονος 
και οι κινήσεις του γόνατος ελεύθερες. Ίδια πε-

ρίπου συμπτωματολογία υπάρχει και στις άλλες 
εντοπίσεις.

Ο πόνος μετά από μια ανοδική πορεία ως προς 
την ένταση του για έξι εβδομάδες περίπου, αρχί-
ζει να σταθεροποιείται και ακολούθως υποχωρεί 
προοδευτικά, με πλήρη ίαση μετά από 9 έως 12 
μήνες από την αρχική προσβολή (Lakhampal et al 
1987, Parker et al 1997).

O αιματολογικός – βιοχημικός έλεγχος είναι 
φυσιολογικός. Ο έλεγχος αυτός όμως είναι απα-
ραίτητος για τον αποκλεισμό μιας νεοπλασίας ή 
συστηματικής μεταβολικής οστικής νόσου. Έτσι 
πέραν του συνήθους ελέγχου πρέπει να γίνει 
μέτρηση του οστικού ισοενζύμου της αλκαλικής 
φωσφατάσης, της υδροξυπροξίνης ούρων και του 
τελοπεπτιδίου κολλαγόνου τύπου Ι στα ούρα 
(Βenger et al 2003). Η απεικόνιση περιλαμβάνει 
απλή ακτινογραφία, αξονική και κυρίως μαγνητι-
κή τομογραφία και σπινθηρογράφημα οστών.

Η συμβατική ακτινογραφία στην πρώϊμη φάση 
είναι φυσιολογική. Μετά από 3-6 εβδομάδες από 
την έναρξη των συμπτωμάτων παρατηρείται δι-
αταραχή απομετάλλωσης και οστεοπενίας. Στην 
παροδική οστεοπόρωση του ισχίου και σε προχω-
ρημένο στάδιο η κεφαλή και αυχένας του μηριαί-
ου απεικονίζονται αποδιοργανωμένα, ενώ πιθα-
νόν να υπάρχουν ευρήματα και από την κοτύλη 
(εικ 2α) (Korompilias et al 2008).

Η αξονική τομογραφία και ιδιαίτερα αυτή που 
έχει αυξημένη ευκρίνεια απεικονίζει πολύ ικανο-
ποιητικά την εγκατασταθείσα οστεοπενία (εικ 
2β). (Ηοriuchi et al 2004). 

H μαγνητική τομογραφία (MRI) αποτελεί την 
απεικόνιση εκλογής (εικ 3). Η MRI απεικονίζει 
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Eικ. 2 Παροδική οστεοπόρωση ισχίου. Ευρήματα οστεοπενίας στην απλή ακτινογραφία και στην αξονική 
τομογραφία (Korompilias 2008)



πρώϊμα το εγκατασταθέν οστικό οίδημα του μυ-
ελού (ΒΜΕ) κυρίως στην Τ2 ακολουθία και, λιγό-
τερο, στην Τ1 ακολουθία. Το οστικό οίδημα στο 
ισχίο καταλαμβάνει την κεφαλή και τον αυχένα 
του μηριαίου. Ακόμα η MRI απεικονίζει τη συν-
πάρχουσα υμενίτιδα ή κάταγμα που δεν φαίνεται 
στις απλές ακτινογραφίες (Vande Berg et all 1999, 
Malizos et al 2004, Karantanas et al 2007).

To σπινθηρογράφημα των οστών δεν απο-
τελεί απεικονιστική μέθοδο εκλογής για τη 
διάγνωση της παροδικής οστεοπόρωσης αλλά 
είναι απαραίτητο για τη διαφορική διάγνωση.

Η οστική πυκνομετρία, κυρίως για τον δι-
αχωρισμό μιας γενικευμένης οστεοπόρωσης 
από την τοπική οστεοπενία της παροδικής 
οστεοπόρωσης, αναφέρεται στην βιβλιογραφία 
(Berger et al 2003). Η αξιολόγηση των ευρημά-
των είναι αρκετά δύσκολη γι’ αυτό και η χρησι-
μότητα της μεθόδου είναι υπό αμφισβήτηση.

Η οστική βιοψία έχει δείξει ανάπτυξη άμορ-
φου και αώρου οστού με κύριο συστατικό το 
οστεοειδές (Μalizos et al 2004).

Διαφορική Διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κατα-
στάσεις όπως η οστεονέκρωση της μηριαίας 
κεφαλής, η οστεονέκρωση του έσω μηριαίου 
κονδύλου, νεοπλασίες, φλεγμονώδεις αρθρο-
πάθειες, κάταγμα αυχένος μηριαίου κα τη μετα-

ναστευτική τοπική οστεοπόρωση (Regional Mi-
gratory osteoporosis). Θα στηριχθεί στην κλινική 
εικόνα, το ιστορικό και στη MRI.

H οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής είναι 
πάθηση που τα χαρακτηριστικά της έχουν τεκμη-
ριωθεί πολύ ικανοποιητικά ιδίως στη Μαγνητική 
Τομογραφία (σημείο διπλής παρυφής, υποχόνδρες 
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Εικ.3 α. MRI απεικόνιση σε παροδική οστεοπόρωση ισχίου. Πα-
ρατηρείται προσβολή της κεφαλής και του αυχένα. β. MRI απει-

κόνιση σε παροδική οστεοπόρωση έσω μηριαίου κονδύλου.

Εικ.4 α. Παροδική οστεοπόρωση ισχίου. β. Οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής
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οστικές βλάβες, καθίζηση νεκρωμένου οστού). 
Στην MRI ανευρίσκονται αλλοιώσεις στη μηριαία 
κεφαλή μόνον και όχι και στον αυχένα του μη-
ριαίου. Αντίθετα στην παροδική οστεοπόρωση, 
όπως ήδη έχει αναφερθεί, προσβάλλονται και η 
κεφαλή και ο αυχένας του μηριαίου (εικ 4). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στην παροδική οστεοπόρω-
ση τα θετικά ευρήματα στη MRI εμφανίζονται 48 
ώρες μετά την έναρξη των ενοχλημάτων ενώ στην 
οστεονέκρωση δεν υπάρχει απεικονιστική επιβε-
βαίωση στα πολύ πρώιμα στάδια (Malizos et al 
2007, Korompilias et al 2008, Nikolaou et al 2008). 
Σε διαδοχικές MRI απεικονίσεις διαπιστώνεται 
προοδευτική βελτίωση, ενώ στην οστεονέκρωση 
προοδευτική επιδείνωση.

Την ίδια περίπου διαδρομή παρουσιάζει και η 
κλινική εικόνα με στάδιο εγκατάστασης του πό-
νου, στάδιο σταθεροποίησης και στάδιο προοδευ-
τικής υποχώρησης. Αντίθετα στην οστεονέκρωση 
υπάρχει συνεχής και σταθερή επιδείνωση του πό-
νου. (Μalizos et al 2007, Κοrompilias et al 2008).

H  ίδια διαδρομή κλινικών και απεικονιστικών 
ευρημάτων παρατηρείται και στην παροδική 
οστεοπόρωση των μηριαίων κονδύλων (Parker et 
al 1997, Nikolaou et al 1997).

Στην πρώιμη φάση η παροδική οστεοπόρωση 
πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από κάταγμα από 
καταπόνηση του αυχένα του μηριαίου. Κάταγμα 
του αυχένα του μηριαίου μπορεί να εμφανιστεί 
και ως επιπλoκή της πάθησης (εικ 5). Από τα νε-

οπλάσματα πρέπει να αποκλειστούν το μεταστα-
τικό καρκίνωμα, το πολλαπλούν μυέλωμα, η λευ-
χαιμία και το λέμφωμα.

Από τις φλεγμονώδεις αρθροπάθειες πρέπει να 
γίνει διαφορική διάγνωση από ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα, αρθρίτιδα από άλλη συστηματική πάθη-
ση, σηπτική αρθρίτιδα και φυματίωση.

Η τοπική μεταναστευτική οστεοπόρωση (RMO) 
χαρακτηρίζεται από προσβολή ταυτόχρονα ή δι-
αδοχικά πολλών αρθρώσεων με κύρια ευρήματα 
τον πόνο και την έκδηλη δυσκαμψία. Από πολ-
λούς συγγραφείς η RMO θεωρείται μορφή παρο-
δικής οστεοπόρωσης (Duncan et al 1969, Wam-
beek et al 2000, Fazekas et al 2002).

 

Aντιμετώπιση 

Η παροδική οστεοπόρωση είναι πάθηση που 
υποχωρεί προοδευτικά μετά από 9 έως 12 μήνες. 
Στη φάση παρουσίας των συμπτωμάτων συνιστά-
ται αποφόρτιση του πάσχοντος σκέλους με δύο 
βακτηρίες και χορήγηση αναλγητικών και μη στε-
ροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ). 
Χορήγηση κορτικοστεροειδών δεν ενδείκνυται. 
Ο αποκλεισμός του συμπαθητικού πλέγματος δεν 
φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα (Lakhanpal 
et al 1987). H παροδική οστεοπόρωση χαρακτη-
ρίζεται από αυξημένη τοπική απομετάλλωση του 
οστού γι’ αυτό και τα αντιοστεοκλαστικά φάρ-

Εικ. 5 Αμφοτερόπλευρο κάταγμα αυχένος μηριαίου σε έδαφος παροδικής οστεοπόρωσης πριν και μετά την αντιμετώπιση.
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μακα φαίνεται ότι έχουν θέση στη θεραπεία. Η 
καλτσιτονίνη χορηγείται και λόγω της αναλγητι-
κής της δράσης σε δόση 200 μονάδων ημερησίως. 
Εργασίες που να τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα 
με χορήγηση καλτσιτονίνης δεν υπάρχουν. Αντί-
θετα η χορήγηση διφωσφονικών (pamidronate) 
έχει καταγραφεί ότι δρα στη βελτίωση της πoιό-
τητας του οστού (Ηοriuchi et alL 2004, Curty et 
al, 2007). Το θεραπευτικό σχήμα περιλαμβάνει 
και χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D. H παμι-
δρονάτη χορηγούμενη ενδοφλεβίως μειώνει ση-
μαντικά το βαθμό οστικής απώλειας στην οξεία 
φάση της πάθησης.

Τελευταία αναφέρονται ευεργετική δράση και 
καλά αποτελέσματα με τη χορήγηση μια προστα-
κυκλίνης, του Ιloprost (ilomedin), με υποχώρηση 
του πόνου και του οστικού οιδήματος (Aigner et 
al 2001).

Αbstract

Transient Osteoporosis

G. Petsatodis, D. Karataglis, F. Agathangelidis 

1st Orthopaedic Department
     of Aristotle University 
          G. Papanikolaou Hospital

Transient osteoporosis is a complex as well as rare 
diagnostic and clinical problem. The hip joint is the 
most commonly affected site, followed by the knee, 
ankle and foot. It is characterised by intense and 
persistent local pain, radiological signs of osteope-
nia and a picture of bone marrow edema in MRI. It 
usually occurs in middle-aged men and in women 
of the third semester of pregnancy. It usually sub-
sides automatically 6-9 months later.

It can also be found in literature under the names: 
local osteoporosis, transient bone marrow edema 
and reflex sympathetic dystrophy (RSD).

As far as pathogenesis is concerned a number 
of theories have been proposed including trauma, 
nerve root ischemia, local ischemia, regional ac-

celerated phenomenon (RAP) causing increased 
bone metabolism and microfractures in the affected 
area.

Blood tests and plain x-rays may be normal, while 
CT and MRI scan results are pathological. More 
specifically, MRI scan is considered the examina-
tion of choice demonstrating bone marrow edema 
in the femoral head and neck, usually within 3-6 
weeks from the onset of pain. The diagnostic value 
of bone scintigram has been put in doubt, while 
bone densitometry may show osteopenia, though 
this is not always the case.

Differential diagnosis includes osteonecrosis, neo-
plasia, inflammatory arthritis and a possible frac-
ture in the affected region.

Pain in transient osteoporosis is persistent, and is 
aggravated with motion and weight-bearing; it sub-
sides with rest and increases in intensity for weeks 
only to gradually decrease later.

Complications include fractured neck of femur, 
and progression to osteonecrosis of the femoral head 
or the femoral condyles.

Treatment includes non weight-bearing, use of 
crutches, NSAID’s and painkillers, diphosphonates 
and calcitonin. Administering a prostacyclin (Ilo-
prost) has been proposed lately. However, the effica-
cy of pharmaceutical treatment has been in doubt, 
since the disease is thought to self-subside within 
9-12 months, with lesion restoration in the affected 
area.

key words: transient osteoporosis, Bone edema.
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Περίληψη

Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως αί-
τιο άλγους στο ισχίο, βλάβης του επιχείλιου και αρθρικού χόνδρου 
αλλά και ως υπεύθυνη για την ανάπτυξη εκφυλιστικών αλλοιώσε-
ων στο ισχίο. Το άρθρο παρουσιάζει τους τύπους μηροκοτυλιαίας 
πρόσκρουσης, συζητά την κλινική τους εικόνα, τις απεικονιστικές 
εξετάσεις που υποβοηθούν τη διάγνωση και τη χειρουργική αντι-
μετώπιση με περιγραφή της αρθροσκοπικής τεχνικής.
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Εισαγωγή

Η έννοια της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης 
εισήχθη αρχικά από το Murray (1965), ενώ οι 
Stulberg και συνεργάτες (1975) πρώτοι περιέ-
γραψαν την παραμόρφωση «δίκην σκανδάλης» 
(pistol-grip deformity) του εγγύς μηριαίου. Ακο-
λούθως, ο Harris (1986) συνέδεσε αιτιολογικά πα-
θήσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας του ισχί-
ου με οστεοαρθρίτιδα στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, 
η θεωρία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης ως 
μηχανικού αιτίου πρόκλησης οστεοαρθρίτιδας 
καθιερώθηκε από τις εργασίες των Ito (2001) και 
Ganz (2003) παρότι είχε ήδη περιγραφεί από το 
1936 από το Smith-Petersen στο κλασικό άρθρο 
του.

Πλέον, έχει γίνει αποδεκτό, ότι βλάβες στον επι-
χείλιο και τον αρθρικό χόνδρο όχι μόνο μπορούν 
να προκαλέσουν οξέα συμπτώματα, αλλά και να 
αποτελέσουν τον προάγγελο εκφυλιστικών αλ-
λοιώσεων στην άρθρωση του ισχίου. Πόνος στην 
άρθρωση του ισχίου ως αποτέλεσμα της μηροκο-
τυλιαίας πρόσκρουσης μπορεί να παρουσιασθεί 
σε ασθενείς όλων των ηλικιακών ομάδων. Ως 
παθολογία, η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση μπο-
ρεί να είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της, έως 
πρόσφατα αναφερόμενης «ιδιοπαθούς» οστεο-
αρθρίτιδας (ΟΑ) του ισχίου σε μεγάλο ποσοστό 
ασθενών.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

 Ως μηροκοτυλιαία πρόσκρουση ορίζεται η πα-
θολογική επαφή και προστριβή μεταξύ τμημάτων 
της μηριαίας κεφαλής και του χείλους της κοτύ-
λης. Η παθολογική αυτή επαφή εμφανίζεται σε 
ασθενείς με παθολογική μορφολογία του εγγύς 
μηριαίου ή/και της κοτύλης ή σε άτομα με φυσι-
ολογική μορφολογία αλλά υπερβολικό εύρος κί-
νησης της άρθρωσης. Συνήθως (έως και στο 90% 
των περιπτώσεων) η επαφή αυτή παρατηρείται 
μεταξύ του πρόσθιου/έξω τμήματος της συμβο-
λής αυχένα-μηριαίας κεφαλής, που προσκρούει 
στο πρόσθιο χείλος της κοτύλης. Η επαναλαμβα-
νόμενη αυτή προστριβή, συχνά οδηγεί σε βλάβη 

του επιχειλίου και του αρθρικού χόνδρου. Έχουν 
περιγραφεί δύο μορφές μηροκοτυλιαίας πρό-
σκρουσης (Crawford και Villar 2005, Khanduja 
και Villar 2006, Maheshwari et al., 2007):

Α. Η πρώτη, γνωστή ως «cam impingement» 
(πρόσκρουση λόγω μηριαίας υπερόστωσης), εμ-
φανίζεται συχνότερα σε νεαρούς, αθλητικούς 
άρρενες (Εικόνα 1). Οφείλεται στην απώλεια της 
σφαιρικότητας της μηριαίας κεφαλής, η οποία 
προσκρούει στο πρόσθιο χείλος της κοτύλης, 
ιδιαίτερα κατά την κάμψη και έσω στροφή του 
ισχίου, ασκώντας έτσι επαναλαμβανόμενα συ-
μπιεστικά και, κυρίως, διατμητικά φορτία στο 
όριο επιχειλίου – αρθρικού χόνδρου. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποκόλληση του αρ-
θρικού και του γειτνιάζοντος επιχειλίου χόνδρου. 
Η συχνότερη εντόπιση μιας τέτοιας βλάβης είναι 
η περιοχή σταδιακής μετάβασης του επιχειλίου 
στον αρθρικό χόνδρο ή “watershed zone” («αδιά-
βροχη ζώνη») (McCarthy και συν., 2001) . Βλάβη 
του επιχείλιου χόνδρου σε αυτό το σημείο έχει ως 
αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του γειτνιά-
ζοντος αρθρικού χόνδρου, επιτρέποντας τη δίο-
δο του αρθρικού υγρού υπό τον αρθρικό χόνδρο. 
Ο τελευταίος αποκολλάται από το υποχόνδριο 
οστούν, δημιουργώντας την πλέον πρώιμη οστε-
οαρθριτική βλάβη στην άρθρωση. 

26 Ορθοπαιδική, 21, 4, 2008

Εικόνα 1. Mηχανισμός μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύ-
που «cam» (πρόσκρουση λόγο μηριαίας υπερόστωσης).



Β. Η δεύτερη μορφή μηροκοτυλιαίας πρό-
σκρουσης αναφέρεται ως “pincer impingement” 
(πρόσκρουση δίκην «τανάλιας» ή «δαγκάνας») 
και εμφανίζεται συνήθως σε αθλητικές γυναίκες 
μέσης ηλικίας. Θεωρείται ότι οφείλεται στην επα-
ναλαμβανόμενη χρόνια παθολογική επαφή του 
φυσιολογικού μηριαίου αυχένα στο χείλος της κο-
τύλης που εκφυλίζεται, παρουσιάζοντας κύστεις, 
και στη συνέχεια επασβεστώνεται με συνέπεια τη 
βάθυνση της κοτύλης (Εικόνα 2). Επίσης, πρό-
σκρουση τύπου pincer μπορεί να παρατηρηθεί σε 
καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από υπέρμετρη 
κάλυψη της μηριαίας κεφαλής από μία υπερβολικά 
βαθιά κοτύλη (coxa profunda, αρθροκατάδυση) ή 
από μία κοτύλη με οπίσθια, αντί της φυσιολογι-
κής πρόσθιας, κλίση στο οβελιαίο επίπεδο (Ezoe 
M. και συνεργάτες, 2006). Η βλάβη του επιχειλίου 
χόνδρου εμφανίζεται σε μεγαλύτερο εύρος περι-
φερικά στην κοτύλη σε σχέση με την πρόσκρουση 
τύπου cam και συνοδεύεται από μία παράλληλη 
ζώνη βλάβης στον αρθρικό χόνδρο.

Οι δύο μορφές μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης 
σπάνια εμφανίζονται μεμονωμένα και στην πραγ-
ματικότητα συνυπάρχουν στους περισσότερους 
ασθενείς.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Οποιαδήποτε κατάσταση οδηγεί στη μεταβο-

λή της φυσιολογικής ανατομικής σχέσης μεταξύ 
της κεφαλής και του αυχένα του μηριαίου ή στην 
πέραν του φυσιολογικού κάλυψη της μηριαίας 
κεφαλής από το χείλος της κοτύλης, μπορεί δυνη-
τικά να οδηγήσει σε μηροκοτυλιαία πρόσκρουση. 
Η επιφυσιολίσθηση (πολλές φορές υποκλινική) 
της μηριαίας κεφαλής, η νόσος των Legg-Calvé-
Perthes και η coxa magna θεωρούνται οι συχνότε-
ρες παθήσεις της παιδικής/εφηβικής ηλικίας που 
μπορεῖ να οδηγήσουν σε πρόσκρουση στην ενή-
λικη ζωή. Τα πλημμελώς πωρωθέντα κατάγματα 
του μηριαίου αυχένα ή της κοτύλης και η ιδιοπα-
θής οπίσθια κλίση της κοτύλης, η οποία πρόσφα-
τα έχει αναγνωρισθεί ότι υπάρχει στο 15% του 
πληθυσμού, αποτελούν τα συχνότερα αίτια προ-
στριβής σε ενήλικες. Όμως, ακόμα και σε απουσία 
γνωστών αναπτυξιακών ή επίκτητων καταστάσε-
ων, μια ομάδα ασθενών μπορεί να είναι επιρρεπείς 
σε μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (Kassarjian και 
συνεργάτες, 2006).

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η δυσπλασία του 
ισχίου, ενώ αποτελεί συχνό αίτιο ρήξεων του επι-
χειλίου χόνδρου και, μακροπρόθεσμα, οστεοαρ-
θρίτιδας, δρα συνήθως μέσω μηχανισμού διαφο-
ρετικού της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Στη 
δυσπλασία, είτε επί απουσίας (τύπος Ι), είτε επί 
παρουσίας (τύπος ΙΙ) επαλληλίας των αρθρικών 
επιφανειών, ασκούνται υπερβολικά αυξημένα 
φορτία επί του επιχειλίου χόνδρου, με αποτέλε-
σμα την απόσπασή του από το χείλος της κοτύλης. 
Αυτός ο μηχανισμός ονομάσθηκε από τους Klaue 
και συνεργάτες (1991) ως το «σύνδρομο του κο-
τυλιαίου χείλους» (“acetabular rim syndrome”), 
επιβεβαιώνεται δε και από τα πρόσφατα ευρήμα-
τα των Haene και συνεργατών (2007), οι οποίοι 
ανέφεραν ότι η μορφολογία των ρήξεων του επι-
χειλίου χόνδρου ήταν διαφορετική από αυτήν των 
ρήξεων σε μη δυσπλαστικά ισχία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ιστορικό

Νέος ή μέσης ηλικίας ασθενής, που περιγράφει 
σταδιακά επιδεινούμενο άλγος πέριξ του ισχίου 
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Εικόνα 2. Mηχανισμός μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης  τύπου 
«pincer» (πρόσκρουση δίκην «τανάλιας» ή «δαγκάνας»).



με κύρια εντόπιση το ριζομήριο και με πιθανή 
αντανάκλαση κατά μήκος της έσω επιφάνειας 
του σύστοιχου μηρού και γόνατος, θα πρέπει να 
εξετάζεται για πιθανή μηροκοτυλιαία πρόσκρου-
ση. Όχι σπάνια, τα συμπτώματα αφορούν σε αμ-
φότερα τα ισχία (κατά τη δική μας εμπειρία έως 
και στο 50% των ασθενών). Χαρακτηριστικά, το 
άλγος συνήθως επιδεινώνεται μετά από αθλητι-
κές δραστηριότητες ή παρατεταμένη παραμονή 
στην καθιστική θέση. Στις ενδαρθρικές παθήσεις, 
χαρακτηριστικό είναι το σημείο “C”, όπως περι-
γράφηκε από το Byrd (2004), καθώς ο ασθενής 
εντοπίζει την επώδυνη περιοχή πιάνοντας με τον 
αντίχειρα το μείζονα τροχαντήρα και με το δείκτη 
στο ριζομήριο. Ο ασθενής μπορεί να περιγράφει 
συνοδά μηχανικά συμπτώματα, όπως μπλοκάρι-
σμα και αίσθημα αστάθειας, τα οποία είναι εν-
δεικτικά βλάβης στον επιχείλιο και τον αρθρικό 
χόνδρο (Maheshwari και συν. 2007). 

Η παθολογία και συμπτωματολογία της μη-
ροκοτυλιαίας πρόσκρουσης θα πρέπει να γίνει 
γνωστή και να περιλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση στους ασθενείς που παρουσιάζονται 
με αυτά τα συμπτώματα. Οι Jäger και συνεργά-
τες (2004) ανάφεραν καθυστέρηση στη διάγνω-
ση κατά 5,4 έτη κατά μέσον όρο από την έναρξη 
των συμπτωμάτων και οι Burnett και συνεργάτες 
(2006) κατά 22 μήνες, με κατά μέσο όρο επίσκεψη 
σε 3,3 ιατρούς ανά ασθενή. Με βάση την παθο-
φυσιολογία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, 
όπως περιγράφηκε ανωτέρω, εύκολα αντιλαμβά-
νεται κανείς τις συνέπειες της καθυστερημένης 
διάγνωσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νεαρούς, 
δραστήριους ασθενείς.

Κλινική Εξέταση

Το συχνότερο κλινικό εύρημα που θα θέσει 
την υποψία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης 
είναι η παρουσία θετικού σημείου πρόσκρουσης 
(impingement sign) (Klaue και συνεργάτες 1991, 
Ganz και συνεργάτες, 2003, Philippon και συνερ-
γάτες, 2007). Με τον ασθενή κατακεκλιμένο, το 

θετικό σημείο πρόσκρουσης αναπαράγει τον πόνο 
στο ριζομήριο κατά την κάμψη και έσω στροφή 
του ισχίου, ενώ επιπρόσθετη προσαγωγή επιτεί-
νει τον πόνο. Στη θετική αυτή εξέταση υπάρχει 
και μικρή μείωση του εύρους κίνησης του ισχίου. 
Αντίθετα, στην προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα η 
μείωση της κινητικότητας είναι γενικευμένη. 

Το σημείο πρόσκρουσης όταν η παθολογία 
εντοπίζεται οπίσθια/κάτω, αναπαράγεται εκτείνο-
ντας τα κάτω άκρα έξω από την εξεταστική κλίνη 
και φέρνοντάς τα σε έξω στροφή. Η ίδια θέση επι-
τυγχάνεται και τοποθετώντας τον ασθενή στην 
πρηνή θέση (Zebala και συνεργάτες, 2007).

 
Απεικονιστικές Μέθοδοι

- Ακτινογραφίες
Οι απλές ακτινογραφίες μπορούν να προσφέ-

ρουν πολλές πληροφορίες για τη διάγνωση της 
πάθησης. Στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία λε-
κάνης-ισχίων, η παρουσία μιας μηριαίας κεφαλής 
που έχει χάσει την τέλεια σφαιρικότητά της (πα-
ραμόρφωση «δίκην σκανδάλης»), ο κοντός μηρι-
αίος αυχένας ή/και ο μειωμένος λόγος μηριαίας 
κεφαλής/αυχένα με μειωμένο offset συνηγορούν 
στην ύπαρξη μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.

Η συχνότερη μέτρηση που γίνεται για τη διά-
γνωση πρόσκρουσης τύπου cam, είναι αυτή της 
γωνίας α. Αν και περιγράφηκε αρχικά σε εγκάρσι-
ες τομές μαγνητικής τομογραφίας, η γωνία α μπο-
ρεί να δώσει μια ποσοτική εκτίμηση της έκτασης 
της μηριαίας υπερόστωσης, αν χρησιμοποιηθεί σε 
πλάγιες (cross-table) ακτινογραφίες του ισχίου ή 
σε πλάγιες λήψεις με το ισχίο σε κάμψη 45° (λήψη 
Dunn/Rippstein). Στα αρχικά στάδια, η υπερό-
στωση είναι ορατή μόνο στις πλάγιες λήψεις. Αν 
είναι ορατή, με τη μορφή της pistol-grip deformity, 
και στην ακτινογραφία λεκάνης-ισχίων, η βλάβη 
είναι μεγαλύτερης έκτασης. Οι συχνότερες ακτι-
νολογικές μετρήσεις / ευρήματα, που σχετίζονται 
με τη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, συνοψίζονται 
στον Πίνακα Ι. 
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Μέτρηση / Σημείο Περιγράψαντες συγγραφείς Ορισμός Φυσιολογική τιμή

Πρόσκρουση τύπου cam

Γωνία α Nötzli και συν.                    
(J Bone Joint Surg Br, 2002)

Η γωνία μεταξύ του άξονα 
του μηριαίου αυχένα και της 
γραμμής που συνδέει το κέντρο 
της μηριαίας κεφαλής με το 
σημείο, όπου αρχίζει η απώλεια 
της σφαιρικότητάς της

< 68° (άνδρες),
< 50° (γυναίκες)

Τριγωνικός δείκτης Gosvig και συν.                  
(J Bone Joint Surg Br, 2007)

Η απόσταση της βλάβης cam από 
το κέντρο της μηριαίας κεφαλής          
(λήψη λεκάνης-ισχίων)

< 2 χιλ. από την ακτίνα 
της μηριαίας κεφαλής στο 
σφαιρικό τμήμα της

Πρόσθιο offset Eijer και συν.                  
(Hip Int, 2001)

Η διαφορά της ακτίνας του 
πρόσθιου τμήματος της μηριαίας 
κεφαλής και του πρόσθιου 
μηριαίου αυχένα

> 10 χιλ.

Πρόσκρουση τύπου pincer

Α. Εστιακή

Σημείο διασταύρωσης (cross-
over sign)

Reynolds και συν.              
(J Bone Joint Surg Br, 1999)

Εντόπιση του προσθίου χείλους της 
κοτύλης επί τα εκτός του οπίσθιου 
(λήψη λεκάνης-ισχίων)

Απόν

Σημείο οπισθίου τοιχώματος 
(posterior wall sign)

Reynolds και συν.              
(J Bone Joint Surg Br, 1999)

Εντόπιση του κέντρου της μηριαίας 
κεφαλής επί τα εκτός του οπίσθιου 
χείλους της κοτύλης (λήψη 
λεκάνης-ισχίων)

Απόν

Προβολή ισχιακής άκανθας Kalberer και συν.           
(Clin Orthop, 2008)

Προβολή της σύστοιχης ισχιακής 
άκανθας εντός της ελλάσσονος 
πυέλου (λήψη λεκάνης-ισχίων) 

Απόν

Β. Σφαιρική

Coxa profunda Ruelle και Dubois            
(Rev Rhum Mal Osteoartic, 
1962)

Ο πυθμένας του κοτυλιαίου βόθρου 
άπτεται της λαγονοϊσχιακής 
γραμμής

Απόν

Πίνακας Ι. Συνηθέστερες ακτινολογικές μετρήσεις και σημεία επί μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης
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- Αξονική Τομογραφία
Η χρήση της αξονικής τομογραφίας και κατά 

κύριο λόγο της τρισδιάστατης έγκειται στη δυ-
νατότητά της να απεικονίσει με λεπτομέρεια την 
οστική ανατομία της μηριαίας κεφαλής και την 
ύπαρξη ή μη μηριαίας ή κοτυλιαίας υπερόστωσης 
(Tannast και συν., 2007).

- Μαγνητική Τομογραφία
Η μαγνητική τομογραφία με χρήση σκιαγραφι-

κού βοηθά στην καλύτερη απεικόνιση, σε σχέση με 
την απλή μαγνητική τομογραφία, του επιχειλίου 
(εκφύλιση, ρήξη) και ιδιαίτερα του αρθρικού χόν-
δρου, με ευαισθησία και ειδικότητα 90% και 91%, 
αντίστοιχα (Czerny και συνεργάτες, 1996). Όμως 
ακόμα και αυτή δεν είναι ακριβής, όταν πρόκειται 
για εκφύλιση ή βλάβη του αρθρικού χόνδρου που 
δεν έχει ακόμα αποσπασθεί (Khanduja και Villar, 
2006).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συντηρητική θεραπεία

Ο ρόλος της συντηρητικής θεραπείας της μη-
ροκοτυλιαίας πρόσκρουσης είναι περιορισμένος. 
Αυτό οφείλεται τόσο στο μηχανικό υπόβαθρο της 
πάθησης, όσο και στην εξαιρετικά περιορισμένη 
αυτόχθονη επουλωτική ικανότητα των εμπλε-
κομένων ιστών (επιχείλιος – αρθρικός χόνδρος). 
Επιπλέον, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, η πλειονό-

τητα των ασθενών διαγιγνώσκονται και αντιμε-
τωπίζονται αρχικά ως πάσχοντες από «τράβηγμα» 
ή «θλάση», συνηθέστερα των προσαγωγών μυών 
του ισχίου. Όταν τελικά τίθεται η σωστή διάγνω-
ση, η βλάβη αφορά, συνήθως, σε άλλοτε άλλη 
έκταση, τόσο στον επιχείλιο όσο και στον αρθρι-
κό χόνδρο, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότη-
τες επιτυχούς συντηρητικής αντιμετώπισης.

Παρόλα αυτά, μια συμπτωματική θεραπεία 
με μείωση ή/και αλλαγή των δραστηριοτήτων 
του ασθενούς σε συνδυασμό με αναλγητικά-
αντιφλεγμονώδη και φυσιοθεραπεία έχει προταθεί 
και θα πρέπει να αποτελεί την αρχική αντιμετώ-
πιση. Ακόμα και επί ύφεσης των συμπτωμάτων, ο 
ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για την υψη-
λή πιθανότητα μελλοντικής υποτροπής. Σε αυτήν 
την περίπτωση ή επί εμμονής των συμπτωμάτων 
πέραν του τριμήνου, ενδείκνυται η χειρουργική 
αντιμετώπιση.

Χειρουργική θεραπεία

 Ο στόχος της χειρουργικής αντιμετώπισης εί-
ναι να εξαλείψει την πρόσκρουση μεταξύ μηριαί-
ου και κοτύλης. Έχουν περιγραφεί τόσο η ανοικτή 
(Ganz R και συνεργάτες, 2001), όσο και η αρθρο-
σκοπική τεχνική. Αμφότερες έχουν να επιδείξουν 
συγκρίσιμα και καλά αποτελέσματα σε ασθενείς 
χωρίς ή με αρχόμενες μόνο οστεοαρθριτικές αλ-
λοιώσεις με το επιπλέον πλεονέκτημα της ταχύ-
τερης ανάρρωσης, για την αρθροσκοπική τεχνική 
(Crawford και Villar, 2005).

Αρθροκατάδυση    (protrusio 
acetabuli)

Otto (1824) Η μηριαία κεφαλή άπτεται της 
λαγονοϊσχιακής γραμμής 

Απόν

Γωνία Wiberg Wiberg                          
(Acta Orthop Scand, 1939)

Η γωνία μεταξύ κατακόρυφης 
γραμμής, που διέρχεται διά του 
κέντρου της μηριαίας κεφαλής, και 
γραμμής, που ενώνει το κέντρο της 
μηριαίας κεφαλής με το έξω χείλος 
της κοτύλης

20° - 40°

Κοτυλιαίος δείκτης Tönnis και Heinecke          
(J Bone Joint Surg Am, 1999)

Η γωνία μεταξύ οριζόντιας 
γραμμής και γραμμής που ενώνει 
τα δύο άκρα της φορτιζόμενης 
επιφάνειας της κοτύλης

-5° - 14°
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Αρθροσκόπηση ισχίου

Η άρθρωση του ισχίου διαιρείται αρθροσκοπικά 
στο κεντρικό και στο περιφερικό διαμέρισμα (Ει-
κόνα 3). Το πρώτο περιλαμβάνει το τμήμα εκείνο 
της μηριαίας κεφαλής που περιβάλλεται από τον 
επιχείλιο χόνδρο, όπως επίσης και το στρογγύλο 
σύνδεσμο με τον κοτυλιαίο βόθρο. Το περιφερικό 
διαμέρισμα περιέχει το μικρό τμήμα της μηριαίας 
κεφαλής που βρίσκεται εκτός των ορίων του επι-
χειλίου χόνδρου, το μηριαίο αυχένα, καθώς και τις 
μη αρθρικές επιφάνειες του χείλους της κοτύλης 
και του επιχειλίου χόνδρου.

Χειρουργική Τεχνική

Η αρθροσκόπηση ισχίου μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με τον ασθενή σε ύπτια ή πλάγια θέση. 
Η ύπτια θέση επιτρέπει τη χρήση της συνήθους 
χειρουργικής τράπεζας ηλώσεως, με την οποία 
είναι εξοικειωμένοι σχεδόν όλοι οι χειρουργοί. Η 
πλάγια θέση έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει 
καλύτερο προσανατολισμό λόγω των ψηλαφη-
τών οστικών ανατομικών δομών. Όποια από τις 
δύο και αν χρησιμοποιηθεί, είναι βασικό να υπάρ-
χει δυνατότητα ικανής έλξης του άκρου, ώστε να 
επιτευχθεί με ασφάλεια η πρόσβαση στο κεντρικό 
διαμέρισμα. Το σύστημα έλξης πρέπει επίσης να 

επιτρέπει και την απρόσκοπτη κίνηση του ισχίου 
σε κάμψη, που είναι απαραίτητη για την πρόσβα-
ση στο περιφερικό διαμέρισμα της άρθρωσης. 
Ακολουθεί περιγραφή της χειρουργικής τεχνικής 
με τον ασθενή στην πλάγια θέση, όπως την έχει 
εξελίξει ο R. Ν. Villar, και την οποία προτιμούν οι 
συγγραφείς στην κλινική πράξη.

Τα δύο συστήματα έλξης που χρησιμοποιού-
νται συνηθέστερα για την αρθροσκόπηση ισχίου 
με τον ασθενή σε πλάγια θέση είναι το McCarthy 
Hip Distractor (Innomed Inc., Savannah, Georgia, 
ΗΠΑ) (Εικόνα 4) και το Hip Positioning System 
(Smith & Nephew Inc., Andover, Massachusetts, 
ΗΠΑ) (Εικόνα 5). Το Hip Positioning System 

Εικόνα 3. Η άρθρωση του ισχίου χωρίζεται αρθροσκο-
πικά στο κεντρικό και στο περιφερικό διαμέρισμα. Εικόνα 4. Σύστημα έλξης McCarthy 

(Innomed Corp, Savannah, GA).

Εικόνα 5. Σύστημα έλξης Hip Positioning System 
(Smith & Nephew Inc., Andover, Massachusetts).
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αποτελεί νεότερη σχεδίαση (2007), η οποία συ-
νεχίζει να βελτιώνεται και επιτρέπει μεγαλύτερη 
κίνηση του άκρου διεγχειρητικά, για την πρόσβα-
ση στο περιφερικό τμήμα της άρθρωσης και για 
δυναμική εκτίμηση της ύπαρξης πρόσκρουσης. 
Μειονέκτημά του αποτελεί, προς το παρόν, το αυ-
ξημένο κόστος του. Ανεξάρτητα του συστήματος 
έλξης που χρησιμοποιείται, είναι ζωτικής σημασί-
ας ο κεντρικός πόλος να ωθεί το εγγύς μηριαίο 
προς τα εκτός, ώστε, σε συνδυασμό με την έλξη 
κατά μήκος του άκρου, η συνισταμένη της έλξης 
να έχει φορά κατά μήκος του μηριαίου αυχένα 
(Εικόνα 6). 

Απαραίτητο επίσης είναι να υπάρχει ικανή μα-
λακή περίδεση γύρω από τον κεντρικό πόλο για 
την αποφυγή επιπλοκών από υπερβολική και 
παρατεταμένη συμπίεση ευγενών ανατομικών 
στοιχείων πέριξ του ισχίου (π.χ. πάρεση αιδοιικού 
νεύρου).

Χειρουργικοί Χρόνοι
Α. Κεντρικό διαμέρισμα

1. Μετά την πρόσδεση του άκρου ακολουθεί 
σταδιακή έλξη του άκρου, η οποία γίνεται αργά 
και υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια 
της έλξης ο χειρουργός διατηρεί τον αντίχειρα επί 

του μείζονα τροχαντήρα, όπου και αισθάνεται τη 
διάταση των τενόντων των απαγωγών. Η έλξη 
θεωρείται ικανή όταν εμφανιστεί ακτινολογικά το 
σημείο κενού ή φωτοστεφάνου (halo sign), που 
οφείλεται στην αρνητική ενδαρθρική πίεση (Ει-
κόνα 7). Στη συνέχεια η έλξη μειώνεται, μέχρι να 
προετοιμαστεί το χειρουργικό πεδίο, για να την 
επαναφέρουμε στο σημείο που έχουμε ήδη κατα-
γράψει. Αυτό γίνεται, ώστε να μειωθεί στον ελά-
χιστο δυνατό ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασθενής 
βρίσκεται υπό έλξη.

2. Ακολουθεί εισαγωγή της πρώτης σωληνωτής 
βελόνας, η οποία, καθώς διαπερνά το θύλακο, 
εξισορροπεί την ενδαρθρική πίεση και προκαλεί 
περαιτέρω διάταση της άρθρωσης. Σε αυτή τη 
φάση και δια της βελόνας μπορούμε να ενέσουμε 
φυσιολογικό ορό, συνήθως 25-45 κ.εκ., για περαι-
τέρω διάταση της άρθρωσης. Το υγρό, πέρα από 
την επιπλέον διάταση, θα λειτουργήσει έτσι ώστε 
κατά τον ακτινοσκοπικό έλεγχο να λάβουμε εικό-
να αρθρογραφήματος.

3. Σε αυτό το χρονικό σημείο η άρθρωση είναι πιο 
προσπελάσιμη και τα ενδαθρικά στοιχεία ευκολό-
τερα διακριτά. Έτσι αποσύρεται η βελόνα-οδηγός 
και επανεισάγεται προσεκτικά, παρά τη μηριαία 

Εικόνα 6. 
Η συνισταμένη των δυνάμεων κατά τη διάρκεια της έλξης,

 πρέπει  να έχει φορά  παράλληλη με το μηριαίο αυχένα.

Εικόνα 7. Το σημείο κενού ή φωτοστεφάνου 
(halo sign), που οφείλεται στην αρνητική εν-

δαρθρική πίεση. Η εμφάνισή του συνεπάγεται 
ότι η έλξη που ασκείται είναι ικανή για να 

πραγματοποιηθεί η αρθροσκόπηση. 
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κεφαλή και μακριά από το χείλος της κοτύλης, 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι δε θα παραβλάψει τον 
επιχείλιο χόνδρο. Το ότι η βελόνα διαπερνά τον 
επιχείλιο χόνδρο γίνεται αισθητό και απτικά διότι 
ο χειρουργός νιώθει δια της βελόνας δύο σημεία 
αντίστασης (θύλακος - επιχείλιος χόνδρος), αντί 
ενός, όπως θα έπρεπε (θύλακος). Η πύλη εισόδου 
παραμένει ίδια (πλάγια, περί το 1εκ. κεντρικά της 
κορυφής του μείζονα τροχαντήρα).

4. Διά της βελόνας εισάγεται σύρμα-οδηγός, 
επ’ αυτού ολισθαίνει η αρθροσκοπική κάνουλα 
(συνήθως διαμέτρου 4,5χιλ.) και δια αυτού το αρ-
θροσκόπιο (συνήθως 70°) (Εικόνα 8). Η χρήση 
μηχανικής αντλίας ροής είναι αναγκαία για τη δι-
ατήρηση σταθερής ενδοαρθρικής πίεσης και ορα-
τότητας. Πίεση περί τα 80 χιλ. στήλης Hg είναι 
συνήθως αρκετή για το κεντρικό διαμέρισμα. 

5. Υπό αρθροσκοπικό έλεγχο, μία σωληνωτή βε-
λόνα χρησιμοποιείται εκ νέου για τη δεύτερη πύλη 
εισόδου. Αυτή εντοπίζεται στο σημείο που τέμνο-
νται δύο νοητές γραμμές: μία κατακόρυφη, που 
φέρεται περιφερικά από την πρόσθια άνω λαγόνια 
άκανθα και μία οριζόντια, που φέρεται προς τα 
εντός, ξεκινώντας από το μείζονα τροχαντήρα. 

6. Εισάγεται εκ νέου το σύρμα-οδηγός και δια 
αυτού ειδικές ράβδοι διαστολής (dilators), που 
μεγεθύνουν με ασφάλεια την πύλη εισόδου και 
αμέσως μετά, παράλληλα, η ειδική γωνιώδης αυ-
λακωτή κάννουλα.

Η τελευταία βοηθά, με τη συνεχή είσοδο και 
έξοδό της, στη διατήρηση της πύλης εισόδου κατά 
τους χειρισμούς της εισαγωγής - εξαγωγής των 
διαφόρων εργαλείων. Αυτό είναι σημαντικό στην 
αρθροσκόπηση του ισχίου, διότι απώλεια κάποιας 
από τις πύλες εισόδου σημαίνει επανάληψη από 
την αρχή όλης της διαδικασίας που περιγράφηκε 
ανωτέρω (βήματα 1-4).

7. Ακολουθεί ευρεία θυλακοτομή με ειδικό αρ-
θροσκοπικό νυστέρι ή/και διαθερμία (Εικόνα 9). 
Η ευρεία θυλακοτομή είναι απαραίτητη για τη δι-
ευκόλυνση των χειρισμών με τα εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν ακολούθως.

8. Η επισκόπηση της άρθρωσης περιλαμβάνει 
όλα τα ανατομικά στοιχεία του κεντρικού δια-
μερίσματος (αρθρικός υμένας, μηριαία κεφαλή, 
επιχείλιος χόνδρος, στρογγύλος σύνδεσμος, κο-
τυλιαίος βόθρος, εγκάρσιος σύνδεσμος) (Εικόνα 
10). Οι βλάβες στη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση 

Εικόνα 8. Εισαγωγή της αρθροσκοπικής κάνουλας δια 
της βελόνας οδηγού. 

Εικόνα 9. Θυλακοτομή με αρθροσκοπικό νυστέρι 
(beaver knife). (ΜΚ=Μηριαία Κεφαλή, ΕΧ=Επιχείλιος 

Χόνδρος, ΑN=Αρθροσκοπικό νυστέρι)
(Αρχείο Α. Παπαβασιλείου)
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εντοπίζονται συνήθως (έως και στο 90% των πε-
ριπτώσεων) στο πρόσθιο/άνω τμήμα της κοτύλης 
(Εικόνα 11).

9. Ανάλογα με την ενδαρθρική παθολογία, ακο-
λουθεί πλειάδα θεραπευτικών επεμβάσεων, μόνες 
ή σε συνδυασμό, όπως:

– μικροκατάγματα (microfractures) (Εικόνα 12)
– συρραφή του επιχείλιου χόνδρου με διοστικές 

άγκυρες ή αρθροσκοπικά ράμματα (Εικόνα 13)
– εκτομή ασταθών ραγέντων τμημάτων του επι-

χειλίου ή του αρθρικού χόνδρου
– αποκατάσταση μερικής ρήξης του στρογγύλου 

συνδέσμου 

Εικόνα 10. Η αρθροσκοπική εικόνα του κεντρικού 
διαμερίσματος.  (ΜΚ=Μηριαία Κεφαλή, Στρογγύλος 

Σύνδεσμος, ΚΒ=Κοτυλιαίος Βόθρος)
(Αρχείο Α. Παπαβασιλείου)

Εικόνα 11. Βλάβη στην περιοχή σταδιακής μετάβασης 
του επιχειλίου στον αρθρικό χόνδρο ή “watershed zone” 

(«αδιάβροχη ζώνη»).
(ΜΚ=Μηριαία Κεφαλή, ΕΧ=Επιχείλιος Χόνδρος, 

ΑΧ=Αρθρικός Χόνδρος)
(Αρχείο Α. Παπαβασιλείου)

Εικόνα 12.Τεχνική Μικροκατάγμάτων στην κοτύλη.
(ΜΚ=Μηριαία Κεφαλή, ΕΧ=Επιχείλιος Χόνδρος, 

ΑΧ=Αρθρικός Χόνδρος)
(Αρχείο Α. Παπαβασιλείου

Εικόνα 13. Συρραφή του επιχείλιου χόνδρου με αρ-
θροσκοπικά ράμματα (Fast-Fix, Smith & Nephew Inc., 

Andover, Massachusetts, ΗΠΑ).
(ΜΚ=Μηριαία Κεφαλή, ΕΧ=Επιχείλιος Χόνδρος)

(Αρχείο Α. Παπαβασιλείου)
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– οστεοπλαστική του χείλους της κοτύλης με 
τη χρήση γλυφάνου (πρόσκρουση τύπου 
pincer).

B. Περιφερικό διαμέρισμα

1. Η έλξη λύεται και το ισχίο φέρεται σε κάμψη 
και ελαφρά έσω στροφή, προκειμένου να χαλα-
ρώσει ο πρόσθιος θύλακος. Η νέα πύλη εισόδου 
βρίσκεται κεντρικά των προηγουμένων δύο και θα 
πρέπει να δημιουργεί, νοητά, ισόπλευρο τρίγωνο 
με εκείνες. Και πάλι υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, η 
βελόνα αυτή τη φορά στοχεύει τη συμβολή κεφα-
λής – αυχένα του μηριαίου.

2. Η ενδαρθρική θέση της βελόνας επιβεβαιώ-
νεται με την έξοδο υγρού από αυτήν (backflow). 
Δια αρθροσκοπικού ελέγχου εισάγεται δεύτερη 
βελόνα από τη δεύτερη (πρόσθια-έξω) πύλη εισό-
δου που χρησιμοποιήθηκε για το κεντρικό διαμέ-
ρισμα, αλλά με διαφορετική πορεία, ώστε να ει-
σέλθει στο περιφερικό διαμέρισμα με την τεχνική 
της τριγωνοποίησης με το αρθροσκόπιο.

3. Η οστική μορφολογία του μηριαίου αυχένα 
δεν είναι απόλυτα διακριτή, αφού αυτό καλύπτε-
ται από περιόστεο. Έτσι, με τη διαθερμία καθαρί-
ζεται και ταυτόχρονα οριοθετείται η περιοχή που 
προσκρούει επί του κοτυλιαίου χείλους (Εικόνα 
14). Συνήθως αυτή αντιστοιχεί στο πρόσθιο-έξω 

τμήμα της συμβολής κεφαλής – αυχένα του μη-
ριαίου. Επί αμφιβολίας, υπάρχει η δυνατότητα να 
αυξηθεί η κάμψη του ισχίου και να γίνει δυναμική 
εξέταση και επιβεβαίωση του φαινομένου της κο-
τυλομηριαίας πρόσκρουσης διεγχειρητικά.

4. Ακολουθεί οστεοπλαστική με αρθροσκοπικό 
γλύφανο διαμέτρου 4,5 ή 5,5 χιλιοστών (Εικόνα 
15).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι μελέτες που έχουν αξιολογήσει ειδικά τα 
αποτελέσματα της αρθροσκοπικής αντιμετώπισης 
της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης (δηλαδή με την 
ενσωμάτωση της οστεοπλαστικής του μηριαίου) 
είναι λίγες (Πίνακας ΙΙ). Αυτό πιθανώς οφείλεται 
στο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το 
οποίο έχουν διαδοθεί στη διεθνή ορθοπαιδική 
κοινότητα, τόσο η αρθροσκόπηση του ισχίου, όσο 
και αυτή καθ’ εαυτή η έννοια της μηροκοτυλιαίας 
πρόσκρουσης. Κατά συνέπεια, οι δημοσιευμένες 
σειρές ασθενών είναι μικρές και χαρακτηρίζονται 
από σύντομο χρόνο μετεγχειρητικής παρακολού-
θησης. Παρά την ύπαρξη αυτών των περιορισμών, 
τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα αποτελέσματα είναι 
άκρως ενθαρρυντικά, ως προς την αξία της αρ-
θροσκοπικής τεχνικής.

Εικόνα 15. Οστεοπλαστική με αρθροσκοπικό γλύφανο 
της υπερόστωσης.

(ΜΚ=Μηριαία Κεφαλή, ΜΑ=Μηριαίος Αυχένας)
(Αρχείο Α. Παπαβασιλείου)

Εικόνα 14. Οριοθέτηση της περιοχής που προσκρούει 
επί του κοτυλιαίου χείλους σε μηροκοτυλιαία πρό-

σκρουση τύπου “cam” με διαθερμία.
(ΜΚ=Μηριαία Κεφαλή, ΜΑ=Μηριαίος Αυχένας)

(Αρχείο Α. Παπαβασιλείου)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η αρθροσκόπηση ισχίου έχει βοηθήσει σημα-
ντικά στην κατανόηση και θεραπεία της πάθησης. 
Οι δημοσιευμένες μελέτες αλλά και η προσωπική 
εμπειρία 200 και πλέον αρθροσκοπήσεων ισχίου 
για τη θεραπεία της κοτυλομηριαίας πρόσκρου-
σης, καταδεικνύουν ότι για τους περισσότερους 
ασθενείς τα αποτελέσματα είναι καλά έως άριστα 
και σίγουρα συγκρίσιμα με αυτά της ανοιχτής 
προσπέλασης, με το πρόσθετο πλεονέκτημα της 
ταχύτερης ανάρρωσης του ασθενούς.

Από τις διαθέσιμες δημοσιεύσεις, φαίνεται επί-
σης ότι η χειρουργική αντιμετώπιση της κοτυλο-
μηριαίας πρόσκρουσης είναι πιο επιτυχής όταν 
γίνεται στα αρχικά στάδια της νόσου και πριν την 
εγκατάσταση εκτεταμένων βλαβών του αρθρικού 
χόνδρου (Farjo και συνεργάτες, 1999).

 Αυτό που προσδοκάται μακροπρόθεσμα εί-
ναι, επιπλέον της άμεσης συμπτωματικής ανα-
κούφισης των ασθενών, ότι η θεραπεία αυτή θα 
αναστείλει και την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας 
του ισχίου (Pollard και συνεργάτες, 2008). Προς 
το παρόν, λόγω του πρόσφατου της καθιέρωσης 

αυτής της τεχνικής, δεν υπάρχει ικανός αριθμός 
ασθενών με μακροχρόνια παρακολούθηση, που 
να επιτρέπει τη διενέργεια αντιστοίχων μελετών. 
Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, το μέλλον ανα-
μένεται με ιδαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Abstract

Femoroacetabular impingement (FAI) and Hip 
arthroscopy. Modern trends

A.B. Papavassiliou, N.B. Bardakos, R.N. Villar

Femoroacetabular impingement (FAI) is a re-
cently appreciated cause of hip pain, acetabular 
labral and cartilage damage and responsible for hip 
degenerative change. In this article we present the 
types of FAI, their clinical presentation, the imaging 
that can help the diagnosis and the technique of hip 
arthroscopy. 

Key words:  Femoroacetabular (FAI) Impingement, Hip 
arthroscopy 
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Giveans

Arthroscopy 2008 100 34,7 9,9 μήνες 60,8 82,7

Ilizaliturri και 
συν.

J Arthroplasty 2008 19 34 2 έτη 82* 89*

Stähelin και 
συν.

Arthroscopy 2008 22 6 μήνες 49** 74**

Ilizaliturri και 
συν.

J Bone Joint 
Surg Br

2007 14 30,6 2,5 έτη 77,7* 87,4*

Philippon και 
συν.

Knee Surg 
Sports 
Traumatol 
Arthrosc

2007 45 31 1,6 έτη - -
(93% επέστρεψαν

στον επαγγελματικό 
αθλητισμό)

† MHHS, Τροποποιημένο (modified) Harris hip score
* Western Ontario McMasters Osteoarthritis Index (WOMAC)
** Nonarthritic hip score

Πίνακας ΙΙ. Σύνοψη των αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων μελετών αρθροσκόπησης ισχίου
 για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση. Όλες οι μελέτες είναι αναδρομικές.
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Περίληψη

Η οστεονέκρωση των γνάθων είναι μια σοβαρή επιπλοκή της 
μακροχρόνιας χορήγησης διφωσφονικών, η οποία αναφέρθηκε 
για πρώτη φορά το 2003. Παρατηρήθηκε να συνοδεύει συχνότε-
ρα τη χορήγηση διφωσφονικών αλάτων ενδοφλεβίως. Η παθο-
γένεια της νόσου δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Η επικρατέστερη 
θεωρία υποστηρίζει ότι η οστεονέκρωση οφείλεται στην αναστολή 
της δραστηριότητας των οστεοκλαστών. Η εντόπιση της οστεο-
νέκρωσης αποκλειστικά στις γνάθους οφείλεται στη μεγαλύτερη 
αγγειοβρίθεια και τον ταχύτερο ρυθμό μεταβολισμού του οστού 
των γνάθων σε σχέση με άλλα οστά. Η πρόληψη της οστεονέκρω-
σης περιλαμβάνει την ενημέρωση του οδοντιατρικού ασθενή για 
σωστή στοματική υγιεινή και συχνούς οδοντιατρικούς ελέγχους. 
Η θεραπεία είναι συμπτωματική, ανάλογη του σταδίου της νόσου 
και περιλαμβάνει στοματοπλύσεις με αντισηπτικά διαλύματα, χο-
ρήγηση αντιβιοτικών και χειρουργική εκτομή νεκρωμένου οστού. 
Σύγχρονες μελέτες προτείνουν νέες μεθόδους θεραπείας οι οποίες 
στηρίζονται σε κλινικά δεδομένα. Η καλύτερη κατανόηση της πα-
θογένειας της νόσου θα βοηθήσει στην εύρεση νέων, αιτιολογικών 
πλέον, θεραπευτικών μεθόδων.

Ο ρόλος των Διφωσφονικών στην 
Οστεονέκρωση των Γνάθων

Δρ Αικατερίνη-Ελισάβετ Δουφεξή, 
D.D.S, Ph.D.
Χειρουργός Οδοντίατρος
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Τμήματος Περιοδοντολογίας 
και Βιολογίας Εμφυτευμάτων 
Α.Π.Θ.

Λέξεις ευρετηρίου:  Διφωσφονικά, Οστεονέκρωση, Γνάθος, Οστό, Καρ-
κίνος, Οστεοπόρωση, Χειρουργική Στόματος.



Οστεονέκρωση της Γνάθου-Ορισμός: Στις 14 
Δεκεμβρίου του 2006 η Ευρωπαϊκή Εταιρεία οικο-
νομικών και κλινικών θεμάτων σχετιζομένων με 
την οστεοπόρωση απέδωσε τον παρακάτω ορι-
σμό στην οστεονέκρωση των γνάθων: Αποκάλυ-
ψη οστού στην άνω ή κάτω γνάθο ή και στις δύο η 
οποία επιμένει για οκτώ, τουλάχιστον, εβδομάδες 
και η οποία δε σχετίζεται με προηγούμενη ακτινο-
θεραπεία ή καρκινικές μεταστάσεις στις γνάθους 
(Rizzoli et al., 2008).

Ιστορική Αναδρομή: Η επώδυνη αποκάλυψη 
οστού στις γνάθους μετά από θεραπεία με διφω-
σφονικά αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη βιβλιο-
γραφία από τον Marx R.E το 2003. Η δημοσίευση 
αυτή (Marx, 2003) αναφέρει 36 περιπτώσεις επώ-
δυνης αποκάλυψης οστού στην άνω ή κάτω γνάθο 
οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν στη χειρουργική ή 
φαρμακευτική θεραπεία. Σε όλους τους ασθενείς 
είχε χορηγηθεί είτε Δινατριούχος Παμιδρονάτη 
(Aredia) είτε Ζολεδρονικό Οξύ (Aclasta) (Marx, 
2003). Στη συνέχεια, οι Riggiero και συνεργά-
τες το 2004 ανάφεραν στη διεθνή βιβλιογραφία 
άλλες 63 περιπτώσεις οστεονέκρωσης γνάθων 
μετά από χρήση διφωσφονικών (Ruggiero et al., 
2004). Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί διεθνώς 
14 άρθρα με αναφορές 448 περιπτώσεων οστεο-
νέκρωσης των γνάθων μετά από χορήγηση διφω-
σφονικών (Migliorati, 2003, Ruggiero et al., 2004, 
Carter et al., 2005, Marx et al., 2005, Yeo et al., 
2005, Bornstein et al., 2006, Hoefert and Eufinger, 
2006, Merigo et al., 2006, Nase and Suzuki, 2006, 
Khamaisi et al., 2007, Mavrokokki et al., 2007, 
Grewal and Fayans, 2008, Migliorati et al., 2008, 
Rattin et al., 2008).

Επιδημιολογία: Από τις 448 αναφορές περι-
πτώσεων οστεονέκρωσης γνάθων μετά από χο-
ρήγηση διφωσφονικών, οι 394 περιγράφονται για 
ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα ή μεταστατικό 
καρκίνο μαστού στους οποίους είχαν χορηγηθεί 
υψηλές δόσεις διφωσφονικών ενδοφλέβια, ενώ 
85 και 10 περιπτώσεις αναφέρονται μετά από 
χορήγηση διφωσφωνικών από το στόμα για θε-
ραπεία οστεοπόρωσης και νόσου του Paget, αντί-
στοιχα (Migliorati, 2003, Ruggiero et al., 2004, 
Carter et al., 2005, Marx et al., 2005, Yeo et al., 
2005, Bornstein et al., 2006, Hoefert and Eufinger, 

2006, Merigo et al., 2006, Nase and Suzuki, 
2006, Khamaisi et al., 2007, Mavrokokki et al., 
2007, Grewal and Fayans, 2008, Hess et al., 2008, 
Migliorati et al., 2008, Rattin et al., 2008).

Χημική δομή διφωσφονικών: Ο όρος «διφω-
σφονικά» πηγάζει από τη χημική δομή του φαρ-
μάκου. Τα διφωσφονικά περιλαμβάνουν δύο δι-
φωσφορικές ρίζες (PO3) οι οποίες συνδέονται με 
ομοιοπολικό δεσμό με έναν κεντρικό άνθρακα. 
(Σχήμα 1) (Otomo-Corgel, 2007). Η βραχεία ρίζα 
R1 καθορίζει τις χημικές ιδιότητες και τη φαρμα-
κοκινητική των διφωσφονικών (Otomo-Corgel, 
2007). Η μακρά ρίζα R2 καθορίζει επίσης τις χη-
μικές ιδιότητες αλλά επιπλέον τον τρόπο δράσης 
και τη δύναμη (potency) του φαρμάκου (Otomo-
Corgel, 2007). 

Σχήμα 1:

Μηχανισμός οστεονέκρωσης: Μέχρι σήμερα 
έχουν προταθεί τρεις πιθανοί μηχανισμοί οστεο-
νέκρωσης των γνάθων μετά από χορήγηση διφω-
σφονικών:

Α. Αναστολή της οστεοκλαστικής δραστηριό-
τητας: Η κυρίως επικρατούσα θεωρία υποστηρί-
ζει ότι η οστεονέκρωση οφείλεται στην ανασταλ-
τική δράση των διφωσφονικών με αποτέλεσμα τη 
διακοπή του οστικού μεταβολισμού (Rogers et al., 
2000, Van Beek et al., 2002, Otomo-Corgel, 2007, 
Sarin et al., 2008). Η αναστολή της δράσης των 
οστεοκλαστών οδηγεί σε συσσώρευση ανόργανης 
ουσίας, οι οστεώνες μετατρέπονται σε ακύτταρες 
κοιλότητες, τα τριχοειδή αγγεία εκφυλίζονται και 
το οστό καθίσταται ευάλωτο σε μικροκατάγματα 
(Marx et al., 2005). 

Τα διφωσφονικά αναστέλλουν την οστεοκλα-
στική δραστηριότητα με δύο διαφορετικούς μηχα-
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νισμούς: Ο μηχανισμός της αντι-οστεοκλαστικής 
δράσης των διφωσφονικών καθορίζεται από την 
παρουσία ή όχι αμινο-ομάδων (Ν) στη ρίζα R2 
(Otomo-Corgel, 2007). Τα διφωσφονικά που δεν 
περιλαμβάνουν αμινο-ομάδες (ετιδρονάτη, να-
τριούχος κλοδρονάτη και τιλιδρονάτη) μεταβολί-
ζονται από τους οστεοκλάστες και αναστέλλουν 
τη δράση αναλόγων του ΑΤP προκαλώντας μια 
μορφή κυτταρικού θανάτου που ονομάζεται από-
πτωση (Otomo-Corgel, 2007).

Τα περισσότερο ισχυρά διφωσφονικά (δινα-
τριούχος παμιδρονάτη, νατριούχος αλεδρονάτη, 
ιβανδρονικό οξύ, ριζεδρονάτη και ζολεδρονάτη) 
που περιέχουν αμινο-ομάδες αναστέλλουν την 
οστεοκλαστική δραστηριότητα με τέσσερις δια-
φορετικούς μηχανισμούς:

1. απενεργοποίηση ΑΤΡ
2.  αναστολή του μεταβολισμού της μεβαλονά-

της με αποτέλεσμα την αναστολή σύνθεσης 
χοληστερόλης, απαραίτητης για τη δημιουρ-
γία του κυτταρικού σκελετού και τον πολλα-
πλασιασμό των οστεοκλαστών

3.  αναστολή της μεταναστευτικής ικανότητας 
των οστεοκλαστών σε περιοχές όπου η απορ-
ρόφηση οστού είναι αναγκαία και

4.  παραγωγή από τους οστεοκλάστες μιας πρω-
τεΐνης που αναστέλλει τη δράση των οστεο-
κλαστών (Otomo-Corgel, 2007).

Β. Aναστολή της αγγειογένεσης: Πειραματικά 
μοντέλα έχουν δείξει ότι τα διφωσφονικά ανα-
στέλλουν τη δημιουργία νέων αγγείων (Wood et 
al., 2002, Santini et al., 2003, Fournier et al 2002, 
Ferretti et al., 2005, Marx et al., 2005, Sarin et al., 
2008). Η αντινεοπλασματική δράση των διφω-
σφονικών οφείλεται και στην ιδιότητά τους να 
αναστέλλουν τη δημιουργία νέων αγγείων σε με-
ταστατικά νεοπλάσματα (Santini et al., 2003). Σε 
in vitro μελέτες και σε πειραματόζωα έχει δειχθεί 
ότι τα διφωσφονικά αναστέλλουν τη δράση του 
Αγγειακού-Ενδοθηλιακού Αυξητικού Παράγοντα 
(Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF), τη 
δημιουργία τριχοειδών αγγείων και την αναστό-
μωση των αγγείων (Fournier et al., 2002, Wood 
et al., 2002).Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρω-
ση των γνάθων λόγω ελαττωμένης αγγείωσης 
(Marx et al., 2005, Sarin et al., 2008). Η θεωρία 

της αναστολής της αγγειογένεσης προσφέρει 
ικανοποιητική εξήγηση, γιατί το νεκρωμένο οστό 
δεν είναι αγγειοβριθές και δεν αιμορραγεί (Marx 
et al., 2005). Κάποιοι ερευνητές παρουσιάζουν ως 
αντίλογο στη θεωρία αυτή το γεγονός ότι άλλα 
αντινεοπλασματικά φάρμακα τα οποία ανταγωνί-
ζονται την αγγειογένεση, όπως η θαλιδομίδη και 
η άλφα-2α ιντερφερόνη δεν προκαλούν οστεονέ-
κρωση των γνάθων (D’Amato et al., 1994, Kaban 
et al., 1999, Marx et al., 2005).

 Γ. Λοίμωξη: Η οστεονέκρωση των γνάθων 
από διφωσφονικά χαρακτηρίζεται από ελαττωμέ-
νη δυνατότητα επούλωσης (Rizzoli et al., 2008). 
Ακτινομύκητες έχουν απομονωθεί από οστεονε-
κρωτικές βλάβες μετά από χορήγηση διφωσφονι-
κών (Chiandussi et al., 2006, Rizzoli et al., 2008). 
Εάν η αιτιολογία των οστεονεκρωτικών βλαβών 
είναι βακτηριακή ή απλώς οι χαρακτηριζόμενες 
από ελαττωμένη επούλωση βλάβες επιμολύνονται 
σε δεύτερο χρόνο, παραμένει άγνωστο (Rizzoli et 
al., 2008).

Γιατί η Οστεονέκρωση από Διφωσφονικά 
εντοπίζεται αποκλειστικά στις Γνάθους;

Τα διφωσφονικά άλατα συσσωρεύονται σε με-
γαλύτερες συγκεντρώσεις στις γνάθους σε σχέση 
με άλλα οστά του σκελετού, εξαιτίας της μεγαλύ-
τερης αγγειοβρίθειας και του ταχύτερου ρυθμού 
μεταβολισμού του οστού των γνάθων (Marx et 
al., 2005, Hewitt and Farah, 2007). Επίσης, χρο-
νοβόρες και εκτενείς οδοντιατρικές εργασίες σε 
συνδυασμό με το λεπτό βλεννογόνο του στόμα-
τος έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση οστεο-
νέκρωσης αποκλειστικά στις γνάθους (Marx et 
al., 2005, Hewitt and Farah, 2007). Η πληθώρα 
ενδοστοματικών βακτηρίων και οι συχνές λοι-
μώξεις του στόματος αποτελούν έναν σημαντικό 
προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση της 
οστεονέκρωσης από διφωσφονικά αποκλειστι-
κά στις γνάθους (Marx et al., 2005, Hewitt and 
Farah, 2007). Για παράδειγμα οι Sung et al (Sung 
et al., 2002) ανάφεραν μία περίπτωση στην οποία 
η οστεονέκρωση της άνω γνάθου συνέβη σε περι-
οχή του βλεννογόνου που είχε εξελκωθεί εξαιτίας 
της λοίμωξης από τον ιό του Απλού Έρπητα (HSV) 
(Sung et al., 2002, Hewitt and Farah, 2007).
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Πρόληψη της Οστεονέκρωσης των Γνάθων: 
 
1. Πρόληψη Οστεονέκρωσης των Γνάθων πριν 

ξεκινήσει η θεραπεία με Διφωσφονικά Άλατα: 
Η πρώτη ενέργεια για την πρόληψη της οστεο-
νέκρωσης των γνάθων πρέπει να είναι η πρόληψη 
των οδοντιατρικών παθήσεων, έτσι ώστε να απο-
φευχθούν οι οδοντοφατνιακές χειρουργικές επεμ-
βάσεις (Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 
2008). Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης 
είναι η επαρκής ενημέρωση του ασθενή για τον 
κίνδυνο οστεονέκρωσης των γνάθων (Hewitt and 
Farah, 2007, Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin 
et al., 2008). Πλήρης κλινική και ακτινογραφική 
ενδοστοματική εξέταση θα πρέπει να διενεργηθεί 
πριν ο ασθενής ξεκινήσει τη θεραπεία με διφω-
σφονικά άλατα (Ruggiero and Mehrotra, 2008). 
Ακριβής διάγνωση τερηδονισμένων δοντιών και 
περιοδοντικών βλαβών είναι απαραίτητη (Marx 
et al., 2005; 2007, Ruggiero and Mehrotra, 2008, 
Sarin et al., 2008). 

Εάν η γενική υγεία του ασθενή (μεταστατικό 
νεόπλασμα, νόσος Paget, oστεοπόρωση) το επι-
τρέπει, η έναρξη της θεραπείας με διφωσφονικά 
θα πρέπει να αναβάλλεται μέχρι να επιτευχθεί 
πλήρης ενδοστοματική υγεία (Marx et al., 2005). 
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ 
του θεράποντα ειδικού ιατρού, οδοντιάτρου και 
παθολόγου (Marx et al., 2005). Πριν την έναρξη 
της θεραπείας με διφωσφονικά οι τερηδονικές 
βλάβες πρέπει να αποκαθίστανται, οι ενδοδοντι-
κές θεραπείες, τα περιοδοντολογικά χειρουργεία 
και οι προσθετικές εργασίες θα πρέπει να περα-
τώνονται και τα δόντια με φτωχή πρόγνωση θα 
πρέπει να εξάγονται (Marx et al., 2005, Basu and 
Reid, 2007, Migliorati et al., 2008, Ruggiero and 
Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008). Η θεραπεία με 
διφωσφονικά δε θα πρέπει να ξεκινάει πριν την 
πλήρη επούλωση των ιστών, η οποία διαρκεί τρεις 
με έξι εβδομάδες (Sarin et al., 2008). Έγκλειστα 
δόντια, καλυμμένα πλήρως από οστό ή βλεν-
νογόνο, δε θα πρέπει να εξάγονται (Marx et al., 
2005). Αντιθέτως, ημιέγκλειστα δόντια θα πρέπει 
να εξάγονται προληπτικά και μεγάλες εξοστώσεις 
της άνω και κάτω γνάθου να αφαιρούνται τουλά-
χιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της θεραπείας 

με διφωσφονικά (Marx et al., 2005). Εάν οι ασθε-
νείς φέρουν ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες θα 
πρέπει να εξετάζονται συχνά με σκοπό την πρό-
ληψη τραύματος του βλεννογόνου (Marx et al., 
2005). Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται 
για τη σωστή στοματική υγιεινή και να τηρούν 
ένα αυστηρό πρόγραμμα επανελέγχων (Marx et 
al., 2005; Hewitt and Farah, 2007).

2. Πρόληψη Οστεονέκρωσης των Γνάθων 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Διφωσφο-
νικά Άλατα που χορηγούνται ενδοφλέβια: Οι 
ασθενείς θα πρέπει να υπακούουν σε ένα αυστηρό 
πρόγραμμα οδοντιατρικών επανελέγχων (Marx 
et al., 2005, Hewitt and Farah, 2007). Η τοποθέ-
τηση εμφυτευμάτων και οι εξαγωγές θα πρέπει να 
αποφεύγονται σε αυτήν την κατηγορία των ασθε-
νών (Marx et al., 2005, Hewitt and Farah, 2007). 
Οι Chen και συνεργάτες (2005) έχουν προτείνει 
για αυτήν την κατηγορία των ασθενών τη βρα-
δεία εξαγωγή δοντιών. Προοδευτική ανατολή και 
τελικά εκγόμφωση δοντιών μπορεί να επιτευχθεί 
σε μερικές εβδομάδες με τη χρήση ορθοδοντι-
κών δυνάμεων (Cheng et al., 2005). Ο στοματικός 
βλεννογόνος μεταναστεύει προοδευτικά ακρορ-
ριζικά κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής μετακί-
νησης, με αποτέλεσμα να εκγομφώνεται το δόντι 
χωρίς τη δημιουργία ανοικτού τραύματος (Cheng 
et al., 2005).

Πρόληψη Οστεονέκρωσης των Γνάθων κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας με Διφωσφονικά 
Άλατα που χορηγούνται από το στόμα: 

Ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά από το 
στόμα για τη θεραπεία οστεοπόρωσης έχουν μι-
κρότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν οστεονέκρω-
ση σε σχέση με ασθενείς που λαμβάνουν διφω-
σφονικά ενδοφλέβια (Ruggiero et al., 2004, Marx 
et al., 2005, Migliorati et al., 2005; Ruggiero et al., 
2006). Περιορισμένες επεμβάσεις οδοντοφατνια-
κής χειρουργικής δεν αντενδείκνυνται εφόσον ο 
ασθενής έχει ενημερωθεί για τον κίνδυνο οστεο-
νέκρωσης (Ruggiero et al., 2004, Marx et al., 2005, 
Migliorati et al., 2005, Ruggiero et al., 2006). Πα-
ρόλον ότι δε στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομέ-
να, ακόμα προτείνεται και η διακοπή θεραπείας 
της οστεοπόρωσης με διφωσφονικά άλατα για 
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μερικές εβδομάδες πριν και μετά την ενδοστομα-
τική χειρουργική επέμβαση (Rizzoli et al., 2008; 
Ruggiero and Mehrotra, 2008). Η Αμερικανική 
Ακαδημία Γναθοχειρουργών (2007) προτείνει, με 
βάση κλινικά δεδομένα, ότι ο κίνδυνος οστεονέ-
κρωσης είναι μεγαλύτερος όταν η θεραπεία με δι-
φωσφονικά διαρκεί περισσότερο από τρία χρόνια. 
Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα η ίδια Ακαδημία 
Γναθοχειρουργών (2007) προτείνει τη διακοπή θε-
ραπείας με διφωσφονικά τουλάχιστον τρεις μήνες 
πριν τη χειρουργική στόματος σε ασθενείς στους 
οποίους χορηγούνται διφωσφονικά για περισσό-
τερο από τρία χρόνια. Η ανάγκη για διακοπή των 
διφωσφονικών είναι μεγαλύτερη εάν οι ασθενείς 
βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία με κορτικο-
στεροειδή, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο οστε-
ονέκρωσης. Για ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε 
θεραπεία με διφωσφωνικά για λιγότερο από τρία 
χρόνια, η Αμερικανική Ακαδημία Γναθοχειρουρ-
γών (2007) προτείνει να μη διαφοροποιείται το 
σχήμα θεραπείας με διφωσφονικά και η χειρουρ-
γική στόματος να διενεργείται κανονικά.

Θεραπεία Οστεονέκρωσης των Γνάθων: Οι 
Ruggiero και συνεργάτες, το 2006, πρότειναν ένα 
σύστημα σταδιοποίησης της οστεονέκρωσης με 
βάση το οποίο προτείνεται και ανάλογη θεραπεία 
(Ruggiero et al., 2006).

1. Προ-οστεονεκρωτικό στάδιο: Στο στάδιο 
αυτό κατατάσσονται οι περιπτώσεις οι οποίες 
δεν εμφάνισαν οστεονέκρωση. Στους ασθενείς 
αυτούς, οι οποίοι λαμβάνουν διφωσφονικά είτε 
ενδοφλέβια είτε από το στόμα, θα πρέπει να ακο-
λουθείται η προληπτική αγωγή οστεονέκρωσης 
και η ανάλογη ενημέρωση όπως περιγράφεται 
παραπάνω (Ruggiero et al., 2006, Ruggiero and 
Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008).

2. Στάδιο 1ο οστεονέκρωσης: Κλινικά οι περι-
πτώσεις αυτού του σταδίου παρουσιάζουν εκτε-
θειμένο νεκρωτικό οστούν χωρίς συμπτώματα 
και χωρίς σημεία λοίμωξης (Ruggiero et al., 2006, 
Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008). 
Στους ασθενείς αυτούς προτείνεται μόνο η χο-
ρήγηση αντισηπτικών διαλυμάτων για στομα-
τόπλυση (Χλωρεξιδίνη 0.12%) (Ruggiero et al., 
2006, Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 
2008), ενώ θα πρέπει να επανέρχονται στον οδο-

ντίατρο για επανεξέταση τέσσερις φορές το χρό-
νο (Ruggiero et al., 2006, Ruggiero and Mehrotra, 
2008, Sarin et al., 2008).

3. Στάδιο 2ο οστεονέκρωσης: Κλινικά, οι περι-
πτώσεις αυτού του σταδίου παρουσιάζουν εκτε-
θειμένο νεκρωτικό οστούν, το οποίο συνοδεύε-
ται από συμπτώματα και σημεία λοίμωξης (πόνο, 
ερύθημα και, πιθανόν, πυόρροια) (Ruggiero et al., 
2006, Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 
2008). Η θεραπεία αυτού του σταδίου συνίσταται, 
εκτός από τη συμπτωματική θεραπεία του πόνου, 
και στη χορήγηση ευρέως φάσματος αντιβιοτι-
κών (πενικιλλίνη, κεφαλεξίνη, κλινδαμυκίνη, ή 
φλουοροκινολόνη 1ης γενιάς) (Marx et al., 2005, 
Ruggiero et al., 2006, Ruggiero and Mehrotra, 
2008, Sarin et al., 2008). Η επιλογή του αντιβιοτι-
κού θα πρέπει να γίνεται μετά από καλλιέργεια και 
test ευαισθησίας (Ruggiero et al., 2006, Ruggiero 
and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008).

4. Στάδιο 3ο οστεονέκρωσης: Κλινικά, οι περι-
πτώσεις αυτού του σταδίου παρουσιάζουν εκτε-
θειμένο νεκρωτικό οστούν, το οποίο συνοδεύεται 
από πόνο και λοίμωξη, αλλά και από τουλάχιστον 
ένα από τα παρακάτω σημεία: παθολογικό κάταγ-
μα, εξωστοματικό συρίγγιο, ή οστεόλυση η οποία 
εκτείνεται έως το κάτω όριο της γνάθου και μπο-
ρεί να οδηγήσει σε κάταγμα (Ruggiero et al., 2006, 
Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008). 
Η αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης του τρίτου 
σταδίου είναι παρόμοια με αυτήν του δευτέρου με 
τη διαφορά ότι μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική 
εκτομή, με σκοπό την ανακούφιση του ασθενή 
(Ruggiero et al., 2006, Ruggiero and Mehrotra, 
2008, Sarin et al., 2008). Η χειρουργική αφαίρεση 
οστού θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, επειδή 
το οστούν είναι νεκρωτικό σε μεγάλη έκταση με 
αποτέλεσμα να μη μπορούν να καθορισθούν επα-
κριβώς τα όρια της εκτομής (Marx et al., 2005). 

Διακοπή της θεραπείας με διφωσφονικά μετά 
την εκδήλωση οστεονέκρωσης δεν συνιστάται, 
αφού τα διφωσφονικά έχουν μακρά διάρκεια 
δράσης (Hewitt and Farah, 2007). Πρόσφατα, το 
υπερβαρικό οξυγόνο έχει χρησιμοποιηθεί με επι-
τυχή αποτελέσματα στη θεραπεία οστεονέκρω-
σης από διφωσφονικά (Magopoulos et al., 2007).
Υπερβαρικό οξυγόνο σε συνδυασμό με χειρουρ-
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γική επέμβαση οδήγησε σε πλήρη θεραπεία της 
οστεονέκρωσης έξι μήνες μετά τη διακοπή των 
διφωσφονικών (Magopoulos et al., 2007).

Συμπεράσματα
 
Τα διφωσφονικά άλατα έχουν χρησιμοποιηθεί 

με επιτυχία στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, της 
νόσου του Paget, του πολλαπλού μυελώματος και 
του μεταστατικού καρκίνου. Οι πιθανοί μηχανι-
σμοί οστεονέκρωσης είναι η αναστολή της οστε-
οκλαστικής δραστηριότητας, η αναστολή της αγ-
γειογένεσης και η λοίμωξη. Η οστεονέκρωση των 
γνάθων εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς που 
λαμβάνουν ενδοφλέβια διφωσφονικά. Η οστεο-
νέκρωση των γνάθων από διφωσφονικά μπορεί 
να εμφανιστεί εν αιθρία, αλλά συνήθως συνοδεύ-
ει κάποια χειρουργική επέμβαση στόματος ή απλή 
εξαγωγή. Δυστυχώς δεν υπάρχουν προγνωστικοί 
παράγοντες για την οστεονέκρωση εκτός από τη 
διάρκεια χορήγησης διφωσφονικών. Η θεραπεία 
οστεονέκρωσης περιλαμβάνει στοματοπλύσεις 
με αντισηπτικά, χορήγηση αντιβιοτικών και χει-
ρουργική αφαίρεση νεκρωμένου οστού. Οι οδο-
ντίατροι θα πρέπει να λαμβάνουν ένα λεπτομερές 
ιατρικό ιστορικό και να παροτρύνουν τους ασθε-
νείς που λαμβάνουν διφωσφονικά να έχουν καλή 
στοματική υγιεινή και να τηρούν ένα αυστηρό 
πρόγραμμα επανελέγχων. Μέχρι τώρα η πρόληψη 
και η αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης των γνά-
θων στηρίζεται σε κλινικά στατιστικά στοιχεία. Η 
κατανόηση της παθογένειας της νόσου θα βοη-
θήσει στην καλύτερη πρόληψη και θεραπεία της. 

Abstract

The role of Biphosphonates in jaws osteonecrosis

Doufexi A.-E., Dentist

Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws 
(BRONJ) has been reported in the literature for 
the first time in 2003. Presentation of BRONJ has 
been highly associated with intravenous forms of 
bisphosphonates. Although the exact mechanism 

of osteonecrosis is unclear, the leading theory sug-
gests that it is caused by the osteoclast-inhibiting 
effects of the drugs. The presentation of BRONJ ex-
clusively in the jaw bones has been related to the 
greater blood supply and the faster bone turnover 
rate compared to other bones. Prevention of BRONJ 
should include motivation of the dental patient for 
good oral hygiene and for compliance with frequent 
dental recalls. The treatment of BRONJ is symp-
tomatic, related to the state of the disease and it is 
comprised of oral rinses, use of antibiotics and sur-
gical debridement. Current data suggest new thera-
peutic approaches based on clinical studies. Better 
understanding of the underlying mechanism of the 
disease initiation and progression will enhance de-
velopment of evidence-based therapeutic strategies.

Key words:  Bisphosphonates, Osteonecrosis, Jaw, Bones, 
Cancer, Osteoporosis, Oral Surgery.
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Περίληψη

Σκοπός της παρουσίασης είναι να δειχθεί ότι η αξιοποίηση της 
επαναλαμβανόμενης άσκησης εναλλασσόμενων κύκλων συμπίε-
σης και διάτασης προς ενίσχυση της οστεογένεσης, ωρίμανση του 
σχηματιζόμενου πώρου και έλεγχο εν τω βάθει λοίμωξης μπορεί 
να καταστεί επωφελής σε πλειάδα περιπτώσεων ασθενών και να 
εκκινήσει γρηγορότερα την επανορθωτική κλίμακα. 

Ασθενείς και μέθοδος. Κατά την εικοσαετία 1987 - 2006 αντιμε-
τωπίσαμε 21 ασθενείς - πολυτραυματίες με διάφορα κατάγματα 
του περιφερικού σκελετού. Επρόκειτο για 19 άνδρες και δύο γυναί-
κες, άτομα παραγωγικά, ηλικίας από 19 έως 52 έτη. Οι ασθενείς 
έφεραν κατάγματα του περιφερικού σκελετού των εξής ομάδων: 
τέσσερα συντριπτικά άνω τριτημορίου διάφυσης βραχιονίου, δύο 
κάτω τριτημορίου διάφυσης του αντιβραχίου, τέσσερα κατάγματα 
διάφυσης του μηριαίου, 10 κατάγματα κνήμης με οστικά ελλείμ-
ματα και μία πολυσυστηματική κάκωση γόνατος με κατάγματα 
κνήμης και μηριαίου, όπου χάριν ελέγχου γενικευμένης ή/και το-
πικής λοίμωξης επελέγη η διενέργεια πρώιμης αρθροδεσίας γόνα-
τος. Σε όλους τους ασθενείς υπήρχαν ήδη εφαρμοσμένα πλαίσια 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης, τα οποία τροποποιήθηκαν προκειμέ-
νου να ασκηθούν κύκλοι εναλλασσόμενης διάτασης και συμπίεσης 
εβδομαδιαίας διάρκειας και της ίδιας έντασης και έκτασης. 

Οι επαναλαμβανόμενες εναλλαγές 
συμπίεσης-διάτασης στην πώρωση 
και πλήρωση οστικών ελλειμμάτων 
σε προβληματικά κατάγματα
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Αποτελέσματα. Η τεχνική της εφαρμογής εναλ-
λασσόμενων κύκλων συμπίεσης - διάτασης κατέ-
στη δυνατό να πετύχει του σκοπού της σε χρόνο 
που κυμάνθηκε από 10 έως 15 εβδομάδες σε όλους 
τους ασθενείς, με εξαίρεση τους ασθενείς με ψευ-
δάρθρωση στο αντιβράχιο όπου η επιτυχία της 
ήταν μερική επί του ενός ασθενούς και απέτυχε 
στον άλλον. 

Συμπεράσματα. Ενώ η ευόδωση των οστεογε-
νετικών διεργασιών και το θεωρητικό τους υπό-
βαθρο ήταν γνωστό από παλιά η εφαρμογή τους 
στην κλινική πράξη είναι σχετικώς νέα. Η πρόνοια 
για ενδεχόμενη εφαρμογή της μεθόδου σε μεγάλη 
σειρά κακώσεων πρέπει να τίθεται πάντοτε υπόψη 
των ασχολουμένων.

Εισαγωγή

Η άσκηση ταυτόχρονης συμπίεσης και διά-
τασης για την επίτευξη πρωτογενούς πώρου εί-
ναι γνωστή ήδη από τις εργασίες του Panjabi 
(Panjabi et al 1979), του Wolf (Wolf et al 1981) 
και των Blatter και Weber (Blatter, Weber 1990). 
Σε μεγάλο βαθμό το βιολογικό υπόβαθρο αυτού 
του φαινομένου έχει μελετηθεί όσον αφορά στην 
έκλυση των VEGF (αγγειακών ενδοθηλιακών 
αυξητικών παραγόντων) και της ενδοστατίνης 
(Pufe και συν 2005) κατά την εφαρμογή κύκλων 
συμπίεσης και διάτασης επί των οστών αλλά και 
επί των μαλακών μορίων (Challis και συν 2006). 
Η παρατήρηση έτυχε πειραματικής επιβεβαίωσης 
με δύο πρότυπα (Matsushita και Kurokawa 1998, 
Hente et al 2004, Gardner et al 2006). Τελευταί-
ως, πυκνώνουν οι κλινικές αναφορές για την αξι-
οποίηση του φαινομένου. Σκοπός της παρακάτω 
μελέτης είναι να καταδείξει τη δική μας εμπειρία 
και επί της κλινικής εφαρμογής της επαναλαμ-
βανόμενης άσκησης εναλλασσόμενων κύκλων 
συμπίεσης και διάτασης προς ενίσχυση της οστε-
ογένεσης και της ιστικής σταθεροποίησης προς 
έλεγχο τοπικών λοιμώξεων κατά τη θεραπεία της 
σηπτικής ψευδάρθρωσης κατά χώρας. Η μέθοδος 
μπορεί να καταστεί επωφελής σε πλειάδα κλινι-
κών περιπτώσεων και να επισπεύσει την είσοδο 
στην επανορθωτική κλίμακα.

Ασθενείς και μέθοδος
 
Κατά την εικοσαετία 1987 -2006 αντιμετωπί-

σαμε 21 ασθενείς - πολυτραυματίες με διάφορα 
κατάγματα του περιφερικού σκελετού. Επρόκειτο 
για 19 άνδρες και δύο γυναίκες, άτομα παραγωγι-
κά, ηλικίας από 19 έως 52 έτη. Οι ασθενείς έφεραν 
κατάγματα του περιφερικού σκελετού που ενέπι-
πταν στις εξής ομάδες: τέσσερα συντριπτικά άνω 
τριτημορίου διάφυσης βραχιονίου (1.2.C.3.3), 
δύο κάτω τριτημορίου διάφυσης του αντιβραχί-
ου (2.2.C.3.3), πέντε κατάγματα διάφυσης του 
μηριαίου (3.2.C.3.3), εννέα κατάγματα κνήμης 
με οστικά ελλείμματα και μία πολυσυστηματική 
κάκωση γόνατος με ενδοαρθρικά κατάγματα της 
κνήμης και του μηριαίου, όπου χάριν ελέγχου γε-
νικευμένης και τοπικής λοίμωξης επελέγη η διε-
νέργεια πρώιμης αρθροδεσίας. 

Σε όλους τους ασθενείς υπήρχαν ήδη εφαρμο-
σμένα πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης που εί-
χαν επιλεγεί ως μέθοδος αρχικής αντιμετώπισης, 
κυρίως λόγω εκτεταμένων βλαβών των μαλακών 
μορίων και μάλιστα απογαντωτικού τύπου ή/και 
της ύπαρξης τελικής αγγειακής βλάβης που έτυ-
χε επιτυχούς επαναιμάτωσης. Στις περιπτώσεις 
που λόγω των τοπικών συνθηκών προσφύγαμε 
στη μέθοδο της κυκλικής εφαρμογής διάτασης 
και συμπίεσης στην εστία της υπό αντιμετώπιση 
καθυστερημένης πώρωσης, τροποποιήσαμε τα 
πλαίσια και σε μερικές περιπτώσεις ασθενών και 
τις θέσεις εισόδου των βελονών. Οι κύκλοι εναλ-
λασσόμενης διάτασης και συμπίεσης ήταν εβδο-
μαδιαίας διάρκειας και της ίδιας έντασης. Η επι-
λογή του χρονικού ορίου της μιας εβδομάδας είχε 
σχέση μόνο με τη δυνατότητα του νοσοκομείου 
να φιλοξενήσει ένα Τακτικό Ιατρείο Ορθοπαιδι-
κής και την αντίληψή μας για την όσο το δυνατό 
στενή παρακολούθηση του φαινομένου.

Ανάλυση των ασθενών της σειράς κατά χώρες: 

1. Ασθενείς με ανοικτά κατάγματα της 
διάφυσης του μηριαίου. Πρόκειται για τέσσερις 
ασθενείς με συντριπτικά κατάγματα διάφυσης 
μηριαίου και απογαντωτική βλάβη των μαλακών 
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μορίων, από τους οποίους ένας μόνο έφερε βλάβη 
τελικής αρτηρίας, δηλαδή της επιπολής μηριαίας 
αρτηρίας. Η έκταση των αποκολλήσεων των μα-
λακών μορίων και τα προβλήματα που ακολούθη-
σαν, αλλά και οι οργανωτικές αδυναμίες του Νο-
σοκομείου μας κατέστησαν επιβεβλημένη τη μέχρι 
τέλους διατήρηση του πλαισίου εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης και στους τέσσερις ασθενείς αυτής της 
υποομάδας. Επειδή κατά τα ενδιάμεσα στάδια της 
πώρωσης των καταγμάτων η πιθανότητα αναστο-
λής της ήταν εμφανής, επελέγη η μέθοδος άσκη-
σης αξονικών εναλλασσόμενων διατάσεων και 
συμπιέσεων επί του σχηματιζόμενου πώρου (εικ. 
1). Ο ένας από τους ασθενείς με ανοικτό κάταγ-
μα του άνω τριτημορίου της μηριαίας διάφυσης 
με εκτεταμένες αποκολλήσεις μαλακών μορίων, 
μετά διενέργεια συμπιεστικής οστεοσύνθεσης 
παρουσίασε ακτινολογικά και κλινικά σημεία εν 
τω βάθει λοίμωξης. Αφαιρέθηκαν τα υλικά και 
ακολούθησε εφαρμογή πλαγίου πολυδιάστατου 
πλαισίου, δια του οποίου ασκήθηκε εναλλασσό-
μενη συμπίεση και διάταση (εικ. 2). Άλλη ασθενής 
γυναίκα πολυτραυματίας με συντριπτικό κάταγμα 

μηριαίας διάφυσης και προηγηθείσα προσπάθεια 
ενδομυελικής ήλωσης αντιμετωπίστηκε με εξωτε-
ρική οστεοσύνθεση μηριαίου. Η πώρωση ολοκλη-
ρώθηκε με άσκηση επαναλαμβανομένων κύκλων 
διάτασης και συμπίεσης (εικ. 3).

2. Ασθενείς με ανοικτά κατάγματα της δι-
άφυσης της κνήμης. Πρόκειται για δέκα ασθενείς 
με πολυμορφία καταστάσεων που οδήγησε στην 
ανάγκη εφαρμογής της μεθόδου. Όλοι οι ασθενείς 
αυτής της ομάδας έφεραν συντριπτικά κατάγματα 
με εκτεταμένες αποκολλήσεις των μαλακών μο-
ρίων και απώλεια οστού σε άλλοτε άλλη έκταση. 
Δύο, όμως, μόνο από τους ασθενείς αυτούς έφεραν 
κακώσεις τελικών αγγείων, ενώ η αγγειακή βλάβη 
αφορούσε σε επίπεδο πάνω από το επίπεδο των 
καταγμάτων της κνήμης. Στο επίπεδο του μηριαίου 
και του γόνατος υπήρχαν άλλες κακώσεις, όπως 
κατάγματα των μηριαίων κονδύλων στον έναν και 
υποτροχαντήριο κάταγμα στον άλλον. Είναι αξιο-
σημείωτο ότι μετά την επιτυχημένη επαναιμάτωση 
και τη μέριμνα για την αποτροπή διαμερισματικών 
συνδρόμων, τα κατάγματα αυτά είχαν χαρακτηρι-
στικά κακώσεων ΙΙΙΒ2, δηλαδή κακώσεων με αδύ-
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Εικόνα 1. - Ασθενής με κάταγμα μηριαίου, εκτεταμένες αποκολλήσεις των μαλακών μορίων και 
ρήξη της επιπολής μηριαίας αρτηρίας - άσκηση επαναλαμβανόμενων κύκλων διάτασης και συμπίε-

σης επί απειλούμενης ψευδάρθρωσης.
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Εικόνα 3.
Πολυτραυματίας με συντριπτικό κάταγ-
μα μηριαίας διάφυσης και προηγηθείσα 
προσπάθεια ενδομυελικής ήλωσης. 
Ολοκλήρωση της πώρωσης με άσκηση 
επαναλαμβανομένων κύκλων διάτασης 
και συμπίεσης. 

Εικόνα 2. – Σηπτική ψευδάρθρωση επί ανοικτού συντριπτικού κατάγματος του άνω τριτημορίου 
της μηριαίας διάφυσης. Αντιμετώπιση με αφαίρεση των υλικών και άσκηση επαναλαμβανομέ-

νων κύκλων διάτασης και συμπίεσης.
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νατο το ενδεχόμενο πρώιμης ανάληψης επανορ-
θωτικών ενεργειών (εικ. 4). Η τοπική και η γενική 
κατάσταση των ασθενών αποθάρρυνε την επιλογή 
της μεταφοράς αγγειούμενων απομακρυσμένων 
κρημνών. Τόσο στους ασθενείς με προβλήματα 
πλήρωσης ελλειμμάτων μαλακών μορίων όσο και 
στους άλλους, που αυτά ήταν μικρότερα, τα κατάγ-
ματα αντιμετωπίστηκαν μέχρι τη διασφάλιση βιώ-
σιμης κοίτης εκ μαλακών μορίων και η διαδικασία 
των εναλλασσόμενων διατάσεων και συμπιέσεων 
στην εστία του κατάγματος επελέγη πρωίμως προ-
κειμένου να πληρωθεί το οστικό έλλειμμα ή/και να 
αποφευχθεί η ανάπτυξη ψευδάρθρωσης (εικ. 5). Η 
επιλογή άλλης εναλλακτικής μεθόδου ήταν πολύ 
δύσκολη τόσο για λόγους τοπικής κατάστασης 
των ιστών όσο και για οργανωτικούς λόγους. Επί 
ενός ασθενούς ηλικίας 29 ετών, εκτός από τα πολ-
λαπλά κατάγματα σε διάφορα επίπεδα στο κάτω 

άκρο, παρατηρήθηκε κατάσταση γενικευμένης ση-
πτικής καταπληξίας και γενικευμένης φλεγμονώ-
δους αντίδρασης (SIRS). Τη φάση της σηψαιμίας 
ακολούθησε πολυεστιακή μετατραυματική οστεο-
μυελίτιδα. Η λοίμωξη αυτή μάλιστα κατάληξε σε 
πανδιαφυσίτιδα της κνήμης και απολυματοποίηση 
της άνω και κάτω επίφυσης και της άνω μετάφυσης 
της κνήμης (εικ. 6). 

3. Ασθενής με σύνθετη κάκωση του γόνα-
τος και πυώδη μετατραυματική μηνιγγίτιδα λόγω 
βαριάς ανοικτής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης 
μετά κατάγματος της βάσης του κρανίου. Στη 
φάση της σηψαιμίας που ακολούθησε και παρά την 
εξωτερική συγκράτηση των στοιχείων της κατά 
γόνυ άρθρωσης με διαρθρικό πλαίσιο στο μηριαίο 
και την κνήμη, παρατηρήθηκε σηπτική αρθρίτιδα 
γόνατος. Επελέγη η πρώιμη αρθροδεσία, η πώρω-
ση της οποίας εξασφαλίστηκε με εναλλασσόμενη 

Εικόνα 4. - Κάταγμα της άνω μετάφυσης της κνήμης με ρήξη της ιγνυακής αρτηρίας. Μετάπτωση σε κάκωση ΙΙΙΒ2 
και αντιμετώπιση με στρεφόμενο κρημνό σε δεύτερο χρόνο. Η σηπτική ψευδάρθρωση και η οστεομυελιτική κοιλό-

τητα αντιμετωπίστηκαν με άσκηση επαναλαμβανομένων κύκλων διάτασης και συμπίεσης. 
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Εικόνα 6. – Πανδιαφυσίτιδα και κατάγματα της κνήμης επί παρατεταμένης σηπτικής καταπληξίας. Απολυ-
ματοποίηση μεγάλων τμημάτων της διάφυσης, μετάφυσης και άνω και κάτω επίφυσης της κνήμης. Πλήρω-

ση των οστικών ελλειμμάτων με άσκηση επαναλαμβανομένων κύκλων διάτασης και συμπίεσης. 

Εικόνα 5. – Οστικό έλλειμμα και 

λοίμωξη επί συντριπτικού κατάγ-

ματος της κνήμης με απώλεια 

οστικής ουσίας. Αντικατάσταση 

της αρθρικής μονοεπίπεδης 

εξωτερικής οστεοσύνθεσης με 

συσκευή Ilizarov, πλήρωση 

του κενού με αυτόλογα οστικά 

μοσχεύματα και άσκηση επανα-

λαμβανομένων κύκλων διάτασης 

και συμπίεσης μέχρι την επίτευξη 

πώρωσης.
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Εικόνα 8. – Τραύμα από πολεμικό πυροβόλο όπλο με συντριπτικό κάταγμα της διάφυσης του βραχιονίου και οστικά 
ελλείμματα. Ολοκλήρωση της πώρωσης με άσκηση επαναλαμβανομένων κύκλων διάτασης και συμπίεσης. 

Εικόνα 7. – Σύνθετο εξάρθρημα γόνατος και σηπτική αρθρίτιδα επί σηψαιμίας λόγω μετα-
τραυματικής μηνιγγίτιδας ως επιπλοκή κατάγματος της βάσης του κρανίου. Αντιμετώπιση 
του εξαρθρήματος με πρώιμη αρθροδεσία, η πώρωση της οποίας διασφαλίστηκε με άσκηση 

επαναλαμβανομένων κύκλων διάτασης και συμπίεσης. 
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εφαρμογή διάτασης και συμπίεσης στην εστία της 
μετά αφαίρεση των απολυματοποιηθέντων οστι-
κών και αρθρικών στοιχείων. Το διαρθρικό πλαίσιο 
που εφαρμόστηκε αρχικώς μετατράπηκε σε διαρ-
θρικό κυκλικό πλαίσιο μέσω του οποίου ολοκλη-
ρώθηκε η διαδικασία των κυκλικών εναλλαγών 
συμπίεσης και διάτασης (εικ. 7). 

4. Ασθενείς με κατάγματα της διάφυσης 
του βραχιονίου. Πρόκειται για τέσσερις ασθε-
νείς, δύο από τους οποίους έφεραν τραύματα από 
πυροβόλα όπλα και συντριπτικά κατάγματα της 
διάφυσης και της άνω μετάφυσης του βραχιονίου 
(εικ. 8). Οι άλλοι δύο έφεραν απογαντωτικές κα-
κώσεις του βραχίονα με κατάγματα του βραχιονί-
ου οστού και απογύμνωσή του σε μεγάλη έκταση 
χωρίς να υπάρχει βλάβη σε τελική αρτηρία (εικ. 
9). Σε όλους τους ασθενείς αυτής της υποομάδας 
επελέγη πρωίμως η κυκλική εναλλαγή συμπίεσης 
και διάτασης για την αντιμετώπιση πιθανών οστι-
κών ελλειμμάτων. Η όλη διαδικασία προχωρούσε 
παραλλήλως προς την αντιμετώπιση των ελλειμ-
μάτων των μαλακών μορίων με εναλλασσόμενη 
άσκηση διάτασης και συμπίεσης στην εστία της 
πιθανής ψευδάρθρωσης δια μέσου του ήδη εφαρ-

μοσμένου πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
του βραχιονίου.

5. Ασθενής με οστικά ελλείμματα και ασθε-
νής με ψευδάρθρωση των οστών του αντιβραχίου. 
Πρόκειται για έναν ασθενή με ανοικτή κάκωση του 
αντιβραχίου με κατάγματα των οστών σε πολλα-
πλά επίπεδα και μεγάλο οστικό έλλειμμα από την 
κάτω επίφυση, μετάφυση και διάφυση της κερκί-
δας. Μετά την αντιμετώπιση των τραυμάτων επε-
τεύχθη διατήρηση του οστικού μήκους με συσκευή 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης αντιβραχίου. Μετά την 
αντιμετώπιση όλων των τοπικών και γενικών προ-
βλημάτων έγινε προσπάθεια κάλυψης του οστικού 
ελλείμματος με οστεομεταφορά μοσχεύματος από 
την προσκείμενη στο έλλειμμα μοίρα της διάφυσης 
της κερκίδας (εικ. 10). Ο άλλος ασθενής, ηλικίας 
κατά τον τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα 48 
ετών, μετά από συμπιεστική οστεοσύνθεση των 
καταγμάτων αμφοτέρων των οστών του αντιβρα-
χίου με ταυτόχρονη παρουσία εγκαυμάτων τριβής 
τόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της εκτατικής επι-
φάνειας όσο και του κερκιδικού χείλους, ανάπτυξε 
ψευδάρθρωση της ωλένης. Ο ίδιος ασθενής έφερε 
βαριά θωρακοκοιλιακή κάκωση με τραυματική δι-

Εικόνα 9. – Απογαντωτική κάκωση του αριστερού βραχιονίου με ανοικτό κάταγμα και απογύ-
μνωση του οστού σε μεγάλη έκταση. Μετά αποκατάσταση της ακεραιότητας των μαλακών μορί-
ων διασφάλιση της πώρωσης με άσκηση επαναλαμβανομένων κύκλων διάτασης και συμπίεσης. 
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Εικόνα 10. – Απογαντωτική κάκωση του αριστερού αντιβραχίου με συντριπτικό κάταγμα της επίφυσης, της 
κάτω μετάφυσης και του κάτω τριτημορίου της διάφυσης της κερκίδας και βραχύ λοξό κάταγμα της ωλέ-
νης. Αντιμετώπιση των τραυμάτων, διατήρηση του μήκους με συσκευή εξωτερικής οστεοσύνθεσης και του 
κατάγματος της ωλένης με ενδομυελική ήλωση Rush. Κάλυψη του οστικού κενού της κερκίδας με ολισθαί-

νον οστικό μόσχευμα και σταθεροποίηση του καρπού με βράχυνση της ωλένης και αρθροδεσία της κάτω 
κερκιδωλενικής και επικέντρωση του καρπού (Sauvé- Kapandji).

Εικόνα 11. – Αποτυχημένη αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης της διάφυσης της ωλέ-
νης μετά αφαίρεση των υλικών και εφαρμογή πλαισίου εξωτερικής οστεοσύνθεσης 

προς άσκηση επαναλαμβανομένων κύκλων διάτασης και συμπίεσης.
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αφραγματοκήλη αλλά και εκτεταμένες συμφύσεις 
των οργάνων της περιτοναϊκής κοιλότητας, από-
τοκες παλιάς φυματιώδους περιτονίτιδας. Μετά 
την αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης από την 
ωλένη εφαρμόστηκε μονοδιάστατο πλαίσιο εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης και επιχειρήθηκε γυμναστι-
κή του ινώδους πώρου χωρίς όμως τα αναμενόμε-
να αποτελέσματα (εικ. 11).

Αποτελέσματα

Η διαδικασία των εναλλασσόμενων κύκλων συ-
μπίεσης και διάτασης ήταν επιτυχής στην επίτευ-
ξη των θεραπευτικών στόχων και στους τέσσερις 
ασθενείς με κατάγματα της μηριαίας διάφυσης. 
Στον έναν από τους ασθενείς, μάλιστα, επετεύχθη 
και ο έλεγχος της εν τω βάθει λοίμωξης μαζί με τη 
συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών. 

Σε όλους τους ασθενείς με προβλήματα πώρω-
σης σε σύνθετα κατάγματα της κνήμης η κυκλική 
εφαρμογή συμπιεστικών και διατατικών δυνάμε-
ων ήταν αποτελεσματική στην ολοκλήρωση της 
πώρωσης. Σε έναν ασθενή με κάταγμα της άνω 
μετάφυσης και εν τω βάθει λοίμωξη η διαδικασία 
αυτή κατέληξε στον έλεγχο της λοίμωξης. Στον 
ασθενή με πανδιαφυσίτιδα και απολυματοποίηση 
μεγάλου μέρους του κνημιαίου οστού, η διαδικα-
σία κατέληξε σε πλήρωση των οστικών κενών με 
νεόπλαστο οστίτη ιστό. Σημειώνουμε ότι η οστική 
αναγέννηση αφορούσε σε περιοχή υπερίσχυσης 
του σπογγώδους οστού των μεταφύσεων. Όπως 
είναι φυσικό δεν αναπλάστηκε η νεκρωμένη περι-
κεχονδρωμένη επιφάνεια του κνημιαίου plateau. 
H αναπλήρωση του οστικού κενού προετοίμα-
σε το υπόβαθρο των επόμενων επανορθωτικών 
επεμβάσεων.

Η πρώιμη αρθροδεσία του γόνατος επί ασθε-
νούς με σηπτική αρθρίτιδα ευνοήθηκε στα στάδια 
ολοκλήρωσης της πώρωσης. Η εφαρμογή εναλ-
λασσόμενων κύκλων διάτασης και συμπίεσης 
διευκολύνθηκε όσον αφορά στην ομότιμη εφαρ-
μογή της από την αλλαγή του αξονικού πλαισίου 
(Orthofix) σε κυκλικό οστεοσυνθέτη (Ilizarov). 
Ευοδωτικό ρόλο διαδραμάτισε, επίσης, και ο λι-
γότερο παρεμβατικός τρόπος εφαρμογής του 
πλαισίου δια των βελονών Kirschner της οστεο-

σύνθεσης Ilizarov και η μεγαλύτερη ελαστικότη-
τα στην περιοχή της αρθροδεσίας.

Όσον αφορά στην επιλογή της μεθόδου για 
την αντιμετώπιση προβληματικών καταγμάτων 
της διάφυσης του βραχιονίου, τα οστικά κενά κα-
λύφθηκαν κατά την αρχική φάση της θεραπείας 
παραλλήλως προς την αντιμετώπιση των ελλειμ-
μάτων των μαλακών μορίων. Η άσκηση εναλλασ-
σόμενης διάτασης και συμπίεσης στην εστία της 
πιθανής ψευδάρθρωσης αρκούσε δια μέσου του 
ήδη εφαρμοσμένου πλαισίου εξωτερικής οστεο-
σύνθεσης του βραχιονίου και κατέληξε σε δημι-
ουργία ασφαλούς πώρου και στην απρόσκοπτη 
ολοκλήρωση των επανορθωτικών επεμβάσεων: 
χειρουργική διερεύνηση και αποκατάσταση του 
βραχιονίου πλέγματος σε έναν ασθενή, νευρόλυ-
ση του κερκιδικού νεύρου μετά την αποκατάστα-
ση των ελλειμμάτων των μαλακών μορίων σε άλ-
λον και απρόσκοπτη εφαρμογή της συντηρητικής 
υποστηρικτικής θεραπείας στους άλλους δύο.

Πιο προβληματική, όπως αναμενόταν, ήταν η 
εφαρμογή της μεθόδου για την αντιμετώπιση 
οστικών ελλειμμάτων και ψευδάρθρωσης στο 
αντιβράχιο. Επί του ασθενούς με μεγάλο οστικό 
έλλειμμα της κάτω μετάφυσης και του κάτω τρι-
τημορίου της διάφυσης της κερκίδας, η μεταφο-
ρά του ολισθαίνοντος μοσχεύματος κάλυψε το 
έλλειμμα, απέτυχε όμως να παρακολουθήσει το 
κερκιδικό τόξο και να προσαράξει στην συντρι-
βείσα αλλά εν πωρώσει κάτω επίφυση της κερ-
κίδας. Έγινε έτσι εμφανής η αποδιοργάνωση της 
κάτω κερκιδωλενικής και ο ασθενής στη συνέχεια 
αντιμετωπίστηκε με επικέντρωση του καρπού με 
αρθροδεσία της κάτω κερκιδωλενικής και βρά-
χυνση της ωλένης (Sauvé- Kapandji) με άριστα 
αποτελέσματα. Στον ασθενή με τη μεμονωμένη 
ψευδάρθρωση της ωλένης, παρά την αρχική εμ-
φάνιση ιχνών πώρου γεφύρωσης του χάσματος, η 
διεργασία σταμάτησε και η ψευδάρθρωση αντιμε-
τωπίστηκε με άλλον τρόπο.

Συζήτηση

Η διατατική οστεογένεση αποτελεί μερικό 
φαινόμενο της διατατικής ιστογένεσης αλλά 
ταυτοχρόνως και κλινικώς πιο αποδοτικό φαινό-
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μενο εξαιτίας της διατήρησης του μεγαλύτερου 
μέρους του εμβρυικού δυναμισμού του οστίτη 
ιστού σε όλη τη διάρκεια της ζωής (Cheal al 1985, 
A.S.A.M.I. 1991). Ο συνδυασμός οστικής διάτα-
σης και συμπίεσης αποτελεί, ίσως, μέρος των φαι-
νομένων που συναπαρτίζουν την αντίδραση των 
οστών στις μηχανικές επιδράσεις και έχει τύχει 
ενδιαφέροντος ταυτοχρόνως σχεδόν με τη διατα-
τική οστεογένεση τόσο σε πειραματικές συνθήκες 
όσο και στην κλινική πράξη (Blatter και Weber 
1990, Mc Duffee et al 2000, Inan et al 2005). Όλες 
οι γνωστές εξεργασίες που ευνοούν το φαινόμε-
νο της πώρωσης προϋποθέτουν την παρουσία 
μικροκινήσεων στις προς άλληλες συναρμοσμέ-
νες καταγματικές επιφάνειες (Charnley 1974). Οι 
μικροκινήσεις αυτές, αν και απαραίτητες και ορί-
ζουσες την επάρκεια ή τα χαρακτηριστικά των με-
θόδων, είναι τυχαίες. Η προγραμματισμένη κατά 
χρόνο και κατεύθυνση εκμετάλλευση των κινή-
σεων ορίζει τη διαδικασία που περιγράφουμε. Η 
στήριξη θεραπευτικών και επανορθωτικών ενερ-
γειών στην ιδιότητα αυτή της έμβιας ύλης μελε-
τήθηκε επαρκώς με τις εργασίες του G. A. Ilizarov 
και της Σχολής που δημιούργησε. Φαινομενικώς 
οι αρχές αυτές αντιστρατεύονται τις αρχές της 
συμπιεστικής οστεοσύνθεσης που θεμελιώθηκαν 
από τον Danis το 1949 (Bagby 1977) και δικαιώ-
θηκαν από την υιοθέτησή τους από τη Σχολή της 
ΑΟ τουλάχιστον κατά τις πρώτες δεκαετίες της 
δραστηριότητάς της. Η μελέτη του συνδυασμού 
των δύο αυτών αντιτιθέμενων αλληλεπιδράσεων 
επί νεοσχηματιζομένου οστού είναι νεότερη.

Η προσπάθεια για την αναζήτηση πιο συμβα-
τών βιολογικώς μεθόδων αντιμετώπισης των κα-
ταγμάτων ανέδειξε τη σημασία της εναλλασσόμε-
νης άσκησης διάτασης και συμπίεσης στην εστία 
των αναγεννητικών φαινομένων κατά την τελευ-
ταία δεκαπενταετία (Stahl 1993). Όλες οι μορφές 
αντιμετώπισης των καταγμάτων περιλαμβάνουν 
ως κύριο συστατικό την επίδραση μηχανικών 
παραγόντων από το περιβάλλον. Οι παράγοντες 
αυτοί είναι φυσικοί: βαρύτητα, μυική σύσπαση, 
και θεραπευτικοί περιλαμβανομένων της τροπο-
ποίησης της μυικής δράσης με τις διάφορες με-
θόδους συντηρητικής ή χειρουργικής θεραπείας 
ή επενέργεια εσωτερικών ή εξωτερικών δυνάμε-

ων. Η οστεογένεση που παρατηρήθηκε κατά την 
κυκλική εναλλαγή αντιθέτου φοράς δυνάμεων, 
από παλιά συσχετίστηκε με την ισχαιμία στην πε-
ριοχή του πώρου και φαίνεται ότι εξυπηρετείται 
από αυτοκρινείς αυξητικούς παράγοντες (Scott 
et al 2004, Pufe και συν 2005) που διεγείρουν τις 
αναγεννητικές εξεργασίες όχι μόνο στον οστίτη 
ιστό (Stokes et al 2006, Spencer et al 2006). Η σύν-
δεση ενίσχυσης των οστεογενετικών εξεργασιών 
με την τοπική και γενικευμένη υπερκαπνία ήταν 
άλλωστε γνωστή στην κλινική πράξη με τη μορ-
φή της υπερκαπνικής οστεοαρθροπάθειας και της 
πληκτροδακτυλίας των αναπνευστικών ασθενών.

Στους δικούς μας ασθενείς η επιτυχία της με-
θόδου ήταν απόλυτη, όχι μόνον σε ότι αφορά 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων πώρωσης των 
μακρών οστών όπως είναι το μηριαίο και η κνή-
μη (ανεξαρτήτως της μηχανικής συμπεριφοράς 
της ακεραίας περόνης) (Gunzburg et al 1991, 
Dendrinos et al 2004), αλλά και πλήρωσης με-
ταφυσιακών και επιφυσιακών ελλειμμάτων 
(Baumgart et al 2005, Kabata et al 2005). Πετύ-
χαμε επίσης τον έλεγχο της λοίμωξης σε σηπτι-
κές ψευδαρθρώσεις (Dendrinos 2004). Η σχετική 
αποτυχία και η αποτυχία μας στο αντιβράχιο έχει 
πιθανώς σχέση με την αδυναμία των μεθόδων μας 
να ακολουθήσουν την ανασύσταση του κερκιδι-
κού τόξου και την αποτρεπτική δράση που ασκεί 
η ακεραιότητα του μεσόστεου υμένα (Hotchkiss 
et al 1989).

Οι παρατηρήσεις αυτές μαζί με την αξιοποίηση 
των νεότερων μεθόδων για το χειρισμό των προ-
βλημάτων των μαλακών μορίων είναι προφανές 
ότι επηρεάζουν την ιεράρχηση των θεραπευτικών 
ενεργειών και αλλάζουν τη σειρά των γεγονό-
των στην επανορθωτική κλίμακα (Ullmann et al 
2006). Είναι ακόμη πιθανή η ανάπτυξη έξυπνων 
υλικών ικανών να ενσωματώσουν την κατά περί-
πτωση απαιτούμενη διατατική ή συμπιεστική δρά-
ση επί των μηχανοευαίσθητων ιστικών στοιχείων 
(Singare et al 2006). Η πρόνοια για ενδεχόμενη 
εφαρμογή της μεθόδου της άσκησης εναλλασ-
σόμενης συμπίεσης και διάτασης για την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων πώρωσης σε μεγάλη σειρά 
κακώσεων πρέπει να τίθεται πάντοτε υπόψη των 
ασχολουμένων με αυτές.
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Abstract

Cyclic compression and distraction in the man-
agement of non-union and bone loss in complex 
fractures.

Assantis V, Mikalef P, Balabanidou E, Bischini-
otis I. St. 

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece. 

Objective of this retrospective study is to present 
the utilization of cyclic compression and distraction 
forces applied for osteogenesis enhancement, pro-
moting bone maturity and controlling deep infec-
tion in various cases of appendicular skeleton frac-
tures in polytrauma patients. The latter commences 
earlier bone formation processes and begins earlier 
the reconstruction ladder.

Patients and Methods. From January 1987 to De-
cember 2006, 21 polytrauma patients were admit-
ted in our Institution suffering various fractures. 
They were 19 men and two women aged from 19 
to 52 years. They fell into four groups: four patients 
with comminuted fractures of the upper third of 
the humerus, two patients with lower third of both 
bones of the forearm, four patients with fractures 
of the femoral diaphysis, 10 patients with various 
tibial fractures with bone loss and a complex knee 
dislocation where a systemic and local infection was 
taken under control by performing an immediate 
arthrodesis. In all patients external skeletal fixa-
tion frames were mounted and were transformed in 
order to permit cyclic compression and distraction 
forces in a weekly basis.

Results. The technique of applying alternating 
cycles of compression and distraction was efficient 
in achieving callus formation and maturing in all 
but two patients with forearm fractures where in 
one there was partial success in closing a large bone 
defect but not in anchoring the sliding bone graft 
distally and in one patient where no callus forma-
tion was noticed. 

Conclusions. Although the promotion on bone 
healing process by applying cyclic compression and 

distraction forces was well known long before, its 
clinical trial is relatively new. The provision for its 
potential application in every difficult to manage 
fracture or hypertrophic pseudarthrosis especially 
in the polytrauma has to taken into account in a 
large number of patients. 

Key Words:  Cyclic compression and distraction of cal-
lus, Callus gymnastics, Bone defect man-
agement
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Περίληψη

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία 
μας στην αντιμετώπιση της οξείας πλήρους ρήξης του Aχίλλει-
ου τένοντα. Κατά την τελευταία επταετία αντιμετωπίστηκαν 10 
ασθενείς με ισάριθμες οξείες πλήρεις ρήξεις Αχίλλειου τένοντα. Η 
ηλικία των ασθενών κυμάνθηκε από 23-42 έτη (μ.ο 32.9 έτη). Όλοι 
ήταν άνδρες και η ρήξη αφορούσε στο αριστερό σκέλος σε οκτώ 
ασθενείς ενώ το δεξιό σε δύο ασθενείς. Οι τέσσερις εξ΄αυτών ήταν 
ηλικίας 23-30 ετών, έντονα ασκούμενοι αθλητές, και οι υπόλοιποι 
έξι ηλικίας 30-42 ετών περιστασιακά αθλούμενοι, κυρίως κατά το 
Σαββατοκύριακο. Ο μηχανισμός ρήξης ήταν προσγείωση με βίαια 
υπερέκταση του άκρου ποδός που βρισκόταν σε κάμψη και υπτια-
σμό σε δύο ασθενείς, απότομη και βίαια ραχιαία υπερέκταση του 
άκρου ποδός σε δύο ασθενείς και άσκηση μεγάλης φόρτισης στο 
άκρο με το γόνατο σε έκταση κατά την εκτέλεση άλματος σε έξι 
ασθενείς. Κατά την κλινική εξέταση υπήρχε ψηλαφητό, επώδυνο 
κενό 2-6 εκ. κεντρικότερα της κατάφυσης του τένοντα, ελάχιστη 
ή ανύπαρκτη πελματιαία κάμψη, οίδημα, εκχύμωση της περιοχής 
ενώ ο ασθενής ανέφερε οξύ άλγος ως από βίαιο λάκτισμα ή πυρο-
βολισμό. Τα tests Thompson, Copeland και O’Brien ήταν θετικά. 
Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με υπέρηχο και μαγνητική τομογρα-
φία, αφού είχε προηγηθεί απλή ακτινογραφία ποδοκνημικής για 
αποκλεισμό συνύπαρξης αποσπαστικού κατάγματος. Η θεραπεία 
ήταν χειρουργική με τελικοτελική συρραφή σε επτά ασθενείς και 
τελικοτελική συρραφή με κατάσπαση κρημνού του μυοτενόντιου 

Οξεία πλήρης ρήξη Αχίλλειου τέ-
νοντα. Αναφορά επί 10 ασθενών
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πετάλου για επιπλέον ενίσχυση σε τρείς ασθενείς. 
Το αποτέλεσμα ήταν άριστο και στους 10 ασθενείς 
χωρίς να παρατηρηθούν μετεγχειρητικές επιπλο-
κές, ενώ όλοι επέστρεψαν πλήρως στις δραστηρι-
ότητές τους.

Εισαγωγή

Ο Αχίλλειος τένοντας είναι ο παχύτερος και 
ισχυρότερος τένοντας του ανθρώπινου σώμα-
τος με φυσιολογική αντοχή 7000Ν. Αποτελεί την 
κοινή καταφυτική μοίρα των τενόντων του δι-
κεφάλου γαστροκνημίου, του υποκνημιδίου και 
του πελματικού που καταλήγει στο κύρτωμα της 
πτέρνης. Καλύπτεται από περιτενόντιο έλυτρο 
αποτελούμενο από δύο στρώματα. Ο Ιπποκράτης 
χαρακτηριστικά αναφέρει στην πρώτη καταγραμ-
μένη περιγραφή αυτής της κάκωσης, ότι «αυτός ο 
τένοντας, εάν μωλωπιστεί ή κοπεί, προκαλεί τους 
οξύτερους πυρετούς, προκαλεί το πνίξιμο, διατα-
ράσσει το μυαλό και φέρνει επί μακρόν το θάνατο». 
Ο Ambroise Paré, το 1575, συνέστησε ένας ρηγμέ-
νος Αχίλλειος τένοντας να δένεται με τους επιδέ-
σμους που βυθίζονται σε κρασί και καρυκεύματα, 
αλλά με αμφίβολο αποτέλεσμα. Το 1888 ο Γάλλος 
Polaillon προτείνει την ενεργό ανακατασκευή του 
τένοντα, αν και ένας Άραβας παθολόγος εκτέλεσε 
τέτοιες επεμβάσεις στην αρχή του 10ου αιώνα. Το 
12ο αιώνα ένας Ιταλός χειρουργός, ο Guglielmo Di 
Faliceto, θεώρησε ότι η φύση ήταν ανίκανη να ενώ-
σει τους διαιρεμένους τένοντες, και ότι η ενεργός 
παρέμβαση ήταν απαραίτητη (Μaffulli et al 2005). 
Η ρήξη του Αχίλλειου τένοντα αποτελεί μία από 
τις συχνότερες αθλητικές κακώσεις και παρατη-
ρείται συνήθως ύστερα από αναπήδηση (παίκτες 
καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαί-
ρισης), από άμεση πλήξη (αθλητές ποδοσφαίρου, 
χειροσφαίρισης), κατά τη διάρκεια δρόμων ταχύ-
τητας καθώς και σε ευκαιριακούς αθλητές (αθλη-
τές του Σαββατοκύριακου). 

Η συχνότητα εμφάνισης ρήξης του Αχίλλει-
ου τένοντα έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια 
(Moller et al 1996). Σε ποσοστό 44%-83% οι ρή-
ξεις του Αχίλλειου που λαμβάνουν χώρα κατά τις 
αθλητικές δραστηριότητες οφείλονται σε βιοχη-

μικές, μηχανικές και φυσικές αλλοιώσεις σχετιζό-
μενες με τη διαδικασία της γήρανσής του (Land-
vater et Renstrom 1992). Η ρήξη του Αχίλλειου 
τένοντα είναι συχνότερη στους άνδρες από ό,τι 
στις γυναίκες σε αναλογία 1,7:1 έως και 30:1, δι-
αφορά που οφείλεται στη μεγαλύτερη συμμετο-
χή των ανδρών σε αθλητικές δραστηριότητες και 
ίσως στη διαφοροποίηση της αιμάτωσης. Είναι 
γνωστό ότι η κυρίαρχη περιοχή της ρήξης εντο-
πίζεται 4-6 εκ. από την κατάφυση του τένοντα, 
περιοχή που θεωρείται πτωχή σε αιμάτωση. Η 
ροή αίματος στην περιοχή αυτή είναι υψηλότερη 
στις γυναίκες και αντιστρόφως ανάλογη της ηλι-
κίας (Astrom and Westlin 1994). Η ροή αίματος 
στον τένοντα αυξάνει κατά τέσσερις φορές κατά 
τη διάρκεια της άσκησης, γεγονός που σχετίζεται 
με την αύξηση ρήξεων του τένοντα σε αθλητικές 
δραστηριότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες και 
χωρίς την απαραίτητη προθέρμανση (Wilson and 
Goodship 1994, Langberg et al 1998). Το ποσο-
στό ρήξης του Αχίλλειου τένοντα είναι μεγαλύτε-
ρο στο αριστερό πόδι από ό,τι στο δεξί, γεγονός 
που πιθανότατα οφείλεται στo ότι η πλειοψηφία 
των ανθρώπων είναι (δεξιοπόδαροι) δεξιόχειρες, 
με συνέπεια κατά το άλμα να δίνουν ώθηση με 
το αριστερό πόδι. Η αιτιολογία της ρήξης του 
Αχίλλειου αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνών, 
αλλά δεν έχει έως σήμερα πλήρως ξεκαθαρισθεί 
(Williams 1986). Προδιαθεσικούς παράγοντες 
αποτελούν η ελαττωμένη αιμάτωση, η υποθερ-
μία, οι μυοτενόντιες παραλλαγές, η ηλικία, το 
φύλο, η αλλαγή, η κακή τεχνική εκγύμνασης και 
προπόνησης, οι προηγoύμενοι τραυματισμοί, οι 
εγχύσεις κορτικοστεροειδών, η λήψη φλουοροκι-
νολονών (Royer et al 1994, Sode et al 2007) και 
αναβολικών στεροειδών (Newnham et al 1991, 
Dickey and Patterson 1987) και, τέλος, τα υποδή-
ματα. O Maffuli και οι συνεργάτες του περιγρά-
φουν μία περίπτωση ρήξης Αχίλλειου τένοντα σε 
αθλητή υψηλότατων επιδόσεων, απότοκο πολ-
λαπλών εγχύσεων γλυκοκορτικοειδών για τενο-
ντοπάθεια του Αχίλλειου (Hamilton et al 2007). 
Επίσης η ρήξη του Αχίλλειου τένοντα έχει συνδε-
θεί και με παθολογικές καταστάσεις όπως φλεγ-
μονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις, ερυθηματώ-
δη λύκο (Murakoshi et al 2006, Aydin et al 2008), 
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υπερουριχαιμία, γενετικά καθοριζόμενες παθή-
σεις του κολλαγόνου (Dent and Grahham 1991), 
μολυσματικές ασθένειες, νευρολογικές παθήσεις, 
υπερθυρεοειδισμό, νεφρική ανεπάρκεια, σακχα-
ρώδη διαβήτη και αρτηριοσκλήρυνση (Uteren 
et al 2008). Η ρήξη του Αχίλλειου τένοντα ήταν 
η πρώτη εκδήλωση σε τέσσερις ασθενείς με αλ-
καπτονουρία (Manoj and Rajasekaran 2003). Οι 
μηχανισμοί ρήξης είναι η προσγείωση με βίαια 
υπερέκταση του άκρου ποδός που βρισκόταν σε 
κάμψη και υπτιασμό, η απότομη και βίαια ραχιαία 
υπερέκταση του άκρου ποδός και, τέλος, η άσκη-
ση μεγάλης φόρτισης στο άκρο με το γόνατο σε 
έκταση κατά την εκτέλεση άλματος. Αποτελεί σο-
βαρότατη κάκωση που προκαλεί έντονο αιφνίδιο 
πόνο στην οπίσθια επιφάνεια της ποδοκνημικής, 
σαν χτύπημα με πέτρα. Ο αθλητής έχει την αίσθη-
ση ότι κατά την απογείωση ή την προσγείωση 
μετά από ένα άλμα, δέχεται αιφνίδιο λάκτισμα ή 
πυροβολισμό στην περιοχή του Αχίλλειου τένο-
ντα, συνοδευόμενο από οξύ άλγος. Κλινικά δια-
πιστώνεται οίδημα, ευαισθησία ή πόνος κατά την 
πίεση και σε πρόσφατες περιπτώσεις ψηλαφητικό 
κενό στο σημείο της ρήξης. Η παθητική έκταση 
της ποδοκνημικής είναι αυξημένη, ενώ η ενεργη-
τική κάμψη είναι αδύνατη. Κατά την προσπάθεια 
ενεργητικής κάμψης του ποδός, το περίγραμμα 
του ραγέντος τένοντα είναι ασαφές, σε αντίθε-
ση με τον υγιή που διαγράφεται ευκρινώς, ενώ ο 
ασθενής αδυνατεί να βαδίσει.

Υλικό μέθοδος

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2001-
Ιούνιος 2007 αντιμετωπίστηκαν 10 ασθενείς με 
οξεία πλήρη ρήξη του Αχίλλειου τένοντα. Η ηλι-
κία των ασθενών κυμάνθηκε από 23 έως 42 έτη με 
μέσο όρο τα 32,9 έτη. Οι ασθενείς ήταν όλοι άν-
δρες. Η ρήξη του Αχίλλειου τένοντα εντοπιζόταν 
στο αριστερό κάτω άκρο σε οκτώ ασθενείς (80%) 
και στο δεξιό κάτω άκρο σε δύο (20%). Ως αίτιο 
αναφέρθηκε συμμετοχή σε αθλητική δραστηριότη-
τα (ποδοσφαιρικός αγώνας). Οι τέσσερις ασθενείς 
αθλούνταν κανονικά, ασχολούμενοι ερασιτεχνικά 
με το ποδόσφαιρο ως μέλη τοπικών ποδοσφαιρι-

κών ομάδων, ενώ οι υπόλοιποι έξι αθλούνταν περι-
στασιακά συμμετέχοντας σε αγώνες ποδοσφαίρου 
5Χ5. Ο μηχανισμός ρήξης συνίστατο σε προσγείω-
ση με βίαια υπερέκταση του άκρου ποδός που βρι-
σκόταν σε κάμψη και υπτιασμό σε δύο ασθενείς, 
απότομη και βίαια ραχιαία υπερέκταση του άκρου 
ποδός σε δύο ασθενείς και άσκηση μεγάλης φόρ-
τισης στο άκρο με το γόνατο σε έκταση κατά την 
εκτέλεση άλματος σε έξι ασθενείς. Κανείς από τους 
ασθενείς δεν ανάφερε προηγούμενη έγχυση κορ-
τικοστεροειδούς ούτε λήψη αναβολικών, ενώ όλοι 
ανάφεραν περιστασιακή λήψη μη κορτικοστεροει-
δών αντιφλεγμονωδών λόγω μυοσκελετικών αλ-
γών. Κατά την κλινική εξέταση υπήρχε ψηλαφητό, 
επώδυνο κενό 2-6 cm κεντρικότερα της κατάφυ-
σης του τένοντα, ελάχιστη ή ανύπαρκτη πελματι-
αία κάμψη, οίδημα, εκχύμωση της περιοχής, ενώ 
όλοι ανέφεραν οξύ άλγος ως από βίαιο λάκτισμα 
ή πυροβολισμό τη στιγμή του τραυματισμού. Τα 
tests Thompson, Copeland και O’Brien ήταν θε-
τικά. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε απλή ακτινο-
γραφία ποδοκνημικής για αποκλεισμό συνύπαρ-
ξης αποσπαστικού κατάγματος, ενώ η διάγνωση 
επιβεβαιώθηκε με υπέρηχο και MRI (Εικόνα 1). 
Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. 
Η προφυλακτική αντιθρομβωτική αγωγή ξεκινού-
σε με την εισαγωγή του ασθενή με μια ηπαρίνη 
χαμηλού μοριακού βάρους και συνεχιζόταν μέχρι 
και 30 ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ η αντιβιο-
τική κάλυψη άρχιζε με μία δόση πριν τη χειρουρ-
γική επέμβαση και δύο δόσεις μετεγχειρητικά. Ο 
χρόνος που μεσολάβησε από την εισαγωγή των 
ασθενών έως τη χειρουργική αποκατάσταση του 
Αχίλλειου τένοντα κυμάνθηκε από 8 έως 36 ώρες. 
Η ρήξη του Αχίλλειου τένοντα αντιμετωπίστηκε 
με τελικοτελική συρραφή σε επτά ασθενείς και με 
συρραφή του τένοντα ενισχυμένη με κατάσπαση 
κρημνού του μυοτενόντιου πετάλου σε τρεις ασθε-
νείς. Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν με γενική 
αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση, σε πρηνή θέση. 
Στις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε η τελικοτελική 
συρραφή, γινόταν κάθετη τομή στη μεσότητα του 
τένοντα προς την έσω πλευρά της κνήμης (καλύ-
τερο αισθητικό αποτέλεσμα), μήκους περίπου 10 
εκατοστών, που άρχιζε από το μέσο του τένοντα και 
κατέληγε εσωτερικά του σημείου που το υπόδημα 
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συναντά την πτέρνα. Μετά την τομή του δέρμα-
τος, γινόταν διάνοιξη της περιτονίας και ανεύρεση 
των άκρων του ραγέντα τένοντα. Προχωρούσαμε 
σε νεαροποίηση των ραγέντων άκρων και τοπο-
θέτηση ισχυρού, μη απορροφήσιμου, ράμματος 
Ethibon No 5 εφαρμόζοντας την τεχνική Kessler. 
Με το πόδι σε ιπποποδία γινόταν το δέσιμο των 
ραμμάτων και το σημείο της ρήξης ενισχύονταν 
περιμετρικά με απορροφήσιμα ράμματα Vicryl 2-0. 
Ακολουθούσε δοκιμασία ελέγχου της συρραφής, 
συρραφή κατά στρώματα και τοποθέτηση γύψι-
νου μηροκνημοποδικού επίδεσμου με το πόδι σε 
ιπποποδία. Στις περιπτώσεις που εφαρμόσαμε την 

τεχνική Bosworth διαχωρίζαμε από τον κεντρικό 
τένοντα έναν κρημνό μήκους 5-7 εκατοστών και 
πλάτους 1,3 εκατοστών και τον καθηλώναμε στο 
περιφερικό τμήμα του τένοντα ώστε να ενισχύει 
τη συρραφή μας (Εικόνα 2). Άμεσες μετεγχειρητι-
κές επιπλοκές όπως επιμόλυνση τραύματος, θρομ-
βοφλεβίτιδα, πνευμονική εμβολή ή ουρολοίμωξη 
δεν παρατηρήθηκαν. Είχαμε μια νέκρωση του δέρ-
ματος που διαπιστώθηκε κατά την πρώτη αλλαγή 
του γύψινου επίδεσμου, ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
νευρώματα του νεύρου του γαστροκνημίου ή συμ-
φύσεις. Μετεγχειρητικά σε όλους τους ασθενείς 
εφαρμόστηκε μηροκνημοποδικός γύψινος επίδε-
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Εικόνα 1:

 α) υπερηχογραφική απεικόνιση ρήξης Αχίλλειου τένοντα,
 β) και γ) οβελιαία και μετωπιαία τομή μαγνητικής τομο-
γραφίας. Παρατηρείται ευκρινώς η ρήξη του Αχίλλειου.

α β

γ

Εικόνα 2:
  α) Τομή δέρματος, 
  β) Ανεύρεση ραγέντων τμημάτων Αχίλλειου, 
  γ) νεαροποίηση αυτών,
  δ) τελικοτελική συρραφή, 
  ε) κατάσπαση ενισχυτικής ταινίας,
 στ) σύγκλειση κενού της ενισχυτικής ταινίας
  ζ)  συρραφή της ταινίας ενισχυτικά στο συρραφέντα 

τένοντα, 
η) συρραφή κατά στρώματα.

1
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σμος με την ποδοκνημική σε ιπποποδία για τρεις 
εβδομάδες και στη συνέχεια κνημοποδικός με την 
ποδοκνημική σε ουδέτερη θέση για άλλες τρεις 
εβδομάδες, με προοδευτικά αυξανόμενη φόρτι-
ση. Μετά την αφαίρεση του γύψινου επιδέσμου οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε φυσικοθεραπεία, ώστε 
να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του γαστρο-
κνημίου και της ποδοκνημικής. Η επάνοδος στην 
αθλητική δραστηριότητα επετράπη 5-6 μήνες μετά 
την επέμβαση. Το αποτέλεσμα ήταν σε όλες τις πε-
ριπτώσεις πολύ ικανοποιητικό. Οι ασθενείς, μετά 
το πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολούθησαν, 
επέστρεψαν πλήρως στις δραστηριότητές τους. 
Κατά την παρακολούθηση της πορείας των ασθε-
νών στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, διαπιστώθηκε 
ανισότητα του μήκους των Αχιλλείων τενόντων σε 
δύο ασθενείς, χωρίς όμως αντίκτυπο στη βάδιση 
και την ισχύ αυτού. Δε διαπιστώθηκε χαλαρότητα 
ή νέα ρήξη σε κανέναν ασθενή.

Συζήτηση

Ένα ποσοστό 20% των ρήξεων διαγιγνώσκεται 
καθυστερημένα (Maffuli et al 2007), λόγω της 
ικανότητας του ποδιού να κάνει πελματιαία κάμ-
ψη από σύσπαση του οπισθίου κνημιαίου, των πε-
ρονιαίων και των καμπτήρων των δακτύλων, δί-
νοντας τη λανθασμένη εντύπωση ακεραιότητας 
του Αχίλλειου τένοντα. Επίσης, πρέπει να τονι-
στεί ότι για την κάμψη του άκρου ποδός, η διατή-
ρηση του 25% των ινών του Αχίλλειου είναι αρκε-
τή (Αμπατζίδης 1998). Γι’ αυτό έχουν καθιερωθεί 
διάφορες κλινικές δοκιμασίες διάγνωσης της 
οξείας ρήξης του Αχίλλειου τένοντα (Maffulli 
1998). Στη δοκιμασία Thompson πιέζουμε το γα-
στροκνήμιο στο μέσο τριτημόριο αυτού, με τον 
ασθενή σε πρηνή θέση και τον άκρο πόδα έξω από 
το εξεταστικό κρεβάτι. Αν κινείται ο άκρoς πόδας 
τότε ο τένοντας είναι ακέραιος. Στην δοκιμασία 
Ο΄ Brien ή needle test τοποθετούμε μία βελόνα 
κάθετα στο δέρμα στη μάζα του γαστροκνημίου 
μυός, 10 εκ. κεντρικότερα από την πτέρνα. Αν 
κατά την παθητική πελματιαία κάμψη και ραχιαία 
έκταση του άκρου ποδός η βελόνα κινείται σε 
αντίθετη κατεύθυνση, τότε ο τένοντας είναι ακέ-
ραιος περιφερικότερα του επιπέδου της βελόνας. 

Στη δοκιμασία Copeland ο ασθενής τοποθετείται 
σε πρηνή θέση με το γόνατο σε κάμψη 900. Τοπο-
θετείται η μανσέτα του πιεσoμέτρου στο ύψος του 
μέγιστου πάχους της γαστέρας του γαστροκνημί-
ου και εφαρμόζεται πίεση 100mmHg με το πόδι 
σε πελματιαία κάμψη. Το πόδι έπειτα φέρεται σε 
ουδέτερη θέση. Εάν ο Αχίλλειος τένοντας είναι 
ακέραιος τότε η πίεση ανέρχεται σε περίπου 
140mmHg. Εάν, εντούτοις, η πίεση παραμένει πε-
ρίπου σε 100mmHg, μια ρήξη Αχίλλειου τένοντα 
είναι πιθανή. Τέλος, στη δοκιμασία έκτασης του 
μεγάλου δακτύλου, κρατώντας το μεγάλο δάκτυ-
λο σε υπερέκταση ζητάμε από τον ασθενή να κά-
νει πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής. Σε περί-
πτωση ρήξης του Αχίλλειου τένοντα αρχίζει να 
κάμπτεται πρώτα το μεγάλο δάκτυλο και μετά η 
ποδοκνημική, μέσω του μακρού καμπτήρα του 
μεγάλου δακτύλου και όχι του Αχίλλειου τένο-
ντα. Εκτός από την κλινική εξέταση, η διάγνωση 
της ρήξης του Αχίλλειου τένοντα σε αμφίβολες 
περιπτώσεις μπορεί να επιβεβαιωθεί με τη βοή-
θεια της μαγνητικής τομογραφίας και του υπερη-
χογραφήματος. Οι απλές ακτινογραφίες βοηθούν 
στον αποκλεισμό συμμετοχής οστικού τμήματος 
(αποσπαστικό κάταγμα κατάφυσης του Αχίλλει-
ου τένοντα), ενώ στις πλάγιες ακτινογραφίες της 
ποδοκνημικής, διαταραχή του τριγώνου του 
Kager υποδηλώνει ρήξη του τένοντα. Η αποτελε-
σματικότητα και η ακρίβεια του υπερηχογραφή-
ματος εξαρτάται σαφώς από την ικανότητα του 
εξεταστή. Το γραμμικό υπερηχογράφημα του 
Αχίλλειου τένοντα παράγει μια δυναμική και πα-
νοραμική εικόνα του τένοντα που εξαρτάται από 
τη γωνία ακτίνας του υπερήχου. Υψηλής συχνό-
τητας έλεγχοι 7.5-10mHz παρέχουν το καλύτερο 
αποτέλεσμα. Ένας κανονικός Αχίλλειος τένοντας 
εμφανίζεται ως υποηχητική περιοχή, όμοια με 
κορδέλα, που περιλαμβάνεται ανάμεσα σε δύο 
υπερηχητικές ζώνες. Οι δέσμες κολλαγόνου εμ-
φανίζονται ως εναλλασσόμενες υπό- και υπερη-
χητικές ζώνες που διαχωρίζονται όταν ο τένοντας 
είναι χαλαρωμένος και συμπλησιάζουν όταν συ-
σπάται (Barbolini et al 1988). Ρήξη του Αχίλλειου 
τένοντα φαίνεται στο υπερηχογράφημα σαν 
ακουστικό κενό με παχιές, ανώμαλες άκρες (Mar-
getic et al 2007). Στη διεθνή βιβλιογραφία περι-
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γράφονται περιπτώσεις με υποψία ρήξης του 
Αχίλλειου τένοντα λόγω ψηλαφητού κενού, στις 
οποίες αποκλείστηκε η ρήξη με την ανεύρεση στο 
υπερηχογράφημα ενός ειδικού σημείου στο υπο-
δόριο που ονομάζεται fat fracture (Thomas et al 
2001). Το υπερηχογράφημα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για αξιολόγηση μετά από τη χειρουργική 
αποκατάσταση (Maffulli et al 1990). Στη μαγνητι-
κή τομογραφία ο φυσιολογικός Αχίλλειος απεικο-
νίζεται ως περιοχή με χαμηλό σήμα σε όλες τις 
συχνότητες. Ο τένοντας διαχωρίζεται ευκρινώς 
από την περιοχή υψηλού σήματος του λιπώδους 
σώματος του τριγώνου του Kager. Κάθε αύξηση 
του σήματος στον Αχίλλειο τένοντα πρέπει να θε-
ωρείται ως μη φυσιολογική. Στην Τ1 ακολουθία, 
πλήρεις ρήξεις του Αχίλλειου διακρίνονται ως δι-
ακοπή του σήματος κατά μήκος αυτού. Στην Τ2 
ακολουθία η ρήξη του Αχίλλειου παρουσιάζεται 
ως γενικευμένη αύξηση στην ένταση των σημά-
των, ενώ το οίδημα και η αιμορραγία στην περιο-
χή της ρήξης φαίνεται ως περιοχή υψηλής έντα-
σης σημάτων. Η μαγνητική τομογραφία, εκτός 
από τη διαγνωστική της χρησιμότητα (Bonner et 
al 1990), προτείνεται από πολλούς συγγραφείς 
και για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση της 
αναγέννησης και της σταθερότητας του τένοντα 
(Maffuli et al 2001, Fujikawa et al 2007). Χρόνια 
ρήξη του Αχίλλειου τένοντα καλείται αυτή που 
εμφανίζεται ή ανακαλύπτεται τέσσερις με έξι 
εβδομάδες μετά την κάκωση και συνδέεται με 
υψηλότερο ποσοστό μετεγχειρητικής μόλυνσης 
και παρατεταμένη αποκατάσταση (Maffulli and 
Ajis 2008). Έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές 
αποκατάστασης του Αχίλλειου με τη χρήση κρη-
μνού της απονεύρωσης του Αχίλλειου, του πελ-
ματικού μυός, του ισχνού, του καμπτήρα του με-
γάλου δακτύλου, του ημιτενοντώδους ή ακόμα 
και διαδερμικά (Pintore et al 2001, Maffulli and 
Leadhetter 2005, Elias et al 2007, Hanh et al 2008, 
Kasanovic and Brilej 2008, Maffulli et al 2008, 
Nilsson et al 2008). Μέχρι το 1970 η προτεινόμε-
νη θεραπεία ήταν η συντηρητική, ενώ τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες η χειρουργική θεραπεία κερ-
δίζει έδαφος. Οι υποστηρικτές της συντηρητικής 
θεραπείας προβάλλουν ως επιχείρημα το υψηλό 
ποσοστό επιπλοκών της χειρουργικής θεραπείας, 

όπως η νέκρωση του δέρματος, η επιμόλυνση του 
τραύματος, οι συμφύσεις, το νεύρωμα του γα-
στροκνημίου και οι κίνδυνοι της αναισθησίας. 
Έχει περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία μία πε-
ρίπτωση οξείας πνευμονικής εμβολής έπειτα από 
ανοικτή αποκατάσταση οξείας ρήξης Αχίλλειου 
τένοντα (Yusof 2007). Επιπλέον, στη συντηρητι-
κή θεραπεία έχουμε μικρότερο κόστος νοσηλείας, 
καθόλου λήψη αναισθησίας, καμιά επιπλοκή χει-
ρουργικού τραύματος και χαμηλή θνητότητα 
(Mellor and Patterson 2000). Ενδείξεις συντηρη-
τικής θεραπείας αποτελούν οι μεγάλες ηλικίες 
των μειωμένων απαιτήσεων, ο σακχαρώδης δια-
βήτης, οι νευροπάθειες, οι αγγειοπάθειες, οι σο-
βαρές συστηματικές νόσοι και η πτωχή ποιότητα 
δέρματος. Τα μειονεκτήματα της συντηρητικής 
θεραπείας είναι το σχετικά μεγάλο ποσοστό επα-
ναρήξεως, που έχει δυσκολότερη αποκατάσταση, 
και η επιμήκυνση του τένοντα με μείωση της 
ισχύος του (Kouvalchouk et al 1984, Wong 2002, 
Mentz et al 2008). Η συνηθέστερα χρησιμοποιού-
μενη συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει την το-
ποθέτηση γύψινου επιδέσμου για 6 εβδομάδες. Η 
χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται σε νέα, υγιή 
άτομα με αυξημένες δραστηριότητες που απαι-
τούν σίγουρη και πλήρη αποκατάσταση, σε επαγ-
γελματίες αθλητές και σε περιπτώσεις επαναρρή-
ξεως του τένοντα. Επιπλέον, η χειρουργική απο-
κατάσταση μειώνει το ποσοστό επαναρρήξεως 
από 13% - 20% σε 1% - 4%, αυξάνει τη δύναμη του 
τένοντα και προκαλεί τη λιγότερη ατροφία των 
μυών, βοηθώντας μεγαλύτερο αριθμό αθλητών να 
επιστρέψει νωρίτερα στις αθλητικές δραστηριό-
τητες (Μaffulli et al 2005). Πολύ σημαντική είναι 
η διεγχειρητική δυνατότητα ελέγχου της σταθε-
ρότητας της συρραφής και η δυνατότητα περαιτέ-
ρω ενίσχυσης με περιμετρικά ράμματα (Lee et al 
2008). Επίσης, πρόσφατες πειραματικές μελέτες 
απέδειξαν ότι η έγχυση συμπυκνωμένων αιμοπε-
ταλίων (Platelet-rich plasma, PRP) στα αρχικά 
στάδια της αναγέννησης του τένοντα διεγείρει 
την επούλωσή του και οδηγεί σε ταχύτερη αποθε-
ραπεία και ισχυρότερο τένοντα (Virchenko and 
Aspenberg 2006). Η προσεκτική χειρουργική τε-
χνική, η κατάλληλη τομή και οι άσηπτες συνθήκες 
ελαχιστοποιούν τις επιπλοκές όπως η νέκρωση 
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του δέρματος, η επιμόλυνση, το νευρίνωμα και το 
πιθανό χηλοειδές με τριβή στην περιοχή της πτέρ-
νας (Jung et al 2008). Άλλοι συγγραφείς ενισχύ-
ουν την περιοχή της συρραφής και την κάλυψη 
πιθανού ελλείμματος με κατάσπαση της περιτονί-
ας ή του πελματικού μυός (Aktas et al 2007). Άλλη 
μέθοδος χειρουργικής αποκατάστασης αποτελεί 
η διαδερμική συρραφή του Αχίλλειου τένοντα. Η 
τεχνική περιλαμβάνει έξι μικρές τομές στην έσω 
και έξω επιφάνεια του τένοντα και είσοδο μέσω 
αυτών ισχυρού ράμματος για αποκατάσταση της 
ρήξης. Σε σχέση με την ανοικτή αποκατάσταση 
του τένοντα, η διαδερμική τεχνική έχει καλύτερο 
κοσμητικό αποτέλεσμα αλλά μεγαλύτερο ποσο-
στό επαναρρήξεως (Bradley and Tibone 1990, 
McClelland and Maffulli 2002, Μaes et al 2006). Η 
διαδερμική τεχνική, εκτός του κινδύνου παγίδευ-
σης του γαστροκνημίου νεύρου (Webb anb Banis-
ter 1999), απαιτεί και μεγάλη εξοικείωση του χει-
ρουργού (Hall et al 2004). Συγκριτικές μελέτες 
του Maffulli και των συνεργατών του για τις τρεις 
μεθόδους αντιμετώπισης της οξείας ρήξης του 
Αχίλλειου τένοντα (συντηρητική, ανοικτή και δι-
αδερμική) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συ-
ντηρητική θεραπεία και η διαδερμική τεχνική δεν 
εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά επαναρρήξεως 
και αποτελούν χρήσιμους εναλλακτικούς τρό-
πους αντιμετώπισης της οξείας ρήξης χωρίς τις 
επιπλοκές και το κόστος της ανοικτής μεθόδου 
(Miller et all 2005, Sirovy and Carda 2007, Ebine-
san et all 2008, Gigante et al 2008). Άλλοι συγγρα-
φείς αναφέρουν καλά αποτελέσματα με τη χρήση 
κόλλας (Hohendorff et al 2008) ενώ υπήρχαν 
αναφορές με καλά αποτελέσματα σε διαδερμική 
συρραφή υποβοηθούμενη αρθροσκοπικά (Fortis 
et al 2008) ή τελικοτελική συρραφή τύπου Kessler, 
επίσης αρθροσκοπικά, υποβοηθούμενη (Tang et 
al 2007). Βιβλιογραφικές αναφορές ενθαρρύνουν 
την πρώιμη φόρτιση άμεσα ή δύο εβδομάδες με-
τεγχειρητικά ανεξάρτητα της αρχικής μεθόδου 
αντιμετώπισης, καθώς παρατηρήθηκε ταχύτερη 
επάνοδος των ασθενών στις δραστηριότητές τους 
με άριστα λειτουργικά αποτελέσματα και χωρίς 
αύξηση των επιπλοκών (Maffull et al 2003, Maf-
fuli 2006, Costa et al 2006, Lansdaal et al 2007, 
Suchak et al 2008, Majewski et al 2008). 

Abstract

Acute complete rupture of Achilles tendon
Report of 10 patients

Parashou S, Flegas P, Georgiadis A, Anastaso-
poulos H, Karanikolas A.

Aim of this study is to present our experience 
in the confrontation of acute complete rupture of 
achillean tendon. The last seven-year 10 patients 
with equal number of acute complete ruptures ten-
don were managed in our clinic. The age of patients 
ranged from 23-42 years (mean age 32.9 years). All 
were men and the rupture concerned the left leg in 
eight patients and the right in two. Four of them 
aged 23-30 were intensely practiced athletes and 
the remaining 6 aged 30-42 occasionally exercised 
mainly at the weekend. The mechanism of the rup-
ture was landing with violent hyperextension of the 
foot being in plantar flexion and supination in two 
patients, abrupt and violent dorsal hyperextension 
of the foot in two and violent force to the foot in 
a jump with the knee in extension in six patients. 
The clinical findings included: palpated painful gap 
2-6 cm proximaly of the insertion of the tendon, 
minimal or absent plantar flexion, oedema, con-
tusion while the patient reported local pain like a 
violent kick or shooting. The Thompson, Copeland 
and O’Brien tests were positive. The diagnosis was 
confirmed with ultrasound and MRI, following x-
ray of the foot to exclude a concominant detached 
fracture . The treatment was surgical with end to 
end suturing in seven patients and end to end su-
ture reinforced with a flap of the aponeurosis of the 
tendon in three patients. The results were satisfac-
tory in all patients, and they returned to their previ-
ous activities. 

Key words: Achilles tendon, acute rupture, sports injuries.
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Περίληψη

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος αποτελεί ένα από τα συνδεσμι-
κά στοιχεία του γόνατος που υφίσταται πολύ συχνά κάκωση στις 
αθλητικές δραστηριότητες. Αποτελείται από δύο επιμέρους δεσμί-
δες, την πρόσθια-έσω και την οπίσθια-έξω δεσμίδα. Οι κακώσεις 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου μπορεί να είναι μεμονωμένες ή 
να συνυπάρχουν με κακώσεις και άλλων στοιχείων του γόνατος 
και συνίστανται σε ολική ρήξη του συνδέσμου, που είναι και η πιο 
βαριά μορφή κάκωσης του συνδέσμου και χρειάζεται χειρουργική  
αποκατάσταση, και στην κάκωση του συνδέσμου με ή χωρίς ρήξη 
μερικών ινών αυτού, οίδημα του συνδέσμου και εσωτερική αραίω-
ση των ινών του. Σκοπός της εργασίας μας είναι η περιγραφή των 
απεικονιστικών ευρημάτων στη μαγνητική τομογραφία στις περι-
πτώσεις κάκωσης του προσθίου χιαστού συνδέσμου με εσωτερική 
αραίωση των ινών του. 

Εσωτερική αραίωση των ινών 
του προσθίου χιαστού συνδέ-
σμου. Απεικόνιση με τη μαγνη-
τική τομογραφία.
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Εισαγωγή

Οι κακώσεις του προσθίου χιαστού συνδέσμου 
αποτελούν συχνές κακώσεις στους αθλητές και η 
σωστή και έγκαιρη διάγνωση έχει ιδιαίτερη σημα-
σία για την ορθή αντιμετώπιση και τη μετέπειτα 
πορεία και σταθερότητα της άρθρωσης του γόνα-
τος. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί τη μέθο-
δο εκλογής για την απεικόνιση των συνδεσμικών 
κακώσεων του γόνατος και του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου (Fruensgaard S et al 1989, Remer EM 
et al 1992, Resnick D et al 1995, Stoller DW 1997, 
Rubin DA et al 1998, Kocher MS et al 2002, Moore 
SL et al 2002, DeMorat G et al 2004, Lee SY et al 
2005). 

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος εκτείνεται από 
τη μεσοκονδύλια εντομή της κνήμης μέχρι την 
έσω επιφάνεια του έξω μηριαίου κονδύλου. Εμπο-
δίζει την πρόσθια μετατόπιση της κνήμης, ενώ 
αποτρέπει την οπίσθια μετατόπιση του μηριαίου 
οστού. Υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους δεσμίδες, 
την πρόσθια-έσω και την οπίσθια-έξω δεσμίδα. Η 
μακρύτερη και ισχυρότερη πρόσθια έσω δεσμίδα 

διατείνεται κατά την κάμψη της άρθρωσης του 
γόνατος, ενώ η βραχύτερη και ασθενέστερη οπί-
σθια έξω δεσμίδα διατείνεται κατά την έκταση της 
άρθρωσης του γόνατος. Έτσι όταν το γόνατο είναι 
σε κάμψη, ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος λαμβά-
νει μια περισσότερο οριζόντια θέση, όπου η πρό-
σθια έσω δεσμίδα βρίσκεται υπό τάση, ενώ η οπί-
σθια έξω δεσμίδα είναι πιο χαλαρή (Εικ. 1,2). Στη 
λογική αυτή βασίστηκε και η συνδεσμοπλαστική 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου δύο δεσμίδων, 
για να προσεγγίσουμε καλύτερα στη λειτουργική 
αποκατάσταση του συνδέσμου (Lee JK et al 1988, 
Noyes FR et al 1989, Vahey TN et al 1991, Hodler 
J et al 1992, Vahey TN et al 1993, Lintner DM et 
al 1995, Swenson TM et al 1995, Zeiss J et al 1995, 
Roychowdhury S et al 1996, Roychowdhury S et 
al 1997, Stoller DW 1997, Dimond PM et al 1998, 
Barberie JE et al 2001, Otani T et al 2001, Chen 
WT et al 2002, Vincken PW et al 2002, Lee SY et 
al 2005, Prince JS et al 2005).

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος αποτελείται 
από πολλές ίνες κολλαγόνου οι οποίες εκτείνο-
νται σε όλο το μήκος του συνδέσμου και οι οποίες 
διαφέρουν μεταξύ τους στη φορά και στην κλίση, 
δίνοντας έτσι την ιδιότητα στο σύνδεσμο να βρί-
σκεται σε τάση και στην κάμψη και στην έκταση 
του γόνατος, συμβάλλοντας στη σταθερότητα 
της άρθρωσης. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος 
υφίσταται πολύ συχνά κάκωση, με αποτέλεσμα 
είτε την ολική ρήξη του συνδέσμου, είτε τη μερική 
ρήξη των ινών του με συνοδό οίδημα και αραίω-
σή τους. Με τον όρο αραίωση των ινών, εννοούμε 
τις περιπτώσεις κάκωσης του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου όπου οι ίνες του αραιώνουν μεταξύ 
τους λόγω του οιδήματος του συνδέσμου και του 
μικροτραυματισμού των ινών και των τριχοειδών 
που αιματώνουν τις ίνες, ενώ μπορεί να συνυπάρ-
χουν και ερρηγμένες ίνες. Στη μαγνητική τομο-
γραφία, ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος στις πε-
ριπτώσεις με κάκωση και αραίωση των ινών του 
εμφανίζεται διογκωμένος και χάνει το χαρακτη-
ριστικώς χαμηλό του σήμα λόγω του οιδήματος 
στα πλαίσια της κάκωσης. Συχνότερα αραίωση 
των ινών παρατηρείται στην οπίσθια έξω δεσμίδα 
η οποία δέχεται και το περισσότερο φορτίο της 
άρθρωσης του γόνατος (Remer EM et al 1992, 
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Εικόνα 1. Φυσιολογική απεικόνιση του προσθίου χια-
στού συνδέσμου σε οβελιαίο και στεφανιαίο επίπεδο με 

ακολουθία πυκνότητας πρωτονίων.



Stoller DW 1997, Moore SL et al 2002). 
Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση 

των απεικονιστικών ευρημάτων στην μαγνητική 
τομογραφία στις περιπτώσεις κάκωσης του προ-
σθίου χιαστού συνδέσμου με αραίωση των ινών 
του.

Υλικό- Μέθοδος

Μελετήσαμε τα απεικονιστικά ευρήματα σε 152 
ασθενείς (112 άνδρες, 40 γυναίκες, 6-65 ετών, 
μέση ηλικία 24,3 έτη) που υποβλήθηκαν σε μα-
γνητική τομογραφία γόνατος από τον Ιανουάριο 
του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 και στους 
οποίους αναδείχθηκε εικόνα κάκωσης του πρό-
σθιου χιαστού συνδέσμου με ή χωρίς άλλες συν-
δεσμικές και οστικές κακώσεις του γόνατος. 

Οι μαγνητικές τομογραφίες πραγματοποιήθη-
καν με μαγνητικό τομογράφο Siemens Expert 
Plus 1T. Το πρωτόκολλο εξέτασης στο μαγνητικό 
τομογράφο περιλάμβανε ακολουθίες πυκνότητας 
πρωτονίων (PD), ακολουθίες με επιβάρυνση των 
Τ1 και Τ2 παραμέτρων (T1WI, T2WI) και ακο-
λουθίες Τ2-Flash σε στεφανιαίο και οβελιαίο επί-
πεδο. 

Αποτελέσματα
 
Από τους 152 ασθενείς με απεικονιστικά ευρή-

ματα κάκωσης του προσθίου χιαστού συνδέσμου, 
οι 34 ασθενείς (22,3%) είχαν ολική ρήξη του προ-
σθίου χιαστού συνδέσμου, ενώ οι 118 (77,7%) εί-
χαν κάκωση του συνδέσμου με εσωτερική αραί-
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Εικόνα 2. Απεικόνιση της φοράς των ινών της πρόσθιας-έσω 
δεσμίδας και της οπίσθιας-έξω δεσμίδας στην κάμψη και έκτα-
ση του γόνατος. 
Α.  Κατά την έκταση, οι ίνες της πρόσθιας-έσω δεσμίδας βρί-

σκονται μπροστά από τις ίνες της βραχύτερης οπίσθιας έξω 
δεσμίδας. 

Β.  Κατά την κάμψη, ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος περιστρέ-
φεται και οι ίνες της οπίσθιας έξω δεσμίδας περιστρέφονται 
μπροστά από τις ίνες της πρόσθιας-έσω δεσμίδας.

Γ.  Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας σε στεφανιαίο επίπεδο, 
όπου διακρίνονται οι δυο επιμέρους δεσμίδες του πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου.



ωση των ινών του με ή χωρίς ρήξη μερικών εξ 
αυτών. Στις 50 από τις 118 περιπτώσεις (42,3%) η 
εσωτερική αραίωση των ινών αφορούσε και στις 
δύο δεσμίδες του συνδέσμου, ενώ στους υπόλοι-

πους 68 (57,7%), η αραίωση αφορούσε μόνο στην 
οπίσθια έξω δεσμίδα (Εικ. 3-7). Σε καμία περίπτω-
ση η αραίωση δεν αφορούσε μεμονωμένα στις 
ίνες της πρόσθιας έσω δεσμίδας. 

Συζήτηση

Η εσωτερική αραίωση των ινών του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου αποτελεί μια ιδιαίτερη και συ-
χνή μορφή κάκωσης του συνδέσμου η οποία δεν 
αναφέρεται στα περισσότερα συγγράμματα με 
αυτό τον όρο. Στην ουσία η μορφή αυτή κάκωσης 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου αντιπροσωπεύ-
ει τις κακώσεις βαθμού 1 και 2, όπου υπάρχει εν-
δοσυνδεσμική κάκωση με οίδημα και πιθανή χα-
λάρωσή του συνδέσμου, ενώ ο σύνδεσμος διατη-
ρείται ακέραιος χωρίς διακοπή της συνέχειας του 
(Lee GK et al 1988, Fruensgaard S et al 1989, Vahey 
TN et al 1991, Remer EM et al 1992, Lintner DM 
et al 1995, Resnick D et al 1995, Roychowdhury 
S et al 1996, Stoller DW 1997, Kocher MS et al 
2002, Moore SL et al 2002 Lee SY et al 2005,). Η 
ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου (κάκωση 
βαθμού 3) αποτελεί, βέβαια, τη βαρύτερη μορφή 
κάκωσης του συνδέσμου όπου χρειάζεται χει-
ρουργική αποκατάσταση, προκειμένου να απο-
φευχθεί η αστάθεια του γόνατος που θα οδηγήσει 
σε πρόωρη εκφύλιση της άρθρωσης. Ωστόσο στις 
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Εικόνα 3. 
Ήπια αραίωση των ινών και των δύο δεσμίδων του προσθίου χιαστού συνδέσμου.

 Οβελιαίες και στεφανιαίες εικόνες με ακολουθία πυκνότητας πρωτονίων.

Εικόνα 4. 
Κάκωση και αραίωση των ινών και των δύο δεσμίδων 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου, με συνοδό οίδημα 

του συνδέσμου και ρήξη μερικών ινών. 
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Εικόνα 5.
Κάκωση του προσθίου χιαστού συνδέσμου, με οίδημα και αραίωση των ινών και των δύο δεσμίδων και με 

συνοδό ρήξη μερικών ινών. Οβελιαίες και στεφανιαίες εικόνες με ακολουθία πυκνότητας πρωτονίων.

Εικόνα 6. 
Μεμονωμένη αραίωση των ινών της οπίσθιας έξω δεσμίδας. Η πρόσθια έσω δεσμίδα είναι φυσιολογική.

 Οβελιαίες εικόνες με ακολουθία πυκνότητας πρωτονίων.
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περιπτώσεις με αραίωση των ινών του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου η θεραπεία είναι κατά κανόνα 
συντηρητική, εφόσον βέβαια διατηρείται ακέραιο 
ένα ικανό ποσοστό ινών και κλινικά η άρθρωση 
είναι σταθερή. Ωστόσο η αραίωση των ινών και 
των δύο δεσμίδων του προσθίου χιαστού συνδέ-
σμου υποδηλώνει βαρύτερη μορφή κάκωσης, η 
οποία συνήθως με σοβαρή συντηρητική αγωγή 
επανέρχεται. Εντούτοις παρατηρήσαμε σε παλαι-
ότερη σειρά περιπτώσεων με αραίωση των ινών 
και των δύο δεσμίδων, από ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε επανέλεγχο με μαγνητική τομογραφία 
μετά από έξι μήνες έως δύο χρόνια, ότι σε ένα μι-
κρό ποσοστό των ασθενών αυτών ο πρόσθιος χι-
αστός σύνδεσμος δεν επανήλθε στη φυσιολογική 
του κατάσταση και ατρόφησε σε ποικίλο βαθμό, 
ενώ κλινικά οι ασθενείς αυτοί είχαν αστάθεια της 
άρθρωσης. Αντιθέτως σε ασθενείς με αραίωση 
των ινών μόνο της οπίσθιας έξω-δεσμίδας, δεν 
παρατηρήθηκε υπολειμματική βλάβη του πρό-
σθιου χιαστού συνδέσμου μετά από συντηρητική 
θεραπεία στη μαγνητική τομογραφία και, κλινικά, 
το γόνατο δεν εμφάνιζε αστάθεια.

Ο όρος μερική ρήξη του προσθίου χιαστού συν-
δέσμου που δίδεται από μερικούς ακτινολόγους 
δεν είναι σαφής και αποπροσανατολίζει τον κλινι-
κό γιατρό και στην πράξη σημαίνει αραίωση των 

ινών με ρύπανση του λίπους και ρήξη λίγων ινών. 
Έτσι ο όρος μερική ρήξη του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου καλό είναι να αποφεύγεται.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος πρέπει να διε-
ρευνάται τόσο σε οβελιαίο όσο και σε στεφανι-
αίο επίπεδο προκείμενου να αξιολογηθεί σωστά 
ο βαθμός και η έκταση κάκωσής του. Στις στε-
φανιαίες τομές απεικονίζεται καλύτερα ο βαθμός 
διάτασης και χαλάρωσης των ινών του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου σε σχέση με τους μηριαίους 
κονδύλους, κυρίως στο σημείο πρόσφυσης (Εικ. 
3). Στις ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παρα-
μέτρους πολύ συχνά υπερεκτιμήθηκε ο βαθμός 
κάκωσης του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Έτσι, 
ο σύνδεσμος αυτός πρέπει να αξιολογείται στις 
ακολουθίες πυκνότητας πρωτονίων ώστε να απο-
φεύγονται προβλήματα υπερδιάγνωσης. 

Συμπερασματικά, η ενδοσυνδεσμική κάκωση 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου χωρίς ολική 
ρήξη, εκδηλώνεται απεικονιστικά στη μαγνητική 
τομογραφία σαν αραίωση των ινών του, με αυξη-
μένο σήμα και με πιθανή διόγκωση του σε όλες 
τις ακολουθίες λόγω του οιδήματος. Η επιμέρους 
αξιολόγηση της κατάστασης των δεσμίδων του 
συνδέσμου είναι σημαντική, δεδομένου ότι η με-
μονωμένη αραίωση των ινών της οπίσθιας-έξω 
δεσμίδας φαίνεται ότι σχετίζεται με πολύ καλή 
πρόγνωση και ο σύνδεσμος επανέρχεται απει-
κονιστικά και κλινικά με συντηρητική θεραπεία, 
ενώ η αραίωση των ινών και των δύο δεσμίδων, 
σε λίγες περιπτώσεις εξελίσσεται σε ατροφία με 
συνοδό αστάθεια της άρθρωσης του γόνατος. Οι 
ακολουθίες πυκνότητας πρωτονίων φαίνεται ότι 
αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες ακολουθίες για 
την ακριβή εκτίμηση της κατάστασης του συνδέ-
σμου, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος υπερδιάγνω-
σης, και πρέπει να πραγματοποιούνται σε οβελι-
αίο και στεφανιαίο επίπεδο.

Abstract

Interior separation of the fibers of the anterior 
cruciate ligament.  MRI evaluation

Michaelides M, Arvaniti M, Bintoudi A,
Papaioannou S, Papagiannis V, Tsitouridis I

Εικόνα 7. 
Μεμονωμένη αραίωση των ινών της οπίσθιας έξω δεσμί-

δας. Η πρόσθια έσω δεσμίδα είναι φυσιολογική.
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Anterior cruciate ligament is one of the elements 
of the knee join subjected very commonly to injury 
during athletic activities. It is divided into two 
functional fiber bundles, the anteromedial and 
the posterolateral bands. Injuries of the anterior 
cruciate ligament may be isolated or may coexist 
with other knee injuries. Injuries of the anterior 
cruciate ligament are divided into complete 
ligamentous disruption which is the most serious 
form and needs surgical reconstruction and into 
intraligamentous injury with or without rupture of 
isolated fibers, edema of the ligament and interior 
separation of the fibers. The purpose of our study 
is to describe the imaging findings in MRI in cases 
of intraligamentous injury of the anterior cruciate 
ligament with interior separation of the fibers.

Key words: anterior cruciate ligament, knee, MRI
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Περίληψη

Πρόκειται για ασθενή άνδρα 77 ετών, που έπασχε από τη νόσο 
του Ρaget, με κάταγμα κοπώσεως στην άνω μετάφυση της αρι-
στεράς κνήμης, η οποία παρουσίαζε μεγάλη παραμόρφωση δίκην 
«κολεού σπάθης», με ραιβογωνία 35° και προσθιοπίσθια γωνίω-
ση 45°.Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εγχείρηση διπλής οστεοτομίας, 
βλαισότητας και στροφής, με χρήση οστικών αλλομοσχευμάτων 
και στα δύο επίπεδα της οστεοτομίας, ενώ η σταθεροποίηση έγι-
νε με εξωτερική οστεοσύνθεση τύπου Taylor Frame. Η διόρθωση 
επιβεβαιώθηκε κλινικά και ακτινολογικά. Το σύστημα αφαιρέθη-
κε μετά πέντε μήνες, μετά από κλινική και ακτινολογική πώρωση 
των οστεοτομιών. Ο ασθενής μετά από 20 μήνες βαδίζει με βακτη-
ρία χειρός, έχει καλό κοσμητικό αποτέλεσμα και το σκέλος είναι 
ανώδυνο με ευχέρεια βάδισης. Είναι φανερό ότι σε πολυεπίπεδες 
παραμορφώσεις από μεταβολικά νοσήματα των οστών απαιτείται 
γνώση της φυσιοπαθολογίας της διαταραχής και λεπτομερής προ-
εγχειρητικός σχεδιασμός για την επιλογή των οστεοτομιών. Η στα-
θεροποίηση με χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης με δακτυλίους, 
προσφέρει αξιόλογη σταθερότητα με πρώιμη φόρτιση και κίνηση, 
ακόμη και σε οστά κακής ποιότητας. 

Κάταγμα κοπώσεως κνήμης επί 
εδάφους νόσου Paget. Θεραπεία 
με διπλή οστεοτομία

Παπαγεωργίου Κοσμάς
Παπαγεωργίου Ιωάννης
Tηλαβερίδης Παναγιώτης
Μυλωνάς Νικόλαος

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
Ορθοπαιδική Κλινική Λέξεις Ευρετηρίου: Ραιβή κνήμη, Oστεοτομία, Νόσος Paget



Eισαγωγή

Η νόσος του Paget ή παραμορφωτική οστεΐ-
τις, χαρακτηρίζεται από αυξημένη οστεοκλαστι-
κή δραστηριότητα, ακολουθούμενη από άναρχη 
μεικτή οστεοβλαστική –οστεοκλαστική υπερ-
δραστηριότητα, που προκαλεί σχηματισμό ανώμα-
λου οστού δίκην τολυπίων βάμβακος. Το οστούν 
αυτό είναι μειωμένης αντοχής σε σχέση με το φυσι-
ολογικό και συνακόλουθα η νόσος οδηγεί σε προ-
οδευτική κύρτωση των μακρών οστών κατά κύριο 
λόγο σε προσθιοπίσθια κατεύθυνση (Kaplan & 
Singer 1993, Louette και συνεργάτες 1996). Ο πό-
νος στο παραμορφωμένο οστούν οφείλεται στην 
οστική ανακατασκευή (Βοne remodeling itself), 
σε φορτία τάσεως στο κυρτό της παραμόρφωσης, 
σε μη φυσιολογικά φορτία δια των αρθρώσεων, 
σε παθολογικά κατάγματα και σε συνυπάρχουσα 
οστεοαρθρίτιδα (Louette και συνεργάτες 1996). 
Τα κατάγματα συνιστούν μια από τις συχνότερες 
και σοβαρότερες επιπλοκές της νόσου, είναι παθο-
λογικά η τραυματικά, στο 18% και είναι το πρώ-
το κλινικό σημείο της νόσου στο 8% (Louiseto & 
Camozzi 2004). Συνήθως προσβάλλουν φορτιζό-
μενα οστά, στη λυτική φάση της νόσου, αφορούν 
στο κυρτό της παραμόρφωσης, δεν πωρούνται 
εύκολα και παραμένουν πολλές φορές ασυμπτω-
ματικά για χρόνια (Αβραμίδης 2007, Ιsaia και συ-
νεργάτες 2004).

Η εγχειρητική θεραπεία ενδείκνυται σε κατάγ-
ματα της διάφυσης ή των μεταφύσεων, που προ-
καλούνται από καταπονήσεις (Stress lines), στο 
κυρτό της παραμόρφωσης. Ο στόχος της θερα-
πείας είναι η αποκατάσταση του φυσιολογικού 
άξονα του μέλους, ώστε να μπορεί να φορτισθεί, 
να πωρωθεί το κάταγμα και να αποτραπεί η απο-
μετάλλωσή του και η περαιτέρω εξασθένησή του.
(Louette και συνεργάτες 1996, Meyers και συνερ-
γάτες 1978). Οι δακτύλιοι τύπου Ιlizarov αποτε-
λούν μια από τις δημοφιλείς μεθόδους σταθερο-
ποίησης- διόρθωσης ποικίλων ορθοπαιδικών πα-
ραμορφώσεων μετά από διορθωτική οστεοτομία, 
που μπορεί να γίνει εφ άπαξ ή σταδιακά, επιτρέ-
ποντας άμεση φόρτιση, κίνηση ακόμη και σε οστά 
κακής ποιότητας. (Parvizi και συνεργάτες 2003).

Παρουσίαση ασθενούς

Ο ασθενής προσκομίζεται για αιφνίδιο άλγος 
αριστερού γόνατος χωρίς ιστορικό κακώσεως-
κοπώσεως. Λόγω του ότι πάσχει από νόσο του 
Paget, η κνήμη παρουσιάζει εκσεσημασμένη ραι-
βότητα δίκην «κολεού σπάθης». Στο άνω τριτη-
μόριο της κνήμης υπάρχουν στοιχεία τοπικής 
φλεγμονής. Ακτινολογικά παρατηρείται κάταγμα 
κοπώσεως χωρίς παρεκτόπιση και κλινικά υπάρ-
χει σημαντική λειτουργική έκπτωση. Ο ασθενής 
πάσχει από εικοσαετίας από νόσο του Paget με 
εντόπιση στο αριστερό κάτω άκρο (Μονομελική 
προσβολή). Κλινικά και ακτινολογικά παρουσι-
άζει εικόνα ραιβού μηριαίου και κνήμης, με χω-
λότητα κατά τη βάδιση λόγω ανισοσκελίας και 
παραμόρφωσης (Εικόνα 1,2). Το 2003, υπέστη 
κατόπιν πτώσεως διατροχαντήριο κάταγμα αρι-
στερά, που αντιμετωπίσθηκε με ORIF –DHS. Το 
2006, υπέστη υποτροχαντήριο κάταγμα δεξιά και 
αντιμετωπίσθηκε με ORIF-DHS με πλάκα 90ο. Ο 
ασθενής δε μπορεί να χρησιμοποιήσει το σκέλος 
του, λόγω πόνου, κάθε μορφή ακινητοποίησης 
δεν έχει ένδειξη για πώρωση του κατάγματος, 
με τίμημα τη δυσκαμψία του οστεοαρθριτικού 
και σοβαρά παραμορφωμένου γόνατος. Γίνεται 
προεγχειρητική προετοιμασία για αιτιολογική 
διόρθωση της παραμόρφωσης και προαγωγή της 
πώρωσης με διπλή οστεοτομία και ακινητοποίηση 
με συσκευή τύπου Taylor. Ο ασθενής παρουσιάζει 
ραιβογωνία 35ο και προσθιοπίσθια παραμόρφωση 
40ο-45ο, με πλήρη διαταραχή του μηχανικού άξο-
να, που οδήγησε στο κάταγμα κοπώσεως. Δέκα 
μέρες πριν την εγχείρηση ελάμβανε διφωσφονικά 
για τον έλεγχο της αιμορραγίας.

Χειρουργική Τεχνική

Η αριστερά κνήμη παρουσίαζε τρισδιάστατη 
παραμόρφωση ραιβότητος, στροφής και προσθι-
οπίσθιας γωνίωσης. Ο ασθενής τοποθετήθηκε σε 
ύπτια θέση με ραχιαία αναισθησία χωρίς ίσχαιμο 
περίδεση. Αρχικά έγινε οστεοτομία της περόνης 
σε απόσταση 15cm από την κεφαλή της. Ακο-
λούθως έγιναν δύο μικρές πρόσθιες προσπελά-
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Εικόνα 1, 2: Kλινικά, παραμόρφωση της αριστεράς κνήμης δίκην «κολεού σπάθης» προσθιοπίσθια και προσθιοπλά-
για με στοιχεία τοπικής φλεγμονής. Ακτινολογικά, διαταραχή της αρχιτεκτονικής με ανώμαλη δοκίδωση, κύστεις 

και λέπτυνση του φλοιού στο κοίλο και πάχυνση στο κυρτό της παραμόρφωσης.



σεις στο άνω και μέσο τριτημόριο, με αφαίρεση 
δύο σφηνών ανοικτών προς τα έξω, βάσεως 2, 5-3 
cm και 30ο . Με αντιστοιχία 1ο=1mm. Ακολουθεί 
προσεκτική αφαίρεση των σφηνών, με παράλλη-
λη εφαρμογή τριών δακτυλίων, δύο κάτω από τις 
οστεοτομίες και μία «πιλοτική» στο μέσο κινητό 
οστικό τμήμα.(Εικόνα 3). Η διόρθωση της παρα-
μόρφωσης επιχειρήθηκε εφ άπαξ, με τον κεντρικό 
δακτύλιο σαν τιμόνι της διόρθωσης, με γνώμονα 
την παραλληλότητα των αρθρικών επιφανειών, 
άνω και κάτω, μεταξύ τους. Η σταθεροποίηση 
των οστεοτομιών έγινε με ενσφήνωση κεκλιμέ-
νου επιπέδου του άνω τριτημορίου προς το μέσο, 
εφόσον αυτό διατηρούσε το μηχανικό άξονα του 
αριστερού κάτω άκρου. Τα κενά των οστεοτομιών 
ενισχύθηκαν μηχανικά και βιολογικά με οστικά 
αλλομοσχεύματα. Η κλινική και ακτινολογική ει-

κόνα της διόρθωσης ήταν παραδεκτή ως προς το 
λειτουργικό και κοσμητικό της αποτέλεσμα, αλλά 
και ως προς την αιτιολογική αντιμετώπιση του 
κατάγματος κοπώσεως της κνήμης (Εικόνα 4, 5).

Aποτελέσματα

Ο ασθενής ελέγχετο κλινικά και ακτινολογικά 
ανά τακτά διαστήματα για τυχόν επιπλοκές και 
για την πορεία της πώρωσης. Το σύστημα εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης (TAYLOR FRAME) αφαιρέ-
θηκε μετά πέντε μήνες. Οι στόχοι της εφαρμογής 
του επιτεύχθηκαν χωρίς την εμφάνιση σοβαρών 
επιπλοκών, η πώρωση στην περιοχή των οστεο-
τομιών ήταν επαρκής και η παραμόρφωση ραι-
βότητας της αριστεράς κνήμης περιορίσθηκε σε 
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Εικόνα 3: Aκτινολογικά προεγχειρητική εκτίμηση των παραμορφώσεων του επιπέδου των οστεοτομι-
ών και της οστεοτομίας της περόνης (Προσθιοπίσθια και προσθιοπλάγια διόρθωση γωνίωσης 30ο με 

στροφή και οστεοτομία της περόνης σε απόσταση 15 cm από την κεφαλή της).
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Εικόνα 4, 5: Κλινικά εφαρμογή της συσκευής σταθεροποίησης δακτυλιοειδούς τύπου (Taylor frame),
 με εφ’ άπαξ διόρθωση.
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Εικόνα 6, 7: 20 μήνες μετά, κλινικά καλό κοσμητικό αποτέλεσμα με κάτω άκρο ανώ-
δυνο και λειτουργικό. Ακτινολογικά διόρθωση της παραμόρφωσης σε μετωπιαίο και 
οβελιαίο επίπεδο με καλό ανατομικό και μηχανικό άξονα. Πώρωση των οστεοτομιών 

και του κατάγματος.
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5-7ο. Ο ασθενής 18 μήνες μετά βαδίζει και αυτο-
εξυπηρετείται, το αποτέλεσμα είναι ικανοποιη-
τικό κοσμητικά και λειτουργικά και ο ίδιος είναι 
ευχαριστημένος (Εικόνα 6, 7). Έγινε φανερό ότι 
το σύστημα σταθεροποίησης με τους δακτυλίους 
τύπου ILIZAROV, είναι αξιόπιστο, προσφέρει την 
απαιτούμενη σταθερότητα για διόρθωση, τη δια-
τήρησή της, καθώς είναι καλώς ανεκτό, προσφέ-
ρει κινητοποίηση των αρθρώσεων και φόρτιση σε 
λογικό χρόνο.

Συζήτηση

Οι παραμορφώσεις μηριαίου και κνήμης σε 
νόσο Paget, αρχικά καλά ανεκτές στον ενήλικα, 
όταν γίνουν σοβαρές προκαλούν γραμμοειδή ή 
πλήρη κατάγματα στο κυρτό της παραμόρφωσης 
(Redden και συνεργάτες 1981). Η συντηρητική 
θεραπεία αυτών των καταγμάτων κοπώσεως δεν 
είναι επιτυχής με γύψο, οδηγεί σε δυσκαμψία γό-
νατος - ποδοκνημικής, οστεοπόρωση και κίνδυνο 
ψευδάρθρωσης. Η εγχειρητική θεραπεία αποτελεί 
τη μέθοδο εκλογής μετά προσεκτικό προεγχει-
ρητικό σχεδιασμό και επιλογή των ασθενών, με 
ταυτόχρονη χορήγηση διφωσφονικών ή καλσιτο-
νίνης. Φαίνεται ότι η χορήγηση αυτών των φαρ-
μάκων συμβάλλει στην υποχώρηση του πόνου, 
ομαλοποιεί τον οστικό μεταβολισμό και βοηθά 
στον έλεγχο της αιμορραγίας (Siris 1999, Siris 
και Roodman 2006). Η διορθωτική οστεοτομία 
συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πόνο, στη 
βελτίωση της λειτουργικότητας και της κοσμητι-
κής εμφάνισης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτεί-
ται σωστή επιλογή των ασθενών, καθώς η αιτία 
του πόνου είναι πολυπαραγοντική. Μπορεί να 
οφείλεται σε μηχανική αιτία, στο κάταγμα, στη 
συνυπάρχουσα ΟΑ, στη μεταβολική εξέλιξη της 
νόσου ή στην τυχόν εξαλλαγή (Parvizi και συνερ-
γάτες 2003). Για τη σταθεροποίηση της οστεοτο-
μίας υπάρχουν πολλές μέθοδοι και τεχνικές που 
πρέπει να εξατομικεύονται και, για τον τύπο και 
την πλευρά της οστεοτομίας, να λαμβάνονται σο-
βαρώς υπ’ όψη δύο παράμετροι, η βαρύτητα της 
παραμόρφωσης και η ποιότητα του οστού.

Συνιστάται οι οστεοτομίες να γίνονται στις με-

ταφύσεις γιατί προσφέρουν ασφαλέστερη και τα-
χύτερη πώρωση (Mast και συν 1990). 

Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός πρέπει να περι-
λαμβάνει μελέτη ακτινογραφιών ολόκληρου του 
μέλους, δύο επιπέδων, γιατί η παραμόρφωση είναι 
πολυεπίπεδη με σοβαρή διαταραχή της κινησιο-
λογίας και μηχανικής των αρθρώσεων (Johnson 
1987). H ORIF ως τεχνική και μέθοδος απαιτεί 
εκτεταμένες προσπελάσεις με σοβαρή απαγγεί-
ωση, με κίνδυνο αιμορραγίας, μολύνσεων, μηχα-
νικής αποτυχίας και ψευδαρθρώσεων. Σε πολλές 
περιπτώσεις η συνυπάρχουσα ΟΑ του γόνατος, 
ώθησε πολλούς στην ολική αρθροπλαστική με 
κάποια καλά αποτελέσματα, ακόμη και με Custom 
made προθέσεις, όμως και με σοβαρές τεχνικές 
δυσκολίες και αποτυχίες (Gabel και συνεργάτες 
1991, Namda και συν 1997, Schai και συνεργάτες 
1999).

Πολλοί θεωρούν την ενδομυελική ήλωση ως 
επιτυχή μέθοδο, ὡστόσο υπάρχουν σοβαρά τε-
χνικά προβλήματα, λόγω διεύρυνσης του αυλού, 
στροφής και ανάγκης πολλαπλών οστεοτομιών, 
με καταστροφή της περιοστικής και ενδοοστικής 
αιμάτωσης (Mayo & Benirschke 1990, Bradley & 
Nade 1992, Louette και συνεργάτες 1996). Φαίνε-
ται ότι η χρήση της μεθόδου Ilizarov με μεταλλι-
κούς δακτυλίους προσφέρει σοβαρά πλεονεκτή-
ματα, καθώς η εφαρμογή των διοστικών βελονών 
εξασφαλίζει σταθερότητα ακόμη και σε οστά κα-
κής ποιότητας. Η εξαιρετική σταθερότητα που 
επιτυγχάνεται εξασφαλίζει πρώιμη κινητοποίηση 
των όμορων αρθρώσεων, άμεση η προοδευτική 
διόρθωση, πρώιμη φόρτιση ακόμη και σε ηλικιω-
μένους ασθενείς (Louette και συνεργάτες 1996). 
Επιπλέον τονίζεται η μικρή επεμβατικότητα, 
η καλή ανοχή, η μικρή εν γένει νοσηλεία και η 
προσφερόμενη φυσικοθεραπεία. Όμως, παρά τα 
καλά αποτελέσματα παραμένει ο κίνδυνος των 
σοβαρών επιπλοκών, κυρίως της μη πώρωσης 
της οστεοτομίας, ειδικά όταν είναι στη διάφυση 
ή όταν είναι πολλαπλές (Mast και συνεργάτες 
1990). Είναι προφανές ότι στο μέλλον θα χρησι-
μοποιούνται γι’ αυτές τις σοβαρές παραμορφώ-
σεις, χειρουργικές τεχνικές και μέθοδοι που θα 
βελτιώνουν τα αποτελέσματα και θα μειώνουν τις 
επιπλοκές (Parvizi και συνεργάτες 2003).
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Abstract

Fatigue fracture of tibia in Paget’s disease. Treat-
ment with double osteotomy.

Papageorgiou C, Papageorgiou J, Tilaverides P, 
Milonas N

A patient 77 years old, with Paget’s disease had a 
fatigue fracture of the left tibia with great deforma-
tion of valgus angulation 35o and anteroposterior 
direction –angulation 45o. The patient was oper-
ated, for double open wedge valgus osteotomy with 
external rotation with use of bone allografts. The 
left tibia was stabilized by Taylor frame device. The 
correction was proved with clinical and radiologi-
cal examination. Early weightbearing was allowed. 
Full radiographic and clinical bony consolidation 
was obtained and the fixator was removed five 
months after the operation. Multi plane deforma-
tions in metabolic bone diseases, need understand-
ing of physiopathology of deformations and exact 
preoperative plane for the osteotomies. The use of 
fixator like Ilizarov device, offers early weightbear-
ing and motion even on bones with bad quality.

Κey words: Tibia vara, Osteotomy, Paget disease
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