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Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο 
όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει ερ-
γασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυ-
ματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών 
βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελε-
τικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν 
απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, 
στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσι-
εύονται:

1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 
ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες 
σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογρα-
φία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 
μπορεί να είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλι-
νικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντο-
μη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της 
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των με-
θόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, 
συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο 
της εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου 
(key words) καθώς και περίληψη στην αγγλι-
κή γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του 
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 
δακτυλογραφημένες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 
παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες 
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή ανα-
πτύσσονται νεότερες απόψεις σχετικά με την 
παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου πε-
ριορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες και σε αυτές περιλαμβάνονται: μικρή 
περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περι-
πτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγρα-

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαι-
δικής και η έκταση τους περιορίζεσαι 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 
περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά 
ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους 
Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 

1. Η κατηγορία της εργασίας.

1. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολό-
κληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό 
και

1. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 
συγγραφείς, οι οποίοι συνυπογράφουν την 
επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Εταιρείας και προωθούνται στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και τα 
σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περί-
πτωση από ειδικούς επί του θέματος. Οι εργασίες 
που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα 
και του περιοδικού. Αναδημοσίευση μερική ή ολική 
επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της 
συντακτικής επιτροπής.

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

Οδηγίες προς τους 
συγγραφείς
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πλό διάστημα μόνο σιη μία όψη του φύλλου και με 
περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας 
αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονό-
ματα των συγγραφέων, 2) το όνομα της Κλινικής ή 
του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. 
Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγρα-
φέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τα ονόματα των συγγραφέων και την προέλευση 
της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν 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 εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: 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. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα 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 ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει 
να αποστέλλεται απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορ-
φή των συνηθισμένων σε χρήση κειμενογράφων 
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών. 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημο-
σίευση της εργασίας.

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

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, 
οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαι-
ώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής αποτε-
λεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελληνικής 
Βιβλιογραφίας.
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The Orthopaedics welcomes articles that con-
tribute to orthopaedic knowledge from all sourc-
es in all countries. 

• Articles are accepted only for exclusive pub-
lication in the Orthopaedics

• Publication does not constitute official en-
dorsement of opinions presented in articles. 
Published articles and illustrations become 
the property of the journal.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

1. When you send an article, the following 
items must be submitted: 

2. The original manuscript and three duplicate 
manuscripts complete with illustrations. 
These four complete sets are necessary for 
reviewers. The editorial process cannot be-
gin unless they are received. Manuscripts of 
accepted articles will not be returned. 

3. A copy of the letter granting approval from 
the institutional review board or the animal 
utilisation study committee. 

4. Two cover sheets, to comply with our pol-
icy of blinded peer review. The first sheet 
must contain the title of the manuscript, 
the name and the address of each author; 
the second must include only the title of the 
manuscript. Page headers can include the 
title but not the authors’ names. The insti-
tution at which the study was done cannot 
be mentioned in the text. 

PREPARATION OF MANUSCRIPT

Manuscripts must be typewritten, double-
spaced with wide margins. In general, an article 
should consist of the following:

A structured abstract of no more than 200 to 
300 words, consisting of four paragraphs, with 
the headings Background (the hypothesis of the 

study must be clearly stated here), Methods, Re-
sults, and Conclusions. A fifth paragraph, headed 
Clinical Relevance, should be added for basic-sci-
ence articles. The abstract will precede the text 
of the published paper. An abstract is not needed 
for case reports. 

The body, which consists of:

1. Introduction: State the problem that led to 
the study, including a concise review of only 
the relevant literature. State your hypoth-
esis and the purpose of the study.

2. Materials and Methods: Describe the study 
design (prospective or retrospective, in-
clusion and exclusion criteria, duration of 
study) and the study population (demo-
graphics, length of follow-up). 

3. Results: Provide a detailed report on the 
data obtained during the study. All data in 
the text must be consistent throughout the 
manuscript, including any illustrations, leg-
ends, or tables. 

4. Discussion: Be succinct. What does your 
study show? Is your hypothesis affirmed 
or refuted? Discuss the importance of this 
article with regard to the relevant world 
literature; a complete literature review is 
unnecessary. Analyse your data and discuss 
its strengths, its weaknesses and the limi-
tations of the study. 

Illustrations, which can be photographs or 
black-on-white drawings and which should be 
professionally drawn or photographed. Each il-
lustration should have a label on the back that 
indicates the number of the figure, the title of the 
article (but not the authors’ names or the name 
of the institution) and the top of the figure. Do 
not write directly on the back of a figure and do 
not scratch a figure by using paperclips. 

Colour illustrations will be considered. If colour 
is desired, you must pay their price of 100.000 
dr. If you are submitting illustrations electroni-
cally, files must be in PC format, not Macintosh, 

Instructions to Authors
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and submitted on a 3.5-inch floppy disk, standard 
100MB Zip disk, or CD-ROM or sent by e-mail. 
If submitting by e-mail, please use ZIP compres-
sion. Images must be in TIFF, EPS, or PSD format. 
Halftone images must have a minimum resolution 
of 300 ppi (pixels per inch) and line-art drawings 
must have a minimum resolution of 1200 ppi. 

Do not submit colour figures electronically; we 
cannot vouch for the quality of the colour repro-
duction. The journal discourages submission of 
illustrations that have been published elsewhere. 
When such illustrations are deemed essential, 
the author must include a letter, from the origi-
nal holder of the copyright, granting permission 
to reprint the illustration. Give full information 
about the previous publication, including the page 
on which the illustration appeared. 

Legends for all illustrations submitted, listed 
in order and typed double-spaced. Explain what 
each illustration shows.

a) A bibliography, double-spaced, of refer-
ences made in the text. All references must 
be cited in the text. The references should 
have the follow format, (look at the Greek 
instructions).

b) The numerator and denominator should 
be included for all percentages. Round off 
percentages when the denominator is less 
than 200. Percentages should not be used 
when the value of n is less than twenty. 

c) All measurements should be given in met-
ric or SI units, which are abbreviated.

d) No other abbreviations or acronyms should 
be used. 

AUTHORSHIP

The order of names reflects only the prefer-
ence of the authors. Each author must have par-
ticipated in the design of the study, in the collec-
tion of the data, in the writing of the manuscript 
and must also assume full responsibility for the 
content of the manuscript. No more than six au-
thors should be listed; individuals who have only 
contributed to one segment of the manuscript or 
have contributed to only cases should be credited 
in a footnote. If there are more than six authors, 
the letter of transmittal must detail why the au-
thors have taken exception to these recommen-
dations and should state how each author has 
contributed to the manuscript.

REVIEW OF MANUSCRIPTS

Manuscripts are evaluated by the editorial 
staff of the journal and are sent to outside re-
viewers. A manuscript that has been rejected is 
usually returned in approximately two months. It 
may take more time to make a decision regard-
ing a paper being considered for publication. 

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

The publishing board accepts the original 
articles in English form from countries besides 
Greece through e-mail in the electronic address: 
info@orthotemath.gr, bicojani@yahoo.gr

The above original articles should be in .doc or 
.txt format and the photo/pictures should be in 
jpeg format and high resolution.
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Γράμμα από τον Εκδότη
Θεσσαλονίκη 1 Ιουλίου 2022

Η αμεροληψία του ιστορικού
«εξ ιστορίας αναιρεθείσης της αληθείας το καταλειπόμενον αυτής ανωφελές γίνεται διήγημα»

Πολύβιος, 209. - Ἱστορίαι 1, 14

[1.14.1] οὐχ ἧττον δὲ τῶν προειρημένων πα-
ρωξύνθην ἐπιστῆσαι τούτῳ τῷ πολέμῳ καὶ διὰ τὸ 
τοὺς ἐμπειρότατα δοκοῦντας γράφειν ὑπὲρ αὐτοῦ, 
Φιλῖνον καὶ Φάβιον, μὴ δεόντως ἡμῖν ἀπηγγελκέναι 
τὴν ἀλήθειαν. [1.14.2] ἑκόντας μὲν οὖν ἐψεῦσθαι 
τοὺς ἄνδρας οὐχ ὑπολαμβάνω, στοχαζόμενος ἐκ 
τοῦ βίου καὶ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν· δοκοῦσι δέ μοι 
πεπονθέναι τι παραπλήσιον τοῖς ἐρῶσι. [1.14.3] διὰ 
γὰρ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν ὅλην εὔνοιαν Φιλίνῳ μὲν 
πάντα δοκοῦσιν οἱ Καρχηδόνιοι πεπρᾶχθαι φρονί-
μως, καλῶς, ἀνδρωδῶς, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τἀναντία, 
Φαβίῳ δὲ τοὔμπαλιν τούτων. [1.14.4] ἐν μὲν οὖν 
τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ 
ἄν τις ἐκβάλλοι. καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν 
ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς 
φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· 
[1.14.5] ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ 
τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων, καὶ 
πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις 
ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι 
τοῦτο, πολλάκις δ᾽ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονει-
δίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτη-
δευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ᾽ ὑποδεικνύωσιν. [1.14.6] 
ὥσπερ γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρει-
οῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης 
τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς 
γίνεται διήγημα. [1.14.7] διόπερ οὔτε τῶν φίλων 
κατηγορεῖν οὔτε τοὺς ἐχθροὺς ἐπαινεῖν ὀκνητέον, 
οὔτε δὲ τοὺς αὐτοὺς ‹ποτὲ μὲν› ψέγειν, ποτὲ δ᾽ 
ἐγκωμιάζειν εὐλαβητέον, ἐπειδὴ τοὺς ἐν πράγμα-
σιν ἀναστρεφομένους οὔτ᾽ εὐστοχεῖν αἰεὶ δυνατὸν 
οὔθ᾽ ἁμαρτάνειν συνεχῶς εἰκός. [1.14.8] ἀποστά-
ντας οὖν τῶν πραττόντων αὐτοῖς τοῖς πραττομέ-
νοις ἐφαρμοστέον τὰς πρεπούσας ἀποφάσεις καὶ 
διαλήψεις ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν.

[1,14,1] Ένας ακόμη λόγος, που ισοδύναμα με 
παρακίνησε να επιμείνω στον πόλεμο τούτο, είναι 
το γεγονός πως ο Φιλίνος και ο Φάβιος, που θε-
ωρούνται αυθεντίες στην εξιστόρησή του, δεν μας 
έχουν πει την καθαρή αλήθεια. [2] Δεν πιστεύω 
βέβαια πως θεληματικά είπαν ψέματα -το υποθέ-
τω εξετάζοντας το βίο και τις αρχές τους. Θαρρώ 
όμως πως έπαθαν κάτι παρόμοιο με τους ερωτευ-
μένους: [3] ο Φιλίνος από κλίση και μεροληπτική 
διάθεση θεωρεί πως οι Καρχηδόνιοι σε κάθε πε-
ρίπτωση είχαν ενεργήσει συνετά, ωραία, ανδρεία, 
ενώ οι Ρωμαίοι αντίθετα. Ο Φάβιος τ᾽ αντιστρέ-
φει. [4] Στις άλλες εκδηλώσεις της ζωής δεν μπο-
ρεί ίσως ν᾽ απορρίψει κανένας την εύνοια αυτού 
του είδους: ο καλός πρέπει ν᾽ αγαπά τους φίλους 
και την πατρίδα του, να μισεί και ν᾽ αγαπά όποιους 
και οι φίλοι του. [5] Όταν όμως επωμίζεται κανένας 
την ευθύνη του ιστορικού, πρέπει να τα λησμονή-
σει όλα τούτα και συχνά να εξυμνεί και με τους πιο 
μεγάλους επαίνους να στολίζει τους εχθρούς, όταν 
το επιβάλλουν οι πράξεις τους, και πολλές φορές 
να κατηγορεί και να κατακρίνει, έτσι που να τους 
φέρνει ντροπή, τους πιο αγαπητούς του, όταν αυτό 
απαιτούν οι λαθεμένες τους ενέργειες. [6] Γιατί, 
όπως ένα ζώο καταντάει άχρηστο αν χάσει τα μά-
τια του, παρόμοια και η ιστορία, αν της αφαιρέσου-
με την αλήθεια, απομένει ανώφελη διήγηση. [7] Για 
τούτο δεν πρέπει να διστάζει ο ιστορικός να κα-
τηγορεί τους φίλους και να επαινεί τους εχθρούς, 
ούτε πρέπει ν᾽ αποφεύγει άλλοτε να ψέγει και άλ-
λοτε να εγκωμιάζει τους ίδιους ανθρώπους, αφού 
οι άνθρωποι της δράσης δεν είναι δυνατό πάντοτε 
να πετυχαίνουν ούτε, φυσικά, ν᾽ αποτυχαίνουν δι-
αρκώς. [8] Στην ιστορία λοιπόν πρέπει ν᾽ απομα-
κρυνόμαστε συναισθηματικά από τα πρόσωπα που 
ενεργούν και να κάνουμε τις σωστές κρίσεις και 
διακρίσεις στηριγμένοι στις πράξεις τους.
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Είναι η έκθεση του ιστορικού της Ελληνικής 
Αρχαιότητας Πολύβιου του Μεγαλοπολίτη (202 
π.Χ. - 120 π.Χ.) κατά τη διάρκεια των χρόνων της 
Ρωμαϊκής κατάκτησης της Ελλάδας αλλά φίλου 
και θαυμαστή του Ρωμαϊκού Imperium πάνω στη 
εξιστόρηση του Καρχηδονιακού Πολέμου. Θέτει με 
επίταση το ηθικό καθήκον του Ιστορικού για την 

αναζήτηση της αληθείας και μας εμπνέει ιδίως 
όσον αφορά στην εξέταση των κακώς κειμένων 
που συμβαίνουν γύρω μας. 

Ιωάννης Στ. Μπισχινιώτης 
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Με οδυνηρή έκπληξη πληροφορηθήκαμε σήμε-
ρα το πρωί την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου 
και εξαιρετικού φίλου, του Δημήτρη Ευθυμιάδη. Ο 
Δημήτρης Ευθυμιάδης, ο «Μήτσος» μας, θήτευσε 
δίπλα σε μεγάλους δασκάλους της Ορθοπαιδικής 
και πρόσφερε από το μετερίζι του στο τότε εξαι-
ρετικό Νοσοκομείο Β’ ΙΚΑ την πρόθυμη κι ανιδιο-
τελή συνεισφορά του, με πλειάδα άλλων γνωστών 
ορθοπαιδικών της πόλης μας, στην ανάπτυξη της 
επιστήμης αυτής λίγο πριν τη δημιουργία του ΕΣΥ 
και τη στελέχωση των νοσοκομείων με ορθοπαιδι-
κές κλινικές.

Ακολούθως, και μετά την παύση της λειτουργίας 
του Β’ Νοσοκομείου ΙΚΑ της πόλης μας, εντάχθηκε 
στη δύναμη του Α’ Γεν. Νοσοκομείου Αγ. Παύλος, 
όπου εργάστηκε μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Ήταν άνθρωπος του κεφιού, συνδύαζε απίστευ-
τα έξυπνα την επιστημονική συζήτηση με ένα ποτή-
ρι, πάντοτε όμως, εκλεκτού κρασιού.

Ήταν γευσιγνώστης με αγάπη στο κρασί του τό-
που του, του Αμύνταιου. Τον διέκρινε δε μια κομ-
ψότητα συμπεριφοράς και ένδυσης.

Φιλότιμος, χαμηλών τόνων, εξαιρετικά ευγε-
νικός άνθρωπος, φρόντισε για όλους τους νεό-
τερους συναδέλφους μας, που τον είχαν ανάγκη, 
τιμώντας τη φιλία τους.

Στο πλάι του όλα αυτά τα χρόνια, η εξαίρετη 
σύζυγός του, Τασία, με τα δυο τους παιδιά, τον 
Κωνσταντίνο, που έγινε γιατρός και τη Μαρία που 
ασχολήθηκε με τη διατροφολογία, υπόδειγμα μιας 
αξιοπρεπούς και υψηλού ήθους ελληνικής οικογέ-
νειας.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε,

Θα σε θυμόμαστε πάντοτε γελαστό, ευπροσή-
γορο και προσηνή.

Καλό ταξίδι.

Δημήτρης Ευθυμιάδης

Νεκρολογία
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Περίληψη
Ο σκοπός του άρθρου ανασκόπησης είναι να αξιολογήσει πολυ-
άριθμες δημοσιεύσεις που αμφισβητούν τα οστικά και εξωοστικά 
πλεονεκτήματα των διαιτητικών συμπληρωμάτων της βιταμίνης D, 
με βάση αποτελέσματα που συχνά υπερβαίνουν την κοινή γνώμη 
αλλά δεν ερμηνεύονται καλά. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικά απο-
τελέσματα στη συμμόρφωση των ασθενών που λαμβάνουν συ-
μπληρώματα βιταμίνης D. H κριτική αξιολόγηση αρκετών άρθρων 
σχετικά με τα συμπληρώματα της βιταμίνης D και τη σχέση τους με 
τα κατάγματα, τις πτώσεις, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τη συ-
χνότητα εμφάνισης του καρκίνου είναι απαραίτητη. Τέτοιες δημο-
σιεύσεις έχουν ορισμένους περιορισμούς (π.χ. εξαιρούνται ασθε-
νείς λόγω οστεοπόρωσης, ή επειδή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
καταγμάτων και πτώσεων ή επειδή έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης 
D). Συμπεράσματα και επακόλουθες συστάσεις θα πρέπει να προ-
σεγγίζονται με προσοχή. Το άρθρο ανασκόπησης μας δείχνει ότι 
ασθενείς με οστεοπόρωση, ανεπάρκεια βιταμίνης D και αυξημένο 
κίνδυνο καταγμάτων και πτώσεων δε θα έπρεπε να διακόπτουν τη 
θεραπεία με συμπληρώματα βιταμίνης D (συχνά συνοδεύεται με 
σκευάσματα ασβεστίου). Γίνεται όλο και πιο προφανές ότι ασθε-
νείς με υποβιταμίνωση D είναι αυτοί που αποκομίζουν το μέγιστο 
όφελος από τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D.

Ο ρόλος της 
Φαρμακευτικής Αγωγής 

 στη Πρόληψη των πτώσεων
Ζήδρου Χριστιάνα1, Μπισχινιώτης Ιωάννης2

1Διευθύντρια ΕΣΥ, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Β’ Ορθοπαιδική Κλινική,  
Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

2Ορθοπαιδικός Χειρουργός
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The importance of pharmaceutical regimes in 
preventing adverse sequences after falls

Zidrou Christiana, MD, PhD 
Bischiniotis Ioannis, MD, PhD

Abstract
The purpose of this review article is to evaluate numerous pub-
lications that question the bone and extraosseous benefits of 
vitamin D diet supplementation, based in results, which often 
transcend to public opinion, but are not well interpreted. This 
may have negative consequences on compliance of patients 
under vitamin D supplementation. Critical appraisal of several 
articles on vitamin D supplementation and its relationship with 
fractures, falls, cardiovascular diseases, and cancer incidence 
is necessary. Such publications have certain limitations (i.e. pa-
tients excluded because of a diagnosis of osteoporosis, or at a 
higher risk for fractures and falls, or because they have a vita-
min D deficiency, etc.). Conclusions and/or subsequent recom-
mendations should be approached with caution. Our review arti-
cle shows that patients with osteoporosis, vitamin D deficiency 
and at high risk of fractures and falls should not discontinue 
vitamin D supplementation (often associated with calcium). It 
is becoming increasingly evident that patients with hypovita-
minosis D are those that gain a maximal benefit from vitamin D 
supplementation.

Key words:

risk of fractures

risk of falls

vitamin D and calcium 
supplementation

denosumab
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Εισαγωγή
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς διατρέχουν αυξημένο 

κίνδυνο πτώσεων [Rubenstein, 1997]. Κάθε χρό-
νο, ένας στους τρεις ενήλικες ηλικίας>65 ετών 
που ζουν στην κοινότητα, βιώνουν τουλάχιστον 
μια πτώση και το ποσοστό αυξάνεται με το πέρα-
σμα της ηλικίας [Tinetti et al, 1988]. Τα κατάγματα 
και οι τραυματισμοί που σχετίζονται με τις πτώσεις 
είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει την 
ποιότητα ζωής και είναι μια σημαντική αιτία νοση-
λείας σε νοσοκομείο και θανάτου σε ηλικιωμένα 
άτομα [Ray et al, 2005]. Επομένως απαιτούνται 
ασφαλή, εφικτά, αποτελεσματικά και οικονομι-
κά αποδοτικά πρωτογενή μέτρα πρόληψης για τη 
μείωση των πτώσεων σε ηλικιωμένους άνδρες και 
γυναίκες. Πολυπαραγοντικές προσεγγίσεις, όπως 
ιατρικές και εργοθεραπευτικές αξιολογήσεις ή 
προσαρμογές σε φάρμακα, οδηγίες συμπεριφοράς 
και προγράμματα άσκησης μειώνουν τις πτώσεις. 
Όμως είναι ακριβά, χρειάζονται πολύ χρόνο για την 
εφαρμογή τους και εξαρτώνται σε σημαντικό βαθ-
μό από την συμμόρφωση των συμμετεχόντων. Η 
ανεπάρκεια της βιταμίνης D είναι συχνή στους ηλι-
κιωμένους [Chalmers, 1991, Smith et al, 2016]. 
Τα συμπληρώματα της βιταμίνης D έχει αποδειχθεί 
ότι βελτιώνουν τη μυϊκή δύναμη, λειτουργικότητα 
και ισορροπία [Tang et al, 2007]. Υπάρχει μια μετα 
ανάλυση που αφορά υγιή άτομα και υποστηρίζει τα 
πλεονεκτήματα της των συμπληρωμάτων της βι-
ταμίνης D στην πρόληψη των πτώσεων [Bischoff-
Ferrari et al, 2004]. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα 
άρθρο ανασκόπησης που υποστηρίζει ότι τα απο-
δεικτικά δεδομένα ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης 
D βελτιώνουν τη σωματική απόδοση των ηλικιω-
μένων είναι ανεπαρκή [Lathama et al, 2003] και 
αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες υποστήριξαν 
ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D δε 
μείωσε τον αριθμό των πτώσεων. Ως εκ τούτου, 
δεδομένου ότι η πιθανή επίδραση της βιταμίνης D 
στις πτώσεις είναι ανεπαρκής, είναι απαραίτητο να 
εξακριβωθεί εάν η χορήγηση συμπληρωμάτων βι-
ταμίνης D έχει ευεργετική επίδραση στις πτώσεις 
σε ηλικιωμένους.

Επιπρόσθετα, η διατήρηση της πρόσληψης 
ασβεστίου συνιστάται εδώ και πολύ καιρό σε άτο-
μα μεγαλύτερης ηλικίας για τη θεραπεία και την 
πρόληψη της οστεοπόρωσης [Ross, 2011]. H βι-
ταμίνη D συνδυαστικά με συμπληρώματα ασβεστί-

ου επηρεάζει την ομοιόσταση του ασβεστίου και 
αυξάνει τη μυϊκή δύναμη. Τα πλεονεκτήματα αυτά 
μεταφράζονται σε μείωση των πτώσεων. Σκοπός 
αυτού του άρθρου ανασκόπησης είναι να εκτιμήσει 
την επίδραση των συμπληρωμάτων της βιταμίνης 
D που χορηγούνται είτε μόνα τους είτε σε συνδυ-
ασμό με ασβέστιο στις πτώσεις των ηλικιωμένων 
ατόμων.

Συμπληρώματα ασβεστίου και 
βιταμίνης D και πρόληψη των 
πτώσεων

Σε μια μετα-ανάλυση από την Κίνα, διερευνή-
θηκαν τα καλύτερα διαθέσιμα ερευνητικά δεδο-
μένα αναφορικά με την επίδραση των συμπληρω-
μάτων της βιταμίνης D στις πτώσεις [WuandPang, 
2017]. Η μετα-ανάλυση συμπεριέλαβε 26 άρθρα 
με 16.540 ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίστη-
καν με διαφορετικά συμπληρώματα της βιταμίνης 
D για χρονικό διάστημα που κυμαινόταν από 2 
μήνες έως τρία χρόνια. Σε όλες αυτές τις μελέτες, 
προσδιορίστηκαν τόσο η μέθοδος εξακρίβωσης 
των πτώσεων όσο και οι ορισμοί των πτώσεων. Οι 
συμμετέχοντες ήταν τόσο υγιή άτομα που ζούσαν 
στην κοινότητα όσο και νοσηλευόμενοι στο νοσο-
κομείο. Τα αποδεικτικά δεδομένα υποστήριξαν ότι 
η μείωση του κινδύνου των πτώσεων εξαρτάται 
από τον τύπο των συμπληρωμάτων της βιταμίνης 
D που χορηγούνται. Βρέθηκε μια στατιστικά σημα-
ντική μείωση του κινδύνου των πτώσεων γύρω στο 
6%, όταν χορηγούνται συμπληρώματα βιταμίνης D 
συνδυαστικά με ασβέστιο συγκριτικά με την ομά-
δα ελέγχου. Όμως δεν υπήρχε σημαντική συσχέ-
τιση ανάμεσα στα συμπληρώματα βιταμίνης D2 ή 
D3 και στον κίνδυνο των πτώσεων [WuandPang, 
2017]. 

Αν και τα συμπληρώματα της βιταμίνης D χρη-
σιμοποιούνται για την πρόληψη των πτώσεων, η 
τρέχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με τη δράση 
μόνο των συμπληρωμάτων της βιταμίνης D είναι 
περιορισμένη και συγκεχυμένη. Εξακολουθούν να 
υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η βιτα-
μίνη D μόνη της δεν έχει καμία επίδραση στη μείω-
ση του κινδύνου των πτώσεων. Σε μια μελέτη που 
διενεργήθηκε από τον Lathamb και τους συν. του, 
η βιταμίνη D χορηγήθηκε σε μια μόνο δόση από 
του στόματος. Οι ασθενείς έλαβαν 300000IU βι-
ταμίνης D3. Όμως δεν υπήρξε καμία επίδραση των 
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συμπληρωμάτων της βιταμίνης D3 στη λειτουργι-
κή ικανότητα των ηλικιωμένων ατόμων, ακόμη και 
αυτών των ασθενών με χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)D 
[Lathamb et al, 2003]. Η μεγαλύτερη τυχαιοποιη-
μένη διπλή-τυφλή μελέτη βρήκε ότι η ετήσια ενδο-
μυϊκή χορήγηση 300000IU βιταμίνης D2 δεν είχε 
επίδραση στην πρόληψη των πτώσεων συγκριτικά 
με το εικονικό φάρμακο [Smith et al, 2007]. Και 
κάτι παραπάνω, ο Sanders και οι συν. του βρήκαν 
ότι οι συμμετέχοντες που ελάμβαναν ετήσια υψηλή 
δόση χοληκαλσιφερόλης από του στόματος βίω-
σαν κατά 15% περισσότερες πτώσεις συγκριτικά 
με το εικονικό φάρμακο [Sanders et al, 2010]. Σε 
συμφωνία με αυτές τις μελέτες, η μετα-ανάλυση 
από την Κίνα δε βρήκε σημαντική συσχέτιση ανά-
μεσα στη χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D2 
ή D3 και στις πτώσεις [WuandPang, 2017].Όμωςτα 
αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν ότι τα συ-
μπληρώματα βιταμίνης D αυξάνουν σε σημαντικό 
βαθμό τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D και της 1,25(ΟΗ)2D 
στον ορό του αίματος σε ηλικιωμένους. Προηγού-
μενες μελέτες επιπρόσθετα έδειξαν ότι τα επίπεδα 
της 25(ΟΗ)D συσχετίστηκαν με τη δύναμη και την 
ισορροπία του τετρακεφάλου.

Στους ηλικιωμένους συστήνεται να λαμβάνουν 
τουλάχιστον 1000-1200mg ασβεστίου ημερησίως 
για τη θεραπεία και την πρόληψη της οστεοπόρω-
σης [Hansson et al, 1987].Yπάρχουν αυξανόμενα 
ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η βι-
ταμίνη D συνδυαστικά με το ασβέστιο έχει ευεργε-
τικά αποτελέσματα στην πρόληψη των πτώσεων. 
Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες και μετα-ανα-
λύσεις, ο συνδυασμός ασβεστίου και βιταμίνης D 
είναι σημαντικός για την πρόληψη των πτώσεων 
[Weaver et al, 2016]. Μια προηγούμενη μελέτη 
του Bischoff και των συν. του ανέφερε μια μείω-
ση της τάξεως του 49% στις πτώσεις κατά τη δι-
άρκεια τρίμηνης παρέμβασης με 800IU βιταμίνης 
D και 1200mg ασβεστίου [Bischoff et al, 2003]. 
Μια άλλη μετα-ανάλυση έδειξε ότι η χορήγηση συ-
μπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D μείωσε 
τον κίνδυνο των πτώσεων κατά 21% [Murad et 
al, 2011]. H πρόσληψη ασβεστίου είναι σημαντι-
κά χαμηλότερη στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω 
της ελλιπούς χρήσης γαλακτομικών προϊόντων. Η 
βιταμίνη D μαζί με ασβέστιο είναι ο συνιστώμενος 
συνδυασμός προς όφελος της υγείας των ασθε-
νών. Η αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου είτε από 
διαιτητικές πηγές είτε μέσω συμπληρωμάτων έχει 

πλεονεκτήματα αναφορικά με την οστική πυκνότη-
τα. Ειδικότερα, μια παρέμβαση με βιταμίνη D και 
ασβέστιο για χρονική περίοδο τριών μηνών μείωσε 
τον κίνδυνο των πτώσεων κατά 49% και βελτίω-
σε σε σημαντικό βαθμό τη μυοσκελετική λειτουρ-
γία συγκριτικά με την πρόσληψη ασβεστίου μόνο 
σε ηλικιωμένους ενήλικες [Bischoff et al, 2003]. 
Παρομοίως, η βιταμίνη D μαζί με το ασβέστιο συ-
γκριτικά με το ασβέστιο μόνο βελτίωσε τη δύναμη 
του τετρακεφάλου κατά 8% και μείωσε την ταλά-
ντωση του σώματος κατά 9% μέσα σε δύο μήνες 
σε ηλικιωμένες γυναίκες [Pfeifer et al, 2000]. Είναι 
καλά τεκμηριωμένο ότι η βιταμίνη D προάγει την 
απορρόφηση του ασβεστίου και βοηθάει στη δια-
τήρηση ικανοποιητικών συγκεντρώσεων ασβεστί-
ου στον ορό του αίματος, γεγονός που επιτρέπει τη 
φυσιολογική επιμετάλλωση των οστών. Συνεπώς, 
ασβέστιο και βιταμίνη D μαζί δρουν συνεργικά στο 
οστούν, και τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζει και 
μια μετά ανάλυση από την Κίνα που τεκμηριώνει τη 
συνδυασμένη χρήση τους στη μείωση του κινδύνου 
των πτώσεων [WuandPang, 2017].

Τον Απρίλιο του 2018, οι συστάσεις της Ειδικής 
Ομάδας Προληπτικών Υπηρεσιών για κατάγματα 
και πτώσεις των Η.Π.Α δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα 
[Grossmana et al, 2018, Grossmanb et al, 2018]. 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες δε συστήνουν τη χο-
ρήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης 
D, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, για την πρωτοπα-
θή πρόληψη καταγμάτων σε άτομα που ζουν στην 
κοινότητα [Grossmana et al, 2018]. Hχορήγηση 
συμπληρωμάτων δε συνιστάται ούτε για την πρό-
ληψη των πτώσεων. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά 
δεδομένα ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμί-
νης D μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων, τον αριθμό 
των πτώσεων ή τον αριθμό των ανθρώπων που 
βιώνουν μια πτώση. Όμως, θα έπρεπε να διευκρι-
νιστεί ότι οι συστάσεις αυτές ισχύουν για τον υγιή 
πληθυσμό και δεν εφαρμόζονται σε ανθρώπους 
με ιστορικό οστεοπορωτικών καταγμάτων, μεγα-
λύτερο κίνδυνο πτώσεων ή διάγνωση οστεοπό-
ρωσης ή ανεπάρκεια βιταμίνης D [Bischoff-Ferrari 
et al, 2018, Reuben, 2018]. Ωστόσο, οι ασθενείς 
με οστεοπόρωση, με κατάγματα ή εκείνοι που δι-
ατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσεων ή έχουν 
ανεπάρκεια βιταμίνης D, πρέπει να συνεχίσουν να 
λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμί-
νης D που συνταγογραφούνται από τους γιατρούς.
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Τον Οκτώβριο του 2018, ο Bolland και οι συν. 
του δημοσίευσαν μια συστηματική ανασκόπηση και 
μετα-ανάλυση 66 μελετών για την επίδραση των 
συμπληρωμάτων βιταμίνης D στη μυοσκελετική 
υγεία, που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετα-
ξύ ασθενών και γιατρών [Bolland et al, 2018].

Αυτή η μελέτη ανασκόπησης συμπεραίνει ότι η 
χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D δεν εμπο-
δίζει τα κατάγματα ή τις πτώσεις, και δεν έχει κλι-
νικά σημαντικά αποτελέσματα στην οστική πυκνό-
τητα. Όμως υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις στα 
συμπεράσματα αυτής της μελέτης ανασκόπησης, 
π.χ.:

Ο Διεθνής Οργανισμός Οστεοπόρωσης προέβη 
σε μια δήλωση μετά τη δημοσίευση του άρθρου, 
συστήνοντας ότι οι ασθενείς με οστεοπόρωση δε 
διακόπτουν τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης 
D[IOF, 2018]. Διαφορετικές αρχές του Διεθνούς 
Οργανισμού Οστεοπόρωσης προειδοποιούν ότι η 
μετα-ανάλυση του Bolland δεν καλύπτει τη συνδυ-
ασμένη χρήση ασβεστίου. Όμως, διεθνείς συστά-
σεις υποστηρίζουν τη συνδυασμένη χρήση βιταμί-
νης D και ασβεστίου (με διαιτητική πρόσληψη ή με 
τη χρήση συμπληρωμάτων). Ένας περιορισμένος 
αριθμός μελετών περιελάμβανε ασθενείς με ανε-
πάρκεια βιταμίνης D. Για το λόγο αυτό συμπερά-
σματα για αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα δεν μπο-
ρούν να εξαχθούν. Τέλος η μελέτη δεν εξέτασε τη 
συνδυασμένη χρήση της βιταμίνης D συνδυαστικά 
με αντιοστεοπορωτική αγωγή.Αντίθετα, οι οδηγοί 
κλινικής πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο συνιστούν 
τη συνδυασμένη χρήση συμπληρωμάτων βιταμίνης 
D και ασβεστίου. 

Ο Gallanger δημοσίευσε το Νοέμβριο του 2018 
ένα κύριο άρθρο συνοψίζοντας τα αποτελέσματα 
της μετα-ανάλυσης του Bolland και τονίζοντας 
αρκετές πτυχές της μελέτης [Gallanger, 2018]. 
Σύμφωνα με τον Gallanger σε αυτήν την μετα-
ανάλυση δεν υπήρχαν κλινικά σημαντικές αλλαγές 
στην οστική πυκνότητα. Όμως μετά την ανάλυση 
των υπο-ομάδων με κριτήριο τη συγκέντρωση των 
επιπέδων της 25(ΟΗ)D<10ng/mL στον ορό του αί-
ματος, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στην 
οστική πυκνότητα στη ΣΣ με καθημερινές δόσεις 
400IU και 1000IU. To ίδιο παρατηρήθηκε και στην 
οστική πυκνότητα στο ισχίου με καθημερινές δό-
σεις 1000IU βιταμίνης D. Αυτά τα αποτελέσματα 
υποστηρίζουν ότι τα άτομα με πολύ χαμηλή συγκέ-

ντρωση επιπέδων 25(ΟΗ)D στον ορό του αίματος 
θα επωφεληθούν από τη χρήση συμπληρωμάτων 
βιταμίνης D. Από την άλλη πλευρά, η μελέτη υπο-
στήριξε ότι οι περισσότερες (70%) από τις ομάδες 
θεραπείας που χρησιμοποιούσαν ημερήσιες δό-
σεις, χρησιμοποίησαν δόση ≤1000IU ημερησίως 
και για το λόγο αυτό οι συγκεντρώσεις της 25(ΟΗ)
D στον ορό του αίματος δεν έφτασαν το εύρος εν-
διαφέροντος.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των σχολίων τους 
που πιθανότατα θα γίνει κοινό επιχείρημα, είναι 
ότι σε μελέτες παλαιότερες του 2009, οι μετρήσεις 
της 25(ΟΗ)D δεν ήταν τυποποιημένες, με συνέπεια 
το πρόβλημα της υπερβολικής αναλυτικής μετα-
βλητότητας. Επιπρόσθετα, ο Binkley και οι συν. του 
συνέστησαν την αναστολή της δημοσίευσης με-
τα-αναλύσεων με βάση τα αποτελέσματα των μη 
τυποποιημένων μετρήσεων της 25(ΟΗ)D [Binkley 
et al, 2017]. Για να υποστηρίξουν τη σύστασή 
τους έδειξαν πως τα αποτελέσματα της 25(ΟΗ)D 
σε δύο έρευνες υγείας (ΝΗΑΝΕΣ ΙΙΙ, 1988-1994 
και KIGGS, 2003-2006] άλλαξαν εντελώς μετά 
την αναδρομική τυποποίηση, η οποία ήταν δυνατή 
χάρη στη διαθεσιμότητα αποθηκευμένων δειγμά-
των ορού σε αυτές τις δύο έρευνες.

To τελευταίο άρθρο για τη μετα-ανάλυση του 
Bolland και των συνεργατών του υποστηρίζει ότι 
τα αποτελέσματα τους θα πρέπει να προσεγγίζο-
νται με προσοχή [ChiodiniandGennari, 2019]. Από 
τη μια μεριά, υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στις 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που περι-
λαμβάνονται στη μετα-ανάλυση. Αυτό σημαίνει 
ότι οι περισσότερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες δεν είχαν επαρκή στατιστική ισχύ για να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της πρόληψης των κα-
ταγμάτων. Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός 
τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων αναδρομικών με-
λετών δε σχεδιάστηκε ειδικά για την αξιολόγηση 
του ρόλου των συμπληρωμάτων της βιταμίνης D 
στην πρόληψη καταγμάτων και πτώσεων ως πρω-
ταρχικά τελικά σημεία. Έως και στο 50% των με-
λετών συλλέχθηκαν πτώσεις και κατάγματα στην 
κατηγορία των συμβάντων ασφαλείας. Όπως και 
ο Gallanger σε μια μελέτη του 2018, το σημαντι-
κό άρθρο του Chiodini και Gennari το 2019, υπο-
γραμμίζουν την ύπαρξη οριακών αυξήσεων της 
οστικής πυκνότητας στη μετα-ανάλυση, ειδικά σε 
άτομα με χαμηλές συγκεντρώσεις 25(ΟΗ)D στον 
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ορό του αίματος. Η ομάδα του Bolland και των συ-
νεργατών του υποστηρίζει ότι αυτές οι αυξήσεις 
δεν είναι κλινικά σημαντικές [Bolland et al, 2018]. 
Από την άλλη μεριά η κριτική της μετα-ανάλυσης 
του Bolland υποστηρίζει ότι όταν κανείς σχεδιά-
ζει μια τυχαιοποιημένη αναδρομική μελέτη για να 
προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα των συ-
μπληρωμάτων της βιταμίνης D στην οστική πυκνό-
τητα, στις πτώσεις και στα κατάγματα, η μελέτη θα 
έπρεπε να συμπεριλάβει τον πληθυσμό που διατρέ-
χει αυξημένο κίνδυνο υποβιταμίνωσης D. Επιπλέον 
το σημαντικό άρθρο των Chiodini και Gennari του 
2019 υποστηρίζει τη χρήση σε αναδρομικές ελεγ-
χόμενες μελέτες επαρκούς δόσης βιταμίνης D για 
τη διασφάλιση φυσιολογικών επιπέδων 25(ΟΗ)
D στον ορό του αίματος, και πιο σημαντικά, δόση 
που διαρκεί αρκετά ώστε να ληφθούν δεδομένα 
για την πρόληψη των καταγμάτων.

Ορισμένες ή όλες από αυτές τις προϋποθέσεις 
δεν πληρούνται σε μεγάλο ποσοστό των μελετών 
που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο ανασκόπησης 
του Bolland και των συνεργατών του [Bolland et al, 
2018]. Ως και το 68% των μελετών που συμπερι-
λήφθησαν ήταν διάρκειας μικρότερης του 1 έτους. 
Ως εκ τούτου το συμπέρασμά τους ότι η χορήγηση 
συμπληρωμάτων βιταμίνης D δε μειώνει τον κίνδυ-
νο καταγμάτων είναι υπό αμφισβήτηση. Ένας άλλος 
παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι 
ένα σπάνιο 25% των μελετών περιελάμβανε πρό-
σληψη ασβεστίου από διαφορετικές πηγές. Αυτοί 
οι συγγραφείς συστήνουν τη χορήγηση συμπληρω-
μάτων βιταμίνης D σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα 
25(ΟΗ)D στον ορό του αίματος, ειδικά σε αυτούς 
που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης, 
καταγμάτων και πτώσεων, επιπρόσθετα με τη συν-
δυασμένη χρήση τους σε ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιοστεοαπορροφητική ή οστεοαναβολική αγωγή 
για τη θεραπευτική διαχείριση της οστεοπόρωσης.

Ασφάλεια ασβεστίου και  
βιταμίνης D

Οι χρήστες και αυτοί που συνταγογραφούν 
σκευάσματα ασβεστίου πρέπει να γνωρίζουν ότι 
τα σκευάσματα ασβεστίου έχουν την τάση να προ-
καλούν γαστρεντερικές διαταραχές και κυρίως 
δυσκοιλιότητα [ReidandBolland, 2020]. Η δυσκοι-
λιότητα είναι ένα μεγάλο ζήτημα σε ηλικιωμένους 
ευπαθείς ανθρώπους που είναι ήδη επιρρεπείς στο 

πρόβλημα. Προβλήματα από το γαστρεντερικό που 
προκύπτουν από τη χρήση συμπληρωμάτων ασβε-
στίου δεν είναι πάντοτε ασήμαντα και μια κλινική 
μελέτη έδειξε ότι η συχνότητα των οξέων εισα-
γωγών στο νοσοκομείο λόγω κοιλιακών προβλη-
μάτων διπλασιάζεται σε αυτούς που έχουν τυχαι-
οποιηθεί με βάση τη χορήγηση συμπληρωμάτων 
ασβεστίου [Lewis et al, 2012]. Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η χρήση των συμπληρωμάτων ασβεστίου αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο μυοκαρδιακού εμφράγματος 
και εγκεφαλικού [Reid et al, 2017]. Μελέτες σε 
νεφροπαθείς ασθενείς που χρησιμοποιούν ασβέ-
στιο ως δεσμευτή του φωσφόρου, παρουσιάζουν 
αυξημένη θνησιμότητα αυτοί που λαμβάνουν συ-
μπληρώματα ασβεστίου [Jamal et al, 2013]. Όπως 
προαναφέρθηκε, η χορήγηση συμπληρωμάτων 
ασβεστίου αυξάνει έντονα τα επίπεδα ασβεστίου 
στον ορό του αίματος και αυξημένα επίπεδα ασβε-
στίου έχουν συσχετιστεί σε διάφορες μελέτες με 
αυξημένο κίνδυνο μυοκαρδιακού εμφράγματος, 
εγκεφαλικού και θανάτου [Reid et al, 2016]. Αυτό 
συμπληρώνεται από δύο πρόσφατες μελέτες που 
δείχνουν ότι μικρές αυξήσεις στα επίπεδα του 
ασβεστίου στον ορό του αίματος έχουν συσχετι-
στεί με αυξημένο κίνδυνο αγγειακής νόσου [Zhou 
et al 2019, Larsson et al, 2017]. Αυτές οι μελέ-
τες παρέχουν έναν εύλογο μηχανισμό για το πώς 
τα συμπληρώματα ασβεστίου μπορεί να αυξήσουν 
την καρδιαγγειακή νόσο.

Οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα 
συμπληρώματα της βιταμίνης Dέχουν χρησιμο-
ποιηθεί σε δόσεις 400-1000IU/ημερησίως. Αυτές 
οι δόσεις δεν έχουν συσχετιστεί με ανεπιθύμητες 
ενέργειες και γενικά θεωρείται ότι δόσεις μέχρι 
2000IU ημερησίως είναι ασφαλείς [Gallagher et 
al, 2014]. Όμως μελέτες δείχνουν ότι βιταμίνη D 
σε δόσεις 4000IU ημερησίως, 60.000IU μηνιαίως 
ή 300.000-500.000 IU ετησίως αυξάνουν τον κίν-
δυνο των πτώσεων [Sanders et al, 2010, Smith et 
al, 2017, Bischoff-Ferrari et al, 2016] ή και καταγ-
μάτων [Smith et al, 2007]. Μια πρόσφατη μελέτη 
διάρκειας τριών χρόνων έδειξε ότι 4000IU βιταμί-
νης D ημερησίως και 10.000IU βιταμίνης D ημερη-
σίως και οι δύο επιταχύνουν την οστική απώλεια 
[Burt et al, 2019]. To κατώτατο όριο για τα οφέλη 
της βιταμίνης D στα οστά [25(ΟΗ)D>30nmol/L) 
αντιμετωπίζεται με δόσεις 400-1000IU/ημερησί-
ως, συνεπώς χρήση αυτών των υψηλών δόσεων 
δε δικαιολογείται. Συμπληρώματα βιταμίνης D σε 
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δόσεις μεγαλύτερες από 2000IU/ημερησίως χρη-
σιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με 
κατάλληλη παρακολούθηση.

Πολλές μελέτες παρατήρησης έχουν υποστηρί-
ξει ότι ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων (συμπεριλαμ-
βανομένου της καρδιαγγειακής νόσου και του καρ-
κίνου) συσχετίζονται με χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)D. 
Αυτό έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι η ανεπάρκεια 
βιταμίνης D συνεισφέρει στην ανάπτυξη αυτών 
των καταστάσεων [ReidandBolland,2020]. H ποι-
κιλομορφία των συνθηκών που δείχνουν αυτή τη 
συσχέτιση, καθιστά απίθανο ότι η βιταμίνη D παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια τους, καθώς 
μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες που αφο-
ρούν τις εξωσκελετικές επιδράσεις των συμπλη-
ρωμάτων της βιταμίνης D έχουν ήδη διεξαχθεί. 
Καμία από τις ουσιαστικές μελέτες δεν έχει δείξει 
ουσιαστικά αποτελέσματα [Scragg et al, 2017, 
Manson et al, 2018].

H μυϊκή αδυναμία είναι ένα χαρακτηριστικό 
των συμμετεχόντων με οστεομαλακία και χαμηλά 
επίπεδα 25(ΟΗ)Dνα είναι συχνά σε ηλικιωμένους 
ευπαθείς που είναι επιρρεπείς σε συχνές πτώσεις. 
Επομένως, πολλές μελέτες έχουν συσχετίσει τα 
αποτελέσματα των συμπληρωμάτων της βιτα-
μίνης D στη μυϊκή λειτουργία και τις πτώσεις. Τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα είναι αντιφατικά, αλλά 
οι περισσότερες πρόσφατες μετα-αναλύσεις δεν 
υποστηρίζουν πλεονεκτήματα από τη χορήγηση 
συμπληρωμάτων βιταμίνης D αναφορικά με την 
πρόληψη των πτώσεων [Bolland et al, 2018]. Τα 
συμπληρώματα της βιταμίνης D φαίνεται ότι βελ-
τιώνουν τη μυική αντοχή, περισσότερο σε όσους 
ζουν σε οίκους ευγηρίας και έχουν επίπεδα βιταμί-
νης D στον ορό του αίματος <30nmol/L, αλλά όχι 
τη μυϊκή δύναμη ή μάζα [Beaudart et al, 2014]. 
Όμως πρόσφατες μελέτες σε επιλεγμένες ομάδες 
με ανεπάρκεια βιταμίνης δεν έχουν βρει πλεονε-
κτήματα αναφορικά με τη μυϊκή αντοχή από τη χο-
ρήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D [Saha et al, 
2018, Goswami et al, 2012] και μια μελέτη βρήκε 
ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε 
υψηλές δόσεις ήταν δυσμενής στη μυική αντοχή 
και στη διενέργεια του τεστ «TimedupandGo» (εί-
ναι ένα τεστ που προσδιορίζει την κινητικότητα, 
την ισορροπία, την ικανότητα βάδισης και τον κίν-
δυνο πτώσεων σε ασθενείς ηλικιωμένους) [Bisley 
et al, 2018].

Δενοσουμάμπη και πρόληψη των 
πτώσεων

Χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά δεδομένα από 
πέντε ελεγχόμενες μελέτες με εικονικό φάρμακο 
και δενοσουμάμπη, μια μελέτη από την Ταϊλάνδη 
υποστηρίζει ότι η υποδόρια χορήγηση δενοσουμά-
μπης κάθε έξι μήνες μπορεί να μειώσει τον αριθμό 
των πτώσεων γύρω στο 20% [ChotiyarnwongP et 
al, 2020]. Τα περισσότερα κατάγματα, συμπεριλαμ-
βανομένου σχεδόν όλων των μη σπονδυλικών κα-
ταγμάτων συμβαίνουν στο πλαίσιο τραυματισμού 
που σχετίζεται με πτώση, οδηγώντας στη χρήση 
των παράλληλων στρατηγικών διαχείρισης, συγκε-
κριμένα στη μείωση του κινδύνου των πτώσεων 
και στη βελτίωση της αντοχής των οστών. Η πιθα-
νότητα οι θεραπείες που στοχεύουν στη μια στρα-
τηγική να επηρεάζουν την άλλη δεν είναι νέα. Για 
παράδειγμα, εδώ και πολύ καιρό υποτίθεται ότι η 
χορήγηση συμπληρωμάτων της βιταμίνης D μπορεί 
να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα και στα δύο, 
αν και τα αποτελέσματα είναι μέτρια [WuandPang, 
2017, Weaver et al, 2016]. Ωστόσο, οι θεραπεί-
ες που αναπτύσσονται ως ειδικοί, εστιασμένοι 
στο οστούν παράγοντες, όπως η δενοσουμάμπη, 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία των 
μυών και των κίνδυνο των πτώσεων είναι μια νέα 
καινοτόμος θεραπεία. 

Επιπρόσθετα, η μελέτη αυτή από την Ταϊλάνδη 
βρήκε μια σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στη 
δενοσουμάμπη, τον κίνδυνο πτώσεων και την ηλι-
κία του ατόμου, καθώς η προστατευτική επίδρα-
ση της δενοσουμάμπης στον κίνδυνο των πτώσε-
ων φαίνεται να μειώνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. 
Υπήρχε μια ένα υψηλότερο ποσοστό ανδρών στην 
ηλικιακή ομάδα μεγαλύτερης ηλικίας (≥75 έτη) 
συγκριτικά με τη νεότερη ηλικία (<75 έτη) [25,9% 
έναντι 12,4% αντίστοιχα], αυξάνοντας την πιθανό-
τητα διαφοράς ανάλογα με το φύλο όσον αφορά 
την επίδραση της δενοσουμάμπης. Αυτό αντισταθ-
μίστηκε από το εύρημα της μη αλληλεπίδρασης με-
ταξύ του φύλου και της αποτελεσματικότητας. Μια 
πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι ενώ η χαμηλότερη μυ-
ϊκή μάζα και η επηρεασμένη μυϊκή λειτουργία είναι 
αναμφίβολα σημαντικές στον κίνδυνο πτώσεων σε 
ηλικιωμένους, η πολυνοσηρότητα, η ευπάθεια και 
άλλα ελλείμματα είναι πιθανό να συμβάλλουν(π.χ. 
πολυφαρμακία, ορθοστατική υπόταση, αιθουσαί-
ες διαταραχές, καταρράκτης, εκφύλιση της ωχράς 
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κηλίδας) [Kario et al, 2001, Rutan et al, 1992, 
Furman et al, 2010].

Αναθεώρηση ιατρικού ιστορικού και 
πρόληψη των πτώσεων

Στο πλαίσιο της πρόληψης των πτώσεων, όλα 
τα φάρμακα συνταγογραφούμενα και μη θα έπρε-
πε να επανεξετάζονται με εστιασμό στη μείωση ή 
στη διακοπή φαρμάκων χωρίς απόλυτες ενδείξεις 
ή για αυτά στα οποία η πιθανή βλάβη είναι μεγα-
λύτερη από το όφελος [The 2019 AmericanGeri
atricsSocietyBeersCriteriaUpdateExpertPanel]. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε φάρμακα 
που προκαλούν καταστολή, σύγχυση, ορθοστατι-
κή υπόταση (π.χ. αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά, 
βενζοδιαζεπίνες, αντιεπιληπτικά, οπιοειδή και αντι-
υπερτασικά) και φάρμακα που αλληλεπιδρούν με 
τη χρήση αλκοόλ [Seppala et al, 2018, deVries et 
al, 2018]. Υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που 
υποστηρίζουν ότι ο γενικός οικογενειακός γιατρός 
πρέπει να σταματήσει ή να μειώσει τη δόση των 
φαρμάκων που αυξάνουν τον κίνδυνο των πτώ-
σεων και να βοηθήσει τους ασθενείς στη μείωση 
τέτοιων φαρμάκων [GanzandLatham, 2020]. Για 
τους ασθενείς που μειώνουν τη χρήση φαρμάκων 
για την αυπνία, μη φαρμακολογικές στρατηγικές 
(π.χ. γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και οδηγί-
ες για την υγιεινή του ύπνου) είναι διαθέσιμες.

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, οι αντιπαραθέσεις θα συνε-

χιστούν εξαιτίας των πολυάριθμων μελετών και 
μετα-αναλύσεων με αντιφατικά αποτελέσματα 

αναφορικά με τα πλεονεκτήματα από τη χορή-
γηση συμπληρωμάτων της βιταμίνης D [Avenell 
et al, 2014, Bollanda et al, 2014, Bollandb et 
al, 2014, Murad et al, 2011, Abrahamsen et al, 
2010, AguilardelRey et al, 2011]. Πολλές από 
αυτές τις διαφορές θα μπορούσαν να εξηγηθούν 
από την ετερογένεια στα δείγματα των μελετών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου εύρους ηλι-
κιών (μέχρι και 30 χρόνια διαφορά), διάρκεια των 
μελετών (που κυμαίνεται από αρκετές εβδομάδες 
και χρόνια), διαφορετικά σκευάσματα βιταμίνης 
D (χοληκαλσιφερόλη, αλφακαλσιδόλη, καλσιτριό-
λη), διαφορετικές δόσεις, ποικίλα μεσοδιαστήματα 
μεταξύ των δόσεων, διαφορετικά επίπεδα βιταμί-
νης D στον ορό του αίματος κατά την έναρξη και 
το τέλος της μελέτης, μεταβλητή συμμόρφωση. 
Συνδυάζοντας αυτήν την ετερογένεια σε δείγμα-
τα και θεραπείες, αρκετές μελέτες συνδέονται με 
το ασβέστιο ενώ άλλες όχι. Επιπρόσθετα, αρκετές 
μελέτες περιλαμβάνουν ανεπάρκεια βιταμίνης D 
στο σχεδιασμό ενώ άλλες απλώς την παραλείπουν. 
Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι αυτοί που επωφε-
λούνται περισσότερο από τη λήψη συμπληρωμά-
των βιταμίνης D συνδυαστικά με ασβέστιο, είναι 
ασθενείς με υποβιταμίνωση D, οστεοπόρωση και 
εκείνοι που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πτώσε-
ων και καταγμάτων. Οι απαντήσεις πιθανόν έρχο-
νται στο προσεχές μέλλον. Πολυάριθμες μεγάλες 
μελέτες (>100.000 συμμετέχοντες) βρίσκονται σε 
εξέλιξη και πιθανότατα θα ρίξουν φως σε αυτές 
τις αβεβαιότητες. Ένα από αυτά τα ζητήματα που 
πιθανότατα θα φέρει περισσότερη συζήτηση είναι 
η ανάγκη για τυποποιημένες μετρήσεις 25(ΟΗ)D 
πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε μελέτης.
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Aντιμετώπιση καταγμάτων 
 διάφυσης μηριαίου 

 με ενδομυελική ήλωση - 
 Διεγχειρητικά σφάλματα

Σαρβάνης Η., Ασσάντης Β., Κύπαρλης Δ., Χλιάπας Σ.
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας κατά 
την αντιμετώπιση καταγμάτων της διάφυσης του μηριαίου οστού 
με ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση, τα διεγχειρητικά σφάλ-
ματα και οι σχετικές μετεγχειρητικές επιπλοκές. 

Υλικό και μέθοδος: Κατά τη χρονική περίοδο 2010 - 2018αντι-
μετωπίσθηκαν 32 ασθενείς με 32 κατάγματα διάφυσης μηριαίου. 
Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από 24 - 79 ετών (Μ.Ο 55,2). 
Επρόκειτο για 19 άνδρες (59%) και 13 γυναίκες (41%). Τα κα-
τάγματα ταξινομήθηκαν κατά AO/ASIF ως τύπου Α, 19 κατάγματα 
(59%), 8 κατάγματα (25%) ως τύπου Β και 5 κατάγματα (14%)ως 
τύπου C. Στα αίτια των κακώσεων περιλαμβάνονται τροχαία ατυ-
χήματα σε 12, πτώση από ύψος σε 7, πτώση από ίδιο ύψος 5, σε 
εργατικό ατύχημα σε 4 και παθολογικό κάταγμα σε 4 περιπτώσεις. 
Από τους ασθενείς οι 7 ήταν πολυτραυματίες, έφεραν κρανιοεγκε-
φαλικές κακώσεις οι 5, κάκωση θωρακικού κύτους, 4 ασθενείς, 
κατάγματα κεφαλής - αυχένα4 ασθενείς, κάταγμα κνήμης2 ασθε-
νείς και κάταγμα επιγονατίδας οι 2 ασθενείς. Χρησιμοποιούσαμε 
τράπεζα καταγμάτων με δυνατότητα άσκησης έλξης και ταυτό-
χρονου ακτινολογικού ελέγχου. Εισαγόταν οδηγός, ακολουθούσε 
διεύρυνση του μηριαίου αυλού μέχρι 10-12mm προς εισαγωγή 
ήλου χάλυβα/τιτανίου. 

Αποτελέσματα: Η παρακολούθηση των ασθενών κυμάνθηκε από 4 
-48 μήνες. Ο χρόνος μέχρι την ακτινολογική πώρωση κυμάνθηκε από 
14 - 29 εβδομάδες (Μ. Ο. 19 εβδομάδες). Δεν παρατηρήθηκε μηχανική 
θραύσηήλου. Παρατηρήθηκε θραύση βιδών σε 2 ασθενείς, ψευδάρ-
θρωση σε 2 ασθενείςόπου καιεπανεγχείρηση, βράχυνση σε 1 ασθενή 
και πώρωση σε πλημμελή θέση σε 2 ασθενείς. Συνολικά τα αποτελέ-
σματα κρίθηκαν:εξαιρετικά σε 14 (43,7 %), καλά σε 12 (37,5%), ικανο-
ποιητικά σε 4(12,5%) και πτωχά σε 2 περιπτώσεις (6,3%).
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Συμπεράσματα: Η ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση είναι 
μέθοδος εκλογής για την πλειονότητα των καταγμάτων διάφυσης 
μηριαίου οστού. Απαιτείται ανάταξη, προσοχή επιλογής σημεί-
ου εισόδου ήλου και την εισαγωγή περιφερικών κοχλιών. Είναι 
ασφαλής μέθοδος αντιμετώπισης καταγμάτων της διάφυσης του 
μηριαίου, επιτρέπει ταχεία κινητοποίηση και έχει μικρή συχνότητα 
επιπλοκών. 

Medullary nailing of femoral diaphyseal 
fractures - Intraoperative pitfalls

Sarvanis H., Assantis V., Kiparlis D. Chliapas St.

Orthopaedic Department Kozani General Hospital

Abstract
Background: Femoral shaft fractures are often encountered 
in medical practice. The gold standard of their management is 
interlocking medullary nailing.The purpose of this retrospective 
study is the presentation of our experience the highlight of pit-
falls, common mistakes and avoiding of common complications. 

Material and Methods: From January 2010 to December 2018, 
32 patients with equal number of femoral shaft factors were 
admitted in our Institution. Patients’ it’s valid between 24 and 
79 years (mean 55.2 years). They were 19 men (59%) and 13 
women (41%). The fractures were classified after AO/ASIF clas-
sification is type A 19 fractures (59%), 8 fractures as type B and 
5 fractures as type C. The cause of this injuries included traffic 
accidents in 12, 4 fall from heights and 7, fall from self height 
in 5, occupational injuries in 5, fracture through a secondary 
metastatic deposit in 4. Four of these patients were holy trauma 
once while for suffered injury of thoracic wall, four patient had 
fracture in the skull and cervical spine, and into there were tibial 
shaft fractures and fractures of patella in another 2. The pa-
tients were transferred in the fracture table capable for taking 
X-ray views in two planes. At first a flexible guide wire was in-
troduced in the medullary cavity followed by reaming up to 10 to 
12 mm for insertion of an interlocking stainless or titanium nail.

Results: The follow-up it from four to 48 months. The time 
passed up to radiological Union varied from 14 to 29 weeks 
(mean 19 weeks). No nail breakage was noticed, in two cases of 
locking screws were noticed and in another two pseudarthrosis 
it was encountered. Considered shortening was noticed in one 
patient and mall Union in another two. The results were thought 
to be excellent in 14 cases (43.7%), good in 12(37.5%),fair in 
four cases (12.5%) and poor in two cases (6.3%%). Real opera-
tion was undertaken in case of pseudarthrosis.

Όροι ευρετηρίου:

κατάγματα μηριαίας διάφυσης

ενδοασφαλιζόμενη ήλωση

μηχανική αστοχία

ψευδάρθρωση
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Conclusions: Closed and they’re looking medullary nailing is 
nowadays the treatment of choice in most femoral shaft frac-
tures. Prompt and efficient reduction, care for proper point of 
entry and care during the Locking screws insertion out of para-
mount importance for obtaining a good result. The close medul-
lary nailing is a safe method of management of femoral shaft 
fractures, permits early ambulation and weight bearing and 
shows a low rate of complications.

Key words:

femoral shaft fractures

interlocking medullary nailing

mechanical failure

pseudarthrosis
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Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων διάφυσης του 
μηριαίου πέρασε από πολλά στάδια κατά τους δύο 
τελευταίους αιώνες. Η κάκωση που είναι συνηθι-
σμένη επί νέων ατόμων αποτελεί κάκωση υψηλής 
κινητικής ενέργειας και συνδέθηκε πρωταρχικά με 
μεγάλη θνητότητα και νοσηρότητα. Η χρησιμοποί-
ηση νάρθηκα Thomas (1834-1891) με σύστημα 
έλξης εκτός από μέσο άμεσης σχετικής ακινητοποί-
ησης αποτέλεσε και μορφή οριστικής θεραπείαςμε 
ακινητοποίηση του ασθενούς για τουλάχιστον 3 
μήνες και ήταν για πολλά χρόνια θεραπεία εκλογής 
αλλά με υψηλά ποσοστά ψευδάρθρωσης και πώ-
ρωσης σε πλημμελή θέση. Η αναγνώριση της ανά-
γκης της πρώιμης κινητοποίησης αποδίδεται στον 
HenrySmith (SmithH. H. 1855)με χρησιμοποίηση 
υλικών από την κατασκευή τεχνητών μελών ή και 
γύψο (MooneyV et al 1976). Η εισαγωγή πλακών 
οστεοσύνθεσης για την αντιμετώπιση καταγμάτων 
της μηριαίας διάφυσης, αρχικά εμπειρική, εκλογι-
κεύθηκε από την ομάδα AO/ASIFαπό τα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 (MüllerM.E. et al 1979) και 
αποτέλεσε θεραπεία εκλογής για πολλές δεκαετί-
ες. Η επινόηση του άκαμπτουενδομυελικού ήλου 
από τον GerhardKüntscher(KüntscherG. 1947) 
αποτέλεσε επανάσταση στη θεραπευτική των κα-
ταγμάτων της διάφυσης του μηριαίου και παρά την 
πρόοδο στο πεδίο της συμπιεστικής οστεοσύνθε-
σης, τα κατάγματα της διάφυσης παρέμειναν βα-
σίλειο των ενδομυελικών ηλώσεων με εξωτερική 
αρχικά και στη συνέχεια με εσωτερική ασφάλιση 
(KesslerSB et al 1986, WissD. A. 1986). Σκοπός 
της εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας 
κατά την αντιμετώπιση των καταγμάτων της διά-
φυσης του μηριαίου οστού με ενδοασφαλιζόμενη 
ενδομυελική ήλωση, καθώς και τα διεγχειρητικά 
σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Υλικό και μέθοδος 
Κατά τη χρονική περίοδο 2010 - 2018 στηνΟρ-

θοπαιδική Κλινική του Γ.Ν. Κοζάνης αντιμετωπί-
σθηκαν 32 ασθενείς με 32 κατάγματα διάφυσης 
μηριαίου. Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από 
24 - 79 ετών (Μ.Ο 55,2). Επρόκειτο για 19 άνδρες 
(59%) και 13 γυναίκες (41%). Τα κατάγματα ταξι-
νομήθηκαν κατά AO/ASIF ως τύπου Α, 19 κατάγ-
ματα (59%), 8 κατάγματα (25%) ως τύπου Β και 5 
κατάγματα (14%)ως τύπου C (εικόνα 1). 

Εικόνα 1. Η κατά AO/ASIF ταξινόμηση των καταγμάτων της 
διάφυσης του μηριαίου (MullerM.E. et al 1987). 

Στα αίτια των κακώσεων περιλαμβάνονται: τρο-
χαία ατυχήματα σε 12 περιπτώσεις, πτώση από 
ύψος σε 7 περιπτώσεις, πτώση από ίδιο ύψος 5 πε-
ριπτώσεις, σε εργατικό ατύχημα σε 4 περιπτώσεις 
και παθολογικό κάταγμα σε 4 περιπτώσεις. Από 
τους ασθενείς αυτής της σειράς οι 7 ήταν πολυ-
τραυματίες,έφεραν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
οι 5, κάκωση του θωρακικού κύτους οι 4 ασθενείς, 
κατάγματα κεφαλής - αυχένα οι 4 ασθενείς, κάταγ-
μα κνήμης 2 ασθενείς και κάταγμα επιγονατίδας οι 
2 ασθενείς. 

Ο ασθενής τίθοταν σε τράπεζα καταγμάτων με 
δυνατότητα άσκησης έλξης και ταυτόχρονου ακτι-
νολογικού ελέγχου. Εισαγόταν οδηγός και ακο-
λουθούσε διεύρυνση του μηριαίου αυλού μέχρι 10 
12 mm προς εισαγωγή ήλου χάλυβα ή τιτανίου.Ως 
σημείο εισόδου επιλέχθηκε η πλέον αποδεκτή πύλη 
εισόδου το βοθρίο του απιοειδούς που αποτελεί 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-02695-3#author-0-0
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συνέχεια του αυλού του μηριαίου.Η πύλη εισόδου 
στον μείζονα τροχαντήρα οδηγεί σε ραιβοποίηση 
του κεντρικού τμήματος του μηριαίου. Η πύλη επί 
τα εντός του βοθρίου μπορεί να οδηγήσει σε διαυ-
χενικό κάταγμα ή νέκρωση της κεφαλής

Ο οδηγός θα πρέπει να είναι προκυρτωμένος 
για διευκόλυνση της διόδου από το κάταγμα.Ο 
ήλος θα πρέπει να διέρχεται κλειστά δια του κα-
τάγματος, επειδή η διάνοιξη στην περιοχή αυξάνει 
το ποσοστό φλεγμονώδους λοίμωξης ή ψευδάρ-
θρωσης λόγω καταστροφής της περιοστικής αιμά-
τωσης (εικόνα 2).

Εικόνα 2. Περιγραφή των χαρακτηριστικών των εναλλακτι-
κών πυλών εισόδου. 

Ωστόσο, η στατική ενδοασφαλιζόμενη ενδομυ-
ελική ήλωση ως αρχική και οριστική μέθοδος αντι-
μετώπισης σε όλες τις περιπτώσεις. Σε 3 ασθενείς 
με ανοικτό κάταγμα Gustillo ΙI η αρχική αντιμετώπι-
ση έγινε με εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Σε4 ασθενείς με συνοδό περιτροχαντήριο κάταγμα 
η αντιμετώπιση έγινε με long γ-nail). Σε4 ασθενείς 
με παθολογικό κάταγμα. Σε 2 ασθενείς τοκάταγμα 

ήταν διπολικό.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση. 
Χορηγούσαμε ενδοφλέβια αντιβίωση για 5 ημέ-

ρες. Η αντιπηκτική αγωγή με ΗΧΜΒ για 30-45 ημέ-
ρες. Γινόταν άμεση κινητοποίηση των ασθενών. Η 
βάδιση με βακτηρίες συνεχιζόταν για 12 εβδομά-
δες. Επιτρεπόταν μερική φόρτιση 30% του βάρους 
του σώματος από την 6

η

 εβδομάδα ενώ περαιτέρω 
φόρτιση με βάση τον ακτινολογικό έλεγχο. Διε-
νεργούσαμε ακτινολογικό έλεγχο μετά 4-8-12-16 
εβδομάδες περεταίρω επίκαθυστερημένης πώρω-
σης. 

Αποτελέσματα
Η παρακολούθηση των ασθενών κυμάνθηκε 

από 4 - 48 μήνες. Ο χρόνος μέχρι την ακτινολογική 
πώρωση κυμάνθηκε από 14 - 29 εβδομάδες (Μ. Ο. 
19 εβδομάδες). 

Παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Δεν παρατηρήθηκε μηχανική αποτυχία (θραύση) 
του ήλου.

Παρατηρήθηκε θραύση βιδών σε 2 ασθενείς.

Παρατηρήθηκε ψευδάρθρωση σε 2 ασθενείς, 
λόγος για το οποίο αναλήφθηκε επανεγχείρηση.

Παρατηρήθηκε βράχυνση σε 1 ασθενή.

Παρατηρήθηκε πώρωση σε πλημμελή θέση 
(ραιβότητα-βλαισότητα) σε 2 ασθενείς.

Παρατηρήθηκε καθυστερημένη πώρωση σε 7 
ασθενείς, λόγος για τον οποίο έγινε δυναμοποίηση 
σε 4 ασθενείς. Δεν παρατηρήσαμε καμία επιπολής 
ή εν τω βάθειφλεγμονώδη λοίμωξηόπως και κα-
μίαφλεβοθρόμβωση. Παρατηρήθηκε κλινική έκδη-
λη πνευμονική θρομβοεμβολή σε 2 ασθενείς.Πα-
ρατηρήθηκε λιπώδης εμβολή με κλινικά κριτήρια 
σε 1 ασθενή. Παρατηρήσαμε πάρεση περονιαίου 
νεύρου σε 2 ασθενείς λόγω άσκησης παρατετα-
μένης έλξης. Συνολικά τα αποτελέσματα κρίθηκαν 
ως ακολούθως:εξαιρετικά σε 14 περιπτώσεις (43,7 
%), καλά σε 12 περιπτώσεις (37,5%), ικανοποιητι-
κά σε 4περιπτώσεις (12,5%) και πτωχά σε 2 περι-
πτώσεις (6,3%).
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Εικόνα 4. Ιστόγραμμα που απεικονίζει τις σχετικές συχνότη-
τες των επιμέρους αποτελεσμάτων. 

Συζήτηση - πιθανά σφάλματα 
Είναι απαραίτητος ο ακτινοσκοπικός έλεγχος στην 

περιοχή του κατάγματος δεδομένου του ότι πρέπει 
να υπάρχει επιβεβαίωση της διόδου του οδηγού μέ-
χρι και την περιοχή των μηριαίων κονδύλων. Είναι 
απαραίτητη η επιβεβαίωση της επικεντρωμένης θέ-
σης του οδηγού. Η έκκεντρη θέση του οδηγού μπο-
ρεί να οδηγήσεισε διαταραχή του άξονα (βλαισότητα 
- ραιβότητα, πρόσθια - οπίσθια γωνίωση. Στον οδη-
γό προσαρμόζονται εύκαμπτα γλύφανα με διάμετρο 
του ήλου που θα πρέπει να είναι κατά 1,5 mm μικρό-
τερη της διαμέτρου του τελευταίου γλυφάνου. Συνή-
θως χρησιμοποιείται ήλος διαμέτρου 11 - 13 mm. 

Πρέπει να γίνεται διεύρυνση του αυλού ή όχι; 
Μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη εργασία σε μεγάλο 
αριθμό ασθενών έδειξε ότι ο γλυφανισμός υπερέ-
χει ελαφρώς σε κλειστά κατάγματα (μικρότερος 
αριθμός ασθενών χρειάστηκαν δυναμοποίηση ή 
παρουσίασαν αυτο-δυναμοποίηση λόγω θραύσης 
των περιφερικών βιδών), ενώ δεν υπάρχει δια-
φορά σε ανοικτά κατάγματα (TahirM et al 2021, 
GhouriSyedImran et al 2020). Στους μηχανισμούς 
μηχανικής αστοχίας των ήλων συμβάλλουν πολλοί 
παράγοντες:Η συγκέντρωση τάσεων γύρω από τις 
οπές του ήλου αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Η 
καταπόνηση - «τραυματισμός» ήλου (τιτάνιο) απο-
τελεί λόγο τοπικής εξασθένισης. Η παρουσία οπών 
πλησίον του κατάγματος, η μεγάλη φόρτιση των 
περάτων και το σχετικό μέγεθος κοχλιών και οπών, 
όπως και το υλικό, η διάμετρος και ο τύπος του 
σπειρώματος των κοχλιών συμβάλλουν σε φαινό-

μενα αστοχίας. Πιο συχνά παρατηρείται θραύση 
των κοχλιών (5% - 50 %) και σπανιότερα του ίδιου 
του ήλου (5%) (εικόνα 2). 

Εικόνα 3. Καμπτική πλαστική παραμόρφωση του ήλου. Ο 
ρόλος του τρίτου τεμαχίου (YangS et al 2022). 

Η αύξηση των μηχανικών ιδιοτήτων του ήλου 
επιτυγχάνεται με ήλους μεγάλης διαμέτρου, λόγος 
τον οποίο εξυπηρετεί η προηγούμενη της εισαγω-
γής του ήλου διεύρυνση του μυελώδους αυλού. Η 
χρησιμοποίηση επιμηκέστερων ήλων, οι μακρύτε-
ροι κοχλίες και η αποφυγή φόρτισης αποτελούν 
παράγοντες αποφυγής της αστοχίας των υλικών.

Αν το κάτω άκρο του ήλου βρίσκεται πιο περι-
φερικά του άνω πόλου της επιγονατίδας (κατάγ-
ματα κάτω άκρου μηριαίου), οι περιφερικές βίδες 
μπορεί να προκαλέσουν θυλακίτιδα και επώδυ-
νη δυσκαμψία. Αυτό δεν συμβαίνει με την εφαρ-
μογή ανάστροφης ενδομυελικής ήλωσης. Αν το 
κάτω άκρο του ήλου βρίσκεται πιο κεντρικά του 
άνω πόλου της επιγονατίδας μπορεί να προκλη-
θεί αστάθεια και πώρωση σε πλημμελή θέση (ει-
κόνα 4) ψευδάρθρωση, κυρίως σε κατάγματα του 
κάτωτριτημορίου. Γενικά το κάτω άκρο του ήλου 
θα πρέπει να απέχειαπό την εστία του κατάγματος 
τουλάχιστον 3 φορές κατά μήκος της διαμέτρου 
του αυλού στην εστία του κατάγματος. 
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Εικόνα 4. Αστοχία της ήλωσης επί υψηλής θέσης του ήλου. 

Αν το άνω άκρο του ήλου εξέχει από την πύλη 
εισόδου, δημιουργεί ενοχλήσεις και έκτοπη οστεο-
ποίηση. Αν το άνω πέρας είναι εμβυθισμένο, δυσχε-
ραίνεται η αφαίρεση του ήλου. Όταν οι κεντρικές 
είναι βίδες μεγαλύτερες του κανονικού προκαλούν 
ενοχλήματα και αφαιρούνται μετά την πώρωση 
του κατάγματος. Οι μικρότερες του κανονικού βί-
δες μπορεί να ολισθήσουν προς τα πίσω και να 
προκαλέσουν αστάθεια εάν αυτό συμβεί πριν από 
την πώρωσητου κατάγματος (αναθεώρηση βιδών) 
(εικόνα 5). 

Εικόνα 5. Προβλήματα από την προβολή του ήλου εκτός 
του μηριαίου οστού και από την προς τα πίσω ολίσθηση των 

κοχλιών. 

Η διέλευση της κεντρικής βίδας διά του αυχένα 
του μηριαίου, μπορεί να προκαλέσει διαυχενικό κά-
ταγμα (εικόνα 6). Προ της τοποθέτησης των περι-
φερικών βιδών θα πρέπει να ελέγχεται η εστία του 
κατάγματος για διόρθωση τυχόν διάστασης πράγ-
μα που οδηγεί σε αυξημένο ποσοστό ψευδάρθρω-
σης, βράχυνσης και στροφής. 

Εικόνα 6. Η διέλευση της κεντρική βίδας διά του αυχένα του 
μηριαίου, μπορεί να προκαλέσει διαυχενικό κάταγμα

Περιφερικές βίδες εκτός οπής μπορεί να προ-
καλέσουν αστάθεια με πώρωση σε πλημμελή θέση 
(εικόνα 7). Περιφερικές βίδες μικρότερες ή μεγα-
λύτερες του κανονικού προκαλούν τα ίδια προβλή-
ματα όπως και οι κεντρικές.

Εικόνα 7. Κοχλίες εκτός των οπών ασφάλισης. 
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Η προηγουμένη διεύρυνση του μυελώδους αυ-
λού με γλυφανισμόπαρόλο που καταστρέφει την 
ενδοοστική κυκλοφορία δεν αυξάνει την εμφάνιση 
φλεγμονής, επειδή η αιμάτωση αντιρροπείται από 
την αντιδραστική αύξηση της περιοστικής και εξω-
οστικής αιμάτωσης (προϋπόθεση η καλή αιμάτωση 
των παρακείμενων μυϊκών μαζών. Εάν εκδηλω-
θεί φλεγμονή μετά την πώρωση του κατάγματος, 
αφαιρείται ο ήλος , τοποθετείται σύστημα ροής-
πλύσης και χορηγείται αντιβίωση βάση αντιβιο-
γράμματος. Εάν η λοιμώδης φλεγμονή εκδηλωθεί 
προ της πώρωσης, αφαιρείται ο ήλος και τοποθε-
τείται συσκευήε ξωτερικής οστεοσύνθεσης. 

Η πώρωση σε πλημμελή θέση αντιμετωπίζεται 
με διορθωτική οστεοτομία. Η εμφάνιση ψευδάρ-
θρωσηςσχετίζεται με την γενικότερη κατάσταση 
του οργανισμού αλλάκαι το κάπνισμα. Η τοποθέ-
τηση μόνο μίας περιφερικής βίδας σε συντριπτικά 
κατάγματα, η πρόωρη φόρτιση, η παχυσαρκία και 
η οστεοπόρωση μπορεί να οδηγήσουν σε θραύση 
της βίδας, αστάθεια και ψευδάρθρωση. Ο γλυφα-
νισμός δεν επηρεάζει την εμφάνιση ψευδάρθρω-
σης, αντιθέτως τα προϊόντα του γλυφανισμού προ-
άγουν πολλαπλώς την πώρωση του κατάγματος 
(εικόνα 8).

Εικόνα 8. Πώρρωση σε θεση βλαισότητας. 

Συμπεράσματα
Η ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση είναι 

μέθοδος εκλογής για την πλειονότητα των καταγ-
μάτων της διάφυσης του μηριαίου οστού. Απαιτεί-
ται καλή ανάταξη όλων των κρίσιμων τεμαχίων, 
προσοχή κατά την επιλογή του σημείου εισόδου 
του ήλου και εισαγωγή περιφερικών κοχλιών. Είναι 
ασφαλής μέθοδος αντιμετώπισης καταγμάτων της 
διάφυσης του μηριαίου. Επιτρέπει άμεση κινητο-
ποίηση των αρθρώσεων και σχετικά πρώιμη φόρ-
τιση. Με την ενδοασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλω-
ση περιορίζεται ο χρόνος νοσηλείας, επιτρέπεται η 
ταχεία πώρωση του κατάγματος και παρατηρείται 
σχετικά μικρή συχνότητα επιπλοκών.
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Περίληψη
Εισαγωγή: Η ταυτόχρονη εντόπιση εγκαύματος και μεγάλων κα-
ταγμάτων είναι η κατάσταση εκείνη που προσδιορίζεται ως έγκαυ-
μα του δέρματος υπερκείμενο της e εστία ενός κατάγματος, εκ-
προσωπεί ένα σοβαρό υποσύνολο κακώσεων στην ορθοπεδική 
- τραυματολογία. Η βιβλιογραφία που επιφυλάσσεται για αυτές 
τις σπάνιες κακώσεις δεν είναι απολύτως περιεκτική. Πρόσφατες 
σχετικές μελέτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εγείρουν 
αμφιβολίες για την ασφάλεια της χειρουργικής σταθεροποίησης 
σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κάποια 
μελέτη που να θέτει κατευθυντήριες γραμμές- οδηγίες και να προ-
βαίνει σε αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών 
μεθόδων σε εγκαύματα με κακώσεις που περιέχουν κατάγματα με 
αντικειμενικό έλεγχο αξιοπιστίας των ενεργειών. Σκοπός αυτής της 
μελέτης είναι να συγκρίνει τα κλινικά χαρακτηριστικά, τους τύπους 
τον κακώσεων και τη συχνότητα των επιπλοκών σε μείζονα εγκαύ-
ματα που εντοπίζονται ταυτόχρονα με τύπους καταγμάτων στην 
ίδια περιοχή σε σχέση με αυτά χωρίς ταυτόχρονη παρουσία επιχω-
ρίου εγκαύματος. 

Μέθοδοι: Πρόκειται για μία αναδρομική ανασκόπηση των δεδο-
μένων από εγκαύματα του δέρματος με υποκείμενα κατάγματα 
που αναλήφθηκε μεταξύ του Ιανουαρίου του 1986 και του Δεκεμ-
βρίου του 2015 σε τριτοβάθμιο κέντρο αντιμετώπισης κακώσεων. 
Τα αποτελέσματα προσεγγίστηκαν με δημογραφικά κριτήρια, με τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά των κακώσεων και τη συχνότητα των 
επιπλοκών. Οι ορθοπαιδικές λοιμώξεις ορίζονται ως βαριές υπο-
δορίτιδες- κυτταρίτιδες- τραυματικές θρομβοφλεβίτιδες και υπο-
λειμματικές οστεομυελίτιδες. 

Ταυτόχρονη εντόπιση 
εγκαύματος καταγμάτων 

 σε μείζονες τραυματισμούς: 
 35 έτη εμπειρίας

Ιτσιόπουλος Ηρακλής1, Γιανναράκης Αλέξανδρος2, Τσίτουρας Δημοσθένης1, 
Μπισχινιώτης Ιωάννης1,2

1Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, Πολύγυρος
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Αποτελέσματα: Από τους 40 ασθενείς που ταυτοποιήθηκαν, 21 
άτομα υπέστησαν κακώσεις με ταυτόχρονη εντόπιση εγκαύματος 
και μειζόνων καταγμάτων. Οι ασθενείς με κακώσεις αυτού του τύ-
που ήταν χαρακτηρισμένοι ως βαριά πάσχοντες με εξάντληση με-
γάλο ποσού κινητικής ή/και θερμικής ενέργειας, χαρακτηρίζονται 
από μακρότερο χρόνο νοσηλείας και δεικνύουν αυξημένη μετα-
τραυματική νοσηρότητα. Οι ασθενείς με ταυτόχρονη εντόπιση κα-
κώσεων (θερμικών/ηλεκτρικών και μηχανικών) αυτού του τύπου 
έδειξαν τάση μεγαλύτερης αντικειμενικής βαρύτητας, υψηλότερα 
ποσοστά επιφανειακής κάλυψης του δέρματος από το έγκαυμα, 
μακρότερη νοσοκομειακή νοσηλεία και μεγαλύτερη συχνότητα 
ορθοπαιδικών επιπλοκών. Ως ορθοπαιδικές λοιμώξεις ορίστηκαν 
ορθοπαιδικές ως οι λοιμώξεις στο σημείο των κακώσεων

Συμπέρασμα: Η βαρύτητα της κάκωσης είναι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας κατά την αποτίμηση των κινδύνων εμφάνισης ορθο-
παιδικών λοιμώξεων. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των 
σπάνιων μεν αλλά σημαντικών κακώσεων. 

Simultaneous burn and fracture injuries in 
major trauma: a 35-year experience

Itsiopoulos H., Yannarakis A., Tsitouras D.,  
Bischiniots I. St. 

AHEPA Hospital Thessaloniki,  
Khalkidiki General Hospital, Greece

Abstract
Introduction: Collocated burn and fracture injuries, defined as a 
burn overlying the site of a fracture, represent a serious subset 
of major burns and trauma. The literature pertaining to these 
rare injuries is inconclusive. Recent studies cast doubt on the 
safety of operative fixation in this population. No study to date 
has examined outcomes of collocated burn and fracture injuries 
compared with control. The aim of this study was to compare 
characteristics, injury patterns and complication rates in ma-
jor burns and fracture patients with a collocated injury to those 
without.

Methods: A retrospective chart review of all consecutive pa-
tients with dermal burns and major fractures were undertaken 
between January 2005 and December 2015 at a tertiary refer-
ral trauma hospital. Outcomes assessed included demograph-
ics, injury characteristics and complications, including infection. 
Orthopaedic infection was defined as orthopaedic surgical site 
infection or osteomyelitis.
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Results: Of the 40 patients identified, 21 subjects sustained col-
located injuries. Patients with collocated injuries demonstrated 
a trend towards higher injury severity, higher percentage of total 
body surface area affected, longer length of stay and greater 
overall and orthopaedic complication rate. Significant predictors 
of orthopaedic infection were related to injury severity rather 
than collocation or operative management.

Conclusion: There are differences in the characteristics and 
complication rates between collocated and non-collocated burn 
and fracture injuries. Collocated injuries tend to result from 
greater energy mechanisms, undergo longer inpatient stays and 
demonstrate increased morbidity. Injury severity appears to be 
the most important factor in determining postoperative ortho-
paedic infection. These characteristics must be considered when 
managing these rare but significant injuries.

Key words:

Fracture

Burn

Trauma

Infection

Collocated Injury
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Εισαγωγή 
Οι συνδυασμένες κακώσεις που περιλαμβάνουν 

ταυτόχρονη παρουσία καταγμάτων και εγκαυμά-
των ενώ είναι σπάνιες, μπορώ να αποβούν κατα-
στροφικές και συμποσούνται στο 0,4- 5,8% όλων 
των κακώσεων [Rosenkranz KM και Sheridan R 
2002, Wong L και συν 1989, Brandt CP και συν 
2002, Al Qahtani SM και συν 2014, Varghese TK 
και συν 2003]. Κατά την ειρηνική περίοδο και με-
ταξύ των πολιτών, υπάρχουν κακώσεις που σχετί-
ζονται από εξάντληση ενέργειας από μηχανισμούς 
υψηλής κινητικής ενέργειας, όπως είναι τα τροχαία 
ατυχήματα, εκρήξεις, πτώσεις που σχετίζονται με 
ηλεκτρικές κακώσεις, εγκληματικές επιθέσεις, μεί-
ζονες συγκρούσεις περιλαμβανομένων και των 
τρομοκρατικών επιθέσεων ή φυσικές καταστρο-
φές [Varghese TK και συν 2003, Al Qahtani SM 
και συν 2014]. Οι ασθενείς που υφίστανται αυτές 
τις συνδυασμένες κακώσεις, επιδεικνύουν μεγάλες 
συχνότητες λοιμώξεων, παρατεταμένα χρονικά δι-
αστήματα φιλοξενίας σε νοσοκομειακά τμήματα, 
αυξημένη θνητότητα ακόμη και όταν σταθμίζο-
νται για μεγάλο ποσοστό επιφάνεια συμμετοχής 
ολόκληρου του σώματος όταν συγκρίνονται με 
ταυτόσημες παρόμοιες κακώσεις χωρίς παρου-
σία υπερκείμενου εγκαύματος [Hawkins A και συν 
2005, Chachtaw WT και συν 1979]. Ως εκ τού-
του απαιτείται μία λεπτομερής κατανόηση των θε-
ραπευτικών στρατηγικών και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων κατά την αντιμετώπιση αυτών των 
ασθενών. Τα κατάγματα έχουν την τάση να είναι 
πιο συνηθισμένα σε κακώσεις που δεν περιλαμ-
βάνουν κατάγματα σε αυτήν τη μελέτη. Ένα υπο-
σύνολο ασθενών εμφανίζουν κατάγματα, επί των 
οποίων υπέρκεινται εγκαύματα ως «συν-εντοπιζό-
μενες κακώσεις [Rosenkranz KM και Sheridan R 
2002, Wong L και συν 1989, Brandt CP και συν 
2002, Varghese TK και συν 2003]. Από ιστορική 
άποψη, η ύπαρξη καταγμάτων σε συνθήκες εγκαύ-
ματος θεωρήθηκαν κακώσεις δευτερεύουσας ση-
μασίας, με σαφή προτεραιότητα της αντιμετώπισης 
του εγκαύματος και στη συνέχεια την αντιμετώπι-
ση του κατάγματος με κατάληξη την καθυστέρηση 
της σταθεροποίησης [Chahtaw WT και συν 1979, 
Saffle και συν 1983]. Οι Dowling και συν πήγαν 
ακόμη παραπέρα και θεώρησαν ότι η ύπαρξη του 
εγκαύματος αποτελεί σαφή ένδειξη για σταθερο-
ποίηση του κατάγματος [Dowling JA και συν 1968].

Υπάρχει σιγή στη σχετική βιβλιογραφία αναφο-
ρικά προς την έρευνα που αφορά σε συνύπαρξη 
εγκαύματος και μειζόνων καταγμάτων και λίγες 
είναι οι μελέτες όπου διεξάγονται κατανοητές ανα-
φορές σε ότι αφορά σε ενσκήπτουσες λοιμώξεις 
δεδομένης της συχνής επικοινωνίας του εγκαύμα-
τος και τις εστίες του κατάγματος (πίνακας 1) [Klein 
L και συν 2008, Yan S και συν 2015, Bradshaw L 
και συν 2015]. Αυτές οι μελέτες περιορίζονται σε 
μικρές σειρές περιπτώσεων δεδομένης της σπανι-
ότητας αυτών των κακώσεων. Δεν υπάρχει μελέτη 
που να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των κακώσεων 
με έγκαυμα και των αντίστοιχων χωρίς έγκαυμα. 

Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι οι ασθενείς με 
ταυτόχρονη παρουσία και των δύο καταστάσεων 
θα μπορούσαν να εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
ορθοπαιδικών και μη επιπλοκών, κατά τη σύγκριση 
παρακλήσεων χαρακτήρα κακώσεων. Έτσι, ο σκο-
πός αυτής της εργασίας κατέστη η σύγκριση παρα-
γόντων κινδύνου, επιμεριστικά προς τους τύπους 
κακώσεις και της συχνότητας των επιπλοκών σε 
αντίστοιχους ασθενείς.

Υλικό και μέθοδος. 
Αυτή η μελέτη διεξήχθη σε ένα τριτοβάθμιο 

κέντρο επιπέδου 1 αντιμετώπισης κακώσεων, το 
οποίο παρέχει ιατρικές υπηρεσίες 2,8 εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων. Διεξήχθη μία αναδρομική μελέτη 
μιας χρονικής περιόδου πάνω από 35 έτη από τον 
Ιανουάριο 1986 έως το Δεκέμβριο του 2015. Οι 
ασθενείς ταυτοποιήθηκαν με βάση τους κωδικούς 
των παθήσεων διαμέσου τόσο των ιατρικών ιστο-
ρικών του τηρούνται από το νοσοκομείο και την 
καταγραφή του στο αρχείο εγκαυμάτων και περι-
λήφθηκαν στη μελέτη δεν παρουσίασαν έγκαυμα 
και μείζον κάταγμα στην ίδια φάση.

Ως έγκαυμα εννοείται η θερμική κάκωση ολικού 
ή μερικού πάχους που είναι ισοδύναμα από έγκαυμα 
βαθμού 2ου, 3ου και 4ου βαθμού. Ως μείζον κάταγμα 
προσδιορίζεται ένα κάταγμα μακρού οστού ή κάταγ-
μα που επηρεάζει τη στήριξη του βάρους του σώμα-
τος. Ως συνυπάρχουσες οι δύο καταστάσεις ορίζο-
νταν ως συνύπαρξη στην ίδια περιοχή εγκαύματος 
υπερκειμένου ενός κατάγματος [Dossett AB και συν 
1991, Bradshaw L και συν 2015]. Αυτοί οι ορισμοί 
ήταν συμβατοί με προηγούμενους ορισμούς στη 
σχετική με τις κακώσεις, θερμικές ή μηχανικές στην 
αντίστοιχη βιβλιογραφία [Dossett AB και συν 1991, 
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Bradshaw L και συν 2015, Pencle FJ και Waseem M 
2020, Dunne JA και Rawlins JM 1989].

Οι ασθενείς διακρίθηκαν σε εκείνους με συν- 
εντοπιζόμενες κακώσεις και σε εκείνους χωρίς. Τα 
αποτελέσματα προσεγγίστηκαν με δημογραφικά 
δεδομένα, με τα χαρακτηριστικά της κάκωσης και 
συστηματικές παραμέτρους όπως ο χρόνος παρα-
μονής σε νοσοκομειακή νοσηλεία, η εμφάνιση ορ-
θοπαιδικών λοιμώξεων ενώ η μείωση σε ορθοπαι-
δικές λοιμώξεις εκφράστηκαν ως ψευδαρθρώσεις, 
πώρωση σε πλημμελή, ακρωτηριασμούς και μη 
ορθοπεδικές λοιμώξεις όπως φλεβική θρομβοεμ-
βολή, ουρολοιμώξεις και λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού. Καθώς η ορθοπαιδική λοίμωξη ορίστηκε 
ως μία μετεγχειρητική ορθοπεδική λοίμωξη στο 
σημείο της επέμβασης που γειτνιάζει με ένα μό-
σχευμα ή εν τω βάθει λοίμωξη δηλαδή οστεομυε-
λίτιδα. Ως εγχειρητική αντιμετώπιση του εγκαύμα-
τος αναφέρεται κάθε επέμβαση που περιλαμβάνει 
χειρουργικό καθαρισμό, μεταφορά μοσχευμάτων, 
η μετακίνηση κρημνών και βέβαια αποκλείονται οι 
απλές αλλαγές και επιδέσεις. Δύο ερευνητές ανε-
ξάρτητα ο ένας από τον άλλον μελέτησαν τα φύλ-
λα νοσηλείας και κατέληξαν σε συμφωνία μετά 
από οποιαδήποτε διαφωνία είχε εφαρμοστεί Όσον 
αφορά στη συμμετοχή στη μελέτη περιπτώσεων ή 
στον αποκλεισμό τους. 

Όλες οι αναλύσεις διενεργήθηκαν με το λογισμι-
κό spss ver. 24 περιλάμβαναν τη δοκιμασία χ2 για 
κατηγορικού χαρακτήρα μεταβλητές και την ανά-
λυση της διασποράς για τις συνεχείς μεταβλητές. Η 
προσπέλαση σε αναλύθηκαν για κάθε ενδεχόμενη 
ταυτόχρονη εντόπιση καταγμάτων και εγκαυμάτων 
καθώς και για την ανάλυση των προγνωστικών πα-
ραγόντων των ορθοπαιδικών λοιμώξεων.

Αποτελέσματα 
Ένα σύνολο 85 φύλλων νοσηλείας ταυτοποιή-

θηκαν κατά τη διάρκεια 10 ετών που αφορούσε 
στο χρόνο και στη μελέτη των υπό εξέταση περι-
πτώσεων. Από τους ασθενείς οι 27 αποκλείστηκαν 
λόγω διπλής εγγραφής ενώ οι 15 έφεραν εγκαύ-
ματα που ήταν πιο επιφανειακά και ένας ασθενής 
έφερε ένα όχι μείζον κάταγμα. Έτσι παρέμειναν 
προς ανάλυση 40 ασθενείς. Από αυτούς, ένα υπο-
σύνολο 21 ατόμων υπέστη συν- εντοπίζω μένω 
έγκαυμα και μείζον κάταγμα. Οι ηλικίες των ασθε-
νών κυμάνθηκαν από 14 έως 88 έτη (κατά μέσο 

όρο 37,2) και σε εκείνα τα άτομα με συνύπαρξη 
των δύο τύπων κακώσεων είχαν την τάση να έχουν 
μεγαλύτερες ηλικίες. (πίνακας 1).

Κάκωση 
Οι ασθενείς με συν- εντόπιση κακώσεων επέδει-

ξαν μεγαλύτερα ISS 31,8 έναντι 21,5 και μεγαλύ-
τερη συνολική επιφανειακή κάλυψη του σώματος 
από το έγκαυμα 9 Total Body Surface Area 20,8 
% έναντι 14,5 %), πράγμα που θεωρήθηκε ενδει-
κτικό δράσης μηχανισμών υψηλότερης ενέργειας 
(πίνακας 1). Παρόμοιες συχνότητες απαιτήσεις 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση κατά την εισαγωγή 
παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων. Οι ασθε-
νείς με συν-εντόπιση κατάγματος και εγκαύματος 
χρειάστηκαν δύο φορές περισσότερο μετάγγιση αί-
ματος (δέκα ασθενείς) σε σχέση προς τους άλλους 
(πέντε ασθενείς). Οι έξι από τους ασθενείς είχαν 
περιμετρικά εγκαύματα υπερκείμενα καταγμάτων, 
πράγμα το οποίο επέβαλε την αφαίρεση εσχαρών, 
σε σχέση προς εκείνους χωρίς συν-εντόπιση κακώ-
σεων. Παρατηρήθηκε μία μεγαλύτερη συχνότητα 
καταγμάτων σε ασθενείς χωρίς εγκαύματα (2,4 
έναντι 2,0). Ωστόσο, ο αριθμός των ασθενών που 
χρειάστηκαν χειρουργική αντιμετώπιση του κατάγ-
ματος και χειρουργική αντιμετώπιση του εγκαύμα-
τος ήταν παρόμοιος μεταξύ των δύο ομάδων. Η 
πιο συνηθισμένη περιοχή συνύπαρξης κατάγματος 
και εγκαύματος ήταν τα άνω άκρα [Klein GL και 
Varghese TK 2015]. Στην ομάδα χωρίς συνύπαρξη 
εγκαύματος και κατάγματος αν και τα άνω άκρα 
προσβάλλονταν συχνότερα [Dunne JA 2014], η 
αναλογία κακώσεων των κάτω άκρων [Yan και συν 
2015] και του κορμού ήταν μεγαλύτερη [Perdue 
GF και Hunt JL 1989]. Ωστόσο, δεν έφτασαν οι δι-
αφορές αυτές στο επίπεδο της στατιστικής σημα-
ντικότητας.

Δεδομένα νοσοκομειακής 
νοσηλείας 

Οι ασθενείς με συν- εντόπιση κακώσεων παρέ-
μειναν σε νοσοκομειακή νοσηλεία κατά 1,5 φορές 
περισσότερο (56,4 ημέρες έναντι 25,4 ημέρες) και 
ήταν πιο πιθανό να εισαχθούν σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές δεν βρέθη-
καν να έχουν στατιστική σημαντικότητα (πίνακας 
1). Η αναλογία των ασθενών με τουλάχιστον μία 
μη προγραμματισμένη επανεισαγωγή στο νοσοκο-
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μείο ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων όπως 
ήταν και η αναλογία των ασθενών που κατευθύν-
θηκαν σε τμήματα αποκατάστασης.

Επιπλοκές
Η ομάδα των ασθενών με συν-εντόπιση κακώ-

σεων βίωσε τη μικρότερη συχνότητα επιπλοκών 
σε σχέση με εκείνους με μη συν-εντόπιση αλλά 
παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συχνότητα ορθοπαιδι-
κών επιπλοκών (57% έναντι 26,5% %) (πίνακας 2). 
Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές κατά τις πρώιμες φά-
σεις, με αυτή την ομάδα να επιδεικνύει αυξημένη 
συχνότητα ακρωτηριασμών και φασιοτομών. Ωστό-
σο, αυτή η σχέση δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά 
σημαντική. Δεν υπήρχε διαφορά στη συχνότητα 
των επιπλοκών όπως ψευδάρθρωση ή πώρωση 
σε πλημμελή θέση. Η φλεβική θρομβοεμβολή ως 
επιπλοκή παρατηρήθηκε με μεγαλύτερη συχνότητα 
στην ομάδα όπου δεν υπήρχε ταυτόχρονη εντόπι-
ση των υπό συζήτηση κακώσεων. 

Οι μετεγχειρητικές λοιμώξεις παρατηρήθηκαν 
σε 10 ασθενείς, με μία συνολική συχνότητα λοιμώ-
ξεων ορθοπαιδικών ή μετεγκαυματικών της τάξης 
του 25% (10/ 80). Η ομάδα με συνεντοπισμένες 
κακώσεις παρουσίασε δύο ορθοπαιδικές λοιμώξεις 
κατά το σημείο της επέμβασης (λοίμωξη στο ση-
μείο εισόδου ενδομυελικού ήλου μηριαίου και των 
υλικών οστεοσύνθεσης κατάγματος πρωταθλητής 
αντίστοιχα και λοιμώξεις στην περιοχή του εγκαύ-
ματος). Αυτό κατέληξε σε μία συνολική συχνότητα 
λοιμώξεων 14% και μία συχνότητα ορθοπαιδικών 
λοιμώξεων 10% σε ασθενείς με εγκαύματα υπερ-
κείμενα καταγμάτων. Η άλλη λοίμωξη σε αυτή 
την ομάδα ήταν η περίπτωση οστεομυελίτιδας σε 
ασθενή με πολλαπλά κατάγματα μετά από έκρηξη 
αυτοκινήτου που συνέχιζε με την ανάπτυξη ψευ-
δάρθρωσης του βραχιονίου. Αυτή κατέληξε σε μία 
συνολική συχνότητα λοιμώξεων 56% με 5% ορθο-
παιδικές λοιμώξεις (πίνακας 3). 

Πίνακας 1. Δημογραφικοί παράγοντες, χαρακτηριστικά κάκωσης αποτελέσματα συν-εντοπιζόμενων και μη κακώσεων.
Factor Totals Συν-εντοπιζόμενες 

n, {%}
Μη- συν-εντοπιζόμενες

n, (%)
p-value

Δημογραφικά
Ασθενείς(n) 40 21 (52.5) 19 (47.5)
Ηλικία (Μ.Ο. έτη) 37 41 33 0.120
Άνδρες {%) 
Χαρακτηριστικά κακώσεων

30 16 14 0.855

Μηχανισμός (n): 0.904
Μηχανοκίνητα οχήματα 9 (22,5) 6 (27.3) 3 (16.7)
Μηχανοκίνητα δίκυκλα 10 (25) 5 (22.7) 5 (27,8)
Φλόγες - έκρηξη 7 (17,5) 3 (13.6) 4 (22.2)
Παράσυρση 6 {15) 3 {13.6} 3 (16.7)
Πτώση από ύψος 3.C7.5) 1 (4.5) 2(11.1)
Άλλοι 5 (12.5) 3 Q3.6S 2(11.1)

Ασθενείς που χρειάστηκαν διασωλήνωση 15 (37,5) 7 (33.3) 8(42.1) 0.567
Μέσο ISS 28 30.1 24,3 0.447
TBSA εγκαυματική επιφάνεια (8.32} (20.8) (14.5) 0.056
Ασθενείς με περιμετρικά εγκαύματα και εσχαρεκτομή 7 (17.5) 6 (28.6) 1 (53) 0.053
Κατάγματα;

Μέση 2,12 2.0 2.4 0.602
Ολικήl 87 42 45
Χειρουργική αντιμετώπιση 22 (55) 11 (50,0) 11 (61.1) 0.726

Χειρουργική αντιμετώπιση εγκαυμάτων3 34 (85) 19 (86.4) 15(83.3) 0.308
Νοσοκομειακά αποτελέσματα
Μέσος χρόνος παραμονής
(μέρες) 

33.3 17
(42.5)

36.4 10
(47.6)

25.3 7
(38.9)

0.797 
0.491

Χρόνος παραμονής ΜΕΘ (μέρες) 6.2 5,7 6,7 0.789
Εξιτήριο προς μονάδα αποκατάστασης 16 (40) 8 (36.4) 8 (44.4) 0.796
Ασθενείς με 1+ με μη προγραμματισμένη 
επανεισαγωγή

10 (25) 4 (22.7) 6 (33.3) 0.361

a Π.χ., χειρουργικός καθαρισμός στα Ιατρεία ή σε ΜΕΘ; ISS, injury severity score; TBSA, total body surface area
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Στην υποομάδα των ορθοπαιδικών λοιμώξεων 
(μία περίπτωση οστεομυελίτιδας, 2 περιπτώσεις 
ορθοπαιδικών λοιμώξεων στο σημείο της ορθοπε-
δικής επέμβασης) δεν υπήρχε στατιστικά σημαντι-
κή σχέση μεταξύ δημογραφικών παραγόντων και 
επιπλοκών (πίνακας 4). Όλοι οι ασθενείς που υπέ-
στησαν ορθοπαιδικές λοιμώξεις είχαν μεγαλύτερη 
βαρύτητα κακώσεων (ISS 64,67 έναντι 24.12 μέσο 
αριθμό καταγμάτων 4,3 έναντι 2,0) και υψηλότε-
ρο βαθμό επιφανειακής συμμετοχής στο έγκαυμα 
TBSA 31,67% έναντι 15.15%. Όλες και οι τρεις 
ορθοπαιδικές λοιμώξεις απαίτησαν ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση και το 66% χρειάστηκαν αφαίρε-
ση σχαρών περιμετρικά (p< 0,05). Η ορθοπαιδική 
αντιμετώπιση των καταγμάτων ή των εγκαυμάτων 
δεν επηρέασαν σημαντικά τον κίνδυνο ορθοπαιδι-
κής λοιμώξεις σε αυτήν την ομάδα μελέτης. 

Μία ανάλυση των υποομάδων διενεργήθηκε επί 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε ενδοτραχειακή δια-
σωλήνωση κατά την εισαγωγή. Βρέθηκε ότι αυτός 
ο πληθυσμός είχε μεγαλύτερη βαρύτητας κάκωση 
όσον αφορά στο ISS (28% έναντι 6%), μεγαλύτερη 
διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο (56,5 έναντι 
16 ημέρες) υψηλότερη συχνότητα παραμονή σε 
ΜΕΘ (15/17) έναντι 2,25, υψηλότερη συχνότητα 
επιπλοκών όλων των αιτιών (75% έναντι 28%) και 
συχνότητα ορθοπεδικών επιπλοκών 100% έναντι 
52%. 

Υπήρχε μόνο μία περίπτωση θανάτου στο νο-
σοκομείο ενός ασθενούς 47 ετών μετά τροχαίο 
δυστύχημα που κατέληξε σε πολλαπλά κατάγματα 
ISS 75 και εγκαύματα 75% κάλυψης επιφάνειας 
του σώματος.

Πίνακας 2. Διαστρωμάτωση των επιπλοκών σε εντοπιζόμενων εγκαυμάτων και καταγμάτων (p > 0.05)
Επιπλοκές Συνολικά Παράπλευρες κακώσεις {%) Μη συνεντοπιζόμενες (%) p- τιμή
Σύνολο 33 (100) 16 (76,2) 17(89,5) 0.709
Γενικές 9 (38.5) 3 (14.3) 6(31-6} 0,726
Έγκαυμα 7 (11.3) 1 (4.7) 6(31.6) 0.342
Ορθοπαιδικές 17 (27,4) 12(57.1) 5 (26.3) 0.115
Γενικές
Θάνατος στο Νοσοκομείο 1 (2,5) 0(0) 1 (5.3) 0.335
Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση 5 (12.5) 1 (4,8) 4(21.1) 0.126
Λοίμωξη μακράν της εγχείρησης * 3 (7.5) 2 (9.5) 1 (5,3) 0,609
Έγκαυμα
Λοίμωξη περιοχής εγκαύματος 7 (17,5) 1 (4,8)

6(31.6) 0 (0,0)

0.342 

0,335
Ορθοπαιδικοί ασθενείς προς
Φασιοτομή 1 (2.5) 1 (4.8)
Ακρωτηριασμό 4(10) 3 (14.3) 1 {5.3} 0.342
Ορθοπαιδικοί ασθενείς με 
ψευδάρθρωση

2 (5)
2<5)

1 (4.8)
1 (5.3) 1 (5,3)

0,942 
0,9421 (4,8)

CRP 1 (2,5) 1 (4,8) 0 (0.0) 0,335
Νευροαπραξία 3 (7.5) 2 (9.6) 1 (5.3) 0,609
Ετερότοπη οστεοποίηση 1 (2,5) 1 (4,8) 0 (0.0) 0.287
Λοίμωξη σε σημείο ορθοπαιδικής 
επέμβαση

2(5} 2 (9.6) 0 (0,0) 0.168

Εν τω βάθει λοίμωξη 1 (2.5) 0 1 (5.3) 0,287
a Π.χ., ουρολοίμωξη, b οστεομυελίτιδα. VTE, φλεβική θρομβοεμβολή.

Πίνακας 3. Σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες επέλευσης ορθοπαιδικής λοίμωξης
p<0,01 p

Διάρκεια παραμονής Ανάγκη μετάγγισης
ISS Ανάγκη διασωλήνωσης

Ανάγκη εισαγωγής σε ΜΕΘ, εξιτήριο προς αποκατάσταση 
και ψευδάρθρωση/πώρωση σε πλημμελή θέση, εσχαρεκτομή
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Πίνακας 4. Ανάλυση βιβλιογραφίας
Συγγραφείς Χρονική περίοδος μελέτης Χώρα Ασθενείς

a Fractures without overlying burn United States, Los Angeles 21
Choctaw et a(1979)8 1 year UK, Rottenstone d
Curtis et al {1989}” 3 years (1985-1988) United States, Baltimore 2
Wong et al (1989}2 10 έτη (1987-1987) United States, Dallas 12
Dossett et al /(1991) 10 έτη {1980-1990) United States, Galveston 10
English and Braehead era/(2015) 20 years (1981-2000) Australia, Melbourne 10
Bui et al (αυτή η μελέτη) 12 years (2000-2012) Australia, Sydney 18
Carmichael! (2002f° 10 years (2005-2015) 22

Πίνακας 4. Δημογραφικοί παράγοντες, διάρκεια νοσοκομειακής νοσηλείας επιπλοκές ορθοπαιδικών λοιμώξεων
Επιπλοκές ολική παράπλευρές {%) Μη συν-εντοπιζόμενες (%) p- value
Συνολικά 33 (100) 16 (76,2) 17(89,5) 0.709
Γενικές 9 (38.5) 3 (14.3) 6(31-6} 0,726
Έγκαυμα 7 (11.3) 1 (4.7) 6(31.6) 0.342
Ορθοπαιδικές 17 (27,4) 12(57.1) 5 (26.3) 0.115
Γενικές
Θάνατος στο Νοσοκομείο 1 (2,5) 0(0) 1 (5.3) 0.335
Θρομβοεμβολικές επιπλοκές 5 (12.5) 1 (4,8) 4(21.1) 0.126
Λοιμώξεις μακράν επέμβασης* 3 (7.5) 2 (9.5) 1 (5,3) 0,609
ΕΓΚΑΥΜΑ
Λοίμωξη του εγκαύματος 7 (17,5) 1 (4,8)

6(31.6) 0 (0,0) 0.342 0,335Ορθοπαιδικοί ασθενείς 1 (2.5) 1 (4.8)
ακρωτηριασμό 4(10) 3 (14.3) 1 {5.3} 0.342
Ασθενείς με ψευδάρθρωση
Ασθενείς με πώρωση σε πλημμελή 
θέση

2 (5)
2<5)

1 (4.8)

1 (5.3) 1 (5,3) 0,942 0,9421 (4,8)
Σύνδρομο χρ. Περιοχικού άλγους 1 (2,5) 1 (4,8) 0 (0.0) 0,335
Νευροαπραξία 3 (7.5) 2 (9.6) 1 (5.3) 0,609
Ετερότοπη οστεοποίηση 1 (2,5) 1 (4,8) 0 (0.0) 0.287
Λοίμωξη στο σημείο της επέμβασης 2(5} 2 (9.6) 0 (0,0) 0.168
Εν βάθει ορθοπαιδική λοίμωξη 1 (2.5) 0 1 (5.3) 0,287
a π.χ., ουρολοίμωξη, b π.χ. βρογχοπνευμονία, οστεομυελίτιδα. VTE, φλεβική θρομβοεμβολή.
VTE επιπλοκές 5(14) 0(0) 0.496
Λοίμωξη μακράν του σημείου 2(5} 1(33) 0.077
Επιπλοκές εγκαύματος
Λοίμωξη του σημείου εγκαύματος 7(18) 1 (33) 0.548
Ορθοπαιδικές επιπλοκές μη λοιμώδεις
Φασιοτομή 1(3) 0(0) 0,773
Ακρωτηριασμός 3<8) i (33) 0.161
Ψευδάρθρωση 1(3) 1 (33) 0.019
Πώρωση σε πλημμελή θέση 1(3} 1(33) 0.019
Χρόνιο περιοχικό άλγος 1(3) 0(0) 0.773
Νευροαπραξία 3(8} 0(0) 0,608
Ετερότοπη οστεοποίηση 1(3) 0(0) 0,773
a Παράδειγμα, χειρουργικός καθαρισμός στα εξωτερικά Ιατρεία, bΠαράδειγμα, ουρολοίμωξη, λοίμωξη αναπνευστικού, 
ICU, intensive care unit; KiS, injury severity score; Tf
TBSA, total body surface area
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Συζήτηση και συμπεράσματα
Αν και είναι σπάνιες, ο συνδυασμός εγκαυμά-

των και υποκειμένων καταγμάτων είναι σύνθετος 
ως προς την αντιμετώπιση και μπορεί να καταλήξει 
σε φτωχά θεραπευτικά αποτελέσματα. Αυτή η με-
λέτη προσθέτει στην πτωχή βιβλιογραφία πάντως 
Οι συνδυασμένες κακώσεις και είναι πολύ μεγάλη 
σε όγκο σε σχέση με εκείνες της βιβλιογραφίας. Εί-
ναι όμως αυτή που παρέχει μέτρο σύγκρισης με τις 
αντίστοιχες μη συνδυασμένες κακώσεις όσον αφο-
ρά στα εγκαύματα. Η εργασία αυτή καταδεικνύει 
ότι κατάγματα με υπερκείμενα εγκαύματα είναι 
γενικά αντιπροσωπευτικές μηχανισμών που προϋ-
ποθέτουν εξάντληση υψηλού ποσοστού ενέργειας, 
περισσότερο από εκείνες χωρίς και καταλήγουν σε 
μεγαλύτερη πάσης φύσεως νοσηρό. Υπήρχε μία μη 
σημαντική τάση προς την κατεύθυνση αυξημένων 
ορθοπαιδικών επιπλοκών συνολικά σε κακώσεις 
χωρίς είναι εντόπιση εγκαύματος και κατάγματος 
όπως ετέθη από την αρχή. Αυτή η μελέτη επίσης 
συμβάλλει στην αναζήτηση προγνωστικών παρα-
γόντων που καθορίζουν την εμφάνιση ορθοπαιδι-
κών λοιμώξεων σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.

Το μείζον ζήτημα κατά την εξέταση της εγχειρη-
τικής σταθεροποίησης των καταγμάτων διαμέσου 
του δέρματος που έχει υποστεί έγκαυμα είναι αυτό 
της λοίμωξης. Αυτό το ζήτημα αντανακλά στη ση-
μασία του κατά την ολοκλήρωση της μελέτης. Τη 
μεγαλύτερη συχνότητα λοιμωδών επιπλοκών στην 
ομάδα όπου δεν υπήρχε ταυτόχρονη στην εντόπι-
ση κακώσεων, οι ορθοπαιδικές λοιμώξεις ήταν πιο 
πολυάριθμους σε εκείνους που είχαν έγκαυμα που 
υπέρκειται καταγμάτων (2 έναντι 1, με συνολική 
συχνότητα ορθοπαιδικών λοιμώξεων 7,5%). Αν και 
δεν υπήρχε στατιστική διαφορά λόγω του μικρού 
αριθμού των περιπτώσεων που περιέχει το δείγμα, 
τα αποτελέσματα επίσης καταδεικνύουν μία τάση 
για μεγαλύτερη συχνότητα ορθοπαιδικών επιπλο-

κών όπως είναι οι ακρωτηριασμοί, εάν θεωρηθεί 
επιπλοκή ο ακρωτηριασμός η διάνοιξη περιτονι-
ών στις συνδυασμένες κακώσεις. Υπήρχε επίσης 
μία τάση για μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 
ορθοπαιδικών επιπλοκών και ακρωτηριασμών και 
απαίτηση διάνοιξης περιτονιών. Υπήρχε επίσης τά-
σεις στην ομάδα των ταυτόχρονων εντοπίσεων 
μακρόχρονης νοσοκομειακής νοσηλείας (56,4 ημέ-
ρες έναντι 25,5 ημέρες) και μεγαλύτερη αναλογία 
παραμονής σε ΜΕΘ (47,6 % έναντι 58,9 %) και 
πιο συχνές μη ορθοπαιδικές επιπλοκές (πίνακας 1, 
στατιστική σημαντικότητα της τάξης του 0,05%).

Οι Chochtaw και συν συμβάλλοντας πρώιμη κα-
θοδήγηση πάνω στην αντιμετώπιση κακώσεων με 
ταυτόχρονη εντόπιση υποδεικνύοντας την πρωινή 
εκτομή των εσχαρών και τη μεταφορά μοσχευμά-
των στις εγκαυματικές περιοχές (πίνακας 5). 

Αυτοί οι συγγραφείς παρουσίασαν δύο περι-
πτώσεις με ταυτόχρονη εντόπιση κακώσεων θερ-
μικής και μηχανικής και μέση κάλυψη επιφάνειες 
του σώματος της τάξης του 13% μετά τροχαίο 
ατύχημα. Δεν παρατηρήθηκαν πρωινές λοιμώδεις 
επιπλοκές σε αυτούς τους ασθενείς (Chochtaw WT 
και συν 1979). Οι Curtis και συν ταυτοποίησαν 12 
ασθενείς με συν- εντόπιση εγκαύματος και κατάγ-
ματος από ένα σύνολο 1101 εισαγωγών στη μονά-
δα εγκαυμάτων Queen Mary’s Hospital στο Λον-
δίνο, για μία χρονική περίοδο 3 ετών με κακώσεις 
με εκτεθειμένες αρθρώσεις/ οστά και με Μέση κά-
λυψη επιφάνειας του σώματος από έγκαυμα 25%. 
Μεταφέρθηκε καμία ψευδάρθρωση ούτε λοίμωξη 
(Curtis MJ και συν 1989). Μία σειρά 10 ετών από 
το Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
από τους Wong και συν αναφέρεται σε 110 εγκαύ-
ματα σε τραυματίες με κακώσεις και δέκα από αυ-
τούς είχαν και κατάγματα. Οι επιπλοκές που ανα-
φέρθηκαν περιλάμβαναν μία ψευδάρθρωση και μία 
καθυστερημένη πώρωση (Wong L και συν 1989). 

Πίνακας 5. Ανάλυση βιβλιογραφίας
Συγγραφείς Χρονική περίοδος μελέτης Χώρα Ασθενείς

a Fractures without overlying burn United States, Los Angeles 21
Choctaw et al (1979)8 1 year UK, Rottenstone d
Curtis et al {1989}” 3 years (1985-1988) United States, Baltimore 2
Wong et al /(1989}2 10 years (1987-1987) United States, Dallas 12
Dossett et al /(1991) 10 years {1980--1990J United States, Galveston 10
English and Braehead 2015)16 20 years (1981-2000) Australia, Melbourne 10
Bui et al (this study) 12 years (2000- 2012) Australia, Sydney 18
Carmichael! (2002f° 10 years (2005-2015) 22
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Οι Dosset και συν (Dosset AB και συν 1991) ανέ-
φεραν την εμπειρία του σε μείζον εγκαύματα και 
κατάγματα στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Από τους 101 ασθενείς Μόνο 10 είχαν ταυτόχρονα 
κατάγματα με μείζονα εγκαύματα. Οι συγγραφείς 
ανέφεραν 2 ψευδαρθρώσεις, 4 περιπτώσεις λοί-
μωξης της περιοχής του εγκαύματος και δύο περι-
πτώσεις βαριές λοιμώξεις του υποδορίου- κυτταρί-
τιδας (Dosset AB και συν 1991). Αυτές οι μελέτες, 
όταν συνεξετάζονται, αναφέρονται σε συνύπαρξη 
στο ίδιο σημείο εγκαύματος και Μείζονος κατάγ-
ματος σε 54 περιπτώσεις (παγκοσμίως;) με συ-
χνότητα ορθοπαιδικών λοιμώξεων 0% αμελητέα 
(Chochtaw WT και συν 1979, Curtis MJ και συν 
1989, Dosset AB και συν 1991, Clarke JA 1989). 

Αυτά τα αποτελέσματα διαφέρουν από εκείνα 
που αναφέρονται στην πιο πρόσφατη βιβλιογρα-
φία. Το 2002, οι English (English C και Carmichael 
K 2002) αναφέρθηκαν στην εικοσαετή εμπειρία 
τους σε 28 μείζονα κατάγματα με εγκαύματα σε 
παιδιά. Η πιο συνηθισμένη επιπλοκή συνολικά 
ήταν η λοίμωξη σε όλους τους ασθενείς με έγκαυ-
μα υπερκείμενο μείζονος κατάγματος. Υπήρχε μία 
τάση προς την κατεύθυνση ορθοπαιδικών λοιμώ-
ξεων (5/18) με αποτέλεσμα να ανέρχεται ορθο-
πεδική λοίμωξη σε ποσοστό 27,8 %. Υπήρχε μία 
τάση συντηρητικής θεραπευτικής αντιμετώπισης 
για τους ασθενείς αυτής της σειράς με 60% αυτών 
να υποβάλλονται σε μη παρεμβατικές αντιμετωπί-
σεις των καταγμάτων. Πιο πρόσφατα οι Bradshaw 
και συν (Bradshaw L και συν 2015) τακτοποιώντας 
πέντε λοιμώδεις επιπλοκές σε τέσσερις ασθενείς 
και μία περίπτωση οστεομυελίτιδας. Όλοι οι ασθε-
νείς υποβλήθηκαν σε παρεμβατική χειρουργική 
θεραπευτική αντιμετώπιση εντός των πρώτων 48 
ωρών. Συνολικά ο αριθμός των ορθοπαιδικών λοι-
μώξεων ήταν 18% (5/22). Ωστόσο, δεδομένης της 
μη ύπαρξης ορθοπαιδικής λοίμωξης στην ομάδα 
χωρίς επέμβαση εγχειρητική λοίμωξη θεωρήθηκε 
υψηλότερη φτάνοντας στο 36% (6/11).

Στη μελέτη μας η συχνότητα των ορθοπαιδικών 
λοιμώξεων όταν υπάρχουν εγκαύματα και κατάγ-
ματα βρέθηκε περίπου στο 10% των περιπτώσεων 
(2/21) ενώ μόνο 3 ορθοπαιδικές λοιμώξεις πα-
ρατηρήθηκαν στο σύνολο της σειράς. Η παρου-
σία συν-εντοπισμένων κακώσεων, χειρουργικής 
αντιμετώπισης των καταγμάτων και χειρουργικής 
αντιμετώπισης των εγκαυμάτων δεν απεδείχθη 

προγνωστική σε αξίας για εμφάνιση ορθοπαιδικών 
λοιμώξεων. Αντιθέτως, παρατηρήθηκε ότι οι σημα-
ντικοί προγνωστικοί παράγοντες στις ορθοπαιδικές 
λοιμώξεις σχετίζονται με τη βαρύτητα της κάκω-
σης. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ανάγκες για εν-
δοτραχειακή διασωλήνωση κατά την άφιξη, το ISS, 
η ανάγκη μετάγγισης, η ανάγκη εισαγωγή σε μονά-
δα εντατικής θεραπείας και η διάρκεια παραμονής 
σε συνθήκες νοσοκομειακής νοσηλείας αλλά και η 
λοίμωξη του σημείου της χειρουργικής επέμβασης 
τόσο σε συνθήκες Ειρήνης όσο και σε συνθήκες 
πολέμου και τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν 
αυτή την αντίληψη (Yun HC και συν 2010).

Η απαίτηση για εσχαρεκτομή βρέθηκε ότι έχει 
προγνωστική αξία για την επέλευση ορθοπεδικής 
λοίμωξης σε ποσοστό σημαντικότητας μεγαλύτερο 
από 0.05. Αν και οι εσχαρεκτομές δεν θεωρούνται 
επιπλοκές εγκαυμάτων διενεργούνται προφυλα-
κτικά για να αποτρέψουν τις κυκλοφοριακές διατα-
ραχές σε περιμετρικής εντοπίσεις εγκαύματα των 
άκρων ή του θωρακικού τοιχώματος, δεν αποτε-
λούν δείκτη του επιπέδου βαρύτητας της κάκωσης. 
Κατά παρόμοιο τρόπο, η ανάγκη για ενδοτραχεια-
κή διασωλήνωση κατά την άφιξή αποτελεί δείκτη 
της βαρύτητας αυτής και έχει από προηγούμενα 
δεδομένα δίκτυο του προδιαθέτει στην ανάπτυξη 
απλών ή πολλαπλών λοιμώξεων στη σχετική βι-
βλιογραφία (Yan S και συν 2015). Αυτή η πρόταση 
υποστηρίζεται από την ανάλυση μιας υποομάδας 
ασθενών σε αυτή τη μελέτη. Οι ασθενείς, οι οποί-
οι χρειάστηκε να υποβληθούν σε ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση κατά την άφιξή τους επέδειξαν με-
γαλύτερες συχνότητες λοιμώξεις των εγκαυμάτων 
(75%, 6/8 έναντι 2,8%, 9/32 σε επίπεδο σημαντι-
κότητας 0,2). Ωστόσο, η παρουσία ενός εγκαύμα-
τος με κάταγμα δεν αποδείχθηκε ότι σχετίζεται με 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση. 

Η τρέχουσα μελέτη δεν είναι χωρίς περιορισμούς. 
Υπάρχει έλλειψη ισχύος λόγω των μικρών αριθμών 
λόγω της σπανιότητας, η οποία εξασθενεί τη σχέ-
ση αιτίου και αιτιατού. Ο αναδρομικός χαρακτήρας 
της μελέτης οδηγεί σε αξιοπιστία όσον αφορά στην 
επαρκή τεκμηρίωση και την πιθανότητα προκατει-
λημμένων μετρήσεων. Είναι άξιο παρατήρησης ότι 
οι λεπτομέρειες αναφορικά προς το αναπνευστικό 
τραύμα και τη χρήση αντιβιοτικών είναι ατελείς και 
έτσι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία 
της ανάλυσης με αυτές τις συνθήκες.
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λουθητέας πρακτικής.
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Περίληψη
Η οστεονέκρωση, η οποία περιγράφεται επίσης ως άσηπτη νέκρω-
ση ή ισχαιμική νέκρωση, αναφέρεται στον κυτταρικό θάνατο εντός 
του οστού λόγω νέκρωσης που προκαλείται από βλάβη της κυκλο-
φορίας σε αυτό. Η ύπαρξή της έχει τεκμηριωθεί πρακτικά σε όλα 
τα οστά του σώματος. Στο πόδι η οστεονέκρωση πιο συχνά απα-
ντά στον αστράγαλο, το πρώτο και το δεύτερο μετατάρσιο και το 
σκαφοειδές του ταρσού. Αν και είναι ασυνήθης, η ύπαρξή της έχει 
τεκμηριωθεί πρακτικά σε όλα τα οστά του ταρσού και έτσι θα πρέ-
πει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση πολλών αλγεινών 
καταστάσεων στο πόδι σε ενήλικες και παιδιά. Η οστεονέκρωση 
στο πόδι σχετίζεται με πολλές νοσηρές καταστάσεις στην περιοχή 
όπως κατάγματα του αυχένα του αστραγάλου και του σκαφοει-
δούς καθώς και ιδιοπαθείς καταστάσεις όπως η νόσος του Kohler’s 
και η νόσος Freiberg’s. Οι Ορθοπαιδικοί που αντιμετωπίζουν δια-
ταραχές στο πόδι είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει αυτήν την 
κατάσταση σε ασθενείς με οστεονέκρωση στο πόδι. Εξαιτίας του 
ότι η οστεονέκρωση στο πόδι μπορεί να υποδύεται πολλές άλλες 
παθολογικές καταστάσεις οι εμπλεκόμενοι θεράποντες ιατροί θα 
πρέπει να είναι ενήμεροι για την αιτιολογία, την κλινική εικόνα και 
τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. 

Άσηπτη νέκρωση στο πόδι 
και την ποδοκνημική

Μπισχινιώτης Ι. Στ.1,4,5, Γιανναράκης Α.5, Ζήδρου Χρ.2, Τσίτουρας Δ.1, 
Ασσάντης Β.3,4

1Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
2Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

3Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
4Γ.Ν. Κοζάνης

5Γ.Ν. Χαλκιδικής, Πολύγυρος
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Osteonecrosis in the Foot and Ankle

Bischiniotis I. St., Yannarakis A., Zidrou Chr., 
Tsitouras D., Assantis V. 

Abstract
Osteonecrosis, also referred to as avascular necrosis, refers to 
the death of cells within bone caused by a lack of circulation. 
It has been documented in bones throughout the body. In the 
foot, osteonecrosis is most commonly seen in the talus, the first 
and second metatarsals, and the navicular. Although uncommon, 
osteonecrosis has been documented in almost every bone of 
the foot and therefore should be considered in the differential 
diagnosis when evaluating both adult and pediatric foot pain. 
Osteonecrosis is associated with many foot problems, includ-
ing fractures of the talar neck and navicular as well as Kohler’s 
disease and Freiberg’s disease. Orthopaedists who manage foot 
disorders will at some point likely be faced with the challenges 
associated with patients with osteonecrosis of the foot. Be-
cause this disease can masquerade as many other pathologies, 
physicians should be aware of the etiology, presentation, and 
treatment options for osteonecrosis in the foot.
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Εισαγωγή 
Η οστεονέκρωση, η οποία περιγράφεται επίσης 

ως άσηπτη νέκρωση ή ισχαιμική νέκρωση, ανα-
φέρεται στον κυτταρικό θάνατο εντός του οστού 
λόγω νέκρωσης που προκαλείται από βλάβη της 
κυκλοφορίας σε αυτό. Αυτή η κυκλοφοριακή δια-
ταραχή μπορεί να οφείλεται σε μηχανική διακοπή 
της συνέχειας των αγγείων ή σε αρτηριακή από-
φραξη της αρτηριακής προσαγωγής ή ακόμη και 
της φλεβικής απαγωγής. Τα δυνητικά αίτια της 
απόφραξης περιλαμβάνουν θρόμβωση, εμβολή, λι-
πώδη εμβολή και μειονέκτημα των κυττάρων όπως 
επί δρεπανοκυτταρικής νόσου [Day S et al 2000]. 
ΟΗ θεραπεία με κορτικοστεροειδή, η πρόσληψη 
αλκοόλης και αποθησαυριστικά νοσήματα όπως εί-
ναι η νόσος του Gausher προκαλούν οστεονέκρω-
ση λόγω αύξησης της ενδομυελικής οστικής πίε-
σης με αποτέλεσμα την ελάττωση της αιμάτωσης 
[Chryssanthou CP 1978, Cruess R 1978, Glueck 
CJ et al 2001,Glueck CJ,et al 1988, Hungerford DS 
και Zizic TM, 1978]. 

Οι κακώσεις παραμένουν το πιο συχνό μηχανι-
κό αίτιο οστεονέκρωσης σε ολόκληρο το σώμα και 
ιδιαίτερα στο πόδι [Assouline-Dayan Y et al 2002], 

Μετά την κυκλοφοριακή διαταραχή παρατη-
ρούνται λίγες μόνο ιστολογικές αλλοιώσεις εντός 
της πρώτης εβδομάδας. Κατά τη δεύτερη εβδομά-
δα, ο θάνατος των αιμοποιητικών κυττάρων, των 
ενδοθηλιακών κυττάρων των τριχοειδών και των 
λιποκυττάρων μπορεί να γίνει ορατός κατά την 
ιστολογική εξέταση. Τα λιποκύτταρα απελευθε-
ρώνουν λυσοσωμάτια, τα οποία οξινοποιούν τους 
ιστούς, τα οστεοκύτταρα αρχίζουν να ρικνώνονται 
και η περιεκτικότητα σε ύδωρ του οστού αυξάνει. 
Αυτές οι αλλοιώσεις εκπροσωπούν τις πρώτες δια-
ταραχές που ανιχνεύονται κατά την απεικόνιση με 
μαγνητική τομογραφία. Ανεξάρτητα από το αίτιο 
της οστεονέκρωσης, τα τελικά ακτινολογικά ευρή-
ματα παραμένουν τα ίδια: μία σχετική αύξηση της 
ακτινοσκιερότητας στο οστού. Αυτή η μεταβολή 
προκαλείται από την καθίζηση των οστικών δοκί-
δων, την έρπουσα υποκατάσταση του οστού και τη 
σχετική διαφορά της πυκνότητας μεταξύ της ανα-
γκαίας και της γύρω αγγειουμένης περιοχής. Χωρίς 
την ικανότητα να αποκαταστήσει αυτές τις βλάβες 
το μειονεκτικό οστούν όσον αφορά στην αγγείωση 
υφίσταται καθίζηση, εμφανιζόμενο κατακερματι-
σμένο και σκληρυντικό. Αυτή η επεξεργασία ενι-

σχύεται από τους επιπρόσθετους μικροτραυματι-
σμούς [Day S et al 2000]. 

Οι ακτινολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιού-
νται για τη διάγνωση της οστεονέκρωσης συνεχί-
ζουν να εξελίσσονται. Οι συμβατικές αγγειογραφί-
ες είναι χρήσιμες για τη θεμελίωση της διάγνωσης 
μόνο κατά την εμφάνιση της σκλήρυνσης, την κα-
θίζηση της αρθρικής επιφάνειας ή το σημείο της 
ημισελήνου. Η σχετική χρησιμότητα του σπινθηρο-
γραφήματος των οστών εξαρτάται από το στάδιο 
της οστεονέκρωσης. Κατά τη διάρκεια της οξείας 
ισχαιμικής φάσης, το σύνολο της προσβεβλημένης 
περιοχής μπορεί να δείχνει υψηλή πρόσληψη δέ-
νει φαρμάκου λόγω της αυξημένης οστεοβλαστική 
της δραστηριότητας. Σε επόμενα στάδια, ωστόσο, 
το αφοριστικό όριο της αυξημένης δραστηριότη-
τας του περιβάλλοντος οστού μπορεί να κατα-
στεί πιο εμφανές. Η αξονική τομογραφία απλής 
φωτονιακής δέσμης (SPECT) μπορεί να συμβάλει 
στη μεγιστοποίηση της διακριτικής ικανότητας. Το 
διάχυτο οίδημα του οστικού μυελού των οποίων 
παρατηρείται στις ακολουθίες Τ1 στη μαγνητική 
τομογραφία καθώς και μία υψηλή ένταση του σή-
ματος στις ακολουθίες Τ2 βαρύτητας. Σε προχω-
ρημένα στάδια της νόσου τόσο οι εικόνες Τ1 όσο 
και Τ2 βαρύτητας εμφανίζουν μικρή ένταση σήμα-
τος [Assouline-Dayan Y et al 2002]. Αν και η PET 
έχει χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της αι-
ματικής ροής στην μηριαία κεφαλή σε περιπτώσεις 
υπόνοιας άσηπτης νέκρωσης, η χρησιμοποίηση της 
μεθόδου για το σκοπό αυτό δεν έχει ακόμη αποσα-
φηνιστεί [Schiepers C et al 1988].

Παρόλο που αποτελεί μία σχετικά συνήθη κα-
τάσταση, η διάγνωση της οστεονέκρωσης Στο 
πόδι έχει αναγνωριστεί πρακτικά σε όλα τα οστά 
του ποδιού και έχει μελετηθεί σε έκταση για τον 
αστράγαλο, το 1ο και 2ο μετατάρσιο και το σκαφο-
ειδές του ταρσού [Assouline -Dayan Y et al 2002]. 
Εξαιτίας του ότι η νοσηρή αυτή κατάσταση μπορεί 
να υποδυθεί πολλές άλλες παθολογικές καταστά-
σεις, είναι κεφαλαιώδους σημασίας η κατανόηση 
από την πλευρά του ορθοπεδικού της αιτιολογίας 
και της άγγελε το κλείσεις της νόσου. Η έγκαιρη 
αναγνώριση και θεραπεία μπορεί να επηρεάσει το 
τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Έτσι, η οστεονέ-
κρωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση επώδυνων καταστάσεων στο πόδι σε 
κάθε πληθυσμιακή ομάδα.
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Οστεονέκρωση του οπίσθιου 
ποδιού, ο αστράγαλος 

Ο αστράγαλος προσβάλλεται συχνότερα από 
οστεονέκρωση. Αν και οι μη τραυματικές περιπτώ-
σεις έχει εκτιμηθεί ότι αποτελούν το 25% του συ-
νόλου, η αιτιολογία συνήθως μπορεί να ιχνηλατεί 
εκεί προς τα πίσω και να αποδοθεί σε μία κάκωση 
[Assouline-Dayan Y et al 2002].

Αγγείωση του αστραγάλου 

Ο αστράγαλος δεν έχει τένοντες και μυϊκές 
προσφύσεις. Ακόμη, η όποια αποστέρηση αγγεια-
κής παροχής είναι κρίσιμη δεδομένου του ότι πάνω 
από το ήμισυ αυτού καλύπτεται από αρθρικό χόν-
δρο κάθε αγγειακής συμβολής καθιστάμενης ζωτι-
κά σημαντικής. 

Και οι τρεις πρωτεύουσες αρτηρίες του ποδιού 
υποστηρίζουν την εξωοστική αιμάτωση του οστού 
[Haliburton RA et al 1958, Mulfinger GL και Trueta 
J 1970, Fortin PT και Balaszy JE 2001] (εικόνα 1).

Η κνημιαία αρτηρία αποτελεί την κύρια αιματική 
παροχή του σώματος του αστραγάλου διαμέσου 
εισιτήρια του ταρσιαίου κόλπου και της δελτοει-
δούς αρτηρίας. Η αρτηρία του ταρσιαίου κόλπου 
διέρχεται μεταξύ των ελύτρων του μακρού κα-
μπτήρα των δακτύλων και του μακρού καμπτήρα 

του μεγάλου δακτύλου προκειμένου να εισέλθει 
στον περσικό κόλπο και παρέχει αιμάτωση κυρίως 
το μεγαλύτερο μέρος του σώματος του αστραγά-
λου. Η δελτοειδής αρτηρία εξορμάται από τους 
κλάδους της αρτηρίας του ταρσιαίου κόλπου και 
εισέρχεται εκ των έσω στο σώμα του αστραγάλου. 

Η αρτηρία του ταρσιαίου κόλπου σχηματίζεται 
από κλάδους της ραχιαίας του ποδός αρτηρίας 
και τις διατιτραίνουσες περονιαίες αρτηρίες και 
αναστομώνεται προς την αρτηρία του ταρσιαίου 
σωλήνα. Οι δύο αρτηρίες μαζί αρδεύουν το με-
γαλύτερο μέρος του αυχένα και της κεφαλής του 
αστραγάλου [Mulfinger GL και Trueta J 1970].

Δύο μικρότεροι κλάδοι που συμβάλλουν στην 
άρδευση του αστραγάλου είναι η περονιαία αρτη-
ρία, η οποία αρδεύει την οπίσθια απόφυση διαμέ-
σου απευθείας κλάδου και ο άνω έσω κλάδος της 
ραχιαίας του ποδός αρτηρίας, ο οποίος αρδεύει 
την κεφαλή του αστραγάλου. 

Συχνότητα και αιτιολογία

Η οστεονέκρωση του αστραγάλου συνήθως 
αποτελεί επακόλουθο καταγμάτων του αυχένα, 
τα οποία με τη σειρά τους προκύπτουν από βί-
αιη βραχεία κάμψη του ποδιού λόγο εξάντλησης 
δύναμη από κάκωση υψηλής κινητικής ενέργειας 
[Haliburton RA et al 1958]. Ο Hawkins [Hawkins 

Εικόνα 1 . Εξωοστική κυκλοφορία του αστραγάλου
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LC 1970] ανέπτυξε το συχνότερα χρησιμοποιού-
μενο συστήματα ταξινόμησης διαστρωματώνει το 
μελλοντικό κίνδυνο οστεονέκρωσης και διαταρα-
χής της ακεραιότητας των αρθρικών επιφανειών.

Τα τύπου I κατάγματα του αυχένα είναι κατάγ-
ματα χωρίς τακτοποίηση που έχουν περίπου 10% 
πιθανότητα ανάπτυξης οστεονέκρωσης. 

Τα τύπου II κατάγματα είναι παρεκτροπής μένω 
κατάγματα που έχουν συνδεθεί με διακοπή της συ-
νέχειας της υπαστραγαλικής άρθρωσης, με κίνδυ-
νο οστεονέκρωσης της τάξης του 40%. 

Τα τύπου III κατάγματα είναι επίσης παρεκτοπι-
σμένα, με ανωμαλία τόσο της ποδοκνημικής όσο 
και της υπαστραγαλικής άρθρωσης. Τα τύπου III 
κατάγματα παρουσιάζουν κίνδυνο οστεονέκρωσης 
της τάξης του 90%.

Οι Canale και Kelly [Canale ST και Kelly FB, 
1978] εξειδίκευσαν περαιτέρω της ταξινόμηση 
με πρόσθεση τύπου IV, ο οποίος σηματοδοτεί την 
εκπυρήνιση του σώματος του αστραγάλου και το 
υπεξάρθρημα της αστραγαλοσκαφοειδούς άρθρω-
σης. Μία τέτοια κάκωση, ιδεωδώς «εγγυάται» την 
οστεονέκρωση. Εξαιτίας του ότι η αιμάτωση του 
αστραγάλου εμφανίζει ένα παλίνδρομος στοιχείο 
από την κεφαλή προς το σώμα, οι περισσότεροι 
ασθενείς με κάταγμα του αυχένα του αστραγά-
λου εμφανίζονται ως νέκρωση του σώματος του 
αστραγάλου. 

Ο κίνδυνος οστεονέκρωσης αυξάνει καθώς τα 
κατάγματα του σώματος καθίστανται περισσότε-
ρο παρεκτοπισμένα και συντριπτικά [Inokuchi S et 
al 1996]. Γενικά τα κατάγματα του σώματος του 
αστραγάλου δεν διαφέρουν σημαντικά από τα κα-
τάγματα του αυχένα όσον αφορά στην ανάπτυξη 
οστεονέκρωσης [Lindvall E et al 2003]. Τα κατάγ-
ματα της κεφαλής του αστραγάλου προέρχονται 
από κακώσεις υψηλής κινητικής ενέργειας. Αυτά 
τα κατάγματα σχετίζονται με οστεονέκρωση ως 
αποτέλεσμα συνοδών κακώσεων του αυχένα και 
του σώματος.

Λιγότερο συχνά είναι τα πραγματικά αίτια οστε-
ονέκρωσης του αστραγάλου και περιλαμβάνουν 
τον αλκοολισμό [Hirota Y et al 1993], τη δρεπα-
νοκυτταρική νόσο [Baron M et al 1990], αιμορ-
ροφιλία [Kemnitz S et al 2002], την αιμοκάθαρ-
ση [Langevitz P et al 1990], την υπερουριχαιμία 

[Miskew DB et al 1980] και το λέμφωμα των 
οστών [Nickisch F et al 1998]. Οι Delanois και συν 
[Delanois RF et al 1998] τεκμηρίωσαν μία σειρά 
περιπτώσεων τραυματικής οστεονέκρωσης, κατά 
την οποία η προσβολή αφορούσε στην οπισθι-
οεξωτερική μοίρα του θόλο του αστραγάλου. Οι 
περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς, ωστόσο, 
είχαν ιστορικό λήψης κορτικοστεροειδών.

Διάγνωση και αντιμετώπιση 

Η κλινική οστεονέκρωση στο αστραγάλου σε με-
γάλο βαθμό καθορίζεται από την ακεραιότητα της 
αρθρικής του επιφάνειας. Πριν από την καθίζηση 
της αρθρικής επιφάνειας, ο ασθενής μπορεί να εί-
ναι ασυμπτωματικός. Το άλγος και τα μηχανικά συ-
μπτώματα σχετίζονται με την απώλεια του σχήματος 
της αρθρικής επιφάνειας και εκπροσωπούν τυπικά 
τα πρωτοπαθή συμπτώματα. Η απεικονιστική διαδι-
κασία ξεκίνα με την παραγγελία απλών ακτινογρα-
φιών, οι οποίες εξετάζονται για πρώιμα ευρήματα 
σκλήρυνσης, χρηστικές αλλοιώσεις και προχωρημέ-
νες αλλοιώσεις καθίζησης. Μία προσαρμοσμένη τα-
ξινόμηση της περιοχής της αποτελεί η τροποποίηση 
της ταξινομήσεις των Ficat και Arlet και χαρακτηρί-
ζει την έκταση της νόσου του αστραγάλου (πίνακας 
1). Στη μαγνητική τομογραφία περαιτέρω καταδει-
κνύει την έκταση της νόσου και μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί προς περαιτέρω της οστεονέκρωσης του 
αστραγάλου [Thordarson DB et al 1996].

Η παραδοσιακή προσέγγιση για την αντιμετώ-
πιση παρεκτοπισμένων καταγμάτων του αστραγά-
λου έχει από καιρό υπάρξει η άκαμπτη ανατομική 
ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, με στόχο 
είναι ελαχιστοποίηση του αγγειακού συμβάματος 
ισχαιμίας, την αποτροπή της δυσκαμψίας, της με-
τατραυματικής αρθροπάθειας και της οστεονέ-
κρωσης. Ο ιδεώδης χρόνος για την αντιμετώπιση 
του κατάγματος, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί. 
Πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η θεραπεία 
μπορεί να ασφάλεια να καθυστερήσει, όταν απου-
σιάζει λανθάνον εξάρθρημα, ανοικτή επικοινωνία 
με τον εξωτερικό κόσμο μέσω τραύματος ή νευ-
ρολογική και κυρίως αγγειακή βλάβη [Vallier HA 
et al 2004]..

Οι περισσότερες περιπτώσεις μετατραυματικής 
οστεονέκρωσης εκδηλώνονται εντός των πρώ-
των δέκα μηνών μετά την κάκωση, αν και η νόσος 
Μπορεί να χρειαστεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
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των 2 ετών για να γίνει αντιληπτή απεικονιστικά 
[Vallier HA et al 2004]. Η υποχόνδρια διαύγαση 
δηλαδή το σημείο Hawkins που αναδεικνύεται έξι 
εβδομάδες μετά την κάκωση είναι αξιόπιστη έν-
δειξη επαναγγείωσης [Kitaoka HB και Patzer GL 
1976]. Σε αντιδιαστολή προς αυτή η σκληρυντική 
εικόνα του σώματος του αστραγάλου υποδηλώνει 
οστεονέκρωση (εικόνα 2) (πίνακας 1).

Ο θεραπευτικός αλγόριθμος υπαγορεύεται από 
τα κλινικά συμπτώματα. Τα περισσότερα πρωτό-
κολλα ενσωματώνουν την περιορισμένη φόρτιση 
και τροποποίηση της δραστηριότητας [Adelaar RS 
και Madrian JR, 2004]. Ωστόσο, δεν υπάρχει ομο-
φωνία τόσο για τη διάρκεια όσο και για το βαθμό 
περιορισμού της φόρτισης ή η χρησιμοποίηση κη-
δεμόνων ή ακινητοποίησης για την ελαχιστοποίηση 

των συνεπειών της οστεονέκρωσης. Η συντηρητική 
θεραπευτική αντιμετώπιση συχνά είναι επαρκής για 
τις προσδοκίες του ασθενούς. Όταν αποτυγχάνει η 
συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση, ωστόσο, ο 
ασθενής μπορεί να τύχει μιας ποικιλίας χειρουργι-
κών επεμβάσεων.

Η αρθροσκόπηση είναι χρήσιμη για την αξιολό-
γηση της κατάστασης των αρθρικών επιφανειών 
και για την αφαίρεση ξένων σωμάτων οι περισσό-
τερες επιθετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις εξαρ-
τώνται από το στάδιο και την έκταση της νόσου οι 
εγχειρήσεις κυμαίνονται από ανοιχτές ή ενδοσκο-
πικές μεθόδους αποσυμφόρησης του οστικού μυε-
λού στην περιοχή της ποδοκνημικής, της υπαστρα-
γαλικής άρθρωσης ή αρθρόδεσης με αγγειούμενα 
μοσχεύματα [Mont MA et al 1996, Kitaoka HB και 

Εικόνα 2. Προσθιοπίσθια (A) και πλάγια (B) ακτινογραφία παρεκτροπής μενού αρματωσιά του αστραγάλου που αντιμετωπίστη-
κε με χειρουργική οστεοσύνθεση. Αυτές οι φωτογραφίες ελήφθησαν 12 βδομάδες μετά την κάκωση και καταδεικνύουν οστική 

νέκρωση του έξω χείλους του σώματος αστράγαλου που είναι ενδεικτική της οστεονέκρωσης.

Πίνακας 1. H κατά Ficat και Arlet ακτινολογική εμφάνιση της οστεονέκρωσης του αστραγάλου τροποποιημένη

Στάδιο Ακτινολογική εικόνα
I Φυσιολογική
II Κυστικές και σκληρυντικές αλλοιώσεις, φυσιολογικό περίγραμμα 
III Σημείο ημισελήνου, υποχόνδρια καθίζηση
IV Στένωση μεσαρθρίου, δευτεροπαθείς αλλοιώσεις 
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Patzer GL 1998, Hirst F et al 2004]. Η αρθρόδεση 
θα πρέπει να προσεγγίσετε προσεκτικά σε ασθε-
νείς με οστεονέκρωση λόγω της πιθανότητας σο-
βαρών επιπλοκών. Η αρθροπλαστική της ποδοκνη-
μικής Αν και αμφιλεγόμενη για την περίπτωση της 
οστεονέκρωσης μπορεί να προσφέρει λύση έναντι 
της αρθρόδεσης. Σήμερα, ωστόσο, δεν υπάρχουν 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την αρθροπλα-
στική της ποδοκνημικής σε αυτούς τους συχνά νέ-
ους ασθενείς. Υπάρχουν βέβαια ανεκδοτικές ανα-
φορές ευνοϊκών λειτουργικών αποτελεσμάτων με 
τη χρησιμοποίηση ενδοπρόθεσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα για την αντικατάσταση του σώματος του 
αστραγάλου [Harnroongroj T και Vanadurongwan 
V 1997]. Οι Delanois και συν [Delanois et al 1998] 
παρουσίασαν σε 37 ποδοκνημικές μετατραυματι-
κή οστεονέκρωση. Οι περισσότερες ποδοκνημικές 
εμφανίστηκαν ως κατά Ficat σταδίου II και είχαν 
αντιμετωπιστεί αρχικά συντηρητικά με υποστήριξη 
της ποδοκνημικής και μερική φόρτιση. Οι 32 οικο-
δομικές υποβλήθηκαν σε αποσυμπίεση του οστικού 
μυελού και οι 3 σε αρθρόδεση. Δεν παρατηρήθηκε 
συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας της νόσου κατά 
την εισβολή των συμπτωμάτων και της επιδείνω-
σης και της συχνότητας της τελικής χειρουργικής 
αρθρόδεσης [Thordarson DB et al 1996]. 

Πρόγνωση 

Υπάρχουν μόνο λίγες μελέτες αποτελεσμάτων 
αναφορικά προς την ατραυματική οστεονέκρωση 
του αστραγάλου. Σε δύο μικρές σειρές, η συντηρη-
τική θεραπεία έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα 
στο 38% έως 46% [Penny JN και Davis LA 1980]. 
Οι Canale και Kelly [Canale ST και Kelly FB 1978] 
ανέφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε όλους 
τους ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αυστηρή 
αποφόρτιση για οκτώ μήνες. Κατά ενδιαφέροντα 
τρόπο δεν υπήρξε σαφής συσχέτιση μεταξύ του 
βαθμού της προσβολής του θόλου του αστραγάλου 
και της βαρύτητας των συμπτωμάτων. Τα δημοσι-
ευμένα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η κνημο-
αστραγαλική και η κνημοαστραγαλική αρθρόδεση 
μπορεί να διενεργηθεί με αξιοπιστία όταν υπάρχει 
οστεονέκρωση [Adelaar RS και Madrian JR 2000].

Τα δεδομένα επί των αποτελεσμάτων τραυμα-
τικής οστεονέκρωσης του αστραγάλου είναι ακό-
μη περιορισμένα. Στη σειρά των Delanois και συ-
νεργατών [Delanois RE et al 1998] 29 από τις 32 
ποδοκνημικές αντιμετωπίστηκαν με αποσυμπίεσης 

παρουσίασαν ευνοϊκά έως εξαιρετικά αποτελέ-
σματα μετά μέσο χρόνο παρακολούθησης 7 έτη. 
Η παρακολούθηση στις αρθροδέσεις ήταν περιορι-
σμένη. Μετά μέσω χρονικό διάστημα επτά μηνών 
μετεγχειρητικά και οι 6 ποδοκνημικές που αντιμε-
τωπίστηκαν με αρθροδεσία είχαν πωρωθεί. 

Οστεονέκρωση του μέσου ποδός - 
το σκαφοειδές του ταρσού 

Η οστεονέκρωση του σκαφοειδούς του ταρσού 
μπορεί να είναι είτε ιδιοπαθής είτε μετατραυματι-
κή. Τα κατάγματα του σκαφοειδούς, τα οποία απο-
τελούν κακώσεις από εξάντληση υψηλής κινητικής 
ενέργειας, εκπροσωπούν το πιο συνηθισμένο αί-
τιο οστεονέκρωσης [Sangeorzan BJ et al 1989].. 
Η νόσος του Kohler η νόσος Müller Weiss είναι 
εκδηλώσεις της ιδιοπαθούς οστεονέκρωσης του 
σκαφοειδούς του ταρσού στα παιδιά και στους 
ενήλικες αντίστοιχα. 

Αιμάτωση 

Η αιμάτωση του σκαφοειδούς του ταρσού είναι 
δυσχερής. Η ραχιαία του ποδός ή ένας από τους 
κλάδους της παρέχει αρκετούς διατιτραίνοντες 
κλάδους. .Η πελματιαία επιφάνεια κυρίως αρδεύ-
εται από κλάδους της έσω πελματιαίας αρτηρίας. 
Η ενδοοστική η ροή είναι κεντρομόλος και δεικνύει 
μία περιοχή απορροής, η οποία θέτει το σκαφοει-
δές του ταρσού σε σημαντικό κίνδυνο στο νέκρω-
σης όταν υπάρχει απόφραξη της περιφερικής αιμα-
τικής ροής [Sangeorzan et al 1989]. 

Η νόσος του Kohler 

Ο Kohler ήταν ο πρώτος που περιέγραψε οστε-
ονέκρωση του σκαφοειδούς του ταρσού στην παι-
δική ηλικία στην αρχή του 20ου αιώνα. Οι Williams 
και Codwell [Williams CA και Codwell HR 1981] 
στη συνέχεια περιέγραψαν τη φυσική εξέλιξη της 
νόσου. Oi ασθενείς τυπικά είναι παιδιά ηλικίας 3 
έως 9 ετών με κυρίαρχο πρόβλημα το άλγος κατά 
το μέσο πόδι. Παρατηρούνται μουσική σκλήρυνση 
και κατακερματισμός αλλά και αποπλάτυνση τους 
του κατά τον ακτινολογικό έλεγχο. Ωστόσο, οι αλ-
λοιώσεις αυτές μπορεί να εκπροσωπούν μία φυ-
σιολογική παραλλαγή σε ασυμπτωματικούς ασθε-
νείς. Έτσι, η διάγνωση τίθεται από το συνδυασμό 
των κλινικών υπονοιών και των υποστηρικτικών 
ακτινογραφιών. 



41- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 36, Τεύχος 1 - 2023

Θεραπεία και πρόγνωση 

Στη σειρά των Williams και Codwell [Williams 
CA και Codwell HR 1981] όλοι οι ασθενείς ήταν 
ασυμπτωματικοί και με τη συντηρητική αντιμετώ-
πιση εμφάνισαν φυσιολογικό σκαφοειδές μετά 
χρόνο παρακολούθησης 9 μηνών. Η ακινητοποίη-
ση με γύψο παρέσχε και πιο σύντομη υποχώρηση 
συμπτωμάτων. Η φόρτιση ή μη δεν επηρεάζει το 
αποτέλεσμα. Αυτά τα αποτελέσματα βρίσκονται σε 
συμφωνία με εκείνα της μελέτης των Ippolito και 
συν [Ippolito E et al 1984], οι οποίοι παρακολού-
θησαν ασθενείς για περισσότερο από 30 έτη. 

Νόσος Muller - Weiss

Η εισβολή της οστεονέκρωσης του σκαφοειδούς 
του ταρσού στους ενήλικες ή νόσος των Muller - 
Weiss είναι γνωστή και ως νόσος του Brailsford 
[Sharp RJ et al 2004] πού ήταν οι πρώτοι που την 
περιέγραψαν στα 1920. Η προτεινόμενη αιτιο-
λογία της κατάστασης περιλαμβάνει την κάκωση 
καθώς και την καθυστέρηση οστεοποίησης του 
σκαφοειδούς του ταρσού πού καταλήγει σε προ-
βληματικό όστεν προϊόν [Maceira E και Rochera R, 
2004]. Το άλγος, το οποίο εισβάλλει βαθμιαία κατά 
την Πέμπτη δεκαετία το πιο συνεκτικό εύρημα στη 
νόσο των Muller - Weiss. Η ραιβότητα του οπίσθι-
ου ποδός είναι χαρακτηριστικό σημείο της νόσου, 
όταν συσχετίζεται με πλατυποδία με αποτέλεσμα 
μία παράδοξη ραιβοπλατυποδία. Η σκλήρυνση του 

σκαφοειδούς του ταρσού και ο κατακερματισμός 
παρατηρούνται στις απλές ακτινογραφίες. Η κεφα-
λή του αστραγάλου συχνά φέρετε επί τα εκτός και 
μεταβάλλει τον προσανατολισμό του υπόλοιπου 
των οστών του πρόσθιου ποδός [Maceira E και 
Rochera R, 2004] (εικόνα 3) (πίνακας 2).

Η προσθιοπίσθια προβολή του ποδιού δίνει τη 
σαφέστερη εικόνα της κατάστασης του σκαφοει-
δούς του ταρσού. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να υπο-
δύονται την εικόνα της συνοστέωση στου αστρα-
γάλου, τι νευροπαθητική αρθροπάθεια Charcot ή 
ένα επικουρικό σκαφοειδές. Οι χειρουργικές επι-
λογές περιλαμβάνουν εσωτερική οστεοσύνθεση 
του σκαφοειδούς του ταρσού, τριπλή αρθρόδεση, 
αστραγαλοσκαφοειδή αρθρόδεση και αστραγα-
λοσκαφοειδοσφηνοειδή αρθρόδεση με εισαγωγή 
οστέινου μοσχεύματος. Τα αποτελέσματα με την 
τελευταία επέμβαση είναι ενθαρρυντικά σε βραχύ 
χρόνο παρακολούθησης [Fernandez de Retana P 
et al 2004]

Τραυματική οστεονέκρωση του 
σκαφοειδούς 

Η αυξημένη συχνότητα των καταγμάτων του 
σκαφοειδούς μπορεί να αποτελεί το αποτέλεσμα 
των προόδων στην προστασία των κινουμένων με 
μηχανοκίνητα οχήματα που προστατεύει τους επι-
βάτες, όσον αφορά στα ζωτικά τους όργανα αλλά 
αφήνει τα πόδια απροστάτευτα [Richter M et al 

Εικόνα 3. Γραφική αναπαράσταση η οποία καταδεικνύει τους αύξοντες βαθμούς της παραμόρφωσης του σκαφοειδούς τη 
νόσο Muller - Weiss. Το έξω χείλος του σκαφοειδούς καθιζάνει, με αποτέλεσμα η κεφαλή του αστραγάλου να μετακινείται επί 

τα εκτός και εμφανίζεται ότι είναι σε επαφή με τα σφηνοειδή.

Πίνακας 2. Ακτινολογική εικόνα της οστεονέκρωσης του σκαφοειδούς του ταρσού

Στάδιο Περιγραφή
I Φυσιολογική α/α, Tc 99m, CT, MRI, 
II Υπαστραγαλική ραιβότητα
III Συμπίεση σκαφοειδούς
IV Ιπποποδία οπισθίου ποδός
V Τέλεια εκτατική θέση σκαφοειδούς
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1999]. Οι κακώσεις του σκαφοειδούς κυμαίνονται 
σε βαρύτητα από μικρά αποσπασματικά κατάγματα 
μέχρι πολύ συντριπτικά κατάγματα. Ο Sangeorzan 
ταξινόμησε τα κατάγματα του σώματός του σκα-
φοειδούς του ταρσού σε τρεις κύριους τύπους 
ροής [Sangeorzan et al 1989].Κατά τον τύπο I τα 
κατάγματα διανέμουν το σκαφοειδές σε πρόσθιο 
και οπίσθιο τεμάχιο. Κατά τον τύπο II, ο οποίος εί-
ναι και ο πιο συνηθισμένος, προκαλούνται κατά την 
κατεύθυνση από τα εξωτερικά μέχρι πελματιαία και 
εσωτερικά. Στον τύπο III τα κατάγματα παράγουν 
συντριβή κατά το μέσο και κατά το έξω τμήμα του 
σκαφοειδούς με διακοπή της συνέχειας της σκα-
φοειδοσφηνοειδούς άρθρωσης.

Οι τύποι I και III σχετίζονται πιο συχνά με νέ-
κρωση του σκαφοειδούς, η οποία υποτίθεται ότι 
προκαλείται είτε από αποκόλληση των μαλακών 
μορίων με αποτέλεσμα παρεκτόπιση είτε από τη 
χειρουργική παρέμβαση. Η ανατομική ανάταξη και 
οστεοσύνθεση σε πιστώνονται για τα παρεκτροπής 
μένα και συντριπτικά κατάγματα [Richter M et al 
1999]. Στη σειρά του Sangeorzan και συνεργα-
τών[Sangeorzan et al 1989] το 67% των 21 ασθε-
νών με κάταγμα του σκαφοειδούς του ταρσού που 
χειρουργήθηκαν παρουσίασαν Καλά αποτελέσμα-
τα. Από τους ασθενείς με καλό αποτέλεσμα, οστε-
ονέκρωση παρατηρήθηκε σε έξι. Οι περισσότεροι 
από τους ασθενείς με μερική νέκρωση του σκαφο-
ειδούς του ταρσού εξακολουθούσαν να εμφανί-
ζουν καλό λειτουργικό αποτέλεσμα. Η ανατομική 
ανάταξη του κατάγματος και η σταθεροποίηση γί-
νεται με φροντίδα να αποφευχθεί η αποστέρηση 
της αιμάτωσης του οστού και είναι το πιο αποτελε-
σματικό μέσο για την αποτροπή της οστεονέκρω-
σης. Η όψιμη θεραπευτική αντιμετώπιση της ασυ-
μπτωματικής καθίζησης προς ελάττωση επώδυνης 
κινητικότητας και διατήρηση της εσωτερικής κο-
λώνας κατά μήκος γίνεται είτε με αρθρόδεση του 
μέσου ποδιού με οστικό μόσχευμα είτε με τριπλή 
αρθρόδεση.

Συνηθισμένες εντοπίσεις 
οστεονέκρωσης του πρόσθιου 
ποδιού 

Πρώτο μετατάρσιο 

Η οστεονέκρωση του πρώτου μεταταρσίου, η 
οποία πρωταρχικά προσβάλλει την κεφαλή του 

μεταταρσίου, συμβαίνει πιο συχνά μετά από επεμ-
βάσεις διόρθωσης βλαισού μεγάλου δακτύλου. Η 
αιτιολογία αυτής της οστεονέκρωσης του πρώτου 
μεταταρσίου θεωρείται ότι σχετίζεται με το πόσο 
συντελείται αποκόλληση μαλακών μορίων και από 
την επιλογή της οστεοτομίας. Η ιδιοπαθής οστε-
ονέκρωση ωστόσο του πρώτου μεταταρσίου εί-
ναι πολύ σπάνια [Fu FH et al 1989, Suzuki J et al 
2003, Deutinger M και Vollnhofer G 1994].

Αιμάτωση

Μελέτες με έγχυση χρωστικών έχουν καταδείξει 
ότι η κεφαλή του πρώτου μεταταρσίου περιέχεται 
σε ένα φάκελο με εκτεταμένο αγγειακό δίκτυο που 
σχηματίζεται από κλάδους της ραχιαίας του ποδο-
σφαίρου αρτηρίας [Jones KJ et al 1995]. Η ραχιαία 
του ποδός αρτηρία παρέχει την ραχιαία μετατάρσια 
αρτηρία και την πρώτη παλαμιαία μετατάρσια αρ-
τηρία. Η πρώτη ραχιαία μετατάρσια αρτηρία δίδει 
γένεση σε δύο έως τρεις επιπλέον κλάδους. Η πιο 
επιφανειακή από αυτούς τους κλάδους, η ραχιαία 
εσωτερική αρτηρία του μεγάλου δακτύλου, σχημα-
τίζει ένα περιθυλακικό δίκτυο που διατρέχουν την 
κεφαλή του μεταταρσίου. 

Ένας κλάδος που βρίσκεται πιο πολύ βαθιά από 
την ραχιαία μετατάρσια αρτηρία διαδρομή προς 
την παλάμη και λοξά κάτω από τη διάφυση του 
μεταταρσίου και αναστατώνεται με κλάδο της οπί-
σθιας μηνιαίας αρτηρίας. Από αυτή την αναστό-
μωση, εξορμώνται κλάδοι που αρδεύουν την κε-
φαλή. Η τροφοφόρος αρτηρία εισέρχεται κατά τη 
συμβολή του κεντρικού και του μέσου τριτημορίου 
του οστού. Η οπίσθια κνημιαία αρτηρία συμβάλλει 
στο σχηματισμό ενός επιπολής κλάδου της μέσης 
παλαμιαίας αρτηρία που αναστατώνεται προς την 
πρώτη πελματιαία μετατάρσια αρτηρία. Όπως φαί-
νεται στην εικόνα 4 η ραχιαία μεταφυσιακή αγγει-
ακή παροχή αφορά στα ραχιαία 2/3 της κεφαλής 
του μεταταρσίου, ενώ τα πελματιαία αγγεία μόνο 
το ένα τρίτο [Easley ME και Kelly IP 2000]. Εγκε-
φαλικές αρτηρίες αρδεύουν το μέσο και έξω 1/4 
της κεφαλής [Shereff MJ et al 1987].

Συχνότητα και αιτιολογία 

Εξαιτίας του ότι η ιδιοπαθής οστεονέκρωση του 
πρώτου μεταταρσίου είναι σπάνια, εμπειρία περι-
ορίζεται μόνο σε παρουσιάσεις ενδιαφερουσών 
περιπτώσεων. Η οστεονέκρωση η οποία ακολου-
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θεί επεμβάσεις προς διόρθωση βλαισού μεγάλου 
δακτύλου είναι πιο συνηθισμένη, με τις μελέτες να 
εστιάζουν στις περιφερικές οστεοτομίες ως το κύ-
ριο κίνδυνο οστεονέκρωσης. Η συχνότητα οστεο-
νέκρωση μετά οστεοτομία αναφέρεται ότι Φτάνει 
στο 20% [Meier PJ, Kenzora JE 1985]. Τα ακτινο-
λογικά σημεία της οστεονέκρωσης μπορεί να μην 
είναι προγνωστικά των κλινικών συμπτωμάτων 
[Thomas RL et al 1994]. 

Υπάρχει αν τη γνωριμία αναφορικά με την αιτι-
ολογική συσχέτιση μεταξύ της αποκόλλησης των 
μαλακών μορίων περιφερικά και οστεονέκρωσης 
η οποία επικεντρώνεται στις αγγειακές επιπτώσεις 
αυτής της επέμβασης. Αναδρομικές μελέτες δεν 
δείχνουν αποφασιστικής σημασίας συσχέτιση με 
οστεονέκρωση για οστεοτομίες που διενεργούνται 
περιφερικά σε σχέση με εκείνες που διενεργούνται 
εξωτερικά [Wallace GF et al 1994, Peterson DA 
et al 1994]. Μελέτες που έχουν διενεργηθεί σε 
νεκροτομικό υλικό κατέδειξαν ότι η αιμάτωση της 
κεφαλής του μεταταρσίου δεν επηρεάζεται αρνη-
τικά όταν η από τα εκτός αποκόλληση διενεργεί-
ται σε συσχετισμό με οστεοτομία περιφερικά. Είναι 
προφανές, ωστόσο, ότι η χωρίς επιμέλεια διενέρ-
γεια της οστού τομέας θα μπορούσε να διατάμει 
τη ραχιαία μετατάρσια αρτηρία [Peterson DA et al 
1994]. 

Οι Resch και συνεργάτες [Resch S et al 1992] 

παρακολούθησαν προοπτικά 36 οστεοτομίες 
chevron με σπινθηρογραφήματα Tc 99m και ανέ-
φεραν ότι το αρχικό έλλειμμα πλήρωσης ήταν πα-
ρών σε 19 ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε 
από τα εκτός αποκόλληση. Όλα τα τελικά σπινθη-
ρογραφήματα ήταν φυσιολογικά, παρόλα αυτά. Αν 
και η αντιγνωμία για τη σκοπιμότητα της αποκόλ-
λησης των μαλακών μορίων από την έξω πλευρά 
συνεχίζεται, παραμένει ουσιώδες ζητούμενο η τή-
ρηση των βασικών χειρουργικών κανόνων. Η απο-
κόλληση των μαλακών μορίων θα πρέπει να διε-
νεργείται μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητη 
και η χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων επίσης και 
η απομάκρυνση από το σημείο τις οστεοτομία στα 
πρέπει επίσης να είναι πολύ προσεκτική και καλά 
ελεγχόμενη.

Διάγνωση 

Η διάγνωση της οστεονέκρωσης του πρώτου 
μεταταρσίου βασίζεται σε ακτινολογικές ενδείξεις 
που αφορούν κυρίως σε οστική σκλήρυνση, κατα-
κερματισμό και καθίζηση (εικόνα 5). Τα ευρήματα 
αυτά μπορεί να είναι τυχαία, είτε αφορούν σε με-
τεγχειρητικές ακτινογραφίες είτε ανευρίσκονται 
κατά την μετεγχειρητική αξιολόγηση ασθενών με 
άλγος του έσω πρόσθιου ποδιού. Η μαγνητική 
τομογραφία επιτρέπει την πρωιμότερη διάγνωση 
αλλά δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα ως δια-
γνωστική μέθοδος.

Εικόνα 4. - Εξωτερική προβολή της αγγείωσης της κεφαλής του πρώτου μεταταρσίου σχετιζόμενοι προς οστεοτομία Chevron. 
Η Γράμμος κι ας μένει περιοχή εκπροσωπεί την περιοχή της αποκόλλησης από τα εκτός.
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Εικόνα 5. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία, η οποία καταδεικνύει 
σχηματισμό κύστεων μετά περιφερική οστεοτομία του πρώτου 

μεταταρσίου σε ασθενή με οστεονέκρωση.

Η οστεονέκρωση του σκαφοειδούς του ταρσού 
μπορεί να είναι είτε ιδιοπαθής είτε μετατραυματι-
κή. Τα κατάγματα του σκαφοειδούς, τα οποία απο-
τελούν κακώσεις από εξάντληση υψηλής κινητικής 
ενέργειας, εκπροσωπούν το πιο συνηθισμένο αίτιο 
οστεονέκρωσης [Sangeorzan et al 1989]. Οι νόσοι 
των Kohler και Müller - Weiss αποτελούν εκδη-
λώσεις ιδιοπαθούς οστεονέκρωση στα παιδιά και 
στους ενήλικες αντίστοιχα. 

Θεραπεία 

Η θεραπεία των ήπια συμπτωματικών ασθενών 
περιλαμβάνει τροποποίηση της δραστηριότητας 
και χρησιμοποίηση ορθωτικών μέσων προς ελάτ-
τωση των καταπονήσεων του πρώτου μεταταρσί-
ου. Τα μέτρα συμπτώματα απαιτούν απλή χειρουρ-
γική παρέμβαση, όπως είναι η εκτομή του θυλάκου 
και ο χειρουργικός καθαρισμός και η διενέργεια 
πολλαπλών τρυπανισμών του υποχόνδριου οστού 
[Lehman DE 2003]. Οι σωστικές επεμβάσεις για 
σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνουν την αφροδί-
σια της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης 
η οποία διενεργείται in situ ή με παρεμβολή οστέ-
ινου μοσχεύματος προς διατήρηση του μήκους 
[Myerson MS et al 2000].

Πρόγνωση 

Οι πρώιμες ακτινολογικές αλλοιώσεις της οστε-

ονέκρωσης μετά από οστεοτομία περιλαμβάνουν 
σχηματισμό κύστεων στο υποχόνδριο οστούν, κα-
τακερματισμό και σκλήρυνση τα οποία μπορεί να 
υποχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου. Τυπικά, 
αυτοί οι ασθενείς πηγαίνουν πολύ καλά κλινικά και 
εξελίσσονται προς ακτινολογική συνοστέωση Ακό-
μη και όταν υπάρχει οστεονέκρωση. Η αρθρόδε-
ση της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής αρθρώσεις 
αποτελεί μέθοδο αντιμετώπιση εκλογής σε βαρειές 
περιπτώσεις. Οι Myerson και συνεργάτες [Myerson 
MS et al 2000]. Ανέφεραν χρόνο πώρωσης κατά 
μέσο όρο 14 εβδομάδες.

Οστεονέκρωση των ελασσόνων 
μεταταρσίων 

Νέκρωση στα μικρότερα μετατάρσια είναι μία 
άλλη αιτία άγχους κατά το πρόσθιο πόδι. Η προσο-
χή έχει εστιαστεί περισσότερο στην οστεονέκρωση 
των κεφαλών των μεταταρσίων ιδιαίτερα της δεύ-
τερης οστικής ακτίνας. 

Αιμάτωση 

Από τη δεύτερη μέχρι την Τετάρτη οστική ακτί-
να τα μετατάρσια έχουν παρόμοια αρτηριακή άρ-
δευση, η οποία εξορμάται από την αρχαία και την 
πελματιαία αρτηρία των μεταταρσίων. Κλάδοι αυ-
τών των αγγείων εισέρχονται στην διάθεση κατά 
μήκος της ραχιαίας, της έσω και της έξω επιφά-
νειας. Η τροφοφόρος αρτηρία εισέρχεται κατά 
την έξοδο βάσει αυτών των οστών και διχάζεται 
τόσο σε κεντρικούς όσο και σε περιφερικούς κλά-
δους [Sarrafian SK 1983]. Αντιθέτως, το πέμπτο 
μετατάρσιο λαμβάνει τροχοφόρα αγγεία τα οποία 
εισέρχονται στον από το έσω χείλος. Η κεντρική 
μοίρα αρδεύεται από μεταφυσιακούς κλάδους. 
Μία περιοχή κινήσεις από ροές σχηματίζεται μετα-
ξύ αυτών των δύο συστημάτων, η οποία δυνητικά 
θα μπορούσε να αποτρέψει την πώρωση καταγμά-
των. Δεν υπάρχουν αναφορές για οστεονέκρωση 
σε αυτή την περιοχή

Νόσος του Freiberg

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει τροπο-
ποίηση της δραστηριότητας, περιορισμό της φόρ-
τισης και χρησιμοποίηση βακτηρίων, χρησιμοποί-
ηση ορθωτικών μηχανημάτων και τροποποίηση 
της υπόδησης η οποία μπορεί να αποφορτίσει την 
προσβεβλημένη κεφαλή του μεταταρσίου και να 
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περιορίσει την κίνηση της μεταταρσιοφαλαγγικής 
άρθρωσης. Αυτές οι μέθοδοι είναι αποτελεσματι-
κές κατά τα πρώιμα στάδια της νόσου. 

Έχουν προταθεί αρκετές χειρουργικές επιλογές. 
Ο απλός χειρουργικός καθαρισμός και αφαίρεση 
των ξένων σωμάτων περιγράφηκε από τον ίδιο 
τον Freiberg. Άλλες επεμβάσεις που έχουν χρησι-
μοποιηθεί περιλαμβάνουν οστεοτομία, ανύψωση 
της προσβεβλημένης κεφαλής του μεταταρσίου με 
εισαγωγή μοσχευμάτων, αποσυμπίεση του οστι-
κού μυελού, εκτομή της κεφαλής του μεταταρσίου, 
βράχυνση του μεταταρσίου, κεντρική ημιφαλαγ-
γεκτομή και αρθροπλαστική της προσβεβλημένης 
άρθρωσης. Δεν υπάρχει επαρκής ομοφωνία για το 
ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση και Η πιο απο-
τελεσματική [Bayliss NC και Klenerman L 1989, 
Sproul J et al 1993]. 

Πρόγνωση 

Πολλοί ασθενείς με νόσο του Freiberg αντα-
ποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία και δεν 
εμφανίζουν μακρόπνοα αρνητικά αποτελέσματα. 
Οι Sproul και συνεργάτες [Sproul J et al 1993]. 
Εξέτασαν ασθενείς στους οποίους αστόχησε η 
συντηρητική θεραπεία. Στους περισσότερους από 
αυτούς τους ασθενείς, η μερική εκτομή της ραχιαί-
ας μοίρας της κεφαλής του μεταταρσίου με υμενε-
κτομή έδωσε μακρόπνοα θετικά αποτελέσματα. Η 
χαλάρωση της ραχιαίας αρθρικής επιφάνειες του 
μεταταρσίου ήταν ένα σχετικό χειρουργικό εύρημα.

Νόσος του Freiberg 

Συχνότητα και αιτιολογία 

Το 1914, ο Freiberg δημοσίευση περιγραφή 
της νόσου η οποία από τότε φέρει το όνομά του 
[Katcherian DA 1994]. Εξαιτίας ενός έμφρακτου 
κατά τον αυτό χρόνο, ο Freiberg υποπτεύθηκε την 
τραυματική αιτιολογία τις καταστάσεις. Επιπρο-
σθέτως, ο ίδιος ερευνητής καθόρισε ότι η αλλα-
γή της μηχανικής της προσβεβλημένης άρθρωσης 
συμβάλλει σε αυτή την κατάσταση. Η νόσος του 
Freiberg κατά προτίμηση προσβάλλει το δεύτερο 
μετατάρσιο, το πιο επίμηκες μετατάρσιο σε ένα 
πόδι που φορτίζει. 

Η μηχανική ανάλυση της εξεργασίας που οδηγεί 
σε καθίζηση της ραχιαίας μοίρας του υποχόνδριου 
οστού της μετατάρσιας κεφαλής έχει αξιολογηθεί 

σε πολλές μελέτες. Ο McMaster [McMaster MJ 
1978] αρχικά περιέγραψε μία υποχόνδρια βλάβη 
η οποία παράγεται στην κεντρική μοίρα της βασι-
στείς φάλαγγος οι οποίοι είναι σε επαφή με τη 2η 
κεφαλή του μεταταρσίου λόγω ισχυράς ραχιαίας 
κάμψης. Οι GauthierκαιElbaz[Gauthier G και Elbaz 
R 1979] διαπίστωσαν Ότι αυτές οι αλλοιώσεις 
λαμβάνουν χώρα κατά το βραχιό και πρόσθιο χεί-
λος της κεφαλής του μεταταρσίου. Οι συγγραφείς 
αυτοί καθόρισαν ότι η καθίζηση προκαλείται από 
μικρό κατάγματα και νέκρωση του υποχόνδριου 
οστού. Οι HelalκαιGibb [Helal B και Gibb P 1987] 
συνέδεσαν αυτήν τη ραχιαία βλάβη με τραυματικές 
διηθήσεις. 

Διάγνωση 

Τυπικά, η νόσος Freiberg εμφανίζεται σε κορί-
τσια κατά τη διάρκεια της περιόδου των ώσεων της 
αύξησης. Κλασικά, υπάρχει άλγος κατά τη φόρτιση 
και ευαισθησία πάνω στην προσβεβλημένη κεφα-
λή του μεταταρσίου. Μπορεί να υπάρχει η αίσθη-
ση πληρότητας κατά την περιοχή της άρθρωσης. 
Ο Smillie [Smillie IS 1967] πρότεινε ένα σύστημα 
σταδιοποίησης αυτής της κατάστασης με βάση την 
ακτινολογική εικόνα της κεφαλής του μεταταρσίου, 
η οποία μπορεί να καταδείξει διάφορα στάδια καθί-
ζησης: κατά το στάδιο I υπάρχει κάταγμα της επίθε-
σης, κατά το στάδιο II υπάρχει υποχώρηση της κε-
ντρικής μοίρας, κατά το στάδιο III υπάρχει κεντρική 
επαναπορρόφηση, κατά το στάδιο IV υπάρχει δια-
χωρισμός ελεύθερων σωμάτων και κατά το στάδιο 
V παρατηρείται αποπλάτυνση, παραμόρφωση και 
εκφυλιστική αρθροπάθεια (εικόνα 6).

Εικόνα 6. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία ασθενούς με σταδίου 
3 κατά Smillie αλλοιώσεις νόσου του Freiberg.
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Θεραπεία

Η μη χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει η 
τροποποίηση της δραστηριότητας, περιορισμό της 
φόρτισης με χρησιμοποίηση βακτηρίων, χρησιμοποί-
ηση ορθωτικών μηχανημάτων τα οποία φορτίζουν 
την προσβεβλημένη περιοχή και περιορισμό της κι-
νητικότητας της ΜΤΦ άρθρωσης. Αυτές οι μέθοδοι 
είναι αποτελεσματικές στα πρώιμα στάδια της νόσου. 

Έχουν προταθεί αρκετές χειρουργικές επιπλο-
κές. Ο απλός καθαρισμός και αφαίρεση των Ξένων 
σωμάτων έχει προταθεί από τον ίδιο τον Freiberg. 
Άλλες επεμβάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και περι-
λαμβάνουν οστεοτομία, ανύψωση τις συμπιεσμέ-
νες κεφαλής του μεταταρσίου με χρησιμοποίηση 
μοσχεύματος, αποσυμπίεση του οστικού μυελού, 
εκτομή της κεφαλής του μεταταρσίου, βράχυνση 
του μεταταρσίου, κεντρική ημιφαλαφφεκτομή και 
αρθροπλαστική της άρθρωσης. Υπάρχει μικρός 
βαθμός συμφωνίας για το Ποια είναι η πιο κατάλ-
ληλη και πιο αποτελεσματική μέθοδος [Bayliss NC 
και Klenerman L 1989, Sproul J 1993].

Πολλοί ασθενείς με νόσο Freiberg ανταποκρί-
νονται στη συντηρητική θεραπεία και δεν εμφα-
νίζουν μακροχρόνια επιπλοκές. Οι Sproul και συ-
νεργάτες [Sproul J et al 1993] εξέτασαν ασθενείς 
στους οποίους απέτυχε η συντηρητική θεραπεία. 
Στους περισσότερους από αυτούς τους ασθενείς, 
η μερική εκτομή της ραχιαίας μοίρας της κεφαλής 
του μεταταρσίου με ημεν εκτομή έδωσε μακροχρό-
νια καλά αποτελέσματα. Η χαλάρωση της ανδρικής 
επιφάνειας του μεταταρσίου υπήρξε κοινό εύρημα 
σε πολλές περιπτώσεις.

Σησαμοειδή
Η οστεονέκρωση των στη σησαμοειδών οστών 

έχει παρατηρηθεί σε περιορισμένο αριθμό περι-
πτώσεων.. 

Αιμάτωση 

Κάθε σησαμοειδές έχει τόσο κεντρική και περι-
φερική αιμάτωση από τις πρώτες μετατάρσιες αρ-
τηρίες. Ο κεντρικός κλάδος εισέρχεται στο σησα-
μοειδές κατά το σημείο που προσφύεται ο βραχύς 
καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου. Το πελματιαιο 
αγγείο εισέρχεται στο στον πλησίον της μέσης 
γραμμής. Αυτοί οι Κυκλάδες συναντώνται μεταξύ 
τους το μέσον κάθε οστού [Sarrafian SK 1983].

Διάγνωση 

Η παθολογική ανατομική των σησαμιού ειδών 
αποτελεί το 12% των σύνθετων κακώσεων του 
μεγάλου δακτύλου του ποδιού, με την οστεονέ-
κρωση αυτών των οστών να ευθύνεται για το 10% 
αυτού του υποσυνόλου [Julsrud M 1997]. Έχουν 
δοθεί αρκετά ονόματα σε αυτή την κατάσταση πε-
ριλαμβανομένων εκείνων της νόσου Trevor, της 
νόσου Sclatter και της νόσου Illfeld. Το άλγος είναι 
το πιο ουσιαστικό σύμπτωμα εισβολής αυτής της 
αναπηρικής κατάστασης. Οι απλές ακτινογραφίες 
συμβάλλουν στη θεμελίωση της διάγνωσης αλλά 
αυτή μπορεί να είναι μην είναι η οριστική λόγω του 
κατάγματος του σησαμοειδούς, ένα διφυές σησα-
μοειδές, το οποίο μπορεί να διακόπτει την αιμα-
τική παροχή προς το σησαμοειδές ελαττώνοντας 
την ικανότητα αναδιαμόρφωσης του οστού και η 
οστεονέκρωση που παράγουν παρόμοιες εικόνες.

Θεραπεία

Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τρο-
ποποίηση της δραστηριότητας, τροποποίηση της 
υπόδησης, τροποποίηση της φόρτισης και χορήγη-
ση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων 
προς έλεγχο των συμπτωμάτων. Όταν αποτύχουν 
αυτά τα μέτρα συνιστάται Η χειρουργική αφαίρεση 
του προσβεβλημένου οστού [Richardson EG 1997, 
Fleischli J και Cheleutte E 1995]. Ένα σπινθηρογρά-
φημα οστών μπορεί να συμβάλλει στη διαφοροποί-
ηση ενός οξέος κατάγματος από την οστεονέκρω-
ση. Κατά την αξονική τομογραφία, το σησαμοειδές 
που έχει υποστεί οστεονέκρωση μπορεί να εμφανί-
ζεται μεγαλύτερο και παραμορφωμένο με ανώμαλη 
διαταραχή πυκνότητας και κατακερματισμό. Η ακτι-
νολογική εμφάνιση του συμπτωματικό ποδιού θα 
πρέπει να συγκριθεί με εκείνη της αντίθετης πλευ-
ράς [Richardson EG 1999]. Ο προτεινόμενος μη-
χανισμός της οστεονέκρωσης του σησαμοειδη τους 
είναι δευτεροπαθής επαναλαμβανόμενος τραυματι-
σμός, γεγονός το οποίο μπορεί να διακόπτει την αι-
ματική παροχή προς το σησαμοειδες ελαττώνοντας 
την δυνατότητα αναδιαμόρφωσης.

Σπάνιες εντοπίσεις της 
οστεονέκρωσης στο πόδι 

Πτέρνη

Σε αντίστοιχη επιστολή προς τον αστράγαλο, η 
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πτέρνη απολαμβάνει πλήρους αιμάτωσης, η οποία 
μπορεί να εξηγήσει την απουσία μετατραυματικής 
οστεονέκρωσης. Σε αυτό το οστούν, έχει αναφερ-
θεί οστεονέκρωση σε συσχετισμό προς δρεπανο-
κυτταρική νόσο και ανοσοθεραπεία σε υποβληθέ-
ντα σε μεταμόσχευση καρδιάς. Επιπροσθέτως, η 
νόσος Sever θεωρήθηκε παλιότερα οστεονέκρωση 
αλλά αποτελεί αποφυσίτιδα και μπορεί να οδηγή-
σει σε σημαντικό άλγος τα παιδιά. 

Αιτιολογία και διάγνωση 

Ο Rothschild και οι συνεργάτες του [Rothschild 
BM et al 1997] εξέτασαν ακτινολογικά ασθενείς 
με δρεπανοκυτταρική αναιμία για διαταραχές από 
τα οστά. Το 14% εμφάνισαν διαβρωτικές αλλοι-
ώσεις του φλοιού και σημεία στίξεων της γράμ-
μωσης μεταξύ της πρόσφυσης του αχίλλειου τέ-
νοντα και της υπασταγαλικής αρθρικής επιφάνειας 
[Rothschild BM et al 1997] με το 50% αυτών να 
παραπονούνται για Άργος στο οπίσθιο πόδι. Όλοι 
οι ασθενείς που έπασχαν από δρεπανοκυτταρι-
κή νόσο αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά και μόνο 
ένας ασθενής είχε επίμονο άλγος κατά το τέλος 
του χρόνου παρακολούθησης [Rothschild BM et al 
1997]. Αιμάτωση 

Η πτέρνη αρδεύεται από πολλούς αρτηριακού 
κλάδους. Η αρτηρία του κόλπου, με συμβολή από 
την έξω αρτηρία του ταρσού και την περόνιαία αρ-
τηρία παρέχει άρδευση στο οπίσθια χείλος της άνω 
επιφάνειας του οστού. Ένα ανά στοματικό τόξο με-
ταξύ της πρόσθιας μηνιαίας και της περόνης αρ-
δεύει το οπίσθιο χείλος της πτέρνης. 

Η έξω επιφάνεια δέχεται κλάδους από την κεντρι-
κή μοίρα της ταρσιαίας και της περονιαίας αρτηρίας. 
Η έσω περονιαία αρτηρία και εσωτερική κλάδοι αρ-
δεύουν την έσω επιφάνεια [Sarrafian SK 1983]. 

Μία δεύτερη πιθανότητα οστεονέκρωσης Ανα-
φέρθηκε σε άτομο 38 ετών που είχε υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση καρδιάς ο οποίος μετεγχειρητικά 
έλαβε κορτικοστεροειδή [Huwz FU et al 1997]. Ο 
ασθενής αντιμετωπίστηκε με επιτυχία συντηρητικά. 

Νόσος του Sever

Ιστορικά, η νόσος του Sever θεωρήθηκε αρχικά 
ως μουσείο στο νεκρούς. Σήμερα, ωστόσο, θεωρεί-
ται αποφυσίτιδα της πτέρνης και εκπροσωπεί μία 
από τις πιο συνηθισμένες αιτίες άλγους στο πόδι σε 

ανώριμους σκελετικά ασθενείς. Κάποιοι ενοχοποι-
ούν για την εξήγηση της νόσου, αν και άγνωστης 
αιτιολογίας, την κάκωση από άσκηση έλξης στην 
επίθεση από τον αχίλλειο τένοντα και την πελματι-
αία απονεύρωση [Mosca VS 2001]. Αυτή η μηχα-
νική διακοπή της συνέχειας μπορεί να εμπλέκει τον 
οστεοχονδρινη μηχανισμό πώρωσης του κατάγμα-
τος, οδηγώντας σε ένα φαύλο κύκλο βλάβης δεν 
επουλώνεται. Έτσι, αν και αυτό μπορεί να σημαίνει 
δυσχέρεια γκιώση ως αποτέλεσμα δράσης αυτών 
των παραγόντων, οι τρέχουσες ενδείξεις που δια-
θέτουμε υποδηλώνουν ότι η νόσος δεν αποτελεί 
αυτοπεριοριζόμενηαποφυσίτιδα που είναι άμοιρη 
μακροπρόθεσμων συνεπειών [Mosca VS 2001].

Σφηνοειδή
Υπάρχουν αρκετές αναφορές οστεονέκρωσης 

των σφηνοεδών [Mubarak SJ 1992, Warmong PJ 
et al 2003]/ 

Διάγνωση 

Οι ασθενείς με νέκρωση των συνοδών παρου-
σιάζονται με βραδέως επιδεινούμενο άλγος στο 
μέσο πόδι που σχετίζεται με δραστηριότητα και εμ-
φανίζεται κατά τη νύχτα. Η διάγνωση βασίζεται σε 
ακτινολογικά ευρήματα καθίζησης των στεροειδών 
σε ασθενείς με κλινικά συμπτώματα. 

Θεραπεία και πρόγνωση 

Γενικά, η συντηρητική θεραπεία που συνίσταται 
σε τροποποίηση της δραστηριότητας και ακινητο-
ποίηση έχει ως αποτέλεσμα εννιά βελτίωση των 
συμπτωμάτων. Σε έναν ασθενή ο τρυπανισμός του 
έσω σφηνοειδούς κατέληξε σε απάλειψη των συ-
μπτωμάτων [Mosca VS 2001]. 

Κυβοειδές 
Υπάρχει μόνο μία περίπτωση οστεονέκρωσης 

του κυβοειδούς στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία σε 
άτομο λήπτη νεφρικού μοσχεύματος [Chaulhurt R 
et al 1992]. Εντός 3 μηνών αναπτύχθηκε άλγος το 
μέσο πόδι και οίδημα. Η βιοψία έδειξε νέκρωση και 
διήθηση με νεόπλαστα τα αγγεία και στοιχεία μυ-
κητίασης. Η οριστική θεραπεία έγινε με αφαίρεση 
του κυβοειδούς. 

Σύνοψη
Η οστεονέκρωση στο πόδι θα πρέπει πάντοτε 
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να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαφορική διάγνω-
ση παθολογικών καταστάσεων τόσο στους ενήλι-
κες όπως και στα παιδιά με επώδυνες καταστά-
σεις στο πόδι. Η νόσος πιο συχνά προσβάλλει τον 
αστράγαλο, το σκαφοειδές, το δεύτερο μετάταξη 
και το πρώτο μετατάρσιο. Η αιτιολογία της είναι 
συνήθως μετατραυματική. Ωστόσο, συστηματικές 
καταστάσεις όπως παραδείγματος χάρη η νόσος 
του Gaucher και η δρεπανοκυτταρική αναιμία μπο-
ρούν επίσης να προκαλέσουν αστείο νέκρωση. Η 
συντηρητική αντιμετώπιση παραμένει ο ακρογωνι-
αίος λίθος της αρχικής αντιμετώπισης και μπορεί 
να είναι αποτελεσματική κατά την ανακούφιση των 
συμπτωμάτων. Η χειρουργική επέμβαση συνίστα-

ται μόνο όταν αποτυγχάνει η συντηρητική θερα-
πεία. Εξαιτίας της ποικίλλουσας συχνότητας της 
κατάστασης, κοινωνικών εκδηλώσεων και των συ-
νεπειών για τα εμπλεκόμενα οστά, δεν υπάρχουν 
σήμερα αλγόριθμοι για την αντιμετώπιση της οστε-
ονέκρωσης το πόδι. Θεραπευτική αντιμετώπιση 
ορίζεται σε ατομική βάση. Εξαιτίας της προκαλού-
μενης ανικανότητας που πολλές φορές συμβαίνει 
ακόμη και σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται κατά 
ιδεώδη τρόπο χρειάζεται περισσότερη έρευνα για 
την κατανόηση το πιο αποτελεσματικό μέσο αντι-
μετώπισης και το πιο σημαντικό την αποτροπή της 
κατάστασης στο πόδι.
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Περίληψη
Η άρθρωση του ώμου είναι λειτουργικά και ανατομικά σύνθετη 
καθώς αποτελείται από οστά, η υαλοειδή χόνδρο, επιχείλιο χόν-
δρο, συνδέσμους, αρθρικό θύλακο και μύες. Συνδέει τον κορμό με 
το άνω άκρο και διαδραματίζει από εμβιομηχανική άποψη σημα-
ντικό ρόλο στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Οι ενδεί-
ξεις για την απεικονιστική διερεύνηση του ώμου έχουν σημαντικά 
αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη. Αυτό το άρθρο εστιάζει κυρίως 
στη μαγνητική τομογραφία καθώς και στη μαγνητική και αξονική 
αρθρογραφία πού είναι διαγνωστικές πρακτικές επιλογής για την 
προσέγγιση της εσωτερικής αποδιοργάνωσης της άρθρωσης του 
ώμου. Τα οστά που συναπαρτίζουν τον ώμο, που συναπαρτίζουν 
το στροφικό πέταλο του ώμου και οι μύες μπορούν να προσεγγι-
στούν απεικονιστικά με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας 
χωρίς αρθρογράφημα ενώ οιαρθρικοί σχηματισμοί, περιλαμβανο-
μένων των γληνοβραχιονίων συνδέσμων, και των θυλακο-επιχεί-
λιων σχηματισμών καθώς και του υαλοειδούς χόνδρου απαιτούν 
διενέργεια αρθρογραφήματος για την πιο ακριβή απεικόνισή τους. 
Τα κατάλληλα απεικονιστικά πρωτόκολλα της μαγνητικής τομο-
γραφίας, οι ακολουθίες και η εφαρμοζόμενη ανατομική της μαγνη-
τικής τομογραφίας του ώμου, περιλαμβανομένων των φυσιολογι-
κών παραλλαγών, παρατίθενται για να συμβάλλουν στη διάγνωση 
και στην θεραπευτική αντιμετώπιση των συνηθισμένων παθολο-
γικών καταστάσεων του ώμου που απαντούν συχνά όπως είναι οι 
ρήξεις του στροφικού πετάλου του ώμου, τα διάφορα σύνδρομα 
πρόσκρουσης και η αστάθεια και λιγότερο συχνές σε καταστάσεις 
που προκαλούν άλγος σε αυτή την περιοχή. Οι πιο συνηθισμένες 
παραλλαγές και λάθη σχετίζονται με το πρόσθιο άνω χείλος της 
άρθρωσης του ώμου. Η βασική ανατομική καθώς και τα πρόσφατα 
ευρήματα ανευρίσκονται, περιλαμβανομένων νέων περιγραφών 
της πρόσφυσης του υπερακανθίου του υπερακανθίου κατά το άνω 
χείλος του βραχιονίου οστού, το στροφικό πέταλο και το ανώτερο 
γληνοβραχιόνιο συνδεσμικό σύμπλεγμα εκτίθενται παρακάτω.

Ανατομική του ώμου 
φυσιολογικές παραλλαγές

Ι. Στ. Μπισχινιώτης
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Bischiniotis I. St

Abstract
The shoulder joint is functionally and structurally complex and is 
composed of bone, hyaline cartilage, labrum, ligaments, capsule, 
tendons and muscles. It links the trunk to the upper limb and 
plays an important biomechanical role in daily activities. Indica-
tions for imaging of the shoulder have considerably increased in 
the last few years. The article focuses mainly on Magnetic Reso-
nance Imaging (MRI) as well as MR and CT arthrography, diag-
nostic procedures of choice for assessment of internal derange-
ment of the shoulder. Bony components, rotator cuff tendons 
and muscles can be assessed on MR imaging without arthro-
graphic technique, whereas the articular structures (including 
glenohumeral ligaments, capsulolabral structures and hyaline 
cartilage) require arthrography for more accurate assessment. 
Appropriate MR imaging protocols and sequences and applied 
MR anatomy of the shoulder (including normal variants) are pro-
posed to help assist management and treatment of common 
shoulder pathologies encountered (such as rotator cuff tears, 
impingement syndromes, and instability as well as less frequent 
causes of shoulder pain). The most common variants and pitfalls 
are related to the anterosuperior aspect of the shoulder joint. 
Basic anatomy as well as recent findings are developed, includ-
ing a new description of the attachment of supraspinatus and 
infraspinatus tendons at the superior aspect of the humerus, the 
rotator cable and the superior glenohumeral ligament complex.

Key words:

shoulder

anatomy

MRI

CT arthrography

MR arthrography

variants

radiography
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Απεικονιστικές μέθοδοι 
Απλές ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα, αξονι-

κή τομογραφία και μαγνητική τομογραφία και τα 
αρθρογραφήματα είναι οι κύριες διαγνωστικές μέ-
θοδοι για τη διάγνωση των παθολογικών καταστά-
σεων του ώμου. 

Συμβατικές ακτινογραφίες 
Αν και αυτό το κεφάλαιο βασίζεται περισσότερο 

στην ανάλυση της μαγνητικής τομογραφίας, δεν 
θα πρέπει να λησμονούμε τη σημασία των απλών 
ακτινογραφιών για την αξιολόγηση των οστικών 
και αρθρικών σχηματισμών. Οι συμβατικές ακτινο-
γραφίες του ώμου χρησιμοποιούνται ως πρώτης 
γραμμής απεικονιστική μέθοδος για την προσέγ-
γιση των παθολογικών καταστάσεων των οστών, 
περιλαμβανομένων καταγμάτων και εξαρθρημά-
των, όγκων των οστών και λοιμώξεων αλλά και 
για την αξιολόγηση διαταραχών των αρθρώσεων 
και των λιπωδών σωμάτων. Η περιορισμένη δυνα-

τότητα αξιολόγησης των μαλακών μορίων, η ιονί-
ζουσα ακτινοβολία και οι δυσκολίες όσον αφορά 
στην τοποθέτηση του ασθενούς λόγω του άλγους 
πού προέρχεται από τα κατάγματα, την αγκύλωση 
κλπ. αποτελούν μείζονες περιοριστικούς παράγο-
ντες. Δύο ορθογώνιες προβολές, προσθιοπίσθια 
και πλάγια, θα πρέπει κάτω υπό ιδεώδεις συνθήκες 
να λαμβάνονται για κάθε οστούν ή άρθρωση που 
τελεί υπό διερεύνηση. Στην καθημερινή πρακτική, η 
προσθιοπίσθια προβολή διενεργείται σε ουδέτερη 
θέση με την εσωτερική και την εξωτερική στροφή 
του βραχίονα συμπληρωμένη από την δίκην «Υ» 
προβολή επιφυλάσσονται για την καλύτερη διε-
ρεύνηση και για την επικόλληση της ωμοπλάτης. 
Επιπρόσθετες προβολές με διαφορετικούς σχεδια-
σμούς της τοποθέτησης του ασθενούς όπως είναι 
η αξονική προβολή που επίσης αποκαλείται μασχα-
λιαία προβολή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τη διερεύνηση του ώμου, για την ανίχνευση εξειδι-
κευμένων παθολογικών καταστάσεων όπως περι-
γράφονται στον πίνακα 1 και στην εικόνα 1 [Chen, 
Q και συν 2015]. 

Πίνακας 1. Συμβατική ακτινογραφία του ώμου 

Προβολές Κύρια απεικονιζόμενα στοιχεία και 
καταστάσεις 

Προσθιοπίσθια- ουδέτερη θέση βραχίονα 

Πρόσθιο εξάρθρημα 
Κάταγμα κεντρικού βραχιονίου κλείδας, και 
ωμοπλάτης (π.χ. Bankart βλάβη) 
Επίπεδο λιπώδους υγρού (θέση ανάτασης)

Προσθιοπίσθια - εσωτερική στροφή βραχίονα Hill-Sachs βλάβη (πρόσθιο έξω συμπιεστικό 
κάταγμα)

Προσθιοπίσθια - εξωτερικήστροφήβραχίονα Σημείο Trough (πρόσθιο έσω συμπιεστικό 
κάταγμα) σε οπίσθιο εξάρθρημα

Ωμοπλάτης ‘Y’ (γνήσια πλάγια προβολή 
ωμοπλάτης ή θωρακικής εισόδου)

Κάταγμα σώματος ωμοπλάτης, ακρωμίου, 
κορακοειδούς, κεντρικού βραχιονίου 
Σχέση κεφαλής και ωμογλήνης 

Μασχαλιαία (εκ των άνω) Σχέσηκεφαλήςκαιωμογλήνης
Lawrence (μέση απαγωγή) Πρόσθιοκαιοπίσθιοεξάρθρημα

West Point (ελαχίστη απαγωγή) Πρόσθιο κάτω χείλος κοτύλης (προβολή West-
Point)

Εξόδου θώρακα (λοξή) Κάταγμα ακρωμίου και μορφολογία 
Έξοδος στροφικού πετάλου 

Grashey (οπίσθια λοξή με την ωμογλήνη σε 
πλάγια προβολή)

Μεσάρθριο γληνοβραχιονίου (απαλείφεται σε 
οπίσθιο εξάρθρημα) 

Ακρωμιοκλειδική (χωρίς/με stress) Ακρωμιοκλειδικός διαχωρισμός 
Δικεφαλική αύλακα (κατ’ εφαπτομένη, βραχιόνια 
κεφαλή) Δικεφαλική αύλακα

Πλάγια διαθωρακική (γνήσια πλάγια προβολή 
κεντρικού βραχιονίου)

Κάταγμα κεντρικού βραχιονίου 
Σχέση κεφαλής και ωμογλήνης
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Υπερηχογράφημα 
Η άρθρωση του ώμου είναι κατάλληλη για υπε-

ρηχογραφική διερεύνηση λόγω της εύκολης προ-
σπέλασης. Οι κλινικές ενδείξεις για τη χρήση υπε-
ρήχων στον ώμο περιλαμβάνουν διαταραχές του 
στροφικού πετάλου, θυλακίτιδα και τα σύνδρομα 
πρόσκρουσης στον ώμο. Ωστόσο, το υπερηχογρά-
φημα ως μέθοδος αξιολόγησης του ώμου περιο-
ρίζεται από τον τένοντα της μακράς κεφαλής του 
δικεφάλου βραχιονίου. Ένα κορυφαίο πλεονέκτη-
μα του υπερηχογραφήματος είναι η δυναμική αξιο-
λόγηση της πρόσκρουσης.

Αξονική τομογραφία 
Οι παθολογικές καταστάσεις δεν θεώνται καλά 

στις απλές ακτινογραφίες και είναι καλύτερα να 
αξιολογούνται με αξονική τομογραφία. Αυτή η μέ-
θοδος παρέχει δυνατότητα πολυεπίπεδων ανασυν-
θέσεων, επιφανειακή διερεύνηση της επιφάνειας 
των οστών με στροφή των εικόνων που προέρχο-
νται από ανασύνθεση και αφαίρεση (εικόνα 2). Τα 
σύνθετα κατάγματα και εξαρθρήματα, τα οστικά 
τεμάχια καίει επασβεστώσεις φαίνονται καλύτερα 
στην αξονική τομογραφία. Σε όγκους των οστών 
ή και μερικούς όγκους των μαλακών μορίων η 
απεικονιστική επιμετάλλωση της θεμέλιου ουσίας 
(οστεοειδές ή χόνδροι) θα μπορούσαν να διερευ-
νηθούν επίσης. 

Εικόνα 1.Συμβατικές ακτινογραφίες του ώμου 
Α. Προσθιοπίσθια προβολή μία εξωτερική στροφή 
Β. Προσθιοπίσθια προβολή με εσωτερική στροφή 

C. Προσθιοπίσθια προβολή με ουδέτερο το βραχίονα 
D. Πλάγια προβολή δίκην «Υ» 

E. Μασχαλιαία προβολή

https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr
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CT αρθρογράφημα
Το CTA ενδείκνυται όταν υπάρχει υπόνοια ρή-

ξης του επιχειλίου χόνδρου και βλάβες του αρθρι-
κού θυλάκου με μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
από αυτή που Επιτρέπει η μαγνητική τομογραφία. 
Η ενδοαρθρική έγχυση ιωδιούχου σκιαστικού υλι-
κού επιτρέπει τη θέαση θυλακο-επιχειλίων σχημα-
τισμών. Τα μαλακά μόρια δεν φαίνονται με μεγάλη 
ευκρίνεια σε σχέση προς τη μαγνητική τομογραφία. 
Άλλα μειονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνουν 
την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, την παρεμ-
βατικότητα της έγχυσης και την παρουσία μεταλλι-
κών αντικειμένων σε ασθενείς που έχουν υποστεί 
χειρουργικές επεμβάσεις.

Μαγνητική τομογραφία 
Η συμβατική απεικόνιση με τη βοήθεια μαγνη-

τικής τομογραφίας επιτρέπει απευθείας αξιολό-
γηση των μυών και των τενόντων του στροφικού 
πετάλου του ώμου, εγκατάσταση του οστικού μυ-
ελού και των νευροαγγειακών σχηματισμών. Στα 
μειονεκτήματα περιλαμβάνονται ο μεγαλύτερος 
χρόνος εξέτασης, το υψηλότερο κόστος, τα προ-
ϊόντα τεχνικής που προέρχονται από τις κινήσεις 
του αναπνευστικού συστήματος και η κλειστοφο-
βία του ασθενούς. Εικόνες της μαγνητικής τομο-
γραφίας λαμβάνονται με ένα ειδικό πηνίο για την 
περιοχή του ώμου 1,5 έως 3 Tesla. Ο ασθενής το-
ποθετείται σε ύπτια θέση με το βραχίονα σε είπε 

Εικόνα 2. Φυσιολογικός ερυθρός οστικός μυελός σε νέο ενήλικα. Α. Οβελιαία προβολή Τ1 βαρύτητας. Β. Στεφανιαία λοξή 
προβολή με καταστολή λίπους (FS)πρωτονιακής πυκνότητας (PD) μαγνητική τομογραφία που αποδίδει τις εικόνες του ερυθρού 
μυελού στη διάφυση του κεντρικού βραχιονίου με πυκνότητα χαμηλού σήματος στην T1 ακολουθία (βέλος A) και αύξηση στην 
προβολή με καταστολή λίπους (βέλος B). Αυτό συνήθως παρατηρείται αμφοτερόπλευρα χωρίς να υπάρχει συμμετοχή της επί-

φυσης. Το φλοιώδες οστούν έχει χαμηλής έντασης σήμα και στις δύο προβολές (Α+Β).

Πίνακας 2. Παράδειγμα πρωτοκόλλου τυπικής MRI του ώμου (με βάση τις οδηγίες της EuropeanSocietyofSkeletalRadiology 
(ESSR) υποεπιτροπή αθλητισμού (2016).

FOV (max) Slice (max) TE Matrix (min)
Αξονική με καταστολή λίπους (FS) 
πυκνότητα πρωτονίων (PD) 16 cm 3 mm 10-40 256 × 256

Στεφανιαία λοξή FS PD 16 cm 3 mm 10-40 256 × 256
Οβελιαία λοξή FS PD 16 cm 3 mm 10-40 256 × 256
Οβελιαία T1 16 cm 3 mm Min 256 × 256
Στεφανιαία λοξή T2 16 cm 3 mm 80-100 256 × 256
Αξονική GRE 2D (or 3D) (κατ’ επιλογή) 16 cm 2 (or 1) mm 3-10 256 × 256

https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr
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εξωτερική στροφή. Λαμβάνονται λοξές εικόνες 
που προσανατολίζονται παράλληλα προς την ωμο-
πλάτη ή παράλληλα προς την πορεία του τένοντα 
του υπερακανθίου προσδιοριζόμενες τις αξονικές 
εικόνες. Η οβελιαίες λοξές εικόνες προσανατολί-
ζονται κάθετα προς το λοξό στεφανιαίο επίπεδο, 
λόγω κάλυψης από την πλευρά του δελτοειδούς 
μυός και της ωμοπλάτης προκειμένου να συμπε-
ριληφθούν οι γαστέρες των μυών του στροφικού 
πετάλου του ώμου. Οι αξονικές εικόνες διενεργού-
νται από την ακρωμιοκλειδική άρθρωση μέχρι το 
μασχαλιαίο εκκόλπωμα. Παράδειγμα των διαφό-
ρων ακολουθιών στον πίνακα 2.

MRαρθρογράφημα
Το MR αρθρογράφημα (MRA) είναι απαραίτητο 

για την ακριβή παρατήρηση των θυλακοεπιχειλίων 
βλαβών χάρη στη διάταση του αρθρικού θυλάκου. 
Το άμεσο MRA κάνει χρήση ενδοαρθρικής έγχυσης 
γαδολινίου βασιζόμενος στην αντίθεση με την ίδια 
τεχνική προσέγγιση όπως και με το αρθρογράφη-
μα της αξονικής τομογραφίας. Το έμμεσο αρθρο-
γράφημα διενεργείται μετά ενδοφλέβια χορήγηση 
σκιαστικού είναι λιγότερο επιθετικό και εκτεταμέ-
νο αλλά στερείται τις ανάγκες διάτασης της άρ-
θρωσης και έτσι είναι λιγότερο ακριβές από ότι το 
άμεσο. Ένα παράδειγμα των διαφορών μεταξύ των 
ακολουθιών εκπροσωπείται στον πίνακα 3.

Ανατομία της άρθρωσης του ώμου 
Η πιο εύκαμπτη άρθρωση ολόκληρου του αν-

θρώπινου σώματος είναι η άρθρωση του ώμου. 
Αυτό οφείλεται σε μία συνεργική δράση τεσσάρων 
διαφορετικών αρθρώσεων: της γληνοβραχιόνιας, 
της στερνοκλειδικής, της ακρωμιοκλειδικής και της 
ωμοπλατοθωρακικής

Αρθρική ανατομική του ώμου

Γληνοβραχιόνια άρθρωση

Η γληνοβραχιόνια άρθρωση είναι μία σφαιρο-
ειδής ενάρθρωση, η οποία στερεί προς σύνταξη 
την αποστρογγυλωμένη κεφαλή του βραχιονίου με 
την εν είδει κυπέλλου εμβάθυνση της ωμοπλάτης, 
η οποία ονομάζεται ωμογλήνη (εικόνες 1 - 3). Ο 
γληναίος βόθρος σχηματίζει μία πολύ αβαθή εισ-
δοχή, η οποία ενισχύεται από μύες, συνδέσμους 
και χόνδρο που συμβάλλουν στην αποτροπή του 
εξαρθρήματος. Ο επιχείλιος χόνδρος περιβάλλει 
πανταχόθεν το γληναίο βόθρο προκειμένου να 
μεγαλώσει το μέγεθος της θέσης εισδοχής για να 
αποφευχθεί το εξάρθρημα ενώ ταυτόχρονα διατη-
ρεί την ευκαμψία της άρθρωσης. Προκειμένης της 
μεγαλύτερης ενίσχυσης, οι 4 μύες του στροφικού 
πετάλου του ώμου, το οποίο εκτείνεται από την 
ωμοπλάτη, περιβάλλει την κεφαλή του βραχιονί-
ου και συμβάλλει στην αποτροπή του εξαρθρήμα-
τος. Όμως είναι σε θέση να κάνει κάμψη, έκταση, 
προσαγωγή, απαγωγή, περιαγωγή, εσωτερική και 
εξωτερική στροφή. Η ανατομική του ώμου παρέχει 
κινητικότητα αλλά οδηγεί σε μία ασταθή άρθρωση 
που είναι επιρρεπής σε υπεξάρθρημα και εξάρθρη-
μα. 

Ακρωμιοκλειδική άρθρωση 

Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση σχηματίζεται από 
μία σύνταξη μεταξύ του περιφερικού πέρατος της 
κλείδας και του ακρωμίου (εικόνες 1 - 3). Είναι 
μία αποπεπλατυσμένη ολισθαίνουσα άρθρωση, η 
οποία παρέχει στον ώμο επιπρόσθετη ευκαμψία 
και η οποία δεν θα ήταν δυνατή με μόνη την γλη-
νοβραχιόνια άρθρωση. Οι αρθρικές επιφάνειες της 
ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης καλύπτονται από υα-

Πίνακας 3. Παράδειγμα πρωτοκόλλου τυπικής MRI του ώμου (με βάση τις οδηγίες της EuropeanSocietyofSkeletalRadiology 
(ESSR) υποεπιτροπή αθλητισμού (2016).

FOV (max) Slice (max) TE Matrix (min)
Αξονική T1 16 cm 3 mm Min 256 × 256
Αξονική FS PD 16 cm 3 mm 10-40 256 × 256
Οβελιαία λοξή FS PD 16 cm 3 mm 10-40 256 × 256
Στεφανιαία λοξή FS T1 16 cm 3 mm Min 256 × 256
Στεφανιαίαλοξή FS PD 16 cm 3 mm 10-40 256 × 256
Απαγωγή εξ στροφή FST1 (κατ’ επιλογή) 16 cm 3 mm Min 256 × 256

PD: Proton Density
FS: Fat Suppression
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λοειδή χόνδρο μοίρα της άρθρωσης υπάρχει ινο-
χόνδρινος δίσκος, συνήθως ατελής. Ο ινώδης θύ-
λακος περιβάλλει πανταχόθεν τα αρθριτικά πέρατα 
και ενισχύεται από τον άνω και κάτω ακρωμιοκλει-
δικούς συνδέσμους και τον κορακοκλειδικό σύν-
δεσμο. Η κατώτερη μοίρα της άρθρωσης αιτήσεις 
ενισχύεται από ίνες του κορακοακρωμιακού συν-
δέσμου, οι οποίες αναμειγνύονται προς την κάτω 
επιφάνεια του ινώδους θυλάκου. 

Οστική ανατομική 

Κεντρικό βραχιόνιο 

Το κεντρικό βραχιόνιο αποτελείται από την βρα-
χιόνια κεφαλή, το μείζον και το έλασσον βραχιόνιο 
όγκωμα, τον αυχένα του βραχιονίου και την αύλα-
κα του δικεφάλου βραχιονίου (εικόνες 1 και 2). Το 
μείζον βραχιόνιο όγκωμα εντοπίζεται κατά το έξω 
χείλος του κεντρικού βραχιονίου και κατά το ση-
μείο της πρόσφυσης του υπερακανθίου, του υπα-
κανθίου και του ελάσσονος στρογγύλου μυός. Το 
έλασσον βραχιόνιο όγκωμα εντοπίζεται κατά την 
πρόσθια μοίρα του κεντρικού βραχιονίου επί τα 
εντός του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. Ο τένο-
ντας του υποπλατίου μυός προσφύεται εκεί με ευ-
ρεία πρόσφυση. Ο ανατομικός αυχένας σχηματίζει 
τη λοξή περίμετρο της κεφαλής, αμέσως κάτωθεν 
των ογκωμάτων και συχνά εμπλέκεται σε κατάγμα-
τα της περιοχής. Η αύλακα μεταξύ των δύο ογκω-
μάτων μαζί με την πρόσθια επιφάνεια του βραχιο-
νίου είναι γνωστή ως αύλακα του δικέφαλου και 
υποστηρίζει τον τένοντα της μακράς κεφαλής του 
δικεφάλου βραχιονίου από υπεξάρθρημα (Zlatkin, 
MB 2003, Rudez, JκαιZanetti, M 2008,CookTS και συν 
2011). 

Φλοιώδες και δοκιδώδες οστούν 
Το φλοιώδες οστούν έχει χαμηλό σήμα πυκνό-

τητες λόγω της υψηλής πυκνότητες τον βραδέως 
κινούμενων πρωτονίων. Το δοκιδώδες οστούν έχει 
υψηλό ή ενδιάμεσο σήμα πυκνότητας στις ακολου-
θίες Τ1 βαρύτητας. Η επίφυση διαθέτει λιπώδη 
μυελό εκεί όπου η μετάφυση και η διάφυση εμ-
φανίζουν παρουσία ποικίλης έκτασης αιμοποιη-
τικού μυελού, ανάλογα με την κατανομή του λι-
πώδους και του ερυθρού - αιμοποιητικού μυελού 
[Vahlensieck, M 2000]. Μικρά νησίδια υπολειμματι-
κού ερυθρού μυελού ή μεγαλύτερες περιοχές με-
τατροπής, μπορούν να υπάρχουν κατά τη μεσοδι-

αφυσιακή περιοχή του βραχιονίου και θεωρούνται 
φυσιολογικό εύρημα. Αυτές επιδεικνύουν μέτρια 
χαμηλό σήμα στις ακολουθίες Τ1 και Τ2 βαρύτη-
τας, υψηλότερο από το σήμα των μυών και αυξη-
μένο σήμα στις ακολουθίες με καταστολή λίπους 
Τ2 βαρύτητας. Δεν θα πρέπει να συγχέονται με 
παθολογικό υποκατάστατο οστικού μυελού, όπως 
συμβαίνει σε λεμφώματα και άλλους όγκους. Σε 
αντίθεση προς την καλοήθη υπερπλασία του αι-
μοποιητικού μυελού, αυτές οι καταστάσεις χαρα-
κτηρίζονται από χαμηλής πυκνότητας σήμα στις Τ1 
ακολουθίες και με ασύμμετρη κατανομή αμφοτε-
ρόπλευρα με συμμετοχή της επίφυσης (εικόνα 2) 
[Kadi, R και Shahabpour, M 2017]. 

Η παρουσία υποχόνδριων κύστεων μπορεί να 
είναι εμφανής εντός της βραχιονίου κεφαλής και 
φυσιολογικά ανευρίσκονται πλησίον της πρόσφυ-
σης των τενόντων του υπερακανθίου και του υπα-
κανθίου. Οι κύστεις με αυτές τις εντοπίσεις δεν 
αποτελούν επακόλουθο εκφυλιστικών εξεργασιών 
ενώ οι κύστεις του εντοπίζονται περισσότερο προς 
τα πρόσω σχετίζονται με παθολογικές καταστάσεις 
του τένοντα του υποπλατίου. Οι κυστικές αλλοι-
ώσεις στην οπίσθια άνω γυμνή περιοχή τής βρα-
χιονίου δεν θα πρέπει να λαμβάνονται από λάθος 
ως επακόλουθα εκφύλισης ή αγγειακή σηραγγο-
ποίησης. Αντιθέτως, αυτές είναι τυπικά ψευδοκύ-
στεις που επικοινωνούν με την αρθρική κοιλότητα 
και εκπροσωπούν φυσιολογική παραλλαγή (εικό-
να 3). Μία ποικίλλουσα εν τω βάθει εντομή ή μια 
φυσιολογική αποπλάτυνση του αυχένα του βραχι-
ονίου εντοπίζεται οπίσθια του Μείζονος βραχιονί-
ου ογκώματος και φαίνεται καλύτερα σε αξονικές 
προβολές. Αυτή η παγίδα δεν θα πρέπει να εκλαμ-
βάνεται ως βλάβη Hill Sachs που απαντά σε επίπε-
δο ή άνωθεν του επιπέδου της κορακοειδούς από-
φυσης (εικόνα 4) [CookTS και συν 2011, Vahlensieck, 
M 2000]. Μία φυσιολογική γυμνή περιοχή κατά την 
οπίσθια έξω μοίρα της βραχιονίου κεφαλής εντο-
πιζόμενη μεταξύ των προσφύσεων της οπίσθιας 
μοίρας του αρθρικού θυλάκου και του πέρατος της 
αρθρικής επιφάνειας της κεφαλής του βραχιονίου 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται ελλείμματα χόνδρου 
στις αξονικές τομές. Τα πραγματικά ελλείμματα 
χόνδρου συχνά εντοπίζονται κατά την οπίσθια άνω 
περιοχή επί τα εντός της εντόπισης της γυμνής πε-
ριοχής [Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008, Vahlensieck, M 
2000, Kadi, R και Shahabpour, M 2017,Vossen, JAκαι 
Palmer, WE 2017]. 
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Χόνδρος 
Η διαγνωστική προσέγγιση του χόνδρου της 

βραχιονίου κεφαλής παραμένει αποφασιστικής ση-
μασίας παράγοντας λόγω του μικρού πάχους του 
χόνδρου σε σχέση με το επίπεδο που εξετάζεται 
περίπου 1mm [Rudez, JandZanetti, M 2008]. Ο αρ-
θρικός χόνδρος της κεφαλής του βραχιονίου είναι 
παχύτερος κεντρικά και λεπτότερος περιφερικά σε 
αντίθεση προς τον αρθρικό χόνδρο της ωμογλή-
νης, ο οποίος είναι σχετικά λεπτότερος κεντρικά 

και παχύτερος περιφερικά [Vossen, JAκαι Palmer, WE 
2017]. Η αναγνώριση της φυσιολογικής λέπτυνσης 
του περιφερικού χόνδρου του βραχιονίου είναι ου-
σιώδης προκειμένου να μην εκληφθεί εσφαλμένα 
ως οφειλόμενη σε εκφυλιστική ή μετατραυματική 
κατάσταση. Ο χόνδρος αξιολογείται καλύτερα με 
CTA παρά με MRA λόγω του λεπτότερου πάχους 
των τομών στην αξονική τομογραφία και τη σαφή-
διαφοροποίηση της αντίθεσης μεταξύ του εγχεό-
μενου υψηλής πυκνότητας σκιαστικού υλικού, το 

Εικόνα 3. Υποχόνδριες κύστεις της βραχιονίου κεφαλής και της φυσιολογικής γυμνές περιοχής. (Α) Αξονική και (Β) στεφάνια 
λοξή προβολή Τ1 βαρύτητας με καταστολή λίπουςMR αρθρογραφήματος. Εικόνες δείχνουν υποχόνδριες κύστεις κατά την πρό-
σφυση του τένοντα του υπακανθίου (βέλος). Η στεφανιαία λοξή τομή στον ίδιο ασθενή δείχνει μία φυσιολογική γυμνή περιοχή 
κάτι την οπίσθια έξω μοίρα της βραχιονίου κεφαλής με μικρές ινοκυστικές αλλοιώσεις που επικοινωνούν με την άρθρωση και 

δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται λανθασμένα ως ελλείμματα του χόνδρου (βέλος Β). Τέτοιες αλλοιώσεις είναι συνηθισμένες και 
συνήθως είναι ασυμπτωματικές.

Εικόνα 4. Φυσιολογική κεφαλή βραχιονίου έναντι κεφαλής με βλάβη Hill-Sachs. (Α) κατά την αξονική με κλήση Τ2 βαρύτητας 
εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας, υπάρχει μία ήπια πλάτυνση της οπίσθιας κάτω επιφάνειας βραχιονίου κεφαλής (βέλος), το 
οποίο συνιστά φυσιολογικό εύρημα. (Β) αξονική Τ2 βαρύτητας εικόνα μαγνητικής τομογραφίας με καταστολή λίπους η οποία 
επικεντρώνεται το επίπεδο της κορακοειδούς απόφυσης (κεφαλή βέλους). Β) τυπικά καταδεικνύεται μία βλάβη-έλλειμμα Hill-

Sachs (βέλος) σε έναν ασθενή με ιστορικό προσθίου εξαρθρήματος του ώμου.

https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.1
https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.1
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οποίο εμφανίζεται λευκό και την πολύ φαιάπυκνό-
τητα του χόνδρου φαίνεται στην αξονική τομογρα-
φία [CookTS και συν 2011]. 

Ωμοπλάτη 
Η ωμοπλάτη είναι ένα τριγωνικό οστούν που 

αποτελείται από το σώμα, την άκανθα της ωμο-
πλάτης, τον αυχένα της ωμοπλάτης, το ακρώμιο, 
τον γληναίο βόθρο και την κορακοειδή απόφυση. 
Το ραχιαίο χείλος της ωμοπλάτης διαιρείται από 
την ωμοπλατιαία άκανθα σε υπερακάνθιο και υπα-
κάνθιο βόθρο, όπου εκφύονται ο υπερακάνθιος και 
ο υπακάνθιος μυς αντίστοιχα [Rudez, Jκαι Zanetti, 
M2008, Kadi, Rκαι Shahabpour, M 2017]. 

Ο βόθρος της ωμογλήνης 
Ο γληναίος βόθρος ή κοιλότητα σχηματίζει τη 

γληνοβραχιόνια άρθρωση με την έσω μοίρα της 
κεφαλής του βραχιονίου (εικόνα 1 και 3). Ο γλη-
ναίος βόθρος έχει σχήμα αχλαδιού (απιοειδής) ή 
είναι ωοειδής σε οβελιαίες διατομές (εικόνα 1). Η 
κοιλότητα της ωμογλήνης έχει οπίσθια έγκλιση, 5° 
έως 7° [DeMaeseneer, M και συν 2006]. Το οπίσθιο 
κάτω πέρας της κοιλότητας σε αξονικές προβολές 
δεικνύει 3 σχήματα: 

Το κοίλο 

Το επίπεδο 

Το κυρτό

Το οπίσθιο κάτω πέρας της κοιλότητας της 
ωμογλήνης μπορεί να έχει ποικίλα σχήματα περι-
λαμβανομένων του φυσιολογικού τριγωνικού, του 
στρογγυλωμένου ή σχήματος «J» και του σχήματος 
«Δ» (εικόνα 4). Οι δύο τελευταίες παραλλαγές ως 
προς τα χείλη του βόθρου της ωμογλήνης μπορεί 
να σχετίζονται προς ποικίλους βαθμούς οπίσθι-
ας ευστάθειας του ώμου λόγω και της απώλειας 
της κοιλότητας του κάτω πέρατος του χείλους της 
ωμογλήνης. Κατά το άνω όριο της ωμογλήνης, η 
μακρά κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου προσφύ-
εται στο υπεργληνοειδές φύμα [CookTS και συν 
2011, Kadi, Rκαι Shahabpour, M 2017]. Το φύμα 
του Assaki είναι μία ακρολοφία (εστιακή ζώνη ανύ-
ψωσης) κατά το υποχόνδριο οστούν στο κέντρο 
της κοιλότητας της ωμογλήνης (εικόνα 5). Αυτή η 
ζώνη σχετίζεται με εστιακή λέπτυνση του υπερκεί-
μενου χόνδρου. Αυτό δεν θα πρέπει να λαμβάνεται 

εκλαμβάνεται λανθασμένα ως έλλειμμα του χόν-
δρου [Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008,CookTS και συν 
2011]. Μία γυμνή περιοχή έχει επίσης περιγράφει 
κατά το μέσο τριτημόριο της κοιλότητας [CookTS 

Εικόνα 5. Φύμα του Assaki. Αξονική PD- βαρύτητας εικόνα 
μαγνητικής τομογραφίας η οποία δείχνει εστιακή ανύψωση 
υποχόνδριου οστού (βέλος)) κατά το ναι στο τριτημόριο της 
ωμογλήνης με εστιακή λέπτυνση του υποκειμένου χόνδρου 

(κεφαλή βέλους).

Εικόνα 6. Απογυμνωμένη περιοχή της ωμογλήνης κατά την 
MRI. Στεφανιαία PD βαρύτητας εικόνα, η οποία δεικνύει ένα 
έλλειμμα πληρώσεως με μέτρια ποσότητα υγρού εντός της 
άρθρωσης (βέλος) χωρίς καμιά πάχυνση του υποχονδρίου 
οστού. Όπως και όταν πρόκειται για το φύμα του Assaki, η 

απογυμνωμένη περιοχή της ωμογλήνης μπορεί να ληφθεί εκ 
λάθους ως εξέλκωση του χόνδρου. 

https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.1
https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.146
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και συν 2011,Vahlensieck, M 2000]. Αυτή είναι μία 
ωοειδής περιοχή απογυμνωμένη από χόνδρο, πιθα-
νότατα αναπτυξιακής προέλευσης και θα πρέπει να 
διαφοροποιηθεί από τις πραγματικές κακώσεις του 
χόνδρου (εικόνες 6 και 7) [Kadi, Rκαι Shahabpour, M 
2017, DeMaeseneer και συν 2012]. 

Η δυσπλασία της ωμογλήνης είναι μία σημα-
ντική αναπτυξιακή διαταραχή.Οφείλεται σε οστική 
υποπλασία του οπίσθιου κάτω πέρατος της ωμο-
γλήνης με τη μορφή κλίσης ή αποπλάτυνσης και 
σχετίζεται με υπερτροφία του προσκείμενου χόν-
δρου και του επιχειλίου χόνδρου και με ανωμα-

λία της κοιλότητας της ωμογλήνης. Στις αξονικές 
προβολές βρίσκεται εξεσημασμένη γωνία οπίσθιας 
απόκλισης. Αυτή η μορφολογική διαταραχή μπο-
ρεί να οδηγήσει σε αστάθεια του ώμου, επιτάχυν-
ση της οστεοαρθρίτιδας ή ρήξη της οπίσθιας μοί-
ρας του επιχειλίου χόνδρου [Rudez, Jκαι Zanetti, M 
2008,Kadi, Rκαι Shahabpour, M 2017]. 

Η δυσπλασία της ωμογλήνης είναι μία σημαντι-
κή αναπτυξιακή διαταραχή. Πρόκειται για οστική 
υποπλασία του οπίσθιου κάτω πέρατος της ωμο-
γλήνης με τη μορφή κλίσης ή αποπλάτυνσης και 
σχετίζονται με υπερτροφία του προσκείμενου χόν-

Εικόνα 7. Απογυμνωμένη περιοχή της ωμογλήνης κατά το CTA. (Α) Στεφανιαία προβολή (B) Αξονική προβολή και (C,D) Οβελι-
αία από ανασύνθεση εικόνες CTA που δεικνύουν κατά το μέσο τριτημόριο του βόθρου της ωμογλήνης ένα έλλειμμα του υαλοει-

δούς χόνδρου εντοπιζόμενο κεντρικά (βέλη A-C). Στην εικόνα D το έλλειμμα πληρώνεται από το σκιαστικό (κεφαλή βέλους). 

https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.146
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δρου και του επιχειλίου χόνδρου και με ανωμα-
λία της κοιλότητας της ωμογλήνης. Στις αξονικές 
προβολές βρίσκεται εξεσημασμένη γωνία οπίσθιας 
απόκλισης. Αυτή η μορφολογική διαταραχή μπο-
ρεί να οδηγήσει σε αστάθεια του ώμου, επιτά-
χυνση της οστεοαρθρίτιδας ή ρήξη της οπίσθιας 
μοίρας του επιχειλίου χόνδρου [Rudez, Jκαι Zanetti, 
M 2008,Kadi, Rκαι Shahabpour, M 2017]. Αποτελεί 
την οπίσθια εξωτερική επέκταση της άκανθας της 
ωμοπλάτης άνωθεν της ωμογλήνης.

Ακρώμιο 
Το ακρώμιο αποτελεί ένα οπίσθιο οδηγό σημείο 

του ώμου. Σύμφωνα με τους Bigliani et al οι τύποι 
του ακρωμίου ταξινομούνται σε τρεις μορφές: 

I - επίπεδος 

II- καμπύλος 

III- αγκιστροειδής (εικόνα 8) 

Εικόνα 8. Σχηματική αναπαράσταση του μορφής των τύπων 
ακρωμίου όπως περιγράφηκαν από τους Bigliani και συν. Τύ-
πος I: επίπεδος. Τύπος II: καμπύλος, Τύπος III: αγκιστροειδής. 

Έχει γίνει η υπόθεση ότι το άγκιστρο είδες 
ακρωνύμιο στην πραγματικότητα είναι επίκτητο και 
σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με σύνδρομο υπακρω-
μιακής προστριβής και αλλοιώσεις του στροφικού 
πετάλου του ώμου [Zlatkin, MB 2003, Rudez, Jκαι 
Zanetti, M 2008, CookTS και συν 2011, Kadi, Rκαι 
Shahabpour, M 2017, Bigliani, U και συν 1986]. Το 
σχήμα και η κλίση του ακρωμίου είναι καλύτερα 
ορατά στην οβελιαία τομή. Στη στεφανιαία λοξή 
προβολή η σχετική θέση του ακρωμίου σε σχέση με 
το περιφερικό πέρας της κλείδας μπορεί να αξιο-
λογηθεί καλύτερα. Μία κατώτερη θέση της πρόσθι-
ας μοίρας του ακρωμίου σε σχέση προς την κάτω 
επιφάνεια της κλείδας έχει περιγραφεί ως «χαμηλή 
θέση του ακρωμίου». Ένα ακρώμιο με μικρή γω-
νία κλίσης έχει περιγραφεί ως «επίπεδο με κλίση 
προς τα κάτω». Το ακρωμιακό οστούν αποτελεί ένα 
επικουρικό οστούν λόγω αστοχίας της συνένωσης 
του πυρήνα οστέωσης κατά τη διάρκεια της ανά-

πτυξης (εικόνα 9). Η συχνότητα αυτής της παραλ-
λαγής μπορεί να φτάσει μέχρι και στο 15% του γε-
νικού πληθυσμού [Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008]. Έχει 
αναφερθεί μία συσχέτιση μεταξύ προηγηθείσας 
κάκωσης του ώμου ή stress και ανάπτυξης ακρω-
μιακού οστού. Δεν πρέπει να συγχέεται με τεμάχιο 
κατάγματος. Αν και συχνά είναι ασυμπτωματικό, το 
ακρωμιακό οστούν μπορεί να συμβάλλει σε γένε-
ση κλινικών συμπτωμάτων προστριβής και μπορεί 
να είναι επώδυνο λόγω της μηχανικής αστάθειας 
και των μηχανισμών της ψευδάρθρωσης. Τόσο η 
αστάθεια όσο και η ψευδάρθρωση μπορούν να 
επιδεινωθούν μετά από πλαστική του ακρωμίου 
[CookTS και συν 2011, Vahlensieck, M 2000, Vossen, 
JAκαι Palmer, WE 2017]. 

Εικόνα 9. -Ακρωμιακό οστούν. CTA δια της ακρωμιοκλει-
δικής άρθρωσης δεικνύει την παρουσία ακρωμιακού οστού 
(βέλος) με συγχόνδρωση (κεφαλή βέλους). Ένα ακρωμιακό 

οστούν δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως τεμάχιο κατάγμα-
τος και η συγχόνδρωση με ψευδάρθρωση. Στην περίπτωση 
αυτή, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ της συγχόνδρωσης γληνο-
βραχιονίου άρθρωσης (με διείσδυση του σκιαστικού υψηλής 
αντίθεσης), πράγμα το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Φαίνο-
νται επίσης υποχόνδριος κυστικές αλλοιώσεις στη ζώνη της 

ψευδάρθρωσης.

Η υπακρωμιακή ψευδοάκανθα αποτελεί φυσιο-
λογική παραλλαγή που εκπροσωπεί την προβολή 
της γωνίας του ακρωμίου κατά την πρόσφυση του 
κορακοακρωμιακού συνδέσμου. Μπορεί να υποδυ-
θεί οστεόφυτο πού κατευθύνεται προς τα κάτω (ει-
κόνα 10). Μία άλλη υπακρωμιακή ψευδής άκανθα 
μπορεί να υποβληθεί αποτέλεσμα ενθεσοπάθειας 
όταν είναι ο ορατή σε μία απλή τομή (εικόνα 11) 
[Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008 ,CookTS και συν 2011].
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Εικόνα 10. Υπακρωμιακή ψευδοάκανθα.Οβελιαία λοξή 
πρωτονιακής πυκνότητας εικόνα στην μαγνητική τομογραφία 
καταδεικνύει τον φυσιολογικό κορακοακρωμιακό σύνδεσμο 

κατά την ακρωμιακή του πρόσφυση, πράγμα το οποίο μπορεί 
να υποδύεται ένα οστεόφυτο (βέλη).

Εικόνα 11. Υπακρωμιακή ψευδοάκανθα.Στεφανιαία λοξή 
πρωτονιακής πυκνότητας εικόνα στην μαγνητική τομογραφία 
καταδεικνύει τη φυσιολογική πρόσφυση του τένοντα του δελ-
τοειδούς μυός σε μία μοναδική τομή, η οποία υποδύεται ένα 
ενθεσόφυτο (βέλος). Η ανάλυση στις επόμενες στεφανιαίες 

λοξές τομές στη μαγνητική τομογραφία είναι απαραίτητες για 
την αποφυγή της λανθασμένης ερμηνείας.

Κορακοειδής απόφυση 
Η κορακοειδής απόφυση αποτελεί έναν αγκι-

στροειδή οστικό σχηματισμό που προβάλει πρό-
σθια και έπειτα εκτός του άνω χείλους του αυχένα 
της ωμοπλάτης, προς τα άνω και επί τα εντός του 
βόθρου της ωμογλήνης. Εκπροσωπεί επίσης ση-
μείο τενόντιας έκφυσης ενός αριθμού μυών του 
άνω άκρου και του θωρακικού τοιχώματος, περι-
λαμβανομένων του ελάσσονος θωρακικού και της 
μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου. Η 
μορφολογία της κορακοειδούς απόφυσης ποικίλλει 
σε μεγάλο βαθμό και περιγράφονται διάφορα σχή-
ματα. Όταν η κορακοειδής απόφυση επικαλύπτεται 
τότε η γωνία οπίσθιας απόκλισης μπορεί να έχει 
κλινική επίδραση στον υποκορακοειδή χώρο και 
να οδηγήσει σε σύνδρομα προστριβής του τένοντα 

του υποπλατίου μεταξύ του ελάσσονος βραχιονίου 
ογκώματος και της κορακοειδούς απόφυσης. 

Κλείδα
Η κλείδα είναι ένα μακρό οστούν σχήματος “S”, 

το οποίο αρθρώνεται επί τα εντός με τη στερνο-
κλειδική άρθρωση και επί τα εκτός με την ακρω-
μιοκλειδική άρθρωση. Μπορεί επίσης να εμφανίζει 
πολλές παραλλαγές φθάνοντας από την ακραία 
καμπυλότητα μέχρι το εντελώς ευθύ σχήμα. Το 
αυξημένο πάχος και καμπυλότητα μπορεί να εμ-
φανίζεται σε χειρώνακτες [Rudez, Jκαι Zanetti, M 
2008, CookTS και συν 2011,Kadi, Rκαι Shahabpour, 
M 2017]. Οι διάφορες ανατομικές «παγίδες» που 
υποδύονται παθολογικές καταστάσεις εμφανίζο-
νται στον πίνακα 4.
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Πίνακας 4. Φυσιολογικοί ανατομικοί σχηματισμοί που υποδύονται παθολογικές καταστάσεις.

Φυσιολογικές παραλλαγές/Παγίδες Υποδυόμενες καταστάσεις 

Μετάπλασηοστικούμυελού Παθολογική αντικατάσταση οστικού μυελού 
σε λεμφώματα ή άλλους όγκουςlymphoma

Ακρωμιακό οστούν
Οστικό τεμάχιο από το περιφερικό ακρώμιο 
ή φυσιολογική ακρωμιοκλειδική άρθρωση
Ακρωμιακή ψευδοάκανθα

Ακρωμιακή πρόσφυση του κορακοακρωμιακού 
συνδέσμου Ακρωμιακή ψευδοάκανθα 

Ακρωμιακή πρόσφυση του τένοντα του δελτοειδούς Ακρωμιακή ψευδοάκανθα 
Φυσιολογική οπίσθια έξω αποπλάτυνση του αυχένα του 
βραχιονίου Βλάβη Hill Sachs 

Φυσιολογική γυμνή περιοχή του οπίσθιου έξω χείλους 
της κεφαλής του βραχιονίου Έλλειμμα χόνδρου του βραχιονίου

Κυστικές αλλοιώσεις βραχιονίου κεφαλής

Αντιδραστικές οστικές κύστεις του 
ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος και 
του πρόσθιου μείζονος ογκώματος, 
τενοντοπάθεια στροφικού πετάλου, 
τενοντοπάθειες και ρήξεις

Λέπτυνση του χόνδρου κατά το φύμα του Assaki της 
ωμογλήνης Έλλειμμα χόνδρου της ωμογλήνης

Υποεπιχείλιο εκκόλπωμα Άνω επιχείλια με πρόσθια και οπίσθια 
επέκταση (SLAP) ρήξη

Υποεπιχείλιο τρήμα 

Πρόσθια ρήξη επιχειλίου χόνδρου ή 
παρεκτόπιση τεμαχίου λόγω ρήξης μέσου 
γληνοβραχιονίου συνδέσμου με απευθείας 
πρόσφυση στην ωμογλήνη

Σύμπλεγμα Buford με απουσία άνω μοίρας επιχειλίου 
χόνδρου
Μείξηυπερακανθίου - υπακανθίου Τενοντοπάθεια 
Ημικυκλικός βραχιόνιος σύνδεσμος Ρήξη στροφικού πετάλου 
Κάτωγληνοβραχιόνιοςσύνδεσμος Παρεκτοπισμένο τεμάχιο επιχειλίου
Προέχουσες υμενικές πτυχές μασχαλιαίου εκκολπώματος Ελεύθερα σώματα 
Επικουρικήγαστέραδικεφάλου Επιμήκειςδιαχωριστικέςρήξειςδικεφάλου

Σχηματισμοί μαλακών μορίων
 Ο ρόλος τους είναι η υποστήριξη του ώμου, 

δεδομένου του ότι διαφορετικοί σχηματισμοί πρέ-
πει να εργάζονται συνεργικά όπως είναι οι μυς, οι 
τένοντες, οι σύνδεσμοι και οι χόνδρινοι σχηματι-
σμοί. Η ακριβής γνώση της φυσιολογικής ανατο-
μίας και των παραλλαγών είναι σημαντικές για την 
αναγνώριση και την ταυτοποίηση των διαφόρων 
παθολογικών καταστάσεων. 

Επιχείλιος χόνδρος 

Φυσιολογικός επιχείλιος χόνδρος 

Ο επιχείλιος χόνδρος είναι ένας ινοχόνδρινος 
σχηματισμός πού προσφέρεται γύρω από το χείλος 

της κοιλότητας της ωμογλήνης και καλύπτει την 
οστική επιφάνεια. Παρέχει σταθερότητα στην γλη-
νοβραχιόνια άρθρωση, αποτρέποντας το πρόσθιο 
εξάρθρημα και την οπίσθια παρεκτόπιση της βραχι-
ονίου κεφαλής. Ο επιχείλιος χόνδρος είναι μεγαλύ-
τερος τα το άνω άκρο παρά κατά το κάτω εάν η μοί-
ρα του επιχειλίου χόνδρου σχετίζεται στενά με τον 
τένοντα του δικέφαλου (εικόνα 12). Υπάρχει ποικι-
λία κατά το μέγεθος, το πάχος και τη μορφολογία 
του επιχειλίου χόνδρου. Διαφορετικές παραλλαγές 
κατά το σχήμα έχουν περιγραφεί τόσο πρόσθια όσο 
και οπίσθια, όπως είναι ο τριγωνικός, ο στρογγυλός, 
ο διασπασμένος, αυτός που έχει εντομή, ο αποπλα-
τυσμένος και ο απών [Zlatkin, MB 2003, Rudez, Jκαι 
ZanettiM 2008,CookTS και συν 2011].
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Παραλλαγές του επιχειλίου 
χόνδρου 

Υπο-επιχείλιο εκκόλπωμα 

Το εκκόλπωμα επίσης γνωστό και ως υπο- επι-
χείλια αύλακα, αυτή η φυσιολογική κοιλότητα είναι 
πιο συχνοί και εκπροσωπεί μία παραλλαγή της δι-
αμόρφωσης του συμπλέγματος του δικεφάλου και 
του επιχειλίου χόνδρου κατά την 11η και 1η ώρα. 
Παρουσιάζεται με ομαλά χείλη και είναι λιγότερο 
από 2 mm κατά το εύρος. Η αύλακα ακολουθεί την 
επιφάνεια του χείλους της ωμογλήνης στο κατώ-
τατο σημείο της άγκυρας του δικεφάλου, δεικνύο-
ντας ένα φυσιολογικό έλλειμμα κατά την πρόσφυ-

σή του στην άνω μοίρα του επιχειλίου χόνδρου και 
στην ανώτερη μοίρα του χόνδρου της ωμογλήνης. 
Το υπο-επιχείλιο εκκόλπωμα φαίνεται καλύτερα 
με αρθρογραφικές τεχνικές. Κατά την αξονική αρ-
θρογραφία(CTA) και την μαγνητική τομογραφία 
(MRA) με τη βοήθεια στεφανιαίων των τομών Τ1 
βαρύτητας με καταστολή λίπους, εκτείνεται προς 
τα έσω προς την κοιλότητα της ωμογλήνης (εικόνα 
13). Δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως τύπου II βλά-
βη SLAP (superiorlabrumanteriorposteriortear), 
η οποία εκτείνεται επί τα εκτός η προς τα πίσω 
[Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008,CookTS και συν 2011, 
Kadi, Rκαι Shahabpour, M 2017,DeMaeseneer, M και 
συν 2000].

Εικόνα 12. Σχηματική αναπαράσταση του φυσιολογικού θυλακο-επιχειλίου συμπλέγματος και οι ανατομικές παραλλαγές. 
Αυτές φαίνονται στην πλάγια προβολή πάνω στην ωμογλήνη. 

a) Φυσιολογική ανατομική κατάσταση, b) Υποεπιχείλιο εκκόλπωμα., c) Υποεπιχείλιο τρήμα, d) Σύμπλεγμα Buford, e) LHBT: Μα-
κρά κεφαλή δικεφάλου βραχιονίου, f) SGHL: Άνω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος, g) MGHL: Μέσος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος, 

h) IGHL: Κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος

Εικόνα 13. Υπο-επιχείλιο εκκόλπωμα (υπο-επιχείλια αύλακα). (Α) στεφανιαία λοξή με καταστολή λίπους Τ1 βαρύτητας αρ-
θρογραφική εικόνα διαμέσου της μαγνητικής τομογραφίας δεικνύει ένα υπο-επιχείλιο εκκόλπωμα ως μία αυξημένη γραμμική 
αύξηση του σήματος το οποίο υποσκάπτει το περίγραμμα της άνω μοίρας του επιχειλίου χόνδρου (βέλη, Α) που ακολουθεί το 

περίγραμμα του χόνδρου της ωμογλήνης χωρίς επέκταση προς τα πίσω προς την άγκυρα του δικέφαλου. (Β) αξονική Τ1 βαρύ-
τητας αρθρογραφική εικόνα μαγνητικής τομογραφίας (βέλος Β) κατά μία άνω τομή.
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Υποεπιχείλιο τρήμα

Αυτό είναι επίσης γνωστό ως οπή του επιχειλίου 
χόνδρου , και εκπροσωπεί μία φυσιολογική από-
σπαση της πρόσθιας άνω μοίρας του επιχειλίου 
χόνδρου από το υποκείμενο χείλος της ωμογλήνης 
κατά την θέση της1ης και της3ηςώρας πρόσθια προς 
την πρόσφυση του συμπλέγματος του επιχειλίου 
και του δικεφάλου βραχιονίου. Εμφανίζεται ναι 
από στρογγυλεμένα πέρατα και είναι λιγότερο από 
1.5mm όσον αφορά στο εύρος. Προσανατολίζεται 
επί τα εντός και οπίσω προς την κατεύθυνση της 
ωμογλήνης (εικόνα 12). Το υπο-επιχείλιο τρήμα 
παρέχει επικοινωνία μεταξύ της γληνοβραχιόνιος 
άρθρωση και του εκκολπώματος του υποπλατίου 
[Vossen, JAκαι Palmer, WE 2017]. Αυτή η παραλλαγή 
αφορά στο 11% των ατόμων και φαίνεται καλύτε-
ρα σε στεφανιαίες λοξές εικόνες τα ένα βαρύτητας 
με καταστολή λίπους οι οποίες λαμβάνονται κατά 
το αρθρογράφημα με αξονική τομογραφία η το 
αρθρογράφημα με μαγνητική τομογραφία (εικόνα 
14) [Stoller, DW 1997]. Το υπο-επιχείλιο τρήμα δεν 
θα πρέπει να συγχέεται με μία ρήξη τις πρόσθιες 
και άνω μοίρας του επιχειλίου χόνδρου με κλινικά 
συμπτώματα. Η πραγματική ρήξη τυπικά παράγει 
μία μεγαλύτερη αντίσταση προς τα πάνω εντός της 
«άγκυρας του δικέφαλου» ή προς τα κάτω εντός της 

πρόσφυσης του κάτω γληνοβραχιόνιος συνδέσμου 
[Vossen, JAκαι Palmer, WE 2017]. Το υπο-επιχείλιο 
τρήμα μπορεί να συνυπάρχει και να επικοινωνεί με 
το υπο-επιχείλιο εκκόλπωμα [Rudez, Jκαι Zanetti, M 
2008,CookTS και συν 2011,Kadi, Rκαι Shahabpour, 
M 2017, DeMaeseneer, M και συν 2000].

Σύμπλεγμα Buford

Το σύμπλεγμα Buford εκπροσωπεί ένα συνδυα-
σμό των δύο παραλλαγών, οι οποίες είναι μία ση-
μαντική πάχυνση της μέσης μοίρας του βραχιονί-
ου συνδέσμου και με μία εμφάνιση ως χορδής και 
με συνοδό απουσία της πρόσθιας άνω μοίρας του 
επιχειλίου χόνδρου (εικόνα 12). Αυτή η παραλλα-
γή είναι πολύ σπάνια και απάντα στο 1,5 έως 2% 
των ατόμων [Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008, Kadi, Rκαι 
Shahabpour, M 2017, Stoller, DW 1997]. Η πεπαχυ-
σμένη μοίρα του γληνοβραχιόνιος συνδέσμου προ-
σφύεται απευθείας στην πρόσθια άνω μοίρα της 
ωμογλήνης και μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί 
ως παρεκτοπισμένοτμήμα του επιχειλίου χόνδρου 
[DeMaeseneer, M και συν 2000]. Η μαγνητική αγγει-
ογραφία με τεχνική καταστολής λίπους Τ1 βαρύτη-
τας και το αρθρογράφημα με αξονική τομογραφία 
κατά το αξονικό επίπεδο δεικνύει την εν είδει χορ-
δής πάχυνση τουγληνοβραχιονίου συνδέσμου που 

Εικόνα 14. Υπο-επιχείλιο εκκόλπωμα (υπο-επιχείλια οπή). (Α) αξονική και (Β) οβελιαια με καταστολή λίπους Τ1 βαρύτητας 
MRA του υπο-επιχείλιου τρήματος. Το υπο-επιχείλιου τρήμα εντοπίζεται μεταξύ της θέσης της 1ης και της 3ης ώρας και παρέ-
χει επικοινωνία μεταξύ της γληνοβραχιονίου αρθρώσεως και του εκκολπώματος του υποπλατίου (λευκά βέλη). Παρατηρείται 

ήπια περιγεγραμμένη, κατά τα άλλα φυσιολογική εμφάνιση της πρόσθιας άνω μοίρας του επιχειλίου χόνδρου (κεφαλές βελών) 
και ο μέσος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος (μαύρα βέλη).
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πρόσκειται σε μία περιοχή ελλείψεις της πρόσθιας 
άνω μοίρας του επιχειλίου χόνδρου. Οι οβελιαίες 
λοξές τομές θα μπορέσουν να αναδείξουν τημοίρα 
του γληνοβραχιονίου συνδέσμου που έχει υποστεί 
πάχυνση και μία φυσιολογική εμφάνιση της ανώ-
τερης και της κατώτερης μοίρας των γληνοβραχιο-
νίων συνδέσμων (εικόνα 15) [CookTSκαι συν 2011]. 

Σύνδεσμοι 

Γληνοβραχιόνιοι σύνδεσμοι 

Οι γληνοβραχιόνιοι σύνδεσμοι είναι ινώδεις 
παχύνσεις του θυλάκου της γληνοβραχιόνιας άρ-
θρωσης και εκπροσωπούν τους πιο επίσημους στα-
θεροποιητές της άρθρωσης του ώμου (εικόνα 12). 
Κλασικά, αναγνωρίζονται τρεις σύνδεσμοι: ο άνω 
γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος, ο μέσος γληνοβραχι-
όνιος σύνδεσμος και ο κάτω γληνοβραχιόνιος σύν-
δεσμος (εικόνα 12 και εικόνα 16). Για την καλύτε-
ρη απεικονιστική τους διερεύνηση απαιτείται CTAή 
MRA. Μπορούν επίσης να ταυτοποιηθούν, όταν 
υπάρχει συλλογή εντός της άρθρωσης [Zlatkin, MB 
2003,DeMaeseneer, M 2000]. Πρόσφατο ερευνητι-
κό υλικό έχει επεκτείνει την ανατομική περιγραφή 
για τον κάτω γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο αλλά και 
για τα άνω γληνοβραχιόνια συνδεσμικά συμπλέγ-
ματα. Ο κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος πρα-
κτικά συνίσταται από μία πρόσθια και μία οπίσθια 

δεσμίδα καθώς και ένα μασχαλιαίο εκκόλπωμα, το 
οποίο ενισχύεται από τη λοξή δεσμίδα ή ελικοει-
δή γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο, προς την πλευρά 
της ωμογλήνης (εικόνα 16). Κατά παρόμοιο τρόπο, 
η μοίρα του θυλάκου όχι μόνο περιέχει τον άνω 
γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο, τον κορακοβραχιόνιο 
σύνδεσμο και τον ημικυκλικό βραχιόνιο σύνδεσμο 
αλλά επίσης και τον οπίσθιο άνω γληνοβραχιόνιο 
σύνδεσμο όπως περιγράφηκε από τους Pouliart 
και συν [Pouliart, N και συν 2014]. 

Άνω γληνοβραχιόνιο συνδεσμικό 
σύμπλεγμα

Το άνω γληνοβραχιόνιο συνδεσμικό σύμπλεγμα, 
αποτελείται από δύο κεντρικές προσφύσεις, μία 
που αφορά στο πρόσθιο άνω χείλος του επιχειλίου 
χόνδρου που συμφύεται με τον τένοντα του δικέ-
φαλου (εικόνα 12 και 17) [Zlatkin, MB 2003] και οι 
άλλες δύο προς τη βάση της κορακοειδούς από-
φυσης. Αυτός ο σύνδεσμος διατρέχει οριζόντια, 
σχεδόν παράλληλα προς το τένοντα της μακράς 
κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου, κατευθείαν 
προς την κορακοειδή απόφυση. Διατρέχει μετα-
ξύ της άνω πρόσθιας μοίρας του προσφιλούς της 
ωμογλήνης και της κεφαλής του βραχιονίου, αμέ-
σως άνωθεν του μείζονος βραχιονίου ογκώματος 
(εικόνα 18) [Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008]. Απεργά-
ζεται τα όρια του «στροφικού διαστήματος» μαζί 

Εικόνα 15. Σύμπλεγμα Buford. Σύμπλεγμα Buford. (Α) αξονική πρωτονιακής πυκνότητας μαγνητική τομογραφία με καταστο-
λή λίπους Τ1, η οποία δεικνύει τον μέσο γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο πεπαχυσμένο εν είδει χορδής (λευκό βέλος) σχετιζόμενο 

με έλλειψη του πρόσθιου άνω επιχειλίου χόνδρου (μαύρο βέλος) υποδυόμενο μία ρήξη του επιχειλίου χόνδρου. Τένοντας του 
υποπλατίου (κεφαλές βελών).
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με τον κορακοβραχιόνιο σύνδεσμο και την πρό-
σθια άνω μοίρα της γληνοβραχιονίου αρθρώσεως 
[CookTS και συν 2011 , Pouliart, N και συν 2014]. 
Μπορεί να απουσιάζει στο 10% των υγιών ατόμων 
[Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008]. Σύμφωνα με τις έρευ-
νες των Pouliart και συν [Pouliart, N και συν 2014] 
το άνω γληνοβραχιόνιο συνδεσμικό σύμπλεγμα/
ημικυκλικό βραχιόνιο σύνδεσμο της άνω μοίρας 
του θυλάκου περιέχει προς τα πρόσω τον ίδιο άνω 
γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο καθώς και το κορακο-

βραχιόνιο σύνδεσμο και τον συνήθως παρόντα 
αλλά ασταθή κορακογληνοειδή σύνδεσμο (εικόνα 
19) [Pouliart, N και συν 2014]. Ένας επιπλέον οπί-
σθιος άνω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος συμπλη-
ρώνει το άνω γληνοβραχιόνιο συνδεσμικό σύστη-
μα εκ των όπισθεν. Αυτός ο σύνδεσμος εξορμάται 
από την οπίσθια άνω μοίρα του αυχένα της ωμο-
γλήνης επί τα εντός του επιχειλίου χόνδρου και της 
έκφυσης του δικέφαλου βραχιονίου [Vahlensieck, 
M 2000, Pouliart, N και συν 2014]. 

Εικόνα 16. Γληνοβραχιόνιοι σύνδεσμοι και ελικοειδείς γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος (fasciculus obliquus). (A) σχηματική απει-
κόνιση των πρόσθιων συνδέσμων του ώμου. SGHL: superior glenohumeral ligament- άνω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος, MGHL: 
middle glenohumeral ligament- μέσος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος,IGHL: anterior band of the inferior glenohumeral ligament- 
πρόσθια μοίρα του κάτω γληνοβραχιονίου συνδέσμου, spiral GHL: spiral glenohumeral ligament- ελικοειδής γληνοβραχιόνιος 

σύνδεσμος ή fasciculus obliquus.

Εικόνα 17. Άνω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος. Μπορεί να καταστεί ορατός ως ένας μέσου μεγέθους σχηματισμός , θεός από 
την άνω μοίρα του επιχειλίου χόνδρου προς την κατεύθυνση της κορακοειδής απόφυση κατά το αξονικό CTA (μαύρα βέλη). (A). 
Στο οβελιαίο CTA, ο συγχρονισμός εμφανίζεται ως ένας σχηματισμός δίκην «Τ» (λεπτό λευκό βέλος), (Β). Ο οποίος παρεμβάλ-
λεται μεταξύ του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου μυός προς τα πίσω και του τένοντα του υποπλατίου 

μυός προς τα πρόσω.
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Εικόνα 18. Κορακογληνοειδής σύνδεσμος καταδεικνύεται 
σε μία ανώτερη CTA εικόνα (λευκά βέλη). Εξορμάται από το 
υπεργληνοειδές φύμα καλύπτοντας την οροφή του χείλους 

της κοτύλης και της ανώτερης μοίρας του επιχειλίου χόνδρου 
προκειμένου να βρει κατάφυση στο μέσο της κορακοειδούς 
απόφυσης. Η άνω μοίρα του γληνοβραχιονίου συνδέσμου 

σημειώνεται με γκρι βέλος.

Μέσος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος

 Ο μέσος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος εξορ-
μάται από την πρόσθια άνω μοίρα του επιχειλίου 
χόνδρου ή από τη μεσότητα της άνω μοίρας του 
επιχειλίου χόνδρου, στις περισσότερες περιπτώσεις 
αμέσως κάτωθεν του γληνοβραχιόνιος συνδέσμου 

(εικόνα 12) και διατρέχει λοξά περιφερικά για να 
καταλήξει προς τον ανατομικό αυχένα του βραχι-
ονίου, πλησίον του ελάσσονος βραχιονίου ογκώ-
ματος (εικόνα 21). Μπορεί να έχει μία κοινή πρό-
σκληση μαζί με τον άνω γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο 
ή με την μακρά κεφαλή του τένοντα του δικεφά-
λου βραχιονίου, ο άνω γληνοβραχιόνιος σύνδε-
σμος ελλείπει κατά τη θέση της 12ηςή της 1ης ώρας 
του επιχειλίου χόνδρου. Η μέση μοίρα του συνδέ-
σμου βρίσκεται αμέσως όπισθεν του υποπλατίου. 
Μπορεί να μείγνυται με τις ίνες του υποπλατίου. 
Μπορεί να ποικίλλει κατά το μέγεθος και το σχήμα 
αλλά είναι συνήθως λεπτός (Rudez, Jκαι Zanetti, M 
2008, CookTS και συν 2011). Μπορεί να εμφανίζε-
ται παχυσμένος και δίκηνχορδής (εικόνα 22) του 
μέσου γληνοβραχιονίου συνδέσμου σε συνδυασμό 
προς απουσία της πρόσθιας άνω μοίρας του επι-
χειλίου χόνδρου (σύμπλεγμα Buford) (εικόνες 12 
και 15) ή να ελλείπει τελείως όπως στο 30% των 
υγιών ατόμων. Σε αυτή την περίπτωση το εκκόλ-
πωμα του θυλάκου μπορεί να προβάλλει προς τα 
πρόσω και κάτω από τον τένοντα του υποπλατίου 
[Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008, CookTS και συν 2011]. 
Η μέση μοίρα του γληνοβραχιονίου συνδέσμου 
μπορεί να είναι διπλή ως φυσιολογική παραλλαγή. 
Παραλλαγές εμφανίζονται και στον μέσο γληνο-
βραχιόνιο σύνδεσμο και περιλαμβάνουν: απουσία 
του μέσου γληνοβραχιονίου συνδέσμου, μια κοινή 
έκφυση είτε με τον άνω γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο 

Εικόνα 19. Οπίσθιος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος καταδεικνύεται (Α) κατά την οβελιαία και (Β) κατά την αξονική CTA (βέλη, 
Α και Β). Εξορμάται από την ανώτερη οπίσθια μοίρα του αυχένα της ωμογλήνης, επί τα εντός της οπίσθιας άνω μοίρας του 

επιχειλίου χόνδρου και από την έκφυση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Επί τα εκτός, μείγνυται προς την 
οπίσθια μοίρα της στροφικής ταινίας και με ίνες του υπακανθίου πριν αυτοί οι τρεις σχηματισμοί μαζί βρουν κατάφυση στην 

οπίσθια επιφάνεια του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. 

https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.146
https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.146


70- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 36, Τεύχος 1 - 2023

και μια δίκην χορδής πάχυνση του μέσου γληνο-
βραχιονίου συνδέσμου σε συνδυασμό με απουσία 
του επιχειλίου χόνδρου κατά την πρόσθια άνω μοί-
ρα (σύμπλεγμα Buford) [Vossen, JAκαι Palmer, WE 
2017].Η μέση μοίρα του γληνοβραχιόνιος συνδέ-
σμου φαίνεται καλύτερα σε οβελία λοξή διατομή 
και αξονικές τομές στο CTA και MRA (εικόνα 20) 
[CookTS και συν 2011]. Ο σύνδεσμος αυτός παρέχει 
σταθερότητα στη γληνοβραχιόνια άρθρωση, όταν 
όμως βρίσκεται σε απαγωγή 45° [Zlatkin, MB 2003, 
Vahlensieck, M 2000]. 

Εικόνα 21. Μέσος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος με εμφάνιση 
δίκην χορδής. Αξονική με καταστολή λίπους Τ2 βαρύτητας 

εικόνα στη μαγνητική τομογραφία απεικονίζει έναν παχυσμένο 
μέσο γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο (βέλος) και την οπίσθια μοίρα 
του επιχειλίου χόνδρου (κεφαλή βέλους) που επίσης απεικονί-

ζονται σε αυτήν την τομή.

Κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος 

Ο κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος είναι πρα-
κτικά ένα σύμπλεγμα πρόσθιων και οπίσθιων δε-
σμίδων και ένα μασχαλιαίο εκκόλπωμα που ενι-
σχύεται από τη λοξή δεσμίδα κατά την πλευρά της 
ωμογλήνης (εικόνα 16). Το μασχαλιαίο εκκόλπω-
μα ή κοίλανση έχει εμφάνιση δίκην «U» στο CTA 
και MRA όταν ο κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδε-
σμος είναι φυσιολογικός (εικόνα 12 και εικόνα 
23) [CookTS και συν 2011, Kadi, Rκαι Shahabpour, 
M 2017, Pouliart, N και συν 2014,Llopis, E και συν 
2015]. Ως αντιτιθέμενος στους άλλους γληνοβρα-
χιόνιος συνδέσμους, η έκφυσή του δεν διαχωρίζε-
ται από το χείλος της ωμογλήνης κατά τη 2η και 4η 
ώρα. Οι πρόσθετηδεσμίδα εξορμάται από το κάτω 
χείλος της ωμογλήνης κατά τη θέση της 7ης έως 
9ης ώρας. Τόσο η πρόσθια όσο και η οπίσθια δε-
σμίδα του κάτω γληνοβραχιόνιος συνδέσμου προ-
σφύονται μαζί κατά το κάτω χείλος του χειρουργι-
κού αυχένα του βραχιονίου (εικόνα 23 και εικόνα 
24) [Zlatkin, MB 2003, Vahlensieck, M 2000]. Είναι ο 
πιο σημαντικός γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος όσον 
αφορά στην παροχή σταθερότητας στον ώμο. 
Σταθεροποιητής γληνοβραχιόνια άρθρωση όταν 
ο βραχίονας βρίσκεται σε 90° απαγωγής (κεφαλή 
βέλους). 

Α.Κορακοβραχιόνιος σύνδεσμος (λεπτό βέλος 
Α). 

Εικόνα 20. Μέσος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος. Η μέση μοίρα της διατομής του συνδέσμου συνήθως δεικνύει μια πιο οριζό-
ντια διαδρομή. Αυτό μπορεί να καταλήξει σε μια πιο λεπτή και κυματοειδή εμφάνιση και την αξονική πρωτονιακής πυκνότητας 

κορεσμένη εικόνα στη μαγνητική τομογραφία (βέλη, Β) σε επιμηκέστερη διατομή συνδέσμου στη CTA βέλη (Α). 
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β. Οβελιαία λοξή τομή με καταστολή λίπους σε 
εικόνα MRA δείχνει την πρόσθια δεσμίδα του κάτω 
γληνοβραχιόνιος συνδέσμου (λευκό βέλος Β) και 
την οπίσθια δεσμίδα αυτό του συνδέσμου (μαύρο 
βέλος Β). 

Εγκάρσιος βραχιόνιος σύνδεσμος 

Ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου 

βραχιονίου διασφαλίζεται εντός της αύλακας του 
δικεφάλου με τη βοήθεια του εγκαρσίου βραχιο-
νίου συνδέσμου, ο οποίος διέρχεται μεταξύ του 
μείζονος και του ελάσσονος βραχιονίου ογκώμα-
τος πάνω από το έλυτρο του τένοντα. Σύμφωνα 
με την νεκροτομική μελέτη του Gleason και συν 
δεν υπάρχει ταυτοποιήσιμος εγκάρσιος βραχιόνι-
ος σύνδεσμος ως χωριστή οντότητα. Η οροφή της 

Εικόνα 22. Κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος. Στην εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας Τ1 ακολουθίες με καταστολή λίπους 
όπως προσλαμβάνεται στην (Α) σε στεφανιαία λοξή και (Β) σε αξονικές τομές, ο σύνδεσμος εμφανίζεται σα μία ταινία χαμηλής 
πυκνότητας, η όποια αφορίζεται από τον διατεταμένο μασχαλιαίο θύλακο ή εκκόλπωμα με μία εμφάνιση δίκην U (βέλος, Α). Η 

πρόσθια (λευκό βέλος) και η οπίσθια (μαύρο βέλος) ταινίες καταδεικνύονται στην αξονική τομή.

Ει-
κόνα 23. Κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος. (Α) οβελιαία λοξή εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας πρωτονιακής πυκνότητας 

απεικονίζει τον κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος (παχιά βέλη, Α) με υψηλή πρόσφυση του επιχειλίου χόνδρου (κεφαλή βέλους, 
Α). (Β) οβελιαία λοξή εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας πρωτονιακής πυκνότητας εικόνα δεικνύει την πρόσθια δεσμίδα του 

κάτω γληνοβραχιονίου συνδέσμου (λευκά βέλη). Β) και την οπίσθια ταινία αυτού του συνδέσμου (μαύρα βέλη, Β).
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αύλακας μεταξύ των βραχιόνων ογκωμάτων συ-
ντίθεται από ίνες που προέρχονται από τον τένο-
ντα του υποπλατίου με συμβολή από τους τένο-
ντες του υπερακανθίου και του κορακοβραχιονίου 
συνδέσμου [Zlatkin, MB 2003, Rudez, Jκαι Zanetti, 
M 2008]. Ο εγκάρσιος βραχιόνιος σύνδεσμος συν-
δέεται επίσης στενά με το καθεκτικό έλυτρο του 
δικεφάλου (εικόνα 5).

Εικόνα 24. Τροχιλιακό καθεκτικό σύστημα. Αξονική Τ1 βα-
ρύτητας ακολουθία τομής MRA κατά το επίπεδο της αύλακας 

του δικεφάλου δεικνύει το τροχιλιακό καθεκτικό σύστημα 
αυτής (λεπτό βέλος) και τον εγκάρσιο βραχιόνιο σύνδεσμο. Η 
μακρά κεφαλή του τένοντα του δικέφαλου εξαιρείται από μία 

κεφαλή βέλους.

Κορακοβραχιόνιος σύνδεσμος 

Ο κορακοβραχιόνιος σύνδεσμος δεν είναι πραγ-
ματικός σύνδεσμος από τους συνδέσμους που 
συμβάλλει στη σύνταξη προς άλληλα δύο οστών. 
Αυτός ο σύνδεσμος εκφύεται από την κορακοει-
δή απόφυση και καταλήγει στη βραχιόνια κεφαλή 
όπου ενσωματώνεται προς το θύλακο πριν την κα-
τάφυσή του στο μείζον και στο έλασσον βραχιόνιο 
όγκωμα, προς παραγωγή μιας σήραγγας για τη φι-
λοξενία του τένοντα του δικέφαλου. Έτσι, σχημα-
τίζει την οροφή του διαστήματος του στροφικού 
πετάλου του ώμου και καλύπτει το πρόσθιο πέρας 
του τένοντα του υπερακανθίου (εικόνα 6). Η οπί-
σθια πρόσφυσή του στον τένοντα του υπερακαν-
θίου σταθεροποιεί τον τένοντα της μακράς κεφα-
λής του δικεφάλου βραχιονίου εντός στις αύλακας 
του δικεφάλου [Zlatkin, MB 2003, CookTS και συν 
2011,Kadi, Rκαι Shahabpour, M 2017, Pouliart, N και 
συν 2014]. Σε αξονικές τομές, ο κορακοβραχιόνιος 

σύνδεσμος είναι κάθετος προς τον άνω γληνοβρα-
χιόνιο σύνδεσμο και άνω του τένοντα της μακράς 
κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου. Όπως περι-
γράφηκε παραπάνω, ο κορακοβραχιόνιος σύνδε-
σμος ανήκει στο πρόσθιο σκέλος του άνω βραχιο-
νίου συνδεσμικού συμπλέγματος.

Κορακογληνοειδής σύνδεσμος

Όπως υπομνήσθηκε παραπάνω ο κορακογλη-
νοειδής σύνδεσμος ανήκει στο πρόσθιο σκέλος 
του άνω γληνοβραχιονίου συνδεσμικού συμπλέγ-
ματος και πρόσφατα περιγράφηκε και ως τρίτος 
σύνδεσμος του διαστήματος του στροφικού πετά-
λου [Zappia, M και συν 2017]. Ο κορακογληνοειδής 
σύνδεσμος εκφύεται από το μέσο της κορακοειδής 
απόφυση και καταφύεται οπισθίως του υπεργλη-
νοειδούς φύματος, καλύπτοντας στην κορυφή του 
χείλους της ωμογλήνης, άνω μοίρα του επιχειλίου 
χόνδρου και της μακράς κεφαλής του δικεφάλου 
βραχιονίου. Όταν υπάρχει, εμφανίζεται ως μία λε-
πτή ευθεία γραμμή που εκτείνεται από την Άνω 
μοίρα του χείλους της ωμογλήνης μέχρι την κορα-
κοειδή απόφυση στις αξονικές και στις οβελιαίες 
προβολές (εικόνα 19) [Pouliart, N και συν 2014].

Κορακοακρωμιακός σύνδεσμος και 
κορακοακρωμιακό τόξο

Το κορακοακρωμιακό τόξο είναι ώστε ο συνδε-
σμικό τόξο που προστατεύει τη βραχιόνια κεφαλή 
και το στροφικό πέταλο του ώμου από κακώσεις. 
Αφορίζεται από το ακρώμιο και την ακρωμιοκλειδι-
κή άρθρωση, την κορακοειδή απόφυση και τον κο-
ρακοακρωμιακό σύνδεσμο. Ορίζει το χώρο που δι-
ατίθεται για τους τένοντες του στροφικού πετάλου 
του ώμου, τον υπακρωμιακό και των υποδελτοει-
δή θύλακο και την μακρά κεφαλή του δικεφάλου 
βραχιονίου (εικόνα 7). Η άσκηση πίεσης σε οποιον-
δήποτε από αυτούς τους σχηματισμούς μπορεί να 
οδηγήσει σε σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής 
ή/και υπακρωμιακή θυλακίτιδα [Zlatkin, MB 2003].

Ο κορακοακρωμιακός σύνδεσμος είναι ένα 
συνδεσμικό σύμπλεγμα πού ανήκει στο κορακοα-
κρωμιακό τόξο. Είναι μία ισχυρή ινώδης τριγωνι-
κή δεσμίδα που σχηματίζει ένα μέρος της οροφής 
της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. Εκτείνεται από 
το πέρας του ακρωμίου, μπροστά από την αρθρι-
κή επιφάνεια της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και 
καταφύεται στο έξω χείλος της κορακοειδούς από-

https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.1467/
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φυσης (εικόνα 7). Αυτός ο σύνδεσμος συντίθεται 
από τη μείξη δύο δεσμίδων που βρίσκονται κοντά 
η μία στην άλλη [Zlatkin, MB 2003].

Κορακοκλειδικός σύνδεσμος 

Το κορακοκλειδικό συνδεσμικό σύμπλεγμα, το 
οποίο συνδέει το περιφερικό πέρας της κλείδας 
προς την κορακοειδή απόφυση, ελέγχει την κάθετη 
αστάθεια της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Συντί-
θεται από δύο διαφορετικές δεσμίδες, τον τρα-
πεζοειδή και τον κωνοειδή σύνδεσμο. Η πρόσθια 
Άνω μοίρα του τραπεζοειδούς και οπίσθια έσω του 
κωνοειδούς τακτοποιούνται σε στεφανιαίες λοξές 
και οβελιαίες λοξές τομές. Η κύρια λειτουργία αυ-
τών των συνδέσμων είναι η αποτροπή του Άνω 
εξαρθρήματος της κλείδας (εικόνα 2) [Zlatkin, MB 
2003,Mohammed, H και συν 2016]. 

Ακρωμιοκλειδικός σύνδεσμος 

Ο ακρωμιοκλειδικός σύνδεσμος διαιρείται σε 
ανώτερη και κατώτερη μοίρα. Ο άνω ακρωμιο-
κλειδικός σύνδεσμος εκτείνεται από την ανώτερη 
επιφάνεια του ακρωμίου μέχρι το πέρας της κλεί-
δας. Ο σύνδεσμος ελέγχει την οριζόντια αστά-
θεια της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Η κατώτε-
ρη μοίρα του ακρωμιοκλειδικού συνδέσμου είναι 
λεπτότερη από την ανώτερη. Καλύπτει την κα-
τώτερη μοίρα της άρθρωσης και προσφύεται και 
στα δύο οστά [Mohammed, H και συν 2016] με τις 
προς άλληλες συντάσσομαι νέες επιφάνειες [Kadi, 
RκαιShahabpour, M 2017]. 

Αρθρικός θύλακος, εκκολπώματα, 
σταθεροποιητές αρθρώσεων 

Κατά την απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία 
ο φυσιολογικός θύλακος εμφανίζεται ως μία γραμ-
μή χαμηλού σήματος προσκείμενος προς το πήρε 
οστού της ωμοπλάτης [Pouliart, N και συν 2014]. 
Περιβάλλεται από αρθρικό υμένα [Zlatkin, MB 
2003]. Ο θύλακος της άρθρωσης προσφύεται στο 
χείλος της ωμογλήνης και στον ανατομικό αυχένα 
του βραχιονίου. Υπάρχουν δύο κυρία εκκολπώμα-
τα του θυλάκου, το υποπλάτιο εκκόλπωμα και το 
μασχαλιαίο εκκόλπωμα (εικόνα 23). Το υποπλάτιο 
εκκόλπωμα εντοπίζεται μεταξύ της κορακοειδούς 
απόφυσης προς τα άνω και το άνω χείλος του τέ-
νοντα του υποπλατίου μυός. Το μασχαλιαίο εκκόλ-
πωμα εντοπίζεται μεταξύ της ανωτέρω οπίσθιας 

δεσμίδας του κάτω γληνοβραχιόνιος συμπλέγμα-
τος [Chen, Q και συν 2015]. Οι προέχουσες ποι-
μενικές πτυχές του μασχαλιαίου εκκολπώματος 
μπορεί να προσομοιάζουν προς ελεύθερα σώματα 
στη μαγνητική τομογραφία. Το γεγονός ότι αυτές 
οι πτυχές βρίσκονται στη μη εξαρτώμενη μοίρα του 
εκκολπώματος διευκολύνει τη διάκριση τους από 
τα πραγματικά ελεύθερα σώματα [Vossen, JAκαι 
Palmer, WE 2017]. Η πρόσθια πρόσφυση του θυλά-
κου μπορεί να διακριθεί σε τρεις τύπους ανάλογα 
προς την εγγύτητα της πρόσφυσης του θυλάκου 
στο χείλος της ωμογλήνης και στον επιχείλιο χόν-
δρο. 

• Στον τύπο Ι, ο θύλακος εμφανίζεται να προ-
σφύγετε στο χείλος της ωμογλήνης και στον 
επιχείλιο χόνδρο. 

• Στον τύπο ΙΙ, ο θύλακος προσφύεται στον αυ-
χένα της ωμογλήνης μέχρι 1 εκατοστό από τη 
βάση του επιχειλίου χόνδρου. 

• Στον τύπο ΙΙΙ, η πρόσφυση είναι περισσότερο 
από 1 εκατοστό επί τα εντός του επιχειλίου 
χόνδρου (εικόνα 8). 

Ο πλεονασμός που παρατηρείται στον τύπο ΙΙΙ 
παρατηρείται κατά τον οπίσθιο θύλακο. Για την 
πρόσθια μοίρα, αυτό ποικίλει περισσότερο. Παρά 
τη συνέχεια του επιχειλίου χόνδρου και τα πε-
ρισσότερα από τα θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία, 
η διάταση της άρθρωσης μπορεί επίσης να δεί-
ξει την εμφάνιση και των τριών διακριτών τύπων 
της εάν η πρόσφυση του θυλάκου είναι αυτή που 
αφορά στην κατώτερη πρόσφυση [Pouliart, N και 
συν 2014]. Όταν η πρόσθια πρόσφυση του θυλά-
κου βρίσκεται μακριά από το χείλος της ωμογλή-
νης (τύπος ΙΙΙ), η γληνοβραχιόνια άρθρωση είναι 
πιο ασταθής. Ωστόσο, η εμφάνιση μιας πρόσθιας 
πρόσφυσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την 
εσωτερική ή την εξωτερική στροφή του βραχίο-
να. Κατά την εσωτερική στροφή η πρόσφυση του 
θυλάκου μπορεί να εμφανίζεται περισσότερο ως 
τύπου ΙΙΙ δηλαδή πιο κεντρικά εντοπιζόμενη, ενώ 
με το βραχίονα σε εξωτερική στροφή μπορεί να 
εμφανίζεται περισσότερο ως τύπου Ι δηλαδή πιο 
περιφερικά. Ο μηχανισμός του θυλάκου παρέχει 
την πιο σημαντική συμβολή στη σταθεροποίηση 
της γληνοβραχιόνιος άρθρωσης. Ο πρόσθιος μη-
χανισμός περιλαμβάνει την πρόσθια μοίρα του θυ-
λάκου, τους γληνοβραχιονίους συνδέσμους, τον 
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αρθρικό υμένα και τα εκκολπώματα, τον επιχείλιο 
χόνδρο, τον υποπλάτιοκαι τένοντα και το περιό-
στεο της ωμοπλάτης. Ο οπίσθιος μηχανισμός του 
θυλάκου σχηματίζεται από την οπίσθια μοίρα του 
θυλάκου, τον αρθρικό υμένα, τον επιχείλιο χόν-
δρο και το περιόστεο καθώς και την οπίσθια άνω 
μοίρα του στροφικού πετάλου του ώμου και τους 
μύες που την συναπαρτίζουν (υπερακάνθιος, υπα-
κάνθιος, ελάσσων στρογγύλος). Η μακρά κεφαλή 
του δικεφάλου βραχιονίου που προσφέρεται στο 
άνω χείλος του επιχειλίου χόνδρου και τον τένοντα 
του τρικέφαλου που προσφύεται στο υπογληνοει-
δές φύμα προς τα κάτω συνιστούν επιπρόσθετους 
υποστηρικτικού σχηματισμός της γληνοβραχιόνιας 
άρθρωσης [Chen, Q και συν 2015].

Στροφικό πέταλο του ώμου 
Το στροφικό πέταλο επιτρέπει το εύρος κινητι-

κότητας του ώμου, προστατεύει και σταθεροποιεί 
την γληνοβραχιόνια άρθρωση. Περιλαμβάνει τους 
μύες και τένοντες του υπερακανθίου, του υπα-
κανθίου, και του ελάσσονος στρογγύλου (εικόνα 
2 και εικόνα 3). Όλοι οι μύες εκφύονται από την 
ωμοπλάτη. Ο υποπλάτιος κείται έμπροσθεν του 
σώματος της ωμοπλάτης εννοώ υπερακάνθιος, ο 
υπακάνθιος και ο ελάσσων στρογγύλος βρίσκονται 
πίσω από πάνω προς τα κάτω. Οι τένοντες στα-
λούν προσφύονται στο βραχιόνιο στα αντίστοιχα 
προσφυτικά πεδία με τον υποπλάτιο να προσφέρε-
τε στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα και τους άλλους 
τρεις στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα [Zlatkin, MB 
2003,Rudez, JandZanetti, M 2008, CookTS και συν 
2011, Vahlensieck, M 2000]. Ο υπερακάνθιος μυς 
εκτίθεται από τον υπερακάνθιο βόθρο της ραχιαί-
ας μοίρας της ωμοπλάτης. Η μελέτη του Guerini 
και συνκαταδεικνύει ότι ο τένοντας του υπερα-
κανθίου μπορεί να Αποτελείται από δύο χωριστές 
χορδές που εκπροσωπούν την επιπολής και την εν 
τω βάθει δεσμίδα του τένοντα. Σύμφωνα με αυτή 
τη θεωρία μία ρήξη ολικού πάχους θα αντιστοιχεί 
σε ρήξη και των δύο δεσμίδων, μία μερική ρήξη 
σε ρήξη μίας από τις δύο χορδές. Μία ενδιάμεση 
βλάβη εντοπίζεται μεταξύ των δύο χορδών κατά 
την πρόσφυσή του (εικόνα 9) [Guerini, H και συν 
2012].Ο υπακάνθιος μυς εκτείνεται από τον υπα-
κάνθιος βόθρο κατά τη ραχιαία η μοίρα της ωμο-
πλάτης. Οι τένοντες του υπερακανθίου και του 
υπακανθίου μείγνυνται μεταξύ τους και εμφανί-
ζουν μία μερικώς συνεχή πρόσφυση προς το μείζον 

βραχιόνιο όγκωμα. Η σύμμειξη είναι πιο εμφανής, 
όταν όμως βρίσκεται σε εσωτερική στροφή και 
δεν θα πρέπει λανθασμένα να εκλαμβάνεται ως 
τενοντοπάθεια κατά την απεικόνιση με μαγνητική 
τομογραφία [Vossen, JAκαι Palmer, WE 2017].Σύμ-
φωνα προς τη μελέτη του Mochizucki και συν η 
πρόσφυση του υπερακανθίου είναι μικρότερη και 
πιο προς τα πρόσω από ότι θεωρείτε κατά την κλα-
σική περιγραφή και ο τένοντας του υπερακανθίου 
μερικώς καλύπτεται από τον τένοντα του υπακαν-
θίου, Ο υπακάνθιος προσφύεται στο μισό περίπου 
της άνω επιφάνειας και ολόκληρης επί της μέσης 
μοίρας της αντίστοιχης περιοχής του μείζονος βρα-
χιονίου ογκώματος.Το προσφυτικό πεδίο του υπε-
ρακανθίου εντοπίζεται κατά την πρόσθια μοίρα της 
ανώτερης επιφάνειας του ογκώματος και μερικές 
φορές εντοπίζεται στην ανώτερη μοίρα του ελάσ-
σονος βραχιονίου ογκώματος (εικόνα 10) [Mochi-
zuki, T και συν 2009].

Ο μυς του υποπλατίου εκφύεται από τον υπο-
πλάτιο βόθρο της πρόσθιας επιφάνειας της ωμο-
πλάτης και προσφύεται στο έλασσον βραχιόνιο 
όγκωμα. Ο τένοντας του υπερακανθίου και του 
υποπλατίου μείγνυνται επίσης και καλύπτουν από 
παντού τον τένοντα του δικέφαλου. Ο ελάσσων 
στρογγύλος εκτίθεται από την έξω ραχιαία επιφά-
νεια της ωμοπλάτης. Προσφύεται στην κατώτερη 
και την μάλλον οπίσθια μοίρα των αντίστοιχων 
επιφανειών του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. 
Μερικές ίνες από τον ελάσσονα στρογγύλο μείγνυ-
νται με εκείνες του υπακανθίου [Zlatkin, MB 2003, 
CookTS και συν 2011]. Με τη βοήθεια της μαγνη-
τικής τομογραφίας, το στροφικό πέταλο απεικονί-
ζεται στις οβελιαίες λοξές Τ1 βαρύτητας τομές. Ο 
μυς του υπερακανθίου καλύτερα απεικονίζεται σε 
στεφανιαίες λοξές και αξονικές τομές πώς μία πά-
χυνση μέσης πυκνότητας, η όποια γιατί τρέμει ένα 
χαμηλού σήματος τένοντα που προσφύεται στην 
άνω έξω μοίρα του μείζονος βραχιονίου ογκώ-
ματος. Οι υπακάνθιος και ελάσσων στρογγύλος 
καλύτερα καταδεικνύεται σε αξονικές εικόνες ως 
ατρακτοειδείς μέσης πυκνότητας σήματος σχημα-
τισμοί παράλληλα και κάτω από τον υπερακανθίου. 
Ο υποπλάτιος μυς εντοπίζεται πρόσθια και λαμβά-
νει σε αξονικές τομές τη μορφή ενός σχηματισμού 
μέσης πυκνότητας σήματος, ο οποίος συμφύεται 
προς μέσης πυκνότητας σήματος τενόντιες μοί-
ρες προς τα πρόσω, οι οποίες σχηματίζουν έναν 
τένοντα, ο οποίος συγχωνεύεται με το άνω χείλος 
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της ωμοπλάτης πριν να συναντήσει το καταφυτικό 
πεδίο του στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα [Zlatkin, 
MB 2003,Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008,CookTS και 
συν 2011,Vahlensieck, M 2000].

Ο μυς του υπερακανθίου συμβάλλει στη φυσιο-
λογική επί τα εκτός απαγωγή του άνω άκρου. Τόσο 
ο υπερακάνθιος όσο και ο υπακάνθιος νευρώνο-
νται από το υπερπλάτιο νεύρο. Ο υποπλάτιος είναι 
υπεύθυνος για την εσωτερική στροφή του ώμου 
καθώς και για την πρόσθια προσαγωγή του βραχι-
ονίου και νευρώνεται από την υπερπλάτιο νεύρο.
Μαζί με τον υπακάνθιο και τον ελάσσονα στρογ-
γύλο συμβάλλει στην εξωτερική στροφή του ώμου 
και νευρώνεται από το μασχαλιαίο νεύρο [CookTS 
και συν 2011]. 

Στροφική δεσμίδα 
Η στροφική δεσμίδα ή ημικυκλικός σύνδεσμος 

του βραχιονίου είναι ένας σχηματισμός εν είδει 
ινώδους πάχυνσης που εκτείνεται με μία λοξή πο-
ρεία από τον κορακοβραχιόνιο σύνδεσμο μαζί με 
την αρθρική επιφάνεια των ινών του υπερακανθί-
ου προς τα πρόσω. Στην περιοχή της οπίσθιας πρό-
σφυσης, ο ημικυκλικός σύνδεσμος του βραχιονίου 
είναι ένας συνδεσμικός σχηματισμός μεταξύ του 
ελάσσονος στρογγύλου, των τενόντων που εκτεί-
νονται επί τα εκτός του ημικυκλικού συνδέσμου 
και προσφέρονται στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα 
του βραχιονίου και ονομάζονται «στροφική ημισέ-
ληνος». Η σύνταξη μεταξύ του ημικυκλικός συν-
δέσμου και των τενόντων του στροφικού πετά-
λου του ώμου είναι στενή και επιβεβαιώνουν τη 
θεωρία της κρεμαστής γέφυρας όσον αφορά στις 
ρήξης του στροφικού πετάλου στις περισσότερες 
περιοχές μεταξύ του τένοντα του υπερακανθίου 
και του είμαι κυκλικού συνδέσμου του βραχίονα. 
Όταν αυτός είναι μεγαλύτερος, μπορεί να αποτρέ-
ψει τη σημαντική εσωτερική μετανάστευση του 
τένοντα [PouliartNκαι συν 2014, Motamedi, D και 
συν 2014]. Τα άτομα με μεγάλο ημικυκλικό σύν-
δεσμο του βραχίονα κυρίαρχα ως προς τούτο. Η 
αναγνώριση αυτού του σχηματισμού είναι σημα-
ντική προκειμένου να διακρίνει την παρουσία του 
συνδέσμου από τη ρήξη [Vossen, JAκαι Palmer, WE 
2017]. Το 2003 σε μία ανασκόπηση αναφέρθηκε 
ότι ο ημικυκλικός σύνδεσμος του βραχιονίου ανευ-
ρίσκεται στο 75% των μελετών με μαγνητική τομο-
γραφία είτε στο οβελιαίο είτε στο στεφανιαίο επί-

πεδο συνήθως 1,3cmεπί τα εντός της πρόσφυσης 
του μείζονος βραχιονίου ογκώματος [Gyftopoulos, 
S και συν 2013]. Σε ενδοσκοπικές εικόνες από ημι-
κυκλικό σύνδεσμος του βραχίονα εμφανίζεται ως 
μία ινώδης εγκάρσια δεσμίδα που περιβάλλει τη 
στροφική ημισέληνο. Μπορεί να τακτοποιηθεί στις 
ομιλίες και στις στεφανιαίες τομές της μαγνητικής 
τομογραφίας ως μία λεπτή γραμμή ενδιάμεσης πυ-
κνότητας που παρεμβάλλεται μεταξύ του χόνδρου 
της βραχιονίου κεφαλής και του τένοντα του υπε-
ρακανθίου (εικόνα 12) [PouliartNκαι συν 2014].

Μακρά κεφαλή του δικεφάλου 
βραχιονίου

Άγκυρα του δικεφάλου και του καθεκτικού 
συστήματος

Η μακρά κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου τις 
πιο πολλές φορές εκφύεται από το υπεργληνοειδές 
φύμα και μερικώς από την άνω μοίρα του επιχειλί-
ου χόνδρου και εμφανίζει κοινή πρόσφυση με τον 
ανώτερο γληνοβραχιόνιος σύνδεσμο (εικόνες 3, 
16). Οι σχηματισμοί που συνδέονται ονομάζονται 
«δικεφαλο- επιχείλιο σύμπλεγμα» ή άγκυρα του δι-
κέφαλου Όπου ο ινώδης ιστός του επιχειλίου χόν-
δρου μείγνυται προς τον τένοντα του δικέφαλου 
(εικόνα 17). Μπορεί να εκφύεται από την πρόσθια,ή 
την οπίσθια και από τις δύο μοίρες του επιχειλίου 
χόνδρου. Ο τένοντας διέρχεται δια της άρθρωσης 
εκ των Άνω και λοξά προς τα κάτω από το στροφι-
κό πέταλο μεταξύ του τένοντα του υπερακανθίου 
και του υποπλατίου διαμέσου του «στροφικού κε-
νού». Ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφά-
λου βραχιονίου διασφαλίζεται μέσα στην αύλακα 
του δικέφαλου με τον εγκάρσιο βραχιόνιο σύνδε-
σμοι, ο οποίος διέρχεται μεταξύ του μείζονος και 
ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος πάνω από το 
έλυτρο του τένοντα. Ο σύνδεσμος συντίθεται από 
είναι στο υποπλατίου μυός με συμβολή από τον τέ-
νοντα του υπερακανθίου και τον κορακοβραχιόνιο 
σύνδεσμο [Zlatkin, MB 2003, Rudez, Jκαι Zanetti, M 
2008]. Ο καθεκτικός σύνδεσμος του δικεφάλου, 
ο οποίος είναι γνωστός και ως ανάρτηση του δι-
κεφάλου αποτελείται από ένα συνδυασμό του 
κορακοβραχιονίου συνδέσμου, γληνοβραχιονίου 
συνδέσμου και του εγκαρσίου βραχιονίου συνδέ-
σμου. Η μακρά κεφαλή του τένοντα του δικέφαλου 
καλύπτεται από ορογόνο έλυτρο που επικοινωνεί 
με τον αρθρικό θύλακο. Απεικονίζεται καλύτερα σε 
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αξονικές τομές ως κυκλικός, στερούμενος σήματος 
σχηματισμός κατά το μεσοδιάστημα μεταξύ των 
ογκωμάτων και εντός της δικεφαλικής αύλακας. 
Ο τένοντας της βραχείας κεφαλής του δικεφάλου 
βραχιονίου βρίσκεται μπροστά από την κεφαλή του 
βραχιονίου. Μαζί με τον τένοντα του κορακοβραχι-
ονίου μυός εύχεται από την κορακοειδή απόφυση 
και φαίνεται καλά σε αξονικές τομές [Zlatkin, MB 
2003, Rudez, Jκαι Zanetti, M 2008, CookTS και συν 
2011,Vahlensieck, M 2000, DeMaeseneer, M και συν 
2000].

Οι τρεις τύποι έχουν περιγράφει τρεις τύποι 
άγκυρας του δικεφάλου.Στον τύπο 1 το δικεφαλο-
επιχείλιο σύμπλεγμα εμφανίζει στερρά πρόσκληση 
προς την ανώτερη μοίρα του χείλους της ωμογλή-
νης, δεν υπάρχει υπο-επιχείλια αύλακα. Ο τύπος 2 
και ο τύπος 3ταξινομούνται σύμφωνα με το ποικί-
λο βάθος της υπο-επιχείλια αύλακα, η οποία εκτεί-
νεται κάτωθεν του επιχειλίου χόνδρου και άνω της 
χοντρής μοίρας του βόθρου της ωμογλήνης [Rudez, 
Jκαι Zanetti, M 2008].Μία παραλλαγή από τις πιο 
συχνές των μυών αποτελεί η επικουρική και κεφα-
λή του δικέφαλου βραχιονίου. Η συμπληρωματική 
κεφαλή θεωρείται ότι υπάρχει στο 9% έως 22,9 
% του γενικού πληθυσμού, πιο συχνά παρατηρείται 
σε ασιατικής προέλευσης άτομα.

Η γνώση αυτής της παραλλαγής είναι σημαντι-
κή και δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ως 
επιμήκεις ρήξεις, οι ρήξεις που διαχωρίζουν επιμή-
κους στη μακρά κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου 
(CookTS και συν 2011). 

Διάστημα των στροφέων 
Επιπροσθέτως προς τους βασικούς μύες που 

δρουν πάνω στην γληνοβραχιόνια άρθρωση, ο μη-
χανισμός του στροφικού πετάλου και του δικεφά-
λου βραχιονίου, άλλοι σημαντικοί μύες που δρουν 
σε αυτή την άρθρωση και αναφέρονται είναι οι πα-
ρακάτω: 

Δελτοειδής μυς: Εκφύεται από την έξω μοίρα 
της κλείδας, το ακρώμιο και την άκανθα της ωμο-
πλάτης και καταφύεται στο δελτοειδές φύμα του 
βραχιονίου. 

Ο μείζων στρογγύλος εκφύεται από την κάτω 
έξω μοίρα της ωμοπλάτης και καταφύεται στην 
έσω διάμεση περιοχή μεταξύ των ογκωμάτων. 

Ο τραπεζοειδής μυς εκφύεται από τις ακανθώ-
δεις αποφύσεις σπονδύλων και καταφύεται στο 
περιφερικό πέρας της κλείδας, το ακρώμιο και τι 
να κάνω Θα της ωμοπλάτης. 

Ο πλατύς ραχιαίος εκφύεται από τις ακανθώδεις 
αποφύσεις από τον Θ6 έως τον Θ12 σπόνδυλος και 
καταφύεται στην έσω αύλακα του δικέφαλου. 

Ο μείζων θωρακικός εκφύεται από την κάτω 
έσω μοίρα της κλείδας, το στέλνω και τις χοντρό 
πλευρικές αρθρώσεις και καταφύεται στην έξω αύ-
λακα του δικεφάλου. 

Υπάρχουν ποικιλίες του ώμου, περιλαμβανο-
μένων των επικουρικών κεφαλών του δικεφάλου 
βραχιόνιο που περιγράφηκε, του βραχέως κορακο-
βραχιονίου μυός, επικουρικού υποπλατίου, επιπρό-
σθετες μυϊκές δεσμίδες από τον πλατύ ραχιαίο ή 
τον μείζονα θωρακικό μυ. 

Μερικές από αυτές τις παραλλαγές εκτίθε-
νται στην εικόνα 4. (Vahlensieck, M 2000, Kadi, R 
καιShahabpour, M 2017).

Ορογόνοι θύλακοι 
Υπάρχουν αρκετοί ορογόνοι φυλακή γύρω από 

την άρθρωση του ώμου, σημαντικοί από αυτούς 
είναι: 

Ο ακρωμιακός, ο υποδελτοειδής, ο υποπλάτιος 
και ο κορακοειδής(εικόνα 13). Ο υπακρωμιακός 
και ο υποδελτοειδής ορογόνος θύλακος μερικές 
φορές απαντούν ως ενιαίος συνεχιστή λόγος που 
ονομάζεται υπακρωμιο/υποδελτοειδής ορογόνος 
θύλακος. Αυτός ο θύλακος συνδέεται προς τα 
άνω με τον δελτοειδή, το ακρώμιο και τον κορα-
κοακρωμιακό σύνδεσμο και προς τα κάτω προς 
το στροφικό πέταλο του ώμου και ιδιαίτερα προς 
τον υπερακάνθιο. Ο ρόλος αυτού του ορθογώνιου 
θυλάκου είναι η ελάττωση των δυνάμεων τριβής 
πάνω στον τένοντα του υπερακανθίου και εκείνων 
των δυνάμεων μεταξύ του δελτοειδούς και του 
στροφικού πετάλου του ώμου. Υπό φυσιολογικές 
συνθήκες αυτός ο ορογόνος θύλακος δεν επικοι-
νωνεί με την άρθρωση και δεν είναι ορατό στη μα-
γνητική τομογραφία εκτός εάν έχει διαταθεί από 
συλλογή υγρού. Ωστόσο, κάτω από συνθήκες ρή-
ξης του στροφικού πετάλου, μπορεί να αναπτυχθεί 
η επικοινωνία μεταξύ των δύο χώρων. Ο υποκο-
ρακοειδής ορογόνος θύλακος εντοπίζεται μεταξύ 
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του υποπλατίου εκκολπώματος και της κορακο-
ειδής απόφυση, όπου βρίσκεται και το ανωτέρω 
υποπλάτιο εκκόλπωμα που είναι γνωστό ως υπο-
πλάτιος ορογόνος θύλακος που εντοπίζεται μεταξύ 
της πρόσθιας επιφάνειας της ωμοπλάτης και του 
υποπλατίου μυός (εικόνα 13). Ο υποκορακοειδής 
θύλακος δεν επικοινωνεί με τη γληνοβραχιόνια άρ-
θρωση και διαχωρίζεται από το υποπλάτιο εκκόλ-
πωμα με ένα ταυτοποιημένο ινώδες διάφραγμα. 
Μπορεί να επικοινωνεί με τον υπακρωμιακό/ υπο-
δελτοειδή ορογόνο θύλακο στο 10% των ασθε-
νών. Ο φυσιολογικός υπό κορακοειδής ορογόνος 
θύλακος δεν ταυτοποιείται κατά την απεικόνιση 
με μαγνητική τομογραφία εκτός εάν έχει διαταχθεί 
από συλλογή υγρού. Υπάρχουν επιπρόσθετη ορο-
γόνοι θύλακοι υπάρχουν στην άρθρωση του ώμου 
και δεν γίνονται αντιληπτοί συνήθως ορατοί κατά 
τη μαγνητική τομογραφία. Αυτή η μικρότεροι ορο-
γόνοι θύλακοι γενικά δεν επικοινωνούν τη γληνο-
βραχιόνια άρθρωση και περιλαμβάνουν: τον υπα-
κάνθιο , στρογγύλο και τον θύλακο του μείζονα 
θωρακικού μυός (Chen, Q και συν 2015, CookTS 
και συν 2011, Vahlensieck, M 2000). 

Νευρομυϊκοί σχηματισμοί 
Το υποπλάτιο νεύρο διέρχεται εγκάρσια πίσω 

στον υπερπλάτιο βόθρο διαμέσου της υπερπλατί-
ου εντομής.Στην περιοχή αυτή, το νεύρο διέρχε-
ται κάτωθεν του εγκαρσίου συνδέσμου της ωμο-
πλάτης (εγκάρσιος ή υπερπλάτιος σύνδεσμος). Τα 

υπερπλάτια αγγεία προβάλλουν άνωθεν αυτού του 
συνδέσμου. Αμέσως περιφερικά αυτού του συν-
δέσμου, το υπερπλάτιο νεύρο εκπέμπει αρκετούς 
κλάδους που νευρώνουν τον υπερακάνθιο. Το νεύ-
ρο στη συνέχεια διέρχεται εγκάρσια, περικάμπτει 
τον αυχένα της ωμοπλάτης και εισέρχεται στον 
υπακάνθιο βόθρο. Περιφερικά της ακανθο-ωμο-
γληναίας εντομής διανέμεται σε δύο ή περισσότε-
ρους κλάδους που νευρώνουν τον υπακάνθιο μυ 
(εικόνα 14). Αναφορικά με τις παθολογικές κατα-
στάσεις των μυών όπως είναι η μυϊκή ατροφία, η 
προσβολή αμφοτέρων του υπερακανθίου και του 
υπακανθίου, πράγμα το οποίο υποδηλώνει κεντρι-
κή βλάβη στην περιοχή του αυχένα της ωμοπλά-
της και της αντίστοιχης εντομής. Η προσβολή του 
υπακανθίου μυός μόνου του υποδηλώνει περιφε-
ρική βλάβη στην περιοχή της ακανθοωμογληναίας 
εντομής (Kadi, Rκαι Shahabpour, M 2017). 

Ο ελάσσων στρογγύλος και ο δελτοειδής μυς 
νευρώνονται από κλάδους του μασχαλιαίου νεύ-
ρου που διέρχεται δια μέσου του τετραπλεύρου 
χώρου που παράγεται από τη διάθεσή του βραχιο-
νίου, τον τρικέφαλο μυ, τον ελάσσονα στρογγύλο 
από όπου διέρχεται και οπίσθια περισπωμένη βρα-
χιόνια αρτηρία. Εσωτερικά του τρικέφαλου μυός, 
βρίσκεται ο τρίγωνος χώρος, ο οποίος αφορίζεται 
άνωθεν από τον ελάσσονα στρογγύλο και κάτω-
θεν από τον μείζονα στρογγύλο. Αυτός ο χώρος 
περιέχει την οπίσθια περισπωμένη αρτηρία της 
ωμοπλάτης (εικόνα 3).
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Περίληψη
Ο ωμοπλατοθωρακικός διαχωρισμός είναι μία σπάνια δυνητικά 
απειλητική για την αρτιμέλεια και τη ζωή κάκωση της ωμικής. Η 
κάκωση χαρακτηρίζεται από την επί τα εκτός παρεκτόπιση της 
ωμοπλάτης με αποτέλεσμα της διάσπαση της ωμοπλατοθωρακι-
κής άρθρωσης. Τα ευρήματα της τυπικής κλινικής εξέτασης συνί-
στανται σε εξεσημασμένη οίδημα της περιοχής της ωμικής ζώνης, 
μαζί με αδυναμία, υπαισθησία και έληξε σφυγμού στο σύστοιχο 
άνω άκρο. Η ακτινολογική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη μέτρηση 
της διάτασης ενός κατάγματος της κλείδας ή τις διαστάσεις μιας 
ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης μιας στερνοκλειδικής άρθρωσης. Αν 
και αγγειακή βλάβη Υπάρχει στους περισσότερους ασθενείς, επεί-
γουσα χειρουργική αντιμετώπιση διενεργείται μόνον επί ασθενών 
είτε με περιφερική ισχαιμία είμαι ενεργό αρτηριακή αιμορραγία. Η 
αντιμετώπιση της νευρολογικής κάκωσης μπορεί να καθυστερήσει 
εάν είναι απαραίτητο. Η εντόπιση και η βαρύτητα της νευρολογι-
κής βλάβης προσδιορίζει εάν μόνη η παρακολούθηση, η μεταμό-
σχευση ή ο ακρωτηριασμός άνωθεν του αγκώνα είναι η κατάλληλη 
θεραπεία. Οι επεμβάσεις για τη σκελετική σταθεροποίηση περιλαμ-
βάνουν την οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες των καταγμάτων 
της κλείδας και την ανάταξη του ακρωμιοκλειδικού ή του στερ-
νοκλειδικού εξαρθρήματος. Η έκταση της νευρολογικής κάκωσης 
προσδιορίζει τα κλινικά αποτελέσματα. Το MOS36-ISF σκορ είναι 
σημαντικά χαμηλότερα επί ασθενών με τέλεια βλάβη του βραχιονί-
ου πλέγματος παρά επί ασθενών με μεταγαγγλιακή βλάβη.
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Scapulothoracic Dissociation:  
Evaluation and Management

Tsitouras D., Yannarakis A., ItsiopoulosH.,  
Bischiniotis I. St.

AHEPA Hospital, Thessaloniki, Kozani General Hospital, 
Khalkidiki General Hospital, Greece

Abstract
Scapulothoracic dissociation is a rare, potentially limb- and 
life-threatening in-jury of the shoulder girdle. The injury is 
characterized by lateral displacement of the scapula resulting 
from traumatic disruption of the scapulothoracic articulation. 
The typical physical examination findings consist of substantial 
swelling of the shoulder girdle, along with weakness, numbness, 
and pulselessness in the ipsilateral upper ex-tremity. Radiographic 
evaluation includes measurement of the scapular index on a 
non-rotated chest radiograph and assessment for either a 
distracted clavicle fracture or a disrupted acromioclavicular or 
sternoclavicular joint. Although vascular injury occurs in most 
patients, emergent surgery is performed only in patients with 
either limb- threatening ischemia or active arterial hemorrhage. 
Management of neurologic injury can be delayed if necessary. 
The location and severity of neurologic injury determine whether 
observation, nerve grafting, nerve transfer, or above-elbow 
amputation is per-formed. Skeletal stabilization procedures 
include plate fixation of clavicle fractures and reduction of 
distracted acromioclavicular or sternoclavicular joints. The 
extent of neurologic injury determines clinical outcomes. Medical 
Outcomes Study 36-Item Short Form scores are significantly 
lower in patients with complete brachial plexus avulsion injury 
than in patients with postganglionic injury.
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Ο ωμοπλατοθωρακικός διαχωρισμός είναι μία 
καταστροφική βλάβη της ωμικής ζώνης. Αυτή πε-
ριλαμβάνει ένα ολόκληρο φάσμα οστικών, μυϊκών, 
αγγειακών και νευρολογικών βλαβών που προ-
κύπτουν από τραυματική διακοπή της σχέσης της 
ωμοπλάτης και του άνω άκρου με το θώρακα. Ο 
ωμοπλατοθωρακικός διαχωρισμός περιγράφη-
κε από τον Oreck και συνεργάτες (Oreck SL et al 
1984) ως κατάσταση, κατά την οποία υπάρχει επί 
τα εκτός παρεκτόπιση της ωμοπλάτης με διαχω-
ρισμό πτήσεις της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, 
διακοπή της συνέχειας του βραχιονίου πλέγμα-
τος και τον υποκλειδίου αγγείων και ανέπαφο το 
υπερκείμενο δέρμα. Στο σύνολο των περιπτώσεων 
που έχουν περιγραφεί, δύο άλλες παραλλαγές του 
ίδιου συνολικού προτύπου κάκωσης έχουν ταυτο-
ποιηθεί, αποτελούμενη είτε από διάσταση κατάγ-
ματος κλείδας ή της στερνοκλειδικής άρθρωσης 
(Rubinstein JD et al 1985, Ebraheim et al 1987, 
Merck et al 2008). Πιο πρόσφατα, ο διαγνωστικός 
ορισμός του ωμοπλατοθωρακικού διαχωρισμού 
έχει επεκταθεί προκειμένου να περιλάβει λιγότε-
ρο βαριές κακώσεις, που περιλαμβάνουν ατέλει-
ες αγγειακές και νευρολογικές κακώσεις. Έτσι, ο 
ασχολούμενος με την αντιμετώπιση ιατρός θα πρέ-
πει να είναι προσεκτικός και να διατηρεί υπόνοιες 
σε όλους τους ασθενείς, στους οποίους η ωμική 
ζώνη δέχεται κακώσεις μεγάλης κινητικής ενέργει-
ας. Η παρουσία ανέπαφου υπερκείμενου δέρματος 
μπορεί να προκαλέσει σκεδασμό της προσοχής 
του ιατρού προς άλλες πιο εμφανείς κακώσεις, 
με φοβερές επιπτώσεις για μερικούς ασθενείς. Η 
αναγνώριση, η διάγνωση και η αντιμετώπιση του 
ωμοπλατοθωρακικού διαχωρισμού έχει βελτιωθεί 
κατά τα τελευταία 30 χρόνια.

Ανατομία 
Η ωμοπλάτη υπέρκειται της οπισθιοεξωτερικής 

μοίρας του θώρακα. Η ωμοπλάτη είναι σημαντική 
τόσο για τον προσανατολισμό της γληνοβραχιόνι-
ας άρθρωσης στο χώρο όσο και για την πρόσφυ-
ση μυών που είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό 
της κινητικότητας του ώμου. Η ωμοπλατοθωρακι-
κή άρθρωση δεν έχει κανένα από τα τυπικά χαρα-
κτηριστικά μιας συνοβιακής, χόνδρινης ή ινώδους 
άρθρωσης. Από την άλλη πλευρά, η ωμοπλάτη και 
ο θώρακας διαμεσολαβούνται από ορογόνους θυ-
λάκους δηλαδή τον υποοδοντωτό και τον υπερο-
δοντωτό (Warth RJ et al 2015). Επιπροσθέτως, η 

ωμοπλάτη δεν εμφανίζει απευθείας επαφή προς 
τον αξονικό σκελετό. Αντιθέτως, η κλείδα και AC 
και SC αρθρώσεις παρέχουν ένεση σύνδεση για 
αξονική σκελετική σταθεροποίηση. Για την επί τα 
εκτός παρεκτόπιση της ωμοπλάτης και τη διαταρα-
χή της φυσιολογικής ωμοπλατοθωρακικής σχέσεις 
να μπορέσουν να λάβουν χώρα, εφαρμόζονται δι-
ατατικές δυνάμεις στο άνω άκρο που καταλήγουν 
σε διακοπή της συνέχειας τουλάχιστον ενός από τα 
πρόσθια σταθεροποιητικά στοιχεία του ώμου.

Η αγγειακή ανατομική του άνω άκρου έχει άφθο-
νη παράπλευρη κυκλοφορία. υποκλείδια αρτηρία 
εκφύεται από το αορτικό τόξο για το αριστερό άνω 
άκρο και από το βραχιονοκεφαλικό στέλεχος προ-
κειμένου για το δεξιό άνω άκρο. Η υποκλείδια 
αρτηρία διατρέχει από την έκφυσή της εντός 
του θώρακος μέχρι το έξω χείλος της πρώτης 
πλευράς πριν να μεταπέσει στη μασχαλιαία 
αρτηρία. Η υποκλείδια αρτηρία έχει 5 κύριους 
κλάδους, περιλαμβανομένου και του θυροαυχενι-
κού στελέχους. Η μασχαλιαία αρτηρία σχετίζεται 
στενά με το βραχιόνιο πλέγμα και το οδηγό σημείο, 
από το οποίο τα πρωτεύοντα στελέχη μπορούν να 
ταυτοποιηθούν. Η μασχαλιαία αρτηρία έχει έξι κύ-
ριους κλάδους, περιλαμβανομένης της υποπλατίου 
και των ραχιαίων πλατειών αρτηριών (υπερπλάτια 
αγγεία). Η μασχαλιαία αρτηρία μεταπίπτει στη 
βραχιόνια αρτηρία μετά από το κάτω χείλος 
του μείζονος θωρακικού μυός. 

Η αισθητική και κινητική - μυϊκή νεύρωση του 
άνω άκρου παρέχεται από τα Α5 έως Θ1 νευροτό-
μια και τις αντίστοιχες νευρικές ρίζες, κυρίως διά 
των τελικών κλάδων του βραχιονίου πλέγματος. 
Οι κακώσεις των νευρικών ριζών χαρακτηρίζονται 
με βάση του αν η κάκωση αφορά στην κεντρική ή 
στην περιφερική μοίρα της σε σχέση προς το νωτι-
αίο γάγγλιο. Οι προγαγγλιακές νευρικές κακώσεις 
έχουν περιορισμένες δυνατότητες επούλωσης, 
ενώ η μεταγαγγλιακές διακοπές της συνέχειας δει-
κνύουν μεγαλύτερη αναγεννητική ικανότητα (Shin 
AY et al 2005) (εικόνα 1). Ο προσδιορισμός της 
εντόπισης της νευρολογικής βλάβης είναι μεγάλης 
σημασίας για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων 
και τη συνολική πρόγνωση της νευρολογικής απο-
κατάστασης του ασθενούς. 
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Εικόνα 1.  Σχηματική αναπαράσταση της διαφοράς μεταξύ 
προγαγγλιακής και μεταγαγγλιακής απόσπασης. 

Μηχανισμός κάκωσης
Ο ωμοπλατοθωρακικός διαχωρισμός προκύπτει 

ως αποτέλεσμα άσκησης διατατικών δυνάμεων. 
Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που φέρουν 
ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό εμπλέκονται σε 
προσκρούσεις υψηλής κινητικής ενέργειας. Η 
συγγραφή μιας αναδρομικού χαρακτήρα μελέτες 
αναφέρουν στη σχετική βιβλιογραφία ότι το 44% 
και το 35% των κακώσεων είναι αποτέλεσμα ατυ-
χημάτων με μηχανοκίνητα δίκυκλα ή τετράτροχα 
αντίστοιχα (Damschen DD et al 1997). Άλλοι 
μηχανισμοί κάκωσης που αναφέρονται περι-
λαμβάνουν πτώση από ύψος και βιομηχανικά 
ατυχήματα. Υπάρχουν πολυάριθμες θεωρίες ανα-
φορικά με τον πιθανό μηχανισμό της κάκωσης. Η 
διατατική δύναμη που χρειάζεται για να προκα-
λέσει ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό προ-
κύπτει είτε ως αποτέλεσμα άμεσης κλειστής 
βίας ή ως αποτέλεσμα αιφνίδιας επιβράδυν-
σης, ενώ το άνω άκρο που υφίσταται τον τραυ-
ματισμό παραμένει σταθεροποιημένο στο τιμόνι 
του δίκυκλου ή τετράτροχου. Όσο οι διατατικές 
δυνάμεις αυξάνουν, τόσο αυξάνει και η βαρύτητα 
της κάκωσης. Θεωρείται ότι τα μυοσκελετικά και 
τα αγγειακά στοιχεία υφίστανται τον τραυματισμό 
πρώτα (Sampson LN et al 1999). Η πρόσθια μοίρα 
της άρθρωσης του ώμου υποχωρεί διαμέσου ενός 
κατάγματος της κλείδας ή ενός ακρωμιοκλειδικού 

διαχωρισμού ή ενός στερνοκλειδικού εξαρθρή-
ματος, με μερική τέλεια ρήξη του τραπεζοειδούς, 
του δελτοειδούς, του ελάσσονος θωρακικού, του 
πλατέως ραχιαίου, του ρομβοειδούς και του ανελ-
κτήρα της ωμοπλάτης μυών (Oreck SL et al 1984, 
Ebraheim NA et al 1988). Οι διατακτικού τύπου 
κάκωση του βραχιονίου πλέγματος θεωρείται ότι 
αποτελεί την τελική κάκωση . Μερικές κακώσεις 
δεν ακολουθούν αυτή τη σειρά. Έτσι, ο ιατρός 
θα πρέπει να διεξαγάγει μία πλήρη κλινική 
εξέταση και να παραγγείλει επιπρόσθετες δι-
αγνωστικές δοκιμασίες προκειμένου να κα-
θορίσει την έκταση της κάκωσης και την ανα-
γκαιότητα της χειρουργικής επέμβασης.

Αξιολόγηση και διάγνωση 

Κλινική εξέταση

Η αρχική αξιολόγηση όλων των ασθενών που 
είναι ύποπτοι για ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό 
αρχίζει με το πρωτόκολλο ATLS. Μία κάκωση της 
ωμικής ζώνης μπορεί να καταστεί εμφανής μετά 
από λεπτομερή έλεγχο της ακτινογραφίας του θώ-
ρακα ή μετά δευτερογενή εξέταση του άνω άκρου. 
Λόγω της πιθανότητας ύπαρξης καταγμάτων του 
σύστοιχου άνω άκρου ή άλλων κακώσεων διατα-
τικού χαρακτήρα, ο εξετάζων ιατρός θα πρέπει να 
διατηρεί υψηλό δείκτη υπόνοιας ύπαρξης ωμοπλα-
τοθωρακικού διαχωρισμού για κάθε ασθενή. 

Οι ασθενείς με ωμοπλατοθωρακικό δια-
χωρισμό συνήθως εμφανίζουν εξεσημασμένο 
οίδημα του τραυματισμένου ώμου σε σχέση 
προς τον αντίθετο ως αποτέλεσμα του σχημα-
τισμού αιματώματος. Το ανέπαφο δέρμα αποτε-
λεί την ειδοποιό διαφορά μεταξύ του ωμοπλατο-
θωρακικού διαχωρισμού και του ακρωτηριασμού 
του άνω τεταρτημορίου του σώματος. Μετά την 
επισκοπική εξέταση, ακολουθεί η εστιασμένη εξέ-
ταση του μυοσκελετικού συστήματος και αυτή 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ψηλάφηση του 
θωρακικού τοιχώματος και του ώμου. Κατά 
την κλινική εξέταση, ο εξετάζων τυπικά θα πρέπει 
να αποκλείει τις συνοδές κακώσεις της ωμικής ζώ-
νης, όπως η ρήξη της AC (ακρωμιοκλειδικής άρ-
θρωσης) και το κάταγμα της κλείδας. Το τραυματι-
σμένο άνω άκρο θα πρέπει επίσης να αξιολογείται 
προς την κατεύθυνση ύπαρξης και άλλων καταγ-
μάτων. Οι πρώιμες αναφορές στο θέμα περιγρά-
φουν κατάγματα στο σύστοιχο άνω άκρο, που 
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είναι συνήθως ανοιχτά, σε όλους τους ασθενείς 
με ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό (Oreck SL et 
al 1984, Rubistein JD et al 1985, Kelbel JM et al 
1986). Μια ανάλυση πολλών περιπτώσεων κατέ-
δειξε ότι σύστοιχα κατάγματα του βραχιονίου, της 
κερκίδας και της ωλένης ή του χεριού σε ποσο-
στό 41% των περιπτώσεων (Lee L et al 1988). Η 
αγγειακή εξέταση μπορεί να καταδείξει έλλειψη 
σφυγμών καθώς και ωχρότητα και υπολογίσιμη 
ψυχρότητα σε σχέση με το αντίθετο. Οι σφυγμοί 
παρακολουθούνται είτε στην κερκιδική αύλακα 
είτε στον αγκωνιαίο βόθρο. Ένα άσφυγμο άνω 
άκρο μπορεί να παρατηρείται σε αναλογία 71/72 
σε ασθενείς που περιγράφηκαν μεταξύ του 1984 
και 1996 (Lee L et al 1998). Η έλλειψη σφυγμού 
κατά τον καρπό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα πε-
ριφερικής αγγειοσυστολής, υποβολαιμικού shock 
ή μιας ακαθόριστης κάκωσης του άνω άκρου. Σε 
μία σειρά και οι 11 ασθενείς με ωμοπλατοθωρα-
κικό διαχωρισμό εμφάνισαν απουσία κερκιδικού 
σφυγμού αλλά μόνον σε ένα ασθενή υπήρξε απει-
λητική για την αρτιμέλεια ισχαιμία (Sampson NL et 
al 1993). Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι κύριοι καθο-
ριστικοί παράγοντες της απειλητικής για την αρτι-
μέλεια ισχαιμίας, ήταν η ψυχρότητα του άκρου με 
«διάστικτο κυανό χρώμα». Απειλητική για την αρτι-
μέλεια ισχαιμία, έχει αναφερθεί περίπου στο 10% 
των ασθενών με ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό 
(Zelle BA et al 2004). Η διαφορική διάγνωση ενός 
ισχαιμικού από ένα μη ισχαιμικό άκρο πρέπει να 
γίνεται από τον αγγειοχειρουργό μετά από συγκέ-
ντρωση περισσότερων κλινικών και παρακλινικών 
στοιχείων για την επιβεβαίωση της παράπλευρης 
κυκλοφορίας, όπως είναι αυτές που αποκτώνται 
μετά διενέργεια αγγειογραφίας του άνω άκρου ή 

αξονοτομογραφικής αγγειογραφίας.

 Επί ασθενών που δεν έχουν παραμορφω-
θεί, διενεργείται λεπτομερής νευρολογικός έλεγ-
χος για την ακριβή καταγραφή της περιφερικής 
μυϊκής ισχύος και της αισθητικότητας προκειμένου 
να καθοριστεί η έκταση και η εντόπιση της νευρο-
λογικής βλάβης, δηλαδή αν είναι προγαγγλιακή ή 
μεταγαγγλιακή. Ο εξετάζων θα πρέπει να παρατη-
ρεί τα νευρολογικά ευρήματα, εάν είναι συμβατά 
με σύνδρομο Horner, περιλαμβανομένης της μύ-
σης, πτώσης του άνω βλεφάρου, ανιδρωσίας και 
ενόφθαλμου, λόγω της βλάβης του συμπαθητικού 
στελέχους που είναι ενδεικτικά της προγαγγλιακή 
βλάβης. 

Ακτινολογική αξιολόγηση

Είναι απαραίτητη η διενέργεια μιας αρχικής 
ακτινογραφίας θώρακα χωρίς στροφή προκειμένου 
να διευκολυνθεί η διάγνωση του ωμοπλατοθωρα-
κικού διαχωρισμού. Πολλά σημεία που υποδηλώ-
νουν την παρουσία ωμοπλατοθωρακικού διαχωρι-
σμού μπορούν να ταυτοποιηθούν ακτινολογικά. Η 
αυξημένη πυκνότητα των μαλακών μορίων μπορεί 
να γίνει αντιληπτή κατά τη γειτονιά της ωμοπλά-
της, η οποία μπορεί να είναι ενδεικτική του αιμα-
τώματος που προκύπτει από τη μυϊκή ή αγγειακή 
βλάβη. Μία σημαντική διάσταση ενός κατάγματος 
κλείδας ή ένας ακρωμιοκλειδικός διαχωρισμός ή 
ένα στερνοκλειδικό εξάρθρημα, ενώ η παρουσία 
όλων αυτών και επιτάσσει περαιτέρω διερεύνη-
ση. Ο βαθμός της επί τα εκτός παρεκτόπισης της 
ωμοπλάτης θα πρέπει να παρακολουθείται δια του 
υπολογισμού του ωμοπλατιαίου δείκτη (εικόνα 2).

 
Εικόνα 2. Μέτρηση της απόστασης από μια θωρακική ακανθώδη απόφυση προς το έσω χείλος και των δύο ωμοπλατών 

(κόκκινη γραμμή) σε μια ακτινογραφία θώρακα χωρίς στροφή προς προσδιορισμό του ωμοπλατιαίου δείκτη. Η επί τα εκτός πα-
ρεκτόπιση της δεξιάς ωμοπλάτης > 1 cm με αυξημένο ωμοπλατιαίο δείκτη > 1,43, ενώ παρατηρείται και πολύ παρεκτοπισμένο 

κάταγμα κλείδας, κατάσταση συμβατή με ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό.  
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Οι Oreck SL και συν (Oreck SL et al 1984) ει-
σήγαγαν την ιδέα της μέτρησης και της σύγκρισης 
της επί τα εκτός παρεκτόπισης της ωμοπλάτης 
και για τις δύο ωμοπλάτες. Η συγγραφείς αυτοί 
συνέστησαν μέτρηση της απόστασης μεταξύ της 
μέσης γραμμής που διέρχεται από τις ακανθώ-
δεις αποφύσεις των θωρακικών σπονδύλων και 
το έσω χείλος της ωμοπλάτης, τόσο της τραυμα-
τισμένης πλευράς όσο και της ανέπαφης στα δύο 
άνω άκρα και στο ίδιο επίπεδο. Οι Kelbel και συν 
(Kelbel JM et al 1986) περαιτέρω ανέπτυξαν αυτή 
την ακτινολογική παρατήρηση με τον υπολογισμό 
των αποστάσεων του τραυματισμένου ώμου και 
του ανέπαφο και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 
με και χωρίς ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό. Ο 
μέσος θωρακικός δείκτης ήταν ± 1,07 σε 50 μη 
τραυματισμένους ασθενείς, σε σχέση με τον δείκτη 
1,5 επί ενός ασθενούς με ωμοπλατοθωρακικό δι-
αχωρισμό. Μια κατοπινή σειρά ασθενών που ακο-
λούθησε ανάφερε μέσο ωμοπλατιαίο δείκτη 1,29 
(Zelle BA et al 2004). Δεν υπάρχει ένα συγκεκρι-
μένο όριο για την αναγνώριση ενός θετικού ωμο-
πλατιαίου δείκτη, κάθε τιμή > 1,29 είναι συμβατή 
με ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό, εκτός αν απο-
δειχθεί με άλλο τρόπο ότι δεν είναι. Εναλλακτικά, η 
απόσταση από τη μέση γραμμή προς το έσω χείλος 
της ωμοπλάτης μπορεί να μετρηθεί ακτινολογικά 
και να συγκριθεί. Μία διαφορά της τάξης του 1 cm 
θεωρείται συμβατή με ωμοπλατοθωρακικό διαχω-
ρισμό (Sampson LN et al 1993, Lange LH και Noel 
SH 1993). Το μειονέκτημα και των δύο αυτών με-
θόδων είναι ότι εναπόκειται στο γεγονός ότι η μία 
πλευρά είναι σίγουρα ανέπαφη για να γίνει η σύ-
γκριση και στην τελειότητα λήψης των ακτινογρα-
φιών. Έχει επίσης αναφερθεί αμφοτερόπλευρος 
ωμοπλατοθωρακικός διαχωρισμός (Lange LH και 
Noel SH 1993), η ασύμμετρη τοποθέτηση και των 
δύο άνω άκρων ως αποτέλεσμα της πρόπτωσης ή 
άνελξης της ωμοπλάτης, θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτε-
λέσματα. Έτσι, αν και οι ακτινολογικές μετρήσεις 
θα πρέπει να διενεργούνται προκειμένου να επιβε-
βαιωθεί η κλινική εικόνα του ωμοπλατοθωρακικού 
διαχωρισμού, ένα αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα δεν 
μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη του διαχωρισμού 
αυτού. Δεν έχει περιγραφεί τεχνική μέτρησης 
του ωμοπλατοθωρακικού διαχωρισμού σε με-
τρήσεις αξονικής τομογραφίας.

Θα πρέπει να λαμβάνονται ακτινογραφίες υπό 

ορθή γωνία κάθε υπόπτου άνω άκρου. Αυτός που 
διενεργεί τη διερεύνηση ιατρός θα πρέπει να ζητά 
τις προοριζόμενος ακτινολογικές προβολές για την 
απεικόνιση καταγμάτων της κλείδας, της ακρωμιο-
κλειδικής ή της στερνοκλειδικής άρθρωσης για να 
χαρακτηριστεί καλύτερα η βαρύτητα της κάκωσης 
και να συμβάλλει στον καλύτερο προεγχειρητικό 
σχεδιασμό.

Αγγειογραφία 
Η συμβατική αγγειογραφία είναι η σταθερή 

ακτινολογική μέθοδος ανάδειξης της αγγειακής 
βλάβης. Αυτή η εξέταση διενεργείται από τον αγ-
γειοχειρουργό ή τον γενικό χειρούργο διά της συ-
νήθους μηριαίας αγγειογραφίας με αρτηριών τομή, 
έγχυση ακτινοσκιερής σωσίας και ακτινοσκοπική 
παρακολούθηση. 

Άλλες μέθοδοι όπως η αξονοτομογραφική αγ-
γειογραφία και η μαγνητική τομογραφία, κερδίζουν 
σε δημοφιλία. Τελευταίως, η αξονοτομογραφική 
αγγειογραφία έχει βρεθεί ότι προσφέρει ισοδύνα-
μα διαγνωστικά αποτελέσματα και διευκόλυνε στη 
συντόμευση του χρόνου ανάληψης χειρουργικής 
επέμβασης σε σχέση προς τη συμβατική αγγειο-
γραφία (Merchant N et al 2012).

Σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία, η αξονοτομο-
γραφική αγγειογραφία είναι χρήσιμη προεγχειρητι-
κά προς ταυτοποίηση της αγγειακής βλάβης. Αλλά 
η κάκωση επιβεβαιώνεται με τη συμβατική αγγει-
ογραφία πρώτης αρτηριακής αποκατάστασης. Η 
μέθοδος της αντιμετώπισης της αρτηριακής 
κάκωσης σε ασθενείς με ωμοπλατοθωρακικό 
διαχωρισμό υπαγορεύεται από το διαθέσιμο 
προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις προτιμή-
σεις του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετες απεικονιστικές 
εξετάσεις 

Η MRI και η CT μυελογραφία μπορούν να αξι-
οποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η έκταση 
της νευρολογικής κάκωσης, εάν η παρασκευή και 
διερεύνηση της βλάβης του βραχιονίου πλέγματος 
δεν διενεργηθεί ταυτοχρόνως με μία ανοικτή απο-
κατάσταση της αρτηριακής βλάβης. Τελευταίως, η 
CT μυελογραφία αποτελεί την προτιμώμενη μέθοδο 
για την ταυτοποίηση μιας ψευδομηνιγγοκήλης και 
για τη διάγνωση μιας προγαγγλιακής νευρολογικής 
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βλάβης (Giuffre JL et al 2010). Η CT μυελογραφία 
θα πρέπει να διενεργηθεί σε χρόνο μικρότερο από 
τρεις εβδομάδες μετά την κάκωση προκειμένου να 
επιτραπεί η δυνατότητα απορρόφησης ενός μικρού 
αιματώματος που προσλαμβάνει ακτινοσκιερή χρω-
στική να απορροφηθεί και να σχηματιστεί η ψευ-
δομηνιγγοκήλη (Shin AY et al 2005, Kelbel JM et 
al 1986). Η MRI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
διάγνωση της ψευδομηνιγγοκήλης. Το οίδημα του 
νωτιαίου μυελού που τυπικά παρατηρείται, όταν 
υπάρχουν κακώσεις των ριζών, μπορεί να φανεί 
στην MRI. Επιπροσθέτως, η MRI μπορεί να συμβάλ-
λει στην εντόπιση μιας περιφερειακής νευρολογικής 
βλάβης και μπορεί να επιβεβαιώσει τις μεταγαγγλι-
ακές βλάβες του βραχιονίου πλέγματος. Η MRI είναι 
πιο αποτελεσματική για την επιβεβαίωση υποπτευ-
όμενων με τα γάντια των βλαβών του βραχιονίου 
πλέγματος (Masmejean EH et al 2000). 

Νευροφυσιολογικές δοκιμασίες
Οι νευροφυσιολογικές δοκιμασίες περιλαμβά-

νουν τη διενέργεια ηλεκτρομυογραφήματος και 
μέτρηση της ταχύτητας αγωγής των νεύρων. Επί 
ασθενών, στους οποίους δεν διενεργήθηκε χει-
ρουργική διερεύνηση του βραχιονίου πλέγματος 
και δεν ολοκληρώθηκε ο απεικονιστικός έλεγχος, 
οι νευροφυσιολογικές δοκιμασίες μπορούν να 
φανούν χρήσιμες για την ταυτοποίηση της εντό-
πισης της κάκωσης και της βαρύτητας της νευρο-
λογικής βλάβης, καθώς και η παρακολούθηση της 
μετατραυματικής αποκατάστασης του ασθενούς. 
Επιπροσθέτως, οι νευροφυσιολογικές δοκιμασίες 
μπορούν να αξιολογήσουν τη λειτουργικότητα των 
νεύρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μο-
σχεύματα επί ασθενών, στους οποίους σχεδιάζεται 
νευρική μεταμόσχευση. Τυπικά οι νευροφυσιολο-
γικές δοκιμασίες διενεργούνται για πρώτη φορά 3 
έως 4 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό προκειμέ-
νου να αφεθεί χρόνος εμφάνισης της κατά Waller 
εκφύλισης (βαλλεριανή εκφύλιση) και έτσι να απο-

τελέσει ένα ακριβές πρόκριμα για την έκθεση της 
κακός. Η εξέταση των παρά σπονδυλικών μπορεί 
να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διάκριση μετα-
ξύ προγαγγλιακών και μεταγαγγλιακών βλαβών. Οι 
νευροφυσιολογικές δοκιμασίες μπορούν να επα-
ναλαμβάνονται κάθε 6 εβδομάδες μετά την αρχική 
εκτίμηση προκειμένου να παρακολουθείται η πρό-
οδος της νευρολογικής αποκατάστασης (O’ Shea K 
et al 2011).

Ταξινόμηση 
Έχουν προταθεί πολυάριθμα συστήματα ταξινό-

μησης προκειμένου να χρησιμεύσουν ως οδηγός 
θεραπείας και να γίνουν προγνώσεις, όσον αφορά 
στο κλινικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με ωμοπλατο-
θωρακικό διαχωρισμό. Η κατά Zelle και συν (Zelle 
BA et al 2004) τροποποίηση της ταξινόμησης κατά 
Damschen και συν (Damschen et al 1997) ανα-
φέρονται πιο συχνά. Αν και αυτή η ταξινόμηση 
χρησιμοποιείται περισσότερο σε συνθήκες κλινικής 
έρευνας, έχει χρησιμεύσει και ως προγνωστικό ερ-
γαλείο. Η ταξινόμηση διακρίνει τις κακώσεις τύπου 
ωμοπλατοθωρακικού διαχωρισμού σε τέσσερις τύ-
πους (πίνακας 1). Από τον τύπο 1 μέχρι τον τύπο 
3 ποικίλλει κατά βαρύτητα και τα πρότυπα των 
αστικών, αγγειακών και μερικού τύπου βλαβών 
του βραχιονίου πλέγματος. Ο τύπος 4, στον οποίο 
υπάρχει τέλεια αποσπαστική βλάβη του βραχιονί-
ου πλέγματος είναι η πιο σοβαρή. Οι ασθενείς που 
φέρουν κακώσεις τύπου 4 έχει αποδειχθεί ιστορικά 
ότι επιδεικνύουν πτωχά κλινικά αποτελέσματα. 

Αντιμετώπιση 

Αρχική αντιμετώπιση 

Σήμερα, δεν υπάρχει ενιαία συμφωνημένος αλ-
γόριθμος αντιμετώπισης για τον ωμοπλατοθωρα-
κικό διαχωρισμό λόγω της σπανιότητάς του και 
των παραλλαγών του προτύπου κάκωσης Αλλά και 
της παρουσίας συνοδών συστηματικών κακώσεων. 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση κατά Zelle του ωμοπλατοθωρακικού διαχωρισμού 

Τύπος Κάκωση 
1 Μεμονωμένη μυοσκελετική κάκωση

2Α Μυοσκελετική κάκωση + αγγειακή βλάβη 
2Β Μυοσκελετική κάκωση + ατελής νευρολογική βλάβη
3 Μυοσκελετική κάκωση + αγγειακή + ατελής νευρολογική βλάβη
4 Μυοσκελετική κάκωση  + τέλεια νευρολογική βλάβη
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Όπως παρατηρήσαμε νωρίτερα σε αυτό το άρθρο, 
η νευρολογική βλάβη μπορεί να αντιμετωπίσετε 
καθυστερημένα, εάν όχι πάντοτε. Το επείγον του 
χαρακτήρα της χειρουργικής παρέμβασης προσδι-
ορίζεται από την αγγειακή βλάβη και την ανάγκη 
αποτροπής των ισχαιμικών επιπλοκών. Υπάρχουν 
λίγες ενδείξεις για το χρόνο διενέργειας μυοσκε-
λετικών αποκαταστάσεων, υπάρχει η αίσθηση μία 
προϊούσα επιδείνωση του νευρολογικού ελλείμμα-
τος αποτελεί μία ένδειξη ή η ανάγκη σταθεροποίη-
σης προς διευκόλυνση της αγγειακής χειρουργικής 
παρέμβασης προς αποκατάσταση της αγγειακής 
βλάβης είναι μία ένδειξη επείγουσας ορθοπεδικής 
παρέμβασης. Κατά τα άλλα, ή είναι προτιμητέο να 
προχωρήσει κανείς στην αστική αποκατάσταση 
αμέσως μόλις η γενική κατάσταση του ασθενούς 
ή οι δυνατότητες του νοσοκομείου το επιτρέπουν. 

Αγγειακή αποκατάσταση

Αρχικά, διενεργείται ανοικτή πλάγια θωρακοτο-
μή ή μέση στερνοτομή που γίνεται για τον έλεγχο 
της αιμορραγίας από την υποκλείδια αρτηρία αν 
υπάρχει σε ασθενείς με ωμοπλατοθωρακικό δια-
χωρισμό που είναι αιμοδυναμικά ασταθείς. Παρό-
λα αυτά, κατά τη χειρουργική διερεύνηση ασθενών 
με ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό και αιμοδυνα-
μική αστάθεια, οι θεράποντες ιατροί βρήκαν θρομ-
βωμένη την υποκλείδια αρτηρία και φλέβα και 
απώλεια αίματος λόγω «χειμαρρώδους αιμορραγί-
ας που προέρχεται από μυριάδες διατιτραίνουσες 
αρτηρίες και φλέβες του θωρακικού τοιχώματος» 
(Johanssen K et al 1991). Σε μία ανάλυση δημοσι-
ευμένων με λεπτομέρειες περιπτώσεων 61 ασθε-
νών αναφέρθηκε ότι αιμορραγία από την υποκλεί-
δια αρτηρία ή την μασχαλιαία αρτηρία είναι εξόχως 
σπάνια με το 100% των αγγειογραφικών ευρημά-
των αναδεικνύει αρτηριακή απόφραξη με παρά-
πλευρη ροή αλλά όχι ενεργό αιμορραγία (Lee L et 
al 1998). Έτσι, η ενεργός αρτηριακή αιμορραγία 
που απαιτεί επείγουσα θωρακοτομή ή στερνοτομή 
για την προσπέλαση και τον έλεγχο της αιμορραγί-
ας είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Η αγγειογραφία του τραυματισμένου άνω 
άκρου συνιστάται για όλους τους σταθερούς ασθε-
νείς προκειμένου να καθοριστεί η παρουσία και η 
εντόπιση μιας αγγειακής βλάβης. Εφόσον προσδι-
οριστεί η αγγειακή βλάβη, επιλέγεται η αποκατά-
σταση με φλεβικό μόσχευμα ή με συνθετικό μό-
σχευμα προς αποκατάστασή της. Προσφάτως, έχει 

αναπτυχθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την ενδοαγγει-
ακή αποκατάσταση των βλαβών (Desai SS et al 
2014). Παρόλα αυτά, η αναγκαιότητα της αγγει-
ακής αποκατάστασης έχει αποτελέσει αντικείμενο 
αντιγνωμιών.

 Οι Sampson και συν (Sampson IN et al 1993) 
ανασκόπησαν τα αποτελέσματα 11 ασθενών με 
ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό και αγγειακή 
βλάβη. Η διενέργεια αγγειογραφίας αποκάλυψε 
ότι όλοι οι ασθενείς είχαν στο τέλος τέλεια αρτη-
ριακή απόφραξη χωρίς ένδειξη εξαγγείωσης στις 
ακτινοσκιερής ουσίας έγχυσης. Οι 6 από τους 11 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε συνέχεια σε αρτηριακή 
αποκατάσταση με παρεμβολή μοσχεύματος μείζο-
νος σαφηνούς και οι άλλοι πέντε δεν υποβλήθηκαν. 
Οι 5 από τους 11 ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν 
σε αποκατάσταση της αρτηρίας δεν εμφάνισαν μα-
κροπρόθεσμες ισχαιμικές επιπλοκές, ούτε δευτερο-
γενείς αιμορραγίες. Οι συγγραφείς αυτής της με-
λέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κακώσεις 
του τύπου ωμοπλατοθωρακικού διαχωρισμού χω-
ρίς ενεργό αιμορραγία ή απειλητική για την αρτι-
μέλεια ισχαιμία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 
με απλή στενή παρακολούθηση και μόνον. 

Συνιστούμε τη διενέργεια προχωρημένου ελέγ-
χου της αγγειακής βατότητας, όπως η CT αγγειο-
γραφία ή συμβατική αγγειογραφία, προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η παρουσία αρτηριακής βλάβης, να 
διασφαλιστεί η ύπαρξη παράπλευρης κυκλοφορίας 
και να αποκλειστεί κάθε ενεργός αρτηριακή αιμορ-
ραγία. Οι ορθοπαιδικοί, οι αγγειοχειρουργοί και οι 
γενικοί χειρουργοί διαβουλεύονται μεταξύ τους και 
αποφασίζουν μαζί για το αν θα πρέπει να αποκα-
τασταθεί η απόφραξη της υποκλείδιας, της μασχα-
λιαίας ή της βραχιόνιας αρτηρίας χωρίς εξαγγείω-
ση του σκιαστικού βασιζόμενοι στην επιβεβαίωση 
ύπαρξης επαρκούς παράπλευρης κυκλοφορίας. 
Προκειμένου περί ασθενών που υποβάλλονται σε 
αρτηριακή αποκατάσταση προς αντιμετώπιση μιας 
απειλητικής για την αρτιμέλεια ισχαιμίας, θα πρέπει 
να διενεργούνται φασιοτομές και θα πρέπει να δί-
νεται προτεραιότητα στη σκελετική αποκατάσταση 
τόσον όσον αφορά στο κάταγμα της κλείδας όσο 
και στο στερνοκλειδικό ή ακρωμιοκλειδικό διαχω-
ρισμό. Η σκελετική αποκατάσταση θα προστατεύ-
σει την αγγειακή αποκατάσταση και θα επιτρέψει 
έναν πιο ακριβή υπολογισμό του μήκους του αγγει-
ακού μοσχεύματος (Clements RH et al και Reisser 
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JR 1996). Εάν το κάταγμα της κλείδας ή ο AC ή ο 
SC διαχωρισμός δεν είναι δυνατόν να αντιμετω-
πιστούν κατά το χρόνο της αγγειακής αποκατά-
στασης λόγω του ότι η συνολική κατάσταση του 
ασθενούς δεν το επιτρέπει ή υπάρχει ανάγκη αντι-
μετώπιση άλλων απειλητικών για τη ζωή κατάστα-
ση, το άνω άκρο μπορεί απλώς να αναρτηθεί μέχρι 
να καταστεί δυνατή η σκελετική σταθεροποίηση. 
Εάν διενεργηθεί αγγειακή αποκατάσταση, μερικοί 
χειρουργοί συνιστούν διερεύνηση του βραχιονίου 
πλέγματος στον ίδιο χρόνο προκειμένου να προσ-
διοριστεί η εντόπιση και η βαρύτητα της νευρο-
λογικής βλάβης. Παρόλα αυτά, όπως συζητήθηκε 
νωρίτερα, μη χειρουργικές μέθοδοι, όπως είναι η 
CT μυελογραφία, η MRI ή οι νευροφυσιολογικές 
δοκιμασίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκει-
μένου να χαρακτηριστεί η έκταση της βλάβης του 
βραχιονίου πλέγματος.

Οι κακώσεις της υποκλείδιας, της μασχαλιαίας 
ή της βραχιονίου φλέβας πιο συχνά προκαλούν 
θρόμβωση και για αυτό το λόγο δεν αποκαθίστα-
νται (Merchant N et al 2012). 

Οστική σταθεροποίηση

Δεν υπάρχει μελέτη που να συγκρίνει τα απο-

τελέσματα της χειρουργικής σταθεροποίησης του 
κατάγματος της κλείδας, της ακρωμιοκλειδικής ή 
της στερνοκλειδικής άρθρωσης ή τα σύστοιχα κα-
τάγματα του άνω άκρου επί ασθενών με ωμοπλα-
τοθωρακικό διαχωρισμό με τα αποτελέσματα της 
χειρουργικής θεραπείας των ασθενών με μεμονω-
μένες κακώσεις. Με αυτό τον τρόπο, είναι άγνω-
στο κατά πόσον οι ασθενείς με ωμοπλατοθωρακι-
κό διαχωρισμό δεικνύουν μεγαλύτερη συχνότητα 
ψευδάρθρωσης ή αποτυχημένης αποκατάστασης 
και έτσι χρειάζονται μία εναλλακτική τεχνική χει-
ρουργικής σταθεροποίησης. Το 2008, οι Merck και 
συν (Merck RR et al 2008) σύνοψη σαν αρκετές 
περιπτώσεις ακρωμιοκλειδικών διαχωρισμών που 
αντιμετωπίστηκαν με την εισαγωγή μιας ακρωμιο-
κλειδικής βίδας για τη συγκράτηση της άρθρωσης. 
Η κρίση των συγγραφέων γιατί τα σημεία σταθε-
ροποίησης ήταν οι σοβαρές αποσταθεροποιητικές 
κακώσεις των μαλακών μορίων.

Όλα τα κατάγματα της κλείδας και των ακρω-
μιοκλειδικών και των στερνοκλειδικών αρθρικών 
κακώσεων θα πρέπει να ανατάσσονται και να στα-
θεροποιούνται ανεξάρτητα από την έκταση της 
νευρολογικής βλάβης ή της ανάγκης αγγειακής 
αποκατάστασης. Η εκτεταμένη ρήξη των περιβαλ-
λόντων τον ώμο μαλακών μορίων καθιστά ανα-

Εικόνα 3. Α, Προσθιοπίσθια ακτινογραφία θώρακος ασθενούς με ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό που δείχνει ασύμμετροι πυ-
κνότητα των μαλακών μορίων ενδεικτική του αιματώματος και κάταγμα δεξιάς κλείδας. Β, Αξονική CT που δείχνει την έκταση 

του ασύμμετρου οιδήματος μεταξύ της τραυματισμένης και του μη τραυματισμένης ωμικής ζώνης. C, Αγγειογραφία που δείχνει 
αποφρακτική βλάβη της δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας και (D), την απεικόνιση του ώμου μετά την ενδοαγγειακή αποκατάσταση. 

E, Προσθιοπίσθια ακτινογραφία θώρακος μετά 6 εβδομάδες που δείχνει την οστεοσύνθεση της κλείδας που έγινε κατά τον 
χρόνο της ενδοαγγειακής αποκατάστασης. Ο ασθενείς έφερε ατελή μεταγαγγλιακή βλάβη του βραχιονίου πλέγματος κατά το 

χρόνο του ωμοπλατοθωρακικού διαχωρισμού και συνακόλουθα ανέκτησε πλήρη λειτουργικότητα του άνω άκρου. 
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Εικόνα 4. Α, Προσθιοπίσθια ακτινογραφία της αριστεράς κλείδας επί ασθενούς με άσφυγμο αριστερό άνω άκρο και διάσπαση 
σε μεγάλο βαθμό της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Β, και C, ακτινογραφίες του αριστερού ώμου μετά την κατά το χρόνο της 

ενδοαγγειακής χειρουργικής αποκατάστασης  της βλάβης της υποκλειδίου αρτηρίας με πλάκα hook.  

Εικόνα 5. Α, προσθιοπίσθια ακτινογραφία κατά την αγγειακή διερεύνηση της αριστεράς υποκλειδίου αρτηρίας σε γυναίκα με 
άσφυγμο άκρο μετά την από την έξοδό της από κινούμενο αυτοκίνητο. Διενεργήθηκε άμεση επαναιμάτωση και φασιοτομές στο 
άνω άκρο. Β, προσθιοπίσθια ακτινογραφία μετά την καθυστερημένη αποκατάσταση της στερνοκλειδικής άρθρωσης με συρμάτι-

νη αγκύλη δίκην «8».   C, κλινική φωτογραφία αποδεικτική του καλού λειτουργικού αποτελέσματος. 

γκαία τη σταθεροποίηση ενός τουλάχιστον σημείου 
συγκράτησης του άκρου προς τον αξονικό σκελετό. 
Η οστική σταθεροποίηση μπορεί να βελτιώσει το 
κλινικό αποτέλεσμα του ασθενούς ή τουλάχιστον 
να παράσχει ένα σταθερό ώμο για καλύτερη στα-
θεροποίηση μιας ενδοπρόθεσης. Επιπροσθέτως, η 
οστική σταθεροποίηση μπορεί να αποκαταστήσει 
το επιθυμητό μήκος και να αποτρέψει την περαιτέ-
ρω άσκηση έλξης στα περιβάλλοντα μαλακά μόρια, 
περιλαμβανομένων των νευροαγγειακών σχηματι-
σμών. Η μέθοδος της χειρουργικής τεχνικής που 
προτείνουν οι συγγραφείς αυτής της ανασκόπησης 
περιλαμβάνει κάθετη οστεοσύνθεση του κατάγ-
ματος της κλείδας με σύστημα πλάκας και βίδες 
και συγκράτηση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 
με πλάκα τύπου αγκίστρου με διεκβολή κορακο-
κλειδικής βίδας για επιπλέον σταθεροποίηση (ει-
κόνα 3 και εικόνα 4). Η ρήξη της στερνοκλειδικής 
άρθρωσης αποκαθίσταται με άλλο μόσχευμα ή με 
τενόντιο μόσχευμα διαμέσου οστικών σηράγγων 
από το Κεντρικό πέρας της κλείδας προς το στέρ-
νο (εικόνα 5).  Η οστεοσύνθεση των καταγμάτων 

με τη βοήθεια συστήματος πλάκας και βιδών του 
βραχιονίου, της ωλένης ή της κερκίδας θα πρέπει 
να διενεργούνται προκειμένου να μεγιστοποιηθούν 
οι μελλοντικές δυνατότητες λειτουργικής σωτηρί-
ας της άρθρωσης του ώμου. Η περαιτέρω έρευνα 
στην περιοχή αυτή θα αποδείξει τις πιο τεκμηρι-
ωμένες οδηγίες για τη χειρουργική αντιμετώπιση 
του μυοσκελετικού στοιχείου ενός ωμοπλατοθω-
ρακικού διαχωρισμού.

Νευρολογική αντιμετώπιση

Η διαφορική διάγνωση μιας μερικής από μία 
τέλεια βλάβη του βραχιονίου πλέγματος και μιας 
προγαγγλιακής βλάβης από μία μεταγαγγλιακή 
βλάβη είναι μεγάλης σημασίας, επειδή ο τύπος της 
κάκωσης προσδιορίζει την αναμενόμενη ευκαιρία 
αυτόματης αποκατάστασης των νευρολογικών 
βλαβών και τη δυνατότητα αντιμετώπισής της με 
χειρουργική παρέμβαση. Οι ασθενείς που φέρουν 
βλάβη της υποκλειδίου αρτηρίας είναι πιο πιθανό 
να φέρουν προγαγγλιακού τύπου νευρολογικές 
κακώσεις σε σχέση με τους ασθενείς που φέρουν 
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βλάβη της μασχαλιαίας ή της βραχιονίου αρτηρίας 
(Shen RK et al 2009). Οι δυνατότητες αντιμετώ-
πισης της νευρολογικής κάκωσης περιλαμβάνουν 
την παρακολούθηση, τη νευρόλυση, τη νευρική 
αποκατάσταση, την επανανεύρωση με εκτροπή 
νευροπλασματικής ροής από λιγότερο χρήσιμα 
ανέπαφα νεύρα, την τενοντομεταφορά και τον 
ακρωτηριασμό (Flanagin BA et 2013). 

Από ιστορική άποψη, η τέλεια προγαγγλιακή 
κάκωση αντιμετωπίστηκε με άμεσο ακρωτηριασμό 
άνωθεν του αγκώνος με ή χωρίς διενέργεια αρθρό-
δεσης του ώμου (Oreck SL et al 1984, Rubinstein 
JD et al 1985, Ebraheim NA et al 1987,Ebraheim 
NA et al 1988). Προσφάτως, έχει υπάρξει αύξηση 
του ενδιαφέροντος για νευρομεταφορά από άλλα 
προσκείμενα ανέπαφα νεύρα ή επανανεύρωση επί 
ασθενών, επί των οποίων οι νευρικές ρίζες έχουν 
αποσπασθεί στο επίπεδο των μυών. Από λειτουρ-
γική άποψη, οι κύριοι στόχοι της νευρολογικής 
επανόρθωσης αποτελούν η αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας του αγκώνα, η σταθερότητα 
του ώμου, συλληπτική ικανότητα του χεριού και η 
αποκατάσταση της αισθητικότητας. Παρόλα αυτά, 
οι καθυστερημένες νευρολογικές αποκαταστάσεις 
αποδείχθηκε ότι οδηγούν σε πτωχό αποτέλεσμα. 

Οι Masmejean και συν (Masmejean et al 2000) 
διενήργησαν καθυστερημένη νευρομεταφορά επί 
5 ασθενών με ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό 
και κάκωση του βραχιονίου πλέγματος. Ο μέσος 
χρόνος για τη νευρομεταφορά ήταν 11 μήνες σε 
3 ασθενείς, στους οποίους η επέμβαση απέτυχε. 
Τυπικά η χειρουργική παρέμβαση, που δεν πρέπει 
να καθυστερεί περισσότερο από 6 μήνες μετά την 
κάκωση συνιστάται εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις 
νευρολογικής αποκατάστασης (Giuffre et al 2010).  
Ο βραχύτερος χρόνος χειρουργικής παρέμβασης 
μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένα αποτελέσματα 
στους ασθενείς των Masmejean και συν (Masme-
jean et al 2000). 

Οι Dodakundi και συν (Dodakundi et al 2013) 
αναφέρουν θετικά αποτελέσματα μετά διενέργεια 
διπλών μεταφορών μυών. Μια διπλή μεταφορά 
μυών αποτελεί σταδιακή μεταφορά δύο ελευθέ-
ρων μυών δηλαδή των ισχνών μυών αμφοτερο-
πλεύρως που περιλαμβάνουν το κινητικό νεύρο 
που μπορεί να επανανευρωθεί με τη νωτιαία μοίρα 
του παραπληρωματικού νεύρου και μεσοπλεύρια 
νεύρα και να παράσχει παραπλήσια ικανότητα και 

σταθερότητα κατά τον ώμο και τον αγκώνα. Εάν 
αναφερθεί  κλινική επιτυχία μετά διπλή μυομετα-
φορά επί ασθενών με κάκωση της υποκλειδίου αρ-
τηρίας ή της μασχαλιαίας αρτηρίας (Hattori Y et 
al 2013). Η χρησιμοποίηση των παραπλεύρων αρ-
τηριών ως αγγεία δότες, διανοίγει τη δυνατότητα 
επέκτασης των ενδείξεων αυτής της επέμβασης 
επί ασθενών με ωμοπλατοθωρακικό διαχω-
ρισμό, οι οποίοι δεν έτυχαν αρτηριακής απο-
κατάστασης.  Επιπρόσθετες μελέτες απαιτούνται 
επί της διπλής μυϊκής μεταφοράς σε ασθενείς με 
ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό.   

Μια πλήρης περιγραφή και ανασκόπηση της 
παρούσας τακτικής για τις τεχνικές νευρολογικής 
αποκατάστασης είναι πέραν των ορίων αυτής του 
άρθρου. Συνιστάται η συμβολή χειρουργού περι-
φερικών νεύρων προκειμένου να συμβάλει στη θε-
ραπεία και να μεγιστοποιήσει τη λειτουργική απο-
κατάσταση του τραυματισμένου άνω άκρου. 

Αποτελέσματα 
Η θνητότητα μετά ωμοπλατοθωρακικό διαχω-

ρισμό είναι περίπου 10% (Damschen et al 1997, 
Brucker PU et al 2005).  Παρόλα αυτά, ένας άγνω-
στος αριθμός ασθενών που υπέστησαν ωμοπλατο-
θωρακικό διαχωρισμό είναι πιθανό να καταλήξουν 
από τη βαρύτητα των κακώσεών τους χωρίς καν να 
υποβληθούν σε αξιολόγηση και διάγνωση, το 52% 
θα έχει ένα χαλαρό άνω άκρο και ένα άλλο 21% θα 
υποβληθεί σε πρώιμο ακρωτηριασμό  ύπερθεν του 
αγκώνα λόγω μικρών δυνατοτήτων νευρολογικής 
αποκατάστασης (Damschen et al 1993). Το κλινικό 
αποτέλεσμα των ασθενών με ωμοπλατοθωρακικό 
διαχωρισμό προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από 
τη βαρύτητα της νευρολογικής βλάβης.

Υπάρχουν λίγες μελέτες που επιχειρούν ποσο-
τική ανάλυση των μετεγχειρητικών αποτελεσμά-
των της θεραπείας σε ασθενείς που υπέστησαν 
ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό. Οι Zelle και συν 
(Zelle et al 2004), ήταν σε θέση να καταρτίσουν 
κατάλογο αποτελεσμάτων με βάση το MOS-36ISF 
(Medical Outcomes Form) και το  SSRS (Subjective 
Shoulder Rating System) σκορ μετά μέσο χρόνο 
παρακολούθησης12,6% έτη σε ασθενείς με ωμο-
πλατοθωρακικό διαχωρισμό. Δεν υπήρχε σημαντι-
κή διαφορά σε βαθμολόγηση αποτελεσμάτων σε 
σχέση με το ISS (Injury Severity Score) των ασθε-
νών κατά την εισαγωγή, ή με την παρουσία εξω-
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αγγειακής χρωστικής, ή με αυξημένο ωμοπλατιαίο 
δείκτη ή το δείκτη της ταξινόμησης κατά Damschen.  
Η συνύπαρξη μιας τέλειας βλάβης του βραχιονίου 
πλέγματος αποσπαστεί κουτί που Πράγματι, έχει 
ισχυρό κλινικό αποτύπωμα, επί ασθενών με αυτά 
τα χαρακτηριστικά είτε υποβληθούν σε ακρωτηρια-
σμό άνωθεν του αγκώνα κατά την αρχική νοσηλεία 
τους στο νοσοκομείο ή με πτωχή λειτουργικότητα 
του ώμου κατά το μέσο χρόνο παρακολούθησης. 
Οι ασθενείς με τέλεια βλάβη του βραχιονίου πλέγ-
ματος αποσπαστικού τύπου επέδειξαν σημαντικά 
χαμηλότερο MOS-36ISF σωματικής και πνευμα-
τικής ικανότητας (p<0,01). Βασιζόμενοι στα δικά 
τους ευρήματα οι Zelle και συν (Zelle et al 2004) 
τροποποίησαν την ταξινόμηση του Damschen 
προκειμένου να περιλάβει τους ασθενείς με τέλεια 

βλάβη του βραχιονίου πλέγματος ως ένα χωριστό 
τύπο κάκωσης (πίνακας 1). 

 Δεν υπάρχει μελέτη που να αξιολογεί αν 
ένα χαλαρό άνω άκρο, ένας ακρωτηριασμός   άνω-
θεν του αγκώνα ή τα αποτελέσματα της αποκατά-
στασης των νεύρων επί της αύξησης της ικανο-
ποίησης των ασθενών.  Χρειάζονται περισσότερες 
μελέτες προκειμένου να απαντηθούν οριστικά τα 
ερωτήματα σχετικά με το ποια μέθοδος είναι η κα-
ταλληλότερη κατά την αντιμετώπιση ασθενών με 
ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό και βλάβη του 
βραχιονίου πλέγματος. Παρέχεται φωτογραφική 
σύνθεση . φωτογραφικών συνεχειών με το σύνολο 
των περιπτώσεων που αντιμετωπίσαμε κατά τη δι-
άρκεια τριάντα ετών (εικόνα 7). 

Εικόνα 7. Φωτογραφική σύνθεση με το σύνολο των περιπτώσεων που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια τριάντα ετών

• Παρουσιάζεται υλικό 30 ετών από 3 νοσοκο-
μεία για 40 ασθενείς 32 άνδρες και 6 γυναί-
κες ηλικίας από 17 έως 75 ετών.

• Δίνονται οι συνδυασμοί των κακώσεων: κά-
ταγμα κλείδας - κάταγμα αυχένα βραχιονίου, 
κάταγμα κλείδας - κάταγμα αυχένα ωμοπλά-
της, κατάγματα ανώτερων πλευρών και σώ-
ματος ωμοπλάτης, σύστοιχο κάταγμα βρα-
χιονίου - αντιβραχίου - και κάταγμα αυχένα 
ωμοπλάτης και συνδυασμοί αυτών με ακρω-

μιοκλειδικό και στερνοκλειδικό διαχωρισμό 
και επιμέρους ρήξεις συνδέσμων της ωμικής 
ζώνης (ακρωμιοκλειδικοί-κορακοβραχιόνι-
ος).

• Η αντιμετώπιση στις περισσότερες περιπτώ-
σεις ήταν χειρουργική και είχε στόχο αποκα-
τάσταση οστικών κακώσεων. Σε συνθήκες 
επείγοντος τίθονταν θέματα αντιμετώπισης 
αγγειακών βλαβών σε 7 ανοιχτά (6)  ή δια-
δερμικά (1).
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Σύνοψη

Κατά την αντιμετώπιση ασθενών με κάκωση 
τύπου ωμοπλατοθωρακικού διαχωρισμού, είναι 
μεγάλης σημασίας η αναγνώριση και η διάγνω-
ση της κάκωσης με βάση την κλινική εξέταση και 
τα ακτινολογικά ευρήματα. Τα ανωτέρω διευκο-
λύνουν επείγουσα απαιτούμενη παρέμβαση προς 

διαφύλαξη της ζωής και της αμέλειας τους ασθε-
νούς όπως και το συντονισμό και χρονισμό της δι-
ενέργειας της σκελετικής σταθεροποίησης ή τον 
ακρωτηριασμό, όταν είναι δυνατός και ενδείκνυται. 
Χρειάζονται επιπρόσθετες μελέτες προκειμένου να 
τεθούν αντικειμενικές οδηγίες, προκειμένου τα με-
γιστοποιηθούν τα καλά κλινικά αποτελέσματα.
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