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Μπεσλίκας Θεόδωρος

Α. Μεταβολικά Νοσήµατα

Α.1. Παραγωγή του Οστίτη Ιστού
Ο οστίτης ιστός από τη νεογνική µέχρι τη γεροντική ηλικία ανανεώνεται µε
τη βοήθεια των οστεοκλαστών και οστεοβλαστών.
Η οστική αποδόµηση γίνεται από τους οστεοκλάστες και ακολουθείται από την
οστική αναδόµηση που γίνεται από τους οστεοβλάστες. Οι οστεοβλάστες
παράγουν τη θεµέλιο ουσία (organic matrix) που αποτελείται από τις πρωτεΐνες του οστού και το κολλαγονικό δίκτυο, καθώς και τα ανόργανα συστατικά
του οστού (υδροξυαπατίτη, φθοριοξυαπατίτη, φωσφορικό ασβέστιο κλπ.),
ελέγχοντας µε τον τρόπο αυτό τη διατήρηση της οστικής µάζας.
Οι οστεοκλάστες που έχουν µέγεθος µεγαλύτερο των οστεοβλαστών,
περιέχουν µεγάλη ποσότητα λυσοσωµατικών ενζύµων, όξινη φωσφατάση και
πολλούς υποδοχείς της καλσιτονίνης. Τη δραστηριότητά τους µπορούµε να
ελέγξουµε µε τη µέτρηση του επιπέδου της υδροξυπρολίνης, της όξινης
φωσφατάσης και του ασβεστίου στο αίµα.
Ο οστίτης ιστός εκτός από τη στήριξη και την προστασία των διαφόρων
οργάνων του σώµατος, διατηρεί και την οµοιοστασία του ασβεστίου και του
φωσφόρου (σταθερά επίπεδα κυκλοφορίας του Ca και του Ρ στο αίµα).
Το ασβέστιο, όπως είναι γνωστό, είναι απαραίτητο γ ια τη λειτουργία του
µυϊκού συστήµατος, των αγγείων και της καρδιάς. Ο φώσφορος αποτελεί
συστατικό πολλών ενζύµων, πρωτεϊνών, λιπιδίων, οργανικών οξέων,
σακχάρων και του κυριοτέρου ανόργανου συστατικού των οστών, του
υδροξυαπατίτη δηλαδή του ένυδρου φωσφορικού ασβεστίου [Ca10(PO4)6
	
  

1	
  

(ΟΗ)2]. Οι φυσιολογικές τιµές αυτής της µορφής του Ca στο αίµα ανέρχονται
στο 8-10,5 mg% και του Ρ 2,5- 4,5 mg %. Οι ηµερήσιες ανάγκες του ενήλικα
οργανισµού σε Ca κυµαίνονται από 0,5-1 gr και του Ρ υπολογίζονται σε 1,5 gr
την ηµέρα.

Α.2. Παράγοντες που επηρεάζουν το µεταβολισµό του ασβεστίου, του
φώσφορου και της θεµέλιας ουσίας των οστών.
Θυροξίνη: Δρα στους οστεοκλάστες και προκαλεί αύξηση της οστικής
αποδόµησης, αλλά αυξάνει και το ρυθµό οστικής αναδόµησης. Στον
υπερθυρεοειδισµό µπορεί να έχουµε αύξηση της τιµής του Ca, αλλά στον
υποθυρεοειδισµό δεν προκαλούνται διαταραχές στην υφή και στη σύσταση
του οστίτη ιστού.
Ινσουλίνη: Η ινσουλίνη αυξάνει την οστική µάζα διεγείροντας τους
οστεοβλάστες και την παραγωγή σωµατοµεδίνης και προβιταµίνης D.
Αυξητική ορµόνη: Η αυξητική ορµόνη αυξάνει την απορρόφηση του Ca και
του Ρ και τη σύνθεση του κολλαγόνου και των υπολοίπων πρωτεϊνών που
αποτελούν το οργανικό µέρος του οστού (organic matrix).
Παραθορµόνη: Η παραθορµόνη αυξάνει την απορρόφηση του Ca και
εµποδίζει την επαναρρόφηση του Ρ και των διττανθρακικών από τα νεφρικά
σωληνάρια, ενώ αυξάνει έµµεσα την α πορρόφηση του Ca από το έντερο
προάγοντας το µεταβολισµό της προβιταµίνης D σε βιταµίνη D.
Κορτιζόνη: Η χορήγηση της κορτιζόνης για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε
µεγάλες δόσεις προκαλεί µείωση της οστικής µάζας διότι αναστέλλει τη δράση
των οστεοβλαστών και µειώνει την παραγωγή του κολλαγόνου. Ακόµη µειώνει
την απορρόφηση του Ca από το έντερο, ενώ αυξάνει την αποβολή του από τα
νεφρά.
Προσταγλανδίνες: Η δράση των προσταγλανδινών της σειράς Ε εξαρτάται
από τη δόση και το είδος τους. Άλλοτε διεγείρουν τους οστεοβλάστες
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προάγοντας την οστική αναδόµηση και άλλοτε διεγείρουν τους οστεοκλάστες,
αυξάνοντας το ρυθµό της οστικής αποδόµησης.
Καλσιτονίνη: Η καλσιτονίνη που είναι ένα πολυπεπτίδιο µε 32 αµινοξέα στο
µόριό του, αναστέλλει τη δραστηριότητα των οστεοκλασιών. Με τον τρόπο
αυτό δίνει τη δυνατότητα στους οστεοβλάστες να υπερισχύσουν στη διαδικασία της οστικής αναδόµησης.
Η καλσιτονίνη παράγεται στα κύτταρα C (παραθυλακιώδη κύτταρα) του
θυρεοειδούς αδένα.
Βιταµίνη D: Πολλές

λεπτοµέρειες της δράσης της βιταµίνης D είναι

άγνωστες µέχρι σήµερα. Έχει όµως διαπιστωθεί ότι η φυσιολογική εναπόθεση
του υδροξυαπατίτη και των άλλων ανόργανων συστατικών του οστού στη
θεµέλιο οστική ουσία εξαρτάται από τη βιταµίνη D.
Λαµβάνεται µε τις λιπαρές ζωικές τροφές και απορροφάται α πό το
δωδεκαδάκτυλο µε τη βοήθεια των χολικών αλάτων. Στο έντερο αυξάνει την
απορρόφηση του Ca και στους νεφρούς εµποδίζει την επαναρρόφησή του,
ενώ αυξάνει την απορρόφηση του Ρ.
Οι ανάγκες του ενήλικα σε βιταµίνη D υπολογίζονται σε 400 UI, ενώ στα
παιδιά είναι διπλάσιες. Η µετατροπή της προβιταµίνης D σε βιταµίνη D γίνεται
µε τη βοήθεια της υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρµα και εξαρτάται από την
ηλιοφάνεια .

Α.3. Οστεοπόρωση (Osteoporosis)
Ορισµός
Η οστεοπόρωση είναι µία µεταβολική νόσος των οστών η οποία
χαρακτηρίζεται από:
•

Από χαµηλή οστική µάζα (µείωση της οστικής πυκνότητας)

•

Διαταραχή της µικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µειωµένη µηχανική αντοχή των οστών γεγονός
που αυξανει τον κίνδυνο των καταγµάτων (Εικ. 13Α.3.1).
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Α

Β

Εικ. 13Α.3.1. Διακρίνεται η φυσιολογική υφή του σπογγώδους οστου (Α) και η αραίωση των
µυελικών κυψελών και η παρουσία καταγµάτων των οστικών δοκίδων στην οστεοπόρωση
(Β).

Επιδηµιολογία
Συχνότερα πάσχουν οι γυναίκες

της λευκής φυλής. Τα παθολογικά

κατάγµατα που προκαλούνται έχουν την ακόλουθη κατανοµή:
•

Το 16 % αφορά τη σπονδυλική στήλη.

•

Το 15 % των παθολογικών καταγµάτων αφορά το κάτω πέρας της
κερκίδος.

•

Το 16 % των καταγµάτων εντοπίζονται στη περιοχή του ισχίου. Τα
κατάγµατα του ισχίου έχουν τη
αποκατάσταση

µεγαλύτερη σηµασία για την

του ασθενούς επειδή απαιτούν µακρόχρονη και

πολυέξοδη νοσοκοµειακή νοσηλεία συχνά δε θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή
του ασθενούς. Τα κατάγµατα αυτά στους υπερήλικες θεωρούνται µία
από τις κυριότερες αιτίες θανάτου
Συχνότητα των σπονδυλικών καταγµάτων στον Ευρωπαΐκό πληθυσµό
υπολογίζεται σε :
10,7/ 1000 άτοµα ανά έτος στις γυναίκες
5,7/ 1000 άτοµα ανά έτος στους άνδρες
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Τα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα δείχνουν :
Κατάγµατα ισχίου (1997)
118,6 /100.000 πληθυσµού
448,87 /100.000 πληθυσµού γυναικών >50 ετών
216,11 /100.000 πληθυσµού ανδρών >50 ετών
Κατάγµατα ισχίου (2002)
Το κόστος αντιµετώπισης των καταγµάτων του ισχίου στην Ελλάδα το έτος
2002 ανήλθε στα 46.250.000 Ευρώ.
Αιτιοπαθογένεια
Η οστική εναλλαγή αποτελεί τη διαδικασία συνεχούς αναγέννησης του οστίτη
ιστού µε την ανάλογη δραστηριότητα των οστεοβλαστών και οστεοκλαστών
(Εικ. 13Α.3.2, Εικ. 13Α.3.3).

Εικ. 13Α.3.2. Οι οστεοβλάστες που προέρχονται από τα αρχέγονα µεσεγχυµατικά κύτταρα
παράγουν την άµµορφη θεµέλιο µάζα του οστίτη ιστού ενώ οι οστεοκλάστες την αποδοµούν
δηµιουργόντας τη δυνατότητα αντικατάστασής της. Οι οστεοκλάστες προέρχονται από
κύτταρα της αιµοποιητικής σειράς, έχουν µεγαλύτερο µέγεθος, η κυτταρική τους δε επιφάνεια
φέρει ειδικές παραφυάδες µε οδοντωτή µορφή που τους δίνουν τη δυνατότητα αποδόµησης
του οστίτη που πρόκειται να ξαναδηµιουργηθεί.
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Εικ. 13Α.3.3. Η δραστηριοποίηση των οστεοκλαστών έχει άµµεση σχέση µε τη λειτουργία των
οστεοβλαστών και αποτελεί µία πολύπλοκη διαδικασία.Οι οστεοβλάστες δραστηροιοποιούν
τους οστεοκλάστες µέσω του συστήµατος RANK (ειδικών υποδοχέων).

Κλινική Εικόνα
Η οστεοπόρωση δεν είναι επώδυνη νόσος, Τα µιικροκατάγµατα των οστικών
δοκίδων είναι η αιτία ήπιου άλγους στη περιοχή που λαµβάνουν χώρα. Τα
σπονδυλικά κατάγµατα προκαλούν κύφωση και ο ασθενής χαρακτηριστικά
αναφέρει απώλεια του αναστήµατός του.
Τα µη σπονδυλικά κατάγµατα αφορούν το άνω άκρο του βραχιονίου, το κάτω
άκρο κερκίδας και το άνω άκρο του µηριαίου (ισχίο) (Εικ. 13Α.3.4).
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α.

β.

Εικ. 13Α.3.4. α) Συντριπτικό διατροχαντήριο κάταγµα σε έδαφος οστεοπόρωσης β).
Οστεοπορωτικά κατάγµατα της σπονδυλικής που αντιµετωπιστήκαν µε κυφοπλαστική
(πράσινο βέλος) και ένα πιο πρόσφατο κάταγµα (κόκκινο βέλος).

Παράγοντες κινδύνου εµφάνισης της Οστεοπόρωσης
1. Ελαττωµένη κορυφαία οστική πυκνότητα
Τη µεγαλύτερη οστική πυκνότητα οι άνδρες έχουν στην ηλικία των 30 ετών
και οι γυναίκες στην ηλικία των 25 ετών.
2. Πρόωρη εµµηνόπαυση πριν από την ηλικία των 40 ετών
3. Διαιτητικές συνήθειες:
µεγάλη λήψη πρωτεΐνών,κατάχρηση οινοπνεύµατος,κατάχρηση καφεΐνης.
4. Καθιστική ζωή
5. Σωµατικός τύπος (λιπόσαρκα άτοµα µε υψηλό ανάστηµα και µικρό βάρος
σώµατος είναι πιο επιρρεπή στην εµφάνιση της οστεοπόρωσης.
6. Ηλικία (µεγαλύτερη)
7. Φύλο (θήλυ)
8. Δείκτης µάζας σώµατος (χαµηλός)
9. Αγωγή µε κορτικοειδή ( ≥5mg/ηµέρα, >3 µήνες)
10. Ενεργό κάπνισµα
11. Κατάχρηση οινοπνεύµατος (3 µονάδες ηµερησίως τρία ποτήρια κρασί)
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Δευτεροπαθής οστεοπόρωση
Δευτεροπαθή Οστεοπόρωση ονοµάζουµε την οστεοπόρωση που αποτελεί
κλινική εκδήλωση άλλων παθήσεων. Συστηµατικές παθήσεις που µπορεί να
συνοδευόνται και από οστεοπόρωση είναι:
•

Ανδρικός ή γυναικείος υπογοναδισµός χωρίς θεραπεία

•

Φλεγµονώδεις παθήσεις πεπτικού

•

Παρατεταµένη ακινητοποίηση

•

Μεταµόσχευση οργάνων

•

Σακχαρώδης διαβήτης

•

Παθήσεις θυρεοειδούς

•

ΧΑΠ

•

Νόσος Cushing

•

Αλκοολισµός

•

Ψυχογενής ανορεξία

•

ΧΝΑ

•

Κορτικοστεροειδή

Μέθοδοι Μέτρησης της Οστεοπόρωσης
1. Μέθοδος Απορροφησιοµετρίας Διπλοενεργειακής Δέσµης Ακτινών Χ/ DXA.
Υπολογίζει το βάρος του οστίτη ιστού σε 1 κυβικό εκατοστό του οστού. Τη
τιµή αυτή µετατρέπει σε δυο – score, το T – score και το Z – score (Εικ.
13Α.3.5).
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Εικ. 13Α.3.5. Με τη χρήση των ακτίνων γ και µε τη χρήση ειδικού software που λαµβάνει
υπόψιν την ηλικία, τη φυλή και το βάρος του ασθενούς υπολογίζεται η οστική πυκνότητα.

Το T – score µας δείχνει τον αριθµό των σταθερών αποκλίσεων από τις
οποίες διαφέρει ο οστίτης ιστός του ασθενούς από υγιή νεαρά άτοµα.
Το Z – score µας δείχνει τον αριθµό των σταθερών αποκλίσεων από τις
οποίες διαφέρει η BMD του ασθενούς από υγιή άτοµα ίδιας ηλικίας.
Οι φυσιολογικές τιµές του για άνδρες ηλικίας µεγαλύτερης των 50 ετών
και µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες είναι T-score >-1, Στην Οστεοπενία το Tscore <-1 και >-2,5, και στην Οστεοπόρωση T-score <-2,5, εγκατεστηµένη
Οστεοπόρωση T-score <-2,5 και ≥.
2. Ακριβέστερη µέθοδος είναι η µέτρηση της οστικής πυκνότητας µε την
Ποσοτική Υπολογιστική Τοµογραφία/ QCT η οποία δεν είναι διαδεδοµένη
όπως η προηγούµενη εξαιτίας του υψηλού της κόστους.
Η µέτρηση της οστικής πυκνότητας στα παιδιά έχει ένδειξη στις
παρακάτω περιπτώσεις:
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•

Υπογοναδισµός

•

Παρατεταµένη ακινητοποίηση

•

Ατελής οστεογένεση

•

Ιδιοπαθής νεανική οστεοπόρωση

•

Επανειληµµένα κατάγµατα χαµηλής ενέργειας

•

Ακτινολογική οστεοπενία

Εργαστηριακά Ευρήµατα
Οι βιοχηµικοί Δείκτες Οστικής Εναλλαγής χωρίζονται σε δύο µεγάλες
οµάδες:
1. Δείκτες Οστικής Παραγωγής: είναι τα ένζυµα και µόρια της θεµέλιας
ουσίας που σχετίζονται µε την οστεοβλαστική δραστηριότητα
•

Οστικό κλάσµα Αλκαλικής Φωσφατάσης

•

Οστεοκαλσίνη

•

Αµινοτελικό πεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου Ι

2. Δείκτες Οστικής Απορρόφησης: είναι τα ένζυµα και µόρια της θεµέλιας
ουσίας που σχετίζονται µε την οστεοκλαστική δραστηριότητα
•

Καρβοξυτελικό διασταυρούµενο τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι

•

Αµινοτελικό διασταυρούµενο τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι

•

Ισοένζυµο 5b της ανθεκτικής στο άλας του τρυγικού οξέος όξινης
φωσφατάσης (TRAP5b)

•

Υδροξυπρολίνη ούρων

•

Πυριδινολίνη

•

Δεοξυπυριδινολίνη ούρων

Θεραπεία
Δεν κατέστη ακόµη δυνατή η αποτελασµατική θεραπεία της οστεοπόρωσης.
Για

τη

θεραπεία

της

χρησιµοποιούνται

σκευάσµατα:
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τα

παρακάτω

διφωσφονικά

Ετιδρονάτη (Ostopor 400mg 1x1 για 14 ηµέρες - διακοπή για 3 µήνες)
•

Ένδειξη: µόνο στην πρόληψη νέων σπονδυλικών καταγµάτων σε
µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες

Αλενδρονάτη (Fosamax 70 mg – 1/εβδοµάδα)
•

Ένδειξη: µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε και χωρίς προϋπάρχοντα
σπονδυλικά κατάγµατα

•

µέχρι 10 έτη µελέτη χορήγησης

Ριζενδρονάτη (Actonel 35mg – 1/εβδοµάδα ή 75mg/ 2 ηµέρες/µήνα)
•

Ένδειξη:

σε

µετεµµηνοπαυσιακές

σπονδυλικών καταγµάτων

γυναίκες

για

ελάττωση

των

και σε γυναίκες µε εγκατεστηµένη

οστεοπόρωση για ελάττωση των καταγµάτων ισχίου
•

µέχρι 7 έτη µελέτη χορήγησης

Ιµπανδρονάτη (Bonviva 2,5mg /ηµέρα – 150mg/ µήνα)
•

Ένδειξη: µόνο στην πρόληψη νέων σπονδυλικών καταγµάτων σε
µετεµµηνοπαυσιακές

γυναίκες

µε

προϋπάρχοντα

σπονδυλικά

κατάγµατα
Ζολενδρικό οξύ (Aclasta 5mg iv – 1/έτος)
•

Ένδειξη: σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες πρόληψη σπονδυλικών και
µη σπονδυλικών καταγµάτων – πρόληψη και θεραπεία οστεοπόρωσης
από

κορτικοστεροειδή

–

πρόληψη

µετεµµηνοπαυσιακής

οστεοπόρωσης
•

µέχρι 3 έτη µελέτη χορήγησης

Αρκετές είναι οι παρενέργειες των διφωσφονικών.
Παραθέτουµε τις συχνότερες από αυτές:
•

Γαστρεντερικές διαταραχές (συνιστάται να λαµβάνονται µε άδειο
στοµάχι και µετά τη λήψη ορθοστασία και όχι λήψη τροφής για 30
λεπτά)
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Διαταραχές επιµετάλλωσης (οστεοµαλακία) (ετιδρονάτη – Ostopor)

•

Αντένδειξη λήψης διφοσφωνικών αποτελούν οι παρακάτω οµάδες
σθενών
•

Ασθενείς µε σύγχυση και γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση

•

Ασθενείς που

πάσχουν από Οστεονέκρωση της κάτω γνάθου

(Συνιστάται διακοπή διφωσφονικών λίγους µήνες προ έναρξη
οδοντιατρικών εργασιών).
Μπορεί να προκαλέσουν καταστολή της οστικής εναλλαγής=>

•

υποτροχαντήρια κατάγµατα αλλαγή ή περιοδική διακοπή της αγωγής
µετά από αρκετά έτη χορήγησης
Η ενδοφλέβια χορήγηση µπορεί να προκαλέσει αύξηση της

•

κρεατινίνης και υπασβεστιαιµία
Καλσιτονίνη
Η ανασυνδιασµένη καλσιτονίνη σολοµού χορηγείται σε δόση 200iu/δόση 1x1.
Η χορήγηση µπορεί να γίνει και µε ρινικό spray (Ενδορρινική χορήγηση).
Ελαττώνει τα σπονδυλικά κατάγµατα. Έχει ακόµη άµµεση αναλγητική δράση.
Με οδηγίες που έχουν εκδωθεί πρόσφατα
ορισµένες παθήσεις (Νόσος του Paget)

η χρήση της περιορίσθηκε σε

εξαιτίας υπονοιών για ογκογόνο

δράση.
Ραλοξιφαίνη (Evista 60mg 1x1)
Έχει συναγωνιστική δράση µε τα οιστρογόνα στα οστά και τα λιπίδια και
ανταγωνιστική δράση στη µήτρα και το µαστό.
Βελτιώνει το λιπιδαιµικό προφίλ του ασθενούς και ελαττώνει τη συχνότητα
καρκίνου του µαστού.
Έχει ένδειξη σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε ή χωρίς κατάγµατα.
Αναφέρονται και παρενέργειες του φαρµάκου όπως

κράµπες και φλεβική

θρόµβωσης.
Τεριπαρατίδη (PTH 1-34) (Forsteo 20µg /ηµέρα)
•

Μειώνει σπονδυλικά και µη κατάγµατα σε µετεµµηνοπαυσιακές
γυναίκες µε οστεοπόρωση
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•

Ελάττωση του πόνου στην θωρακική µοίρα της Σ.Σ.

•

Αυξάνει την οστική πυκνότητα σε άνδρες µε οστεοπόρωση

•

Ένδειξη: µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες µε οστεοπόρωση
(T – score <-2,5 SD) και αυξηµένο κίνδυνο για κάταγµα

•

Διάρκεια θεραπείας: 24 µήνες

Ανεπιθύµητες ενέργειες:
•

Ναυτία, πόνος στα άκρα, ζάλη, κεφαλαλγία

•

Ήπια υπερασβεστιαιµία

(δεν απαιτείται έλεγχος της τιµής του ασβεστίου κατά τη θεραπεία)
Παραθορµόνη (PTH 1-84) (Preotact 100µg /ηµέρα)
•

Μειώνει σπονδυλικά κατάγµατα σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε
οστεοπόρωση

•

Ένδειξη: µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε οστεοπόρωση

(T – score <-2,5 SD) και αυξηµένο κίνδυνο για κάταγµα
•

Διάρκεια θεραπείας: 24 µήνες

•

Ανεπιθύµητες ενέργειες:
•

Ναυτία, κράµπες κάτω άκρων, ζάλη

•

Υπερασβεστιαιµία (22%)

Απαιτείται έλεγχος ασβεστίου ορού ή/ και ούρων 1, 3 και 6 µήνες µετά την
έναρξη θεραπείας µε παραθορµόνη
Δενοσουµάµπη Prolia
•

60 mg υποδόρια ένεση κάθε 6µηνο

•

Ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα

•

Αναστέλλει τον παράγοντα RANKL

•

RANKL: παράγεται από τους οστεοβλάστες

•

RANK: υποδοχέας στις προοστεοκλάστες και οστεοκλάστες

•

Η σύνδεση τους προάγει:

•

Η

•

Διαφοροποίηση προ-οστεκλαστών

•

Αυξάνει τη δραστηριότητα των ώριµων οστεοκλαστών

•

Αναστέλλει την απόπτωσή τους
αναστολή

του

RANKL

=>

δραστηριότητα
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Αναστέλλει

την

οστεοκλαστική

•

Ελαττώνει τον κίνδυνο για σπονδυλικά και µη κατάγµατα

Ορµονική Θεραπεία Υποκατάστασης Οιστρογόνων
•

Αυξάνει την οστική πυκνότητα σε σπονδυλική στήλη και ισχίο

•

Έχει αντικαταγµατική δράση στη σπονδυλική στήλη και το ισχίο

Αντεδείξεις -Παρενέργειες:
Στεφανιαία νόσος – καρκίνος του µαστού – φλεβική θρόµβωση
Τιβολόνη (Organon 2,5mg ½ x1)
•

Συνθετικό στεροειδές

•

Ελαττώνει τον κίνδυνο σπονδυλικών και µη καταγµάτων

•

Έχει

ένδειξη σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε κλιµακτηριακές

διαταραχές
Ασβέστιο, Βιταµίνη D και µεταβολίτες της
•

Χορήγηση ασβεστίου (1000 – 1200 mg/ ηµέρα) και βιταµίνης D
(800µον/ηµέρα) πχ Calcioral D3 (500mg + 400iU) 1x2

•

Αλφακαλσιδόλη (Alpha D3 0,25 mg 1ή2 x 2)

•

Δεν επαρκούν µόνα τους για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης

•

Συνιστάται σε άτοµα >50 ετών

•

Ελάττωση των πτώσεων

•

Οποιαδήποτε χορήγηση αντιοστεοπορωτικής αγωγής συνοδεύεται από
τη χορήγηση ασβεστίου

Ρανελικό στρόντιο (Protelos sach 2g 1x1 / ηµέρα)
•

Μειώνει

την

οστεοκλαστική

δραστηριότητα

και

αυξάνει

την

οστεοβλαστική
•

Μειώνει

τον

κίνδυνο

σπονδυλικών

και

µη

καταγµάτων

σε

µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε οστεοπόρωση (εγκατεστηµένη ή µη)
•

Ένδειξη: γυναίκες µετεµµηνοπαυσιακές µε οστεοπόρωση

Ανεπιθύµητες ενέργειες:

	
  

•

Δυσπεπτικά ενοχλήµατα, ναυτία, διάρροια

•

Αύξηση των επιπέδων CK

•

Κίνδυνος φλεβοθρόµβωσης (;)
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•

Σύνδροµο

DRESS

(Drug

Rush

Eosinophilia

Systemic

Symptoms)
Το σκεύασµα αποσύρθηκε από τη κυκλοφορία πρόσφατα λόγω
εµφάνισης σοβαρών αιµατολογικών διαταραχών (καταστολή της
λειτουργίας του µυελού των οστών).

Πως µπορούµε να προλάβουµε την Οστεοπόρωση ?
•

Σωµατική άσκηση
•

Αεροβική γυµναστική: µειώνει την απώλεια της οστικής µάζας

•

Εξειδικευµένες ασκήσεις για την ενδυνάµωση των κοιλιακών,
ραχιαίων και τετρακεφάλων µυών.

•

Καθηµερινή βάδιση των ηλικιωµένων από 3-5 χιλιόµετρα.

•

Αντιµετώπιση των παθήσεων που προκαλούν ιλίγγους και
απώλεια του αισθήµατος ισορροπίας για να µειωθεί η
πιθανότητα

πτώσης

των

ασθενών

και

η

πρόκληση

καταγµάτων.
•

Διατροφή
•

Ασβέστιο (1000mg/ ηµέρα άνδρες – 1200mg/ηµέρα γυναίκες
>50 ετών)

•

Βιταµίνη D (>50 ετών: >800 iU/ ηµέρα)

•

Πρόσληψη πρωτεϊνών (1-1,5g/Kg ΣΒ /ηµέρα).

•

Βιταµίνη Α (αυξάνει την οστική απώλεια)

•

Αποφυγή πρόσληψης νατρίου (<2100mg/ηµέρα)

•

Αποφυγή πρόσληψης καφεΐνης (<3 φλιτζάνια)

•

Αλκοόλ (<2 ποτά=> θετική επίδραση - >2 ποτά=> αρνητική
επίδραση

Ποιοι οστεοπορωτικοί ασθενείς χρειάζονται θεραπεία:
•
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•

Μετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε T-score στη BMD <-2,5 µε ή χωρίς
κάταγµα

•

Ηλικιωµένα άτοµα µε ιστορικό κατάγµατος του περιφερικού σκελετού
χαµηλής ενέργειας

•

Άνδρες µε οστεοπόρωση διαγνωσµένη µε DXA µε ή χωρίς

µε

προηγούµενα οστεοπορωτικά κατάγµατα
•

Ασθενείς υπό αγωγή µε κορτικοστεροειδή

Πόσο διαρκεί η θεραπεία της οστεοπόρωσης ?
•

Θεωρητικά δια βίου

•

Ανάλογα µε το σκεύασµα

Ανδρική Οστεοπόρωση
Αφορά άνδρες ηλικίας µεγαλύτερης των 50 ετών. Υπολογίζεται ότι πάσχει το
3-6% του ανδρικού πληθυσµού αυτής της ηλικιακής µονάδος.
Στο 50% των περιπτώσεων η οστεοπόρωση είναι δευτεροπαθής.
Τα αίτιά της είναι :
•

Υπογοναδισµός

•

Κορτικοστεροειδή

•

Ιδιοπαθής ασβεστιουρία

•

Υπερπαραθυρεοειδισµός

•

Υπερθυρεοειδισµός

•

Πολλαπλούν µυέλωµα

•

Σύνδροµα δυσαπορρόφησης

Διάγνωση
DXA
•

>65 ετών: <-2,5 SD => οστεοπόρωση

•

50-65 ετών: <-2,5 + παράγοντες κινδύνου=> οστεοπόρωση

Θεραπεία:
•

Αλενδρονάτη, ριζενδρονάτη, ζολενδρικό οξύ και τεριπαρατίδη
(πρώτης επιλογής)

•
	
  

Τεστοστερόνη
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Α.4.1. Υπερασβεστιναιµία (Hypercalcemia)
Ορισµός
Αύξηση του ασβεστίου στο αίµα µεγαλύτερη των 10,5 mg% καλείται
υπερασβεστιαιµία.
Αιτιοπαθογένεια
Υπερασβεστιαιµία παρατηρείται όταν η εντερική απορρόφηση του ασβεστίου
είναι µεγαλύτερη της νεφρικής απέκκρισης. Ακόµη αύξηση του ασβεστίου στο
αίµα µεγαλύτερη των 10,5 mg% παρατηρείται στην αυξανόµενη οστική
αποδόµηση (αυξηµένη οστεοκλαστική δραστηριότητα).
Συνηθέστερες αιτίες υπερασβεστιαιµίας είναι ο

υπερπαραθυρεοειδισµός

συνεπεία καλοήθων ή κακοήθων νεοπλασµάτων, η οικογενής ή καλοήθης
υπερασβεστιαιµία (Familial hypocalciuric Hypercalcemia), το πολλαπλούν
µυέλωµα (λόγω εκσεσηµασµένης οσιεόλυσης), συγγενείς παθήσεις, όπως το
σύνδροµο Williams (όπου υπάρχουν και δυσπλασίες των µεγάλων αγγείων),
η ιδιοπαθής νεογνική υπερασβεστιαιµία (εξαιτίας αυξηµένης πρόσληψης
βιταµίνης D) και τα κοκκιωµατώδη νοσήµατα όπως φυµατίωση, λέπρα,
σαρκοείδωση

κλπ.,

εξαιτίας

της

αυξηµένης

παραγωγής

της

1,25-

διυδροξυβιταµίνης D.
Κλινική εικόνα
Για να εµφανισθούν κλινικά σηµεία υπερασβεστιαιµίας απαιτούνται τιµές Ca
στο αίµα µεγαλύτερες των 12-13 mg%. Η κλινική εικόνα περιλαµβάνει
εκδηλώσεις από το πεπτικό σύστηµα (ναυτία, ανορεξία, δυσπεψία), το
νευρικό σύστηµα (υπνηλία, µυϊκή αδυναµία, συγχυτική κα τάσταση), το
ουροποιητικό (νεφρολιθίαση) και το καρδιαγγειακό µε διαταραχές του καρδιακού ρυθµού και βράχυνση του Q-R διαστήµατος στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα.
Θεραπεία
Απαιτείται µεγάλη χορήγηση υγρών µε διουρητικά καθώς και κινητοποίηση
του ασθενούς. Χορηγούνται ακόµη καλσιτονίνη σολωµού και διφωσφονικά.
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Α.4.2. Υπασβεστιναιµία (Hypocalcemia)
Ορισµός
Όταν η τιµή του ασβεστίου στο περιφερικό αίµα είναι κατω από 8,5-mg%
εµφανίζεται η κλινική εικόνα της υπασβεστιαιµίας.
Αιτιοπαθογένεια
Αίτια υπασβεστιαιµίας είναι η µειωµένη λή ψη Ca στη διατροφή, ο
υποπαραθυροειδισµός, η υποµαγνησιαιµία, η ραχίτιδα (έλλειψη βιταµίνης D),
το σύνδροµο δυσαπορρόφησης κλπ. Η φυσιολογική τιµή του ασβεστίου στο
αίµα κυ µαίνεται από 8,5-10,5 mg%. Η εκδήλωση κλινικών συµπτωµάτων
υπασβεστιαιµίας εξαρτάται από την τιµή του ασβεστίου που βρίσκεται στο
περιφερικό αίµα και τον εξωκυττάριο χώρο υπό µορφή ιόντων.
Κλινική Εικόνα
Εύκολη

κόπωση,

βρογχόσπασµος,

παραισθησίες,

επιληπτικές

κρίσεις

τετανία,
και

λαρυγγόσπασµος
καρδιακή

αρρυθµία

ή
µε

ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις.
Θεραπεία
Χορήγηση γλυκονικού ασβεστίου.

Α.5. Υποφωσφαταιµία
Ορισµός
Καλείται η πτώση της τιµής του φωσφόρου στο αίµα κάτω των 2,5 mg%.
Αιτιοπαθογένεια
Συχνότερες αιτίες της υποφωσφαταιµίας είναι: ραχίτιδα, οστεοµαλακία,
αλκοολισµός,

λήψη

φαρµάκων

(κορτιζόνη,

διουρητικά),

υποσιτισµός,

σακχαρώδης διαβήτης, εγκαύµατα, λευχαιµίες, σύνδροµο δυσαπορρόφησης
κλπ.
Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την αιτία που την προκαλεί. Η βαριά
υποφωσφαταιµία προκαλεί διαταραχές στη σειρά των ερυθροκυττάρων ή
λευκοκυττάρων, ραχίτιδα στα παιδιά και οστεοµαλακία στους ενήλικες µε
µυοκαρδιοπάθεια.
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Θεραπεία
Η αντιµετώπιση της πάθησης που προκαλεί την υποφωσφαταιµία είναι η
θεραπεία εκλογής..Η χορήγηση φωσφόρου είναι ( 0,5-3 gr ηµερησίως) είναι
ανάλογη της βαρύτητας της κλινικής εικόνας.

Α.6. Ραχίτιδα Rickets
Ορισµός
Το σύνολο των παραµορφώσεων του σκελετού που παρατηρείται στα παιδιά
εξ αιτίας της έλλειψης της βιταµίνης D καλείται ραχίτιδα.
Κλινική εικόνα
Η πάθηση παρατηρείται συνήθως σε βρέφη από 6 µηνών έως 3 ετών. Τα
οστά λόγω της ευπλαστότητάς τους από τη µη εναπόθεση ανόργανων συστατικών στη θεµέλιο ουσία, είναι εύκαµπτα και παραµορφώνονται µε τη δράση
και µόνο του βάρους του σώµατος (Εικ. 13Α.6.1).

Εικ. 13Α.6.1. Παραµόρφωση του άξονα των µακρών οστών τω κάτω άκρων λόγω της
ευπλαστότητάς των.

Το κρανίο έχει σχήµα πυελοειδές, οι µηροί και οι κνήµες παραµορφώνονται σε
ραιβότητα και η οδοντοφυΐα καθυστερεί, όπως και η βάδιση.
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Η σπονδυλική στήλη παραµορφώνεται. Στη θωρακική µοίρα αυξάνει η
κύφωση και στην οσφυϊκή µοίρα εµφανίζεται µεγάλη λόρδωση. Την κλινική
εικόνα της ραχίτιδας χαρακτηρίζει ακόµα η έκπτωση της µυϊκής ισχύος των
ασθενών.

Εικ. 13Α.6.2. Διόγκωση των πλευροστερνικών αρθρώσεων (Ραχιτικό κοµβολόι).

Χαρακτηριστική είναι η διόγκωση των συζευκτικών χόνδρων των πλευρών µε
αποτέλεσµα το σχηµατισµό του ραχιτικού κοµβολογίου (Εικ. 13Α.6.2).
Εργαστηριακά

Ευρήµατα.

Η τιµή του Ca και του Ρ στο αίµα είναι χαµηλή, ενώ έχουµε αύξηση της
αλκαλικής φωσφατάσης. Επίσης, χαµηλή είναι η τιµή της βιταµίνης D (της 125 διυδροξυ-βιταµίνης D).
Ακτινολογικός Ευρήµατα
Στον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώνεται καθυστέρηση της εµφάνισης των
πυρήνων οστέωσης (της κεφαλής των µηριαίων, των οστών του καρπού κλπ).
Επίσης παρατηρείται λέπτυνση του φλοιού των οστών, διεύρυνση των
συζευκτικών χόνδρων και διόγκωση των επιφύσεων.
Η πάθηση ακτινολογικά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική σε όλο το φάσµα της
στις εύφορες επιφύσεις.
Κλινικές µορφές της πάθησης.
Ανάλογα µε την κλινική µορφή της πάθησης, αυτή χαρακτηρίζεται ως:
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Εµβρυϊκή ραχίτιδα. Όταν πάσχει η µητέρα από αβιταµίνωση D, πάσχει και
το έµβρυο. Την κλινική εικόνα χαρακτηρίζει η ύπαρξη ενδοµήτριων
καταγµάτων.
Βρεφική ραχίτιδα. Ε µφανίζεται µετά τη διακοπή του θηλασµού και όταν η
διατροφή του βρέφους δεν είναι σωστή.
Εφηβική ραχίτιδα. Εκδηλώνεται στους εφήβους που έχουν κακή διατροφή και
έλλειψη βιταµίνης D.
Κοιλιακή ραχίτιδα (κοιλιοκάκη)
Χαρακτηρίζονται οι παραµορφώσεις του σκελετού που οφείλονται σε
παθήσεις του εντέρου στις οποίες µειώνεται η απορρόφηση της βιταµίνης D,
του Ca και του Ρ εξαιτίας της κακής πέψης των λιπών (δυσανεξία του εντέρου
στη γλουτένη, απόφραξη των χοληφόρων, χρόνια παγκρεατική απόφραξη,
ηπατοπάθεια κλπ).
Θεραπεία
Η θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση της βιταµίνης D και στη χειρουργική
διόρθωση τ ων παραµορφώσεων των κάτω άκρων (διορθωτικές οστεοτοµίες
µηρών και κνηµών).

Α.7. Παιδικό Σκορβούτο Infantile Scurvy
Ορισµός
Η διατροφή των βρεφών µε προκατασκευασµένες παιδικές τροφές όταν αυτά
δεν θηλάζουν, µπορεί να προκαλέσει παιδικό σκορβούτο λόγω έλλειψης της
βιταµίνης C.
Αιτιοπαθογένεια
Είναι πάθηση που οφείλεται στην έλλειψη της βιταµίνης C.
Εξαιτίας της αβιταµίνωσης C προκαλούνται τριχοειδικές αιµορραγίες και
διαταραχή της οστεοπαραγωγικής διαδικασίας. Η βιταµίνη C είναι απαραίτητη
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στη σύνθεση της θεµέλιας ουσίας των οστών (matrix) και ειδικότερα του
κολαγόνου τύπου I (Εικ. 13Α.7.1).

Εικ. 13Α.7.1. Διακρίνονται σχηµατικά τα υποπεριοστικά αιµατώµατα και οι διαταραχές της
ανάπτυξης των επιφύσεων

Κλινική εικόνα
Το βρέφος είναι ανήσυχο µε αιµορραγίες στα ούλα και αναιµικό (Εικ. 13Α.7.2).
Υπάρχει ευαισθησία και άλγος στην περιοχή των µεταφύσεων και των
επιφύσεων. Είναι δυνατό να ψηλαφηθούν υποπεριοστικά αιµατώµατα ή να
έχουµε κατάγµατα στα κάτω άκρα και διόγκωση των επιφύσεων στα µακρά
οστά.

Εικ. 13Α.7.2. Διόγκωση των επιφύσεων των στερνικών άκρων των πλευρών.
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Ακτινολογικά Ευρήµατα
Ακτινολογικά διαπιστώνονται επασβεστώσεις στα µαλακά µόρια (όπου
προυπήρξαν αιµατώµατα), καθυστέρηση εµφάνισης των πυρήνων οστέωσης
και εικόνα επιφυσιολίσθησης (Εικ. 13Α.7.3).

Εικ. 13Α.7.3. Σχηµατική παράσταση των ακτινολογικών ευρηµάτων στο Παιδικό Σκορβούτο.

Θεραπεία
Η πάθηση ιάται µε τη χορήγηση µεγάλων ποσοτήτων βιταµίνης C.

Α.8. Νόσος του Paget (Παραµορφωτική Οστεΐτιδα)

Ορισµός
Κληρονοµική νόσος που µεταφέρεται µε τον επικρατούντα γονιδιακό
χαρακτήρα. Το 15-40% των ασθενών έχουν συγγενή πρώτου βαθµού µε τη
νόσο. Η βλάβη εντοπίζεται σε συγκεκριµµένες θέσεις των γονιδίων 5q35

και

18q21-22. Πιθανολογείται ακόµη η ιογενής αιτιολογία της πάθησης (χρόνια
φλεγµονή). Ως αιτία της πάθησης αναφέρεται ακόµη η διαταραχή των τιµών
της παραθορµόνης , παθήσεις των αγγείων και του συνδετικού ιστού. Καµµία
όµως από τις παραπάνω θεωρίες δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η θεωρία της
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χρόνιας φλεγµονής διατισπώθηκε για πρώτη φορά από τον Sir James Paget
to 1876.
Αιτιοπαθογένεια
Είναι η δεύτερη σε συχνότητα µεταβολική οστική νόσος µετά την
οστεοπόρωση. Χαρακτηρίζεται σαν νόσος

των οστεοκλαστών. Έχουµε

υπέρµετρη αύξηση του ρυθµού οστικής εναλλαγής σε ένα ή περισσότερα
οστά,παραγωγή νέου οστού µειωµένης µηχανικής αντοχής µε συνέπεια της
παραµορφώσεις των οστών και τα συχνά κατάγµατα (εικ. 13Α.8.1).

Εικ. 13Α.8.1. Διακρίνεται ένας φυσιολογικός οστεοκλάστης (Α), ο οστεοκλάστης στη Νόσο του
Paget

(Β)

και το περιεχόµενο τ ου παθολογικού οστεοκλάστη

(C).

Ο πυρήνας του

παθολογικού οστεοκλάστη περιέχει πυρηνοκαψίδια και κυτταροπλασµατικά έγκλειστα.

Συχνότητα
Η συχνότητα της νόσου υπολογίζεται από 3% έως 4%

σε άτοµα ηλικίας

µεγαλύτερης των 45 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών είναι
συµπτωµατική. Η γεωγραφική κατανοµή της νόσου είναι η ακόλουθη:
Μεγ.Βρετανία 7%
Ασία, Ινδία, Σκανδιναβία <0.5%
Ελλάδα 0.5%
Η πάθηση είναι συχνότερη στους άνδρες: αναλογία ανδρών γυναικών 3:2.
Κλινική Εικόνα
Μονοοστική εντόπιση
Το σύνολο ή τµήµα του οστού εµφανίζει χαρακτηριστικά
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της νόσου.
Πολυοστική εντόπιση. Οι συχνότερες εντοπίσεις είναι είναι οι ακόλουθες:
•

Πύελος

•

Μηριαίο οστό

•

Κρανίο

•

Σπονδυλική στήλη

•

Κνήµη

Ασυνήθεις εντοπίσεις:
•

Άνω άκρα

•

Κλείδα

Τα κλινικά συµπτώµατα της νοσου είναι το τοπικό άλγος αντίστοιχα προς τις
εστίες της νόσου. Το άλγος οφείλεται στην πίεση των αισθητικών ινών του
περιόστεου και στην πρόκληση µικροδοκιδικών καταγµάτων. Με την
επισκόπιση διαπιστώνεται η παραµόρφωση του άξονα των οστών καθώς και
η διόγκωση του προκαλείται τοπικά στα οστά (Εικ. 13Α.8.2).

Εικ. 13Α.8.2. Παραµόρφωση του άξονα του αντιβραχίου και των κνηµών στους ασθενείς µε τη
Νόσο του Paget.

Ακτινολογικά Ευρήµατα
Τα ακτινολογικά ευρήµατα χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: της
πρωΐµης φασης και της χρόνιας.
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Στη πρώϊµη φάση παρατηρούνται Φλογοειδείς λυτικές εστίες (blade of grass
shaped lytic wedge Εικ. 13Α.8.3).

Εικ. 13Α.8.3. Οι οστικές βλάβες όπως φαίνονται στη πρωΐµη φάση της Νόσου του Paget.

Στη χρόνια φάση της πάθησης παρατηρούνται βλάβες αντίστοιχες της
πρώιµης καθώς και συνδυασµός λυτικών και πυκνωτικών εστιών (Εικ.
13Α.8.4, 13Α.8.5, 13Α.8.6).

Εικ.13Α.8.4.

Οστεοπυκνωτικές

και

οστεολυτικές

εξεργασίες της κνήµης στη χρόνια φάση της νόσου
Paget.
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Εικ.13Α.8.5. Ακτινολογική εικόνα
της πυέλου και των ισχίων στη
νόσο Paget.

Εικ.13Α.8.6.

Εικόνα

βαµβακοειδούς
στη

χρόνια

κρανίου
φάση

της

νόσου του Paget.

Το σπινθηρογράφηµα των οστών είναι χρήσιµο για την εντοπισή νέων εστιών
της νόσου ,την πρώιµη διάγνωση της πάθησης εστιών της νόσου και δύναται
να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της
θεραπείας.

Εργαστηριακά ευρήµατα
Απαιτείται συχνή παρακολούθηση των δεικτών της οστική εναλλαγής.
1.Δείκτες οστικής απορρόφησης ↑↑↑
(NTX, CTX, collagen cross-links, DPD)
2.Δείκτες οστικής παραγωγής

↑↑↑

(ΑLP, BS-ALP, P1NP)
Παραδόξως, τα επίπεδα της OC του ορού είναι κατά κανόνα κ.φ.
Εξαιρετικά αυξηµένες τιµές ALP ορού(>10 φορές) σχετίζονται µε εντόπιση της
νόσου στο κρανίο. Προσοχή στις τιµές ALP που δίνει το εργαστήριο στη
µονοοστική εντόπιση (κοντά στα ανώτερα φυσιολογικά όρια).
Τα παραπάνω εργαστηρικά ευρήµατα είναι χρήσιµα για τη παρακολούθηση
της παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας.
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Θεραπεία
Ενδείξεις θεραπευτικής αντιµετώπισης της νόσου αποτελούν οι: Το Οστικό
άλγος, η Εµφάνιση επιπλοκών και η Προεγχειρητική διόρθωση του bone
turnover Η χορήγηση καλσιτονίνης υποδορίως αποτελεί τη θεραπεία εκλογής
της πάθησης. Η Παρεντερική χορήγηση είναι δραστικότερη της ενδορρινικής.
Απαιτούµενη δόση :100 IU sc ή im/24ωρο για 6 µήνες. Κατόπιν 50-100ΙU
κάθε 48 ώρες ή 3 φορές
Επιπλοκές
Η συχνότερη επιπλοκή είναι τα παθολογικά κατάγµατα της νόσου.
Απαιτείται διαφορική διάγνωση από παθολογικά κατάγµατα σε έδαφος
εξαλλαγής. Επιπλοκές εµφανίζονται και στη καρδιακή λειτουργία λόγω της
αυξηµένης

φλεβικής επαναφοράς που οφείλεται στη αγγειοβρίθεια που

παρατηρείται στη πάθηση (καρδιακή ανεπάρκεια υψηλής παροχής).
Η κακοήθης εξαλλαγή στη περιοχή της βλάβης (ποσοστό εξαλλαγής 1%) είναι
η σοβαρότερη επιπλοκή (οι τύποι των κακοήθων όγκων που προκύπτουν
είναι: Οστεοσάρκωµα 60%, ινοσάρκωµα, δικτυοσάρκωµα).

Α.9. Βλεννοπολυσακχαριδώσεις (Mucopolysacharidoses)
Ορισµός
Οι βλεννοπολυσακχαριδώσεις είναι µεταβολικές παθήσεις εξ εναποθέσεως,
µαζί µε την οµοκυστινουρία, την αλκαπτονουρία, τη συγγενή υπερουριχαιµία
(σύνδροµο Lesch-Nyhan) και τη νόσο του Gaucher.
Αιτιοπαθογένεια
Πρόκειται για τη συγγενή ανεπάρκεια στην παραγωγή λυσοσωµικών ενζύµων
υπεύθυνων

για

την

γλυκοζαµινογλυκάνες

αποδόµηση
είναι

των

γλυκοζαµινογλυκανών.

πολυσακχαρίτες

αποτελούµενοι

Οι
από

επανειληµµένα µόρια δισακχαριτών (συνήθως >20 µόρια στην αλυσίδα).
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Συνδέονται ως πλάγιες άλυσοι σε ένα πρωτεϊνικό πυρήνα, σχηµατίζοντας τις
πρωτεογλυκάνες, που είναι βασικό συστατικό του συνδετικού ιστού των
οστών, χόνδρων, µεσαρθρίων δίσκων και ορογόνων θυλάκων. Οι πλέον
γνωστές γλυκοζαµινογλυκάνες (GAG’S) είναι η θειϊκή χονδροϊτίνη, η θειϊκή
κερατάνη, η θειϊκή δερµατάνη, η θειϊκή ηπαρίνη κλπ., ενώ η συχνότερη
βλεννοπολυσακχαρίδωση είναι το σύνδροµο Morquio.

Α.9.1. Σύνδροµο MORQUIO
Ορισµός
Διαταραχή στη παραγωγή των βλενοπολυσακχαριτών που οφείλεται στην
ανεπάρκεια ενζύµων που είναι απαραίτητα για το σχηµατισµό τους.
Αιτιοπαθογένεια
Το σύνδροµο κληρονοµείται µε τον αυτοσωµατικό υπολειπόµενο χαρακτήρα
και διαιρείται σε δύο τύπους µε βάση την κλινική εικόνα και το ενζυµικό
έλλειµµα,
Ταξινόµηση
α) Τύπος Α. Ανεπάρκεια της Νακετυλογαλα- κτοζαµίνης-σουλφατάσης (βαριά
µορφή). β) Τύπος Β . Ανεπάρκεια β -γαλακτοσιδάσης στους ινοβλάστες του
δέρµατος και τα λευκοκύτταρα (ήπια µορφή).
Αποτελέσµατα της ενζυµικής ανεπάρκειας είναι η συνάθροιση θειϊκής
κερατάνης στο συνδετικό ιστό καθώς και η αύξησή της στα ούρα, πράγµα που
θέτει τη διάγνωση.
Κλινική εικόνα
Οι ασθενείς µε σύνδροµο Morquio έχουν πολύ κοντό ανάστηµα (ιδιαίτερα
βραχύς κορµός από την ηλικία των 2-3 ετών). Το πρόσωπό τους είναι µεγάλο
και τα δόντια αραιά και αποχρωµατισµένα. Η νοητική κατάσταση των
ασθενών είναι φυσιολογική.
Οι αρθρώσεις είναι γενικά χαλαρές και συχνά υπάρχουν ατλαντοαξονική
αστάθεια, παλαµιαίο υπεξάρθρηµα καρπού και άλλες συνδεσµικές αστάθειες.
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Σε ηλικηωµένους ασθενείς

καταστρέφονται οι κατ’ ισχίον αρθρώσεις που

καταλήγουν σε υπεξάρθρηµα ή και πλήρες εξάρθρηµα. Ο θώρακας είναι
τροποπειοειδής,

οι

πλευρές

πλατιές,

τα

βλαισά

γόνατα

και

η

βλαισοπλατυποδία είναι επίσης συνοδές κλινικές εκδηλώσεις.
Διαφορική διάγνωση
Υπάρχουν τέσσερα σύνδροµα που οφείλονται στη διαταραχή σχηµατισµού
των βλεννοπολυσακχαριτών. Στο πίνακα (Εικ. 13Α.9.1.1) που ακολουθεί
περιγράφονται οι διαφορές που αφορούν την αιτιοπαθογένεια, τη κλινική
εικόνα και τη ν πρόγνωση στο Σύνδροµο

Morquio,

Σύνδροµο Hurler,

Σύνδροµο San Fillipo και Σύνδροµο Hunter.

Εικ. 13Α.9.1.1. Διαφορές µεταξύ βλεννοπολυσακχαριδώσεων.

Ακτινολογική εικόνα
Οι ασθενείς εµφανίζουν πλατυσπονδυλία, κύφωση στη θωρακοοσφυική µοίρα
της σπονδυλικής στήλης και αποπλάτυνση τα ων πλευρών. Τα γόνατα είναι
βλαισά

(Εικ.

13Α.9.1.2)

τα

ισχία

οστεοποίησης των µηριαίων καφαλών.
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ραιβά

και

υπάρχουν

διαταραχές

Εικ. 13Α.9.1.2. Βλαισά γόνατα σε ασθενή µε τη Νόσο του Morguio.

Θεραπεία
Για την αποκατάση της συµπτωµατολογίας της σπονδυλικής στήλης
απαιτείται

αποσυµπίεση της ΣΣ στη περιοχή των στενώσεων. Η

παραµόρφωση του άξονα των µακρών οστών γίνεται µε αντίστοιχες
οστεοτοµίες. Ασθενείς µε κοντό ανάστηµα (µικρότερο των 150 cm) µπορούν
να αυξήσουν το ύψος τους µε τη µέθοδο της διατατικής οστεογένεσης.

Α.10. Οστεοµαλακία – Οστεοµαλάκυνση (Osteomalacia)
Ορισµός
Η οστεοµαλακία είναι νόσος που αφορά τους ενήλικες και οφείλεται στην
έλλειψη βιταµίνης D στο 75% των περιπτώσεων.
Υπάρχουν και συγγενείς µορφές της νόσου που δεν έχουν σχέση µε την
ελλειπή λήψη της βιταµίνης D.
Αιτιοπαθογένεια
Ενήλικα

άτοµα

που

κάνουν

χρόνια

χρήση

αντιόξινων

(ελκοπαθείς),

λαµβάνουν βαρβιτουρικά φάρµακα (αντιεπιληπτική αγωγή), ακολουθούν ε 	
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ντατικές

δίαιτες

αδυνατίσµατος,

πάσχουν

από

εντεροπάθειες,

χολοκυστοπάθειες, παθήσεις του ήπατος ή έχουν υποστεί εκτεταµένη
γαστρεκτοµή, είναι υποψήφιοι ασθενείς της πάθησης αυτής.
Κλινική εικόνα
Κλινικά εκδηλώνεται µε παθολογικά κατάγµατα της πυέλου (ηβικών), του
ισχίου (µηριαίου αυχένα) και των µεταταρσίων (εικόνα 1). Οι ασθενείς
παραπονούνται επίσης για οστικά άλγη στο θώρακα και στα ισχία κατά τη
βάδιση.
Εργαστηριακά ευρήµατα
Διαπιστώνεται αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και µείωση του Ca στο
αίµα. Η τιµή του Ρ στο αίµα µπορεί να είναι φυσιολογική (συγγενής οστεοµαλακία), χαµηλή (σύνδροµο Fanconi) ή υψηλή όταν έχουµε µεγάλες απώλειες
Ca από τα ούρα σε παθήσεις των νεφρών.
Ακτινολογικά Ευρήµατα
Ακτινολογικά ευρήµατα είναι οι εγκάρσιες στον άξονα του οστού οστικές
γραµµές (γραµµές Looser-Mikman) και η διάχυτος οστική αραίωση (Εικ.
13Α.10.1).

Εικ. 13Α.10.1. Παθολογικά κατάγµατα ηβοΐσχιακών κλάδων και αυχένα δεξιού ισχίου.

Θεραπεία
Χορηγείται βιταµίνη D. Στις υποφωσφαταιµικές µορφές οστεοµαλακίας
χορηγείται και Ρ.
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Α.11. Οστεοποικίλωση (Osteopikilosis)
Ορισµός
Αγνωστης αιτιολογίας δηµιουργία πολλαπλών οστεοπυκνωτικών εστίων στα
οστα. Ιστολογικά το οστούν δεν διαφέρει σε σύσταση και δοµή από το
φυσιολογικό οστούν εκτός από το γεγονός ότι τα οστικά πετάλια είναι πιο
πυκνά στα σηµεία της βλάβης.
Κλινική Εικόνα
Η συγκεκριµµένη ακτινολογική εικόνα είναι ασυµπτωµατική και αποτελεί
τυχαίο ακτινολογικό εύρηµα.
Προγνωση
Η πρόγνωση της πάθησης είναι καλή και πρέπει να ενηµερώνονται οι γονείς
για την καλοήθεια της οστικής αυτής ιδιαιτερότητας.

Α.12. Χονδρασβέστωση (Chondrocalcinosis or Pseudo-gout)
Ορισµός
Καλείται η επασβέστωση των µαλακών της άρθρωσης που προκαλείται από
κρυστάλλους του πυροφωσφορικού ασβεστίου.
Κλινική Εικόνα
Η πάθηση εµφανίζει περιοδικές κρίσεις και οξείες προσβολές των αρθρώσεων
και προσοµοιάζει µε την ουρική αρθρίτιδα.
Διάγνωση. Η διάγνωση της πάθησης γίνεται µε την εξέταση του αρθρικού
υγρού και ανεύρεση σ’ αυτό κρυστάλλων πυροφωσφορικου νατρίου, ενώ το
ουρικό οξύ κειµένεται σε φυσιολογικά όρια.
Ακτινολογική

εικόνα.

Η

ακτινολογική

εικόνα

χαρακτηρίζεται

από

ασβεστώσεις που εντοπίζονται στον ινώδη αλλά και αρθρικό χόνδρο. Η τι τάνωση των µηνίσκων του γόνατος είναι µια συνήθης εντόπιση.
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Θεραπεία. Η πάθηση εξελίσσεται χρονίως και δεν επηρεάζεται από την
κολχικίνη. Στις φάσεις έξαρσης της νόσου τα αντιφλεγµονώδη φάρµακα
αποτελούν σταθερή ένδειξη της θεραπείας.

Α.13. Ατελής Οστεογένεση
Osteogenesis Imperfecta
Εισαγωγή: Η ατελής οστεογένεση είναι µία γενετική διαταραχή του
συνδετικού ιστού, η οποία χαρακτηρίζεται από ευθραυστότητα των οστών και
συχνά παθολογικά κατάγµατα των µακρών οστών (Εικ. 13Α.13.1).

Εικ. 13Α.13.1. Ασθενής

µε παραµορφώσεις των άκρων εξαιτίας των πολλαπλών

καταγµάτων.

Το

εύρος

των

εκδηλώσεων

είναι

µεγάλο

από

την

γενικευµένη

υπερελαστικότητα των αρθρώσεων µέχρι το θανατηφόρο τύπο II µε τα
ενδοµήτρια κατάγµατα. Σήµερα είναι γνωστό ότι τουλάχιστον στο 90% των
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περιπτώσεων υπάρχει µία γενετικά αναγνωρισµένη ποσοτική ή/και ποιοτική
διαταραχή στο σχηµατισµό του κολλαγόνου τύπου Ι, που είναι το βασικό
δοµικό στοιχείο των οστών και του συνδετικού ιστού που απαντάται στα οστά.
Αιτιολογία και Παθογένεια: Το κολλαγόνο είναι η βασική δοµική πρωτεΐνη
του συνδετικού ιστού, των οστών ,του δέρµατος και των σπλάγχνων. Ο τύπος
I του κολλαγόνου είναι αυτός που υπάρχει στα οστά, τους συνδέσµους και
τους τένοντες. Αποτελείται από τρεις αλύσους (δύο α1 και µία α2), οι οποίες
προέρχονται από την προσθήκη ενός µορίου γλυκίνης σε κάθε τρίτη θέση των
αντίστοιχων

αλύσεων

του

προκολλαγόνου.

Οι

δύο

αλυσίδες

του

προκολλαγόνου κωδικοποιούνται από δύο διαφορετικά γονίδια, το COL1A1
και

το

COL1A2.

Το

πρώτο

εντοπίζεται

στο

µακρύ

σκέλος

του

χρωµατοσώµατος 17 και το δεύτερο στο αντίστοιχο του χρωµατοσώµατος 7.
Οι βλάβες στα δύο γονίδια µπορεί να είναι είτε ποσοτικές (σχηµατισµός
µικρότερου

ποσού

αλύσων

στα

ετερόζυγα

άτοµα),

είτε

ποιοτικές

(σχηµατισµός αλύσεων µε τροποποιηµένη αλληλουχία αµινοξέων και
συνεπώς µη λειτουργικών αλύσεων). Η ύπαρξη κολλαγόνου µη φυσιολογικής
µοριακής δοµής δεν επιτρέπει το σχηµατισµό φυσιολογικού οστίτη ιστού µε
τις ανάλογες µηχανικές ιδιότητες
Ταξινόµηση και κληρονοµικότητα: Η ταξινόµηση της ατελούς οστεογένεσης
έχει αποδειχθεί δύσκολη, λόγω της ποικιλότητας της φύσης, της έναρξης και
των

κλινικών

εκδηλώσεων

της

πάθησης.

Τα

διαφορετικά

είδη

κληρονοµικότητας, ο µεγάλος αριθµός αυτόµατων µεταλλάξεων και η ποικιλία
της βαρύτητας των συµπτωµάτων έχει κάνει ακόµη πιο δύσκολη την
προσπάθεια ταξινόµησης. Η πιο αποδεκτή ταξινόµηση είναι αυτή του Sillence,
ο οποίος διακρίνει 4 τύπους. Ο τύπος I και IV µεταβιβάζονται µε τον
επικρατούντα αυτοσωµατικό τύπο, ενώ οι τύποι II και III µε τον αυτοσωµατικό
υπολειπόµενο. Λιγότερο γνωστή και χρησιµοποιούµενη είναι η ταξινόµηση
του Shapiro, ο οποίος επίσης διακρίνει 4 τύπους λαµβάνοντας υπ’ όψιν το
χρονικό σηµείο στο οποίο ξεκίνησαν τα παθολογικά κατάγµατα (ενδοµητρίως
µε ή χωρίς παραµορφώσεις στο θώρακα, πριν τη βάδιση, µετά τη βάδιση). Η
ταξινόµησή του έχει και προγνωστική αξία.
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Επίπτωση: Η ακριβής επίπτωση των διαφόρων τύπων της ατελούς
οστεογένεσης είναι δύσκολο να καθορισθεί. Το µόνο σίγουρο είναι ότι ο τύπος
I είναι ο πιο συχνός, ενώ οι τύποι II και III είναι λιγότερο συχνοί.
Παθολογική ανατοµική: Η κυρίαρχη βλάβη στην ατελή οστεογένεση είναι η
µείωση του ποσού του φυσιολογικού κολλαγόνου τύπου I στα οστά και η
αντικατάστασή

του

από

τροποποιηµένο

κολλαγόνο

µε

µειωµένη

λειτουργικότητα. Και οι δύο τύποι οστεογένεσης επηρεάζονται. Υπάρχει
µείωση της διάµεσης θεµέλιας ουσίας, ενώ δευτεροπαθώς επηρεάζεται και η
επασβέστωση.
Κλινική εικόνα: Οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλλουν ανάλογα µε τον τύπο της
πάθησης. Ο τύπος II είναι ο πιο σοβαρός µε πολλαπλά ενδοµήτρια κατάγµατα
και είναι συνήθως θανατηφόρος, λόγω ενδοκρανιακής αιµορραγίας ή
αναπνευστικής ανεπάρκειας. Στους υπόλοιπους τρεις τύπους το κυρίαρχο
κλινικό εύρηµα είναι η ευθραυστότητα των οστών (Εικ. 13Α.13.2).

Eικ.13A.13.2. Πολλαπλά κατάγµατα κνήµης
και µηριαίου.

Όσο πιο νωρίς ξεκινήσουν τα παθολογικά κατάγµατα, τόσο πιο σοβαρή είναι
η πάθηση . Τα κ άτω άκρα προσβάλλονται πιο συχνά και µάλιστα το µηριαίο
υφίσταται πιο συχνά κάταγµα από την κνήµη. Τα κατάγµατα πωρώνονται
συνήθως φυσιολογικά. Ο συνδυασµός των επανειληµµένων καταγµάτων και
της διάχυτης οστεοπενίας οδηγεί σε προοδευτική παραµόρφωση και
δυσκαµψία των αρθρώσεων. Οι µικροτραυµατισµοί του συζευκτικού χόνδρου
	
  

36	
  

έχουν σαν αποτέλεσµα την αναστολή της αύξησης των µακρών οστών. Ο
αριθµός των καταγµάτων ελαττώνεται µε την σκελετική ωρίµανση για να
αυξηθεί και πάλι µετά την εµµηνόπαυση στις πάσχουσες γ υναίκες. Η
σπονδυλική στήλη προσβάλλεται στο 20-40% των ασθενών και µπορεί να
παρατηρηθεί σκολίωση µε ή χωρίς κύφωση, συνήθως στη θωρακική µοίρα
(Εικ. 13Α.13.3).

Εικ13Α.13.3. Παραµορφώσεις των µηριαίων και της
σπονδυλικής στήλης σε ασθενή µε ατελή οστεογένεση.
	
  

Στην ακτινολογική εξέταση της αυχενικής µοίρα της σπονδυλικής στήλης είναι
δυνατόν να παρατηρηθεί πλατυβασία (αύξηση των ορίων της βάσης του
κρανίου) που µπορεί να οδηγήσει σε συµπίεση του στελέχους και να
εκδηλωθεί µε κεφαλαλγίες, αταξία, δυσλειτουργία των κρανιακών νεύρων,
κώφωση

και παραπάρεση. Υπάρχει γενικευµένη υπερελαστικότητα των

αρθρώσεων που µπορεί να προκαλέσει καθέξιν

εξαρθρήµατα διαφόρων

αρθρώσεων. Οι µύες είναι υποτονικοί. Το δέρµα είναι λεπτό και ευπαθές.
Άλλα χαρακτηριστικά της πάθησης είναι η ατελής οδοντογένεση, το µπλε
χρώµα των σκληρών χιτώνων των οφθαλµών και οι εκσεσηµασµένοι ιδρώτες
λόγω δυσανεξίας στη ζέστη.
Ακτινολογικά ευρήµατα: Η ακτινολογική εικόνα των µακρών οστών είναι
ανάλογη της βαρύτητας της πάθησης. Στις σοβαρές µορφές της νόσου τα
µακρά οστά είναι κοντά και πλατιά µε λεπτό φλοιό. Η διάφυση είναι τόσο
πλατιά όσο και η µετάφυση, ενώ κοντά στους συζευκτικούς χόνδρους υπάρχει
χαρακτηριστική επασβέστωση τύπου «popcorn». Το κρανίο έχει σχήµα
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µανιταριού µε λεπτό θόλο (wormian bones). Στις πιο ήπιες περιπτώσεις η
ακτινολογική εικόνα είναι αυτή της οστεοπόρωσης µε λεπτές οστικές δοκίδες
και λεπτό φλοιό. Είναι δυνατόν να απεικονίζονται κατάγµατα σε διαφορετικά
στάδια πώρωσης, ενώ συνήθης είναι και η πλαστική παραµόρφωση των
µακρών οστών, λόγω µικροκαταγµάτων, καταγµάτων από καταπόνηση και
πώρωσης των καταγµάτων σε πληµµελή θέση.
Διαφορική διάγνωση: Στα νεογέννητα και τα βρέφη οι σοβαρές µορφές της
νόσου θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθούν από άλλες συγγενείς ανωµαλίες,
όπως τη συγγενή υποφωσφαταιµία και την αχονδροπλασία. Σε µεγαλύτερα
παιδιά η διαφορική διάγνωση θα γίνει από παθήσεις όπως ο καµπτοµελικός
νανισµός, η κυστίνωση, η πυκνοδυσόστωση και η ιδιοπαθής νεανική
οστεοπόρωση. Ιδιαίτερη σηµασία έχει να αποκλείσει ο κλ ινικός γιατρός το
σύνδροµο κακοποιηµένου παιδιού, όταν προσέρχεται για εξέταση ένα παιδί
µε κάταγµα που δεν προήλθε από τραυµατισµό.
Θεραπεία: Δεν υπάρχει θεραπεία της υποκείµενης βλάβης. Στόχος της
θεραπευτικής προσέγγισης είναι
φαρµακευτικά

µέσα

και

να

να προαχθεί η αντοχή των οστών µε
αντιµετωπιστούν

τα

κατάγµατα

και

οι

παραµορφώσεις των οστών. Τα τελευταία χρόνια η χρήση των διφωσφονικών
(παµιδρονάτη) έχει δώσει ελπιδοφόρα µηνύµατα. Η συγκεκριµένη ουσία
καταστέλλει την αυξηµένη οστεοκλαστική δραστηριότητα στους ασθενείς µε
ατελή οστεογένεση και συνεπώς καταστέλλει την οστική απορρόφηση.
Χορηγείται ενδοφλεβίως για 20 ηµέρες κάθε 4-6 µήνες και τα πρώιµα
αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά.
Σκοπός της ορθοπαιδικής παρέµβασης είναι να παρεµποδίσει την εµφάνιση
παραµορφώσεων και την αναπηρία, που δηµιουργούν τα κατάγµατα, και να
διορθώσει τις παραµορφώσεις, αποσκοπώντας σε ένα ικανοποιητικό
λειτουργικό αποτέλεσµα.
Όσον αφορά την αντιµετώπιση των καταγµάτων των µακρών οστών, αυτή
καθορίζεται από το είδος του κατάγµατος και την ηλικία του ασθενή και θα
πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν ότι τα κατάγµατα αυτά πωρώνονται σχετικά
εύκολα, συχνά είναι επαναλαµβανόµενα, ενώ η παρατεταµένη ακινητοποίηση
επιβαρύνει την ήδη εγκαταστηµένη οστεοπενία. Γι’ αυτούς τους λόγους η
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ακινητοποίηση θα πρέπει να είναι η µικρότερη δυνατή, ενώ σε µεγαλύτερα
παιδιά και εφήβους η χειρουργική αντιµετώπιση των καταγµάτων µε
ενδοµυελική ήλωση είναι η καλύτερη λύση, όπου αυτή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί.
Οι παραµορφώσεις των οστών, ιδιαίτερα στα κάτω άκρα, είναι επίσης
αναγκαίο να αντιµετωπίζονται, τόσο για να αποφεύγονται νέα κατάγµατα, όσο
και για να γίνει εφικτή η βάδιση (Εικ. 13Α.13.4, Εικ. 13Α.13.5).

Εικ.13Α.13.4. Σχηµατική απεικόνιση της
οστεοτοµίας
Sofield: διόρθωση των
παραµορφώσεων µε πολλές οστεοτοµίες
του παραµορφοµένου οστού.

Έχουν αναφερθεί διάφοροι τρόποι αντιµετώπισης των παραµορφώσεων,
όπως η κλειστή οστεοκλασία µε ή χωρίς ήλωση, η ανοικτή οστεοτοµία µε
ενδοµυελική ήλωση (τεχνική Sofield, εικόνα 4), η χρήση τηλεσκοπικών ήλων
και η οστεοτοµία και συγκράτηση των οστών µε χρήση κυκλικού πλαισιού
τύπου Ilizarov.

Εικ.13Α13.5. Διορθωτική οστεοτοµία και συγκράτηση αυτής µε
τηλεσκοπικό ήλο.
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Β. Μαιευτικές Κακώσεις

Β.1. Μαιευτική Παράλυση του Βραχιονίου Πλέγµατος
(Obstetric Brachial Plexopathy, Erb's Palcy, Klumpke's Palcy)

Ορισµός
Ονοµάζεται η βλάβη του βραχιονίου πλέγατος που προκαλείται από τη
διάταση – έλξη των ριζών Α1-Θ1 κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Συχνότητα
Η συχνότητα της µαιευτικής παράλυσης είναι 1 ασθενής σε 3000 γεννήσεις
ζώντων. Η διαφορά στη συχνότητα µπορεί να εξαρτάται απο τον τύπο της
µαιευτικής αντιµετώπισης και το βάρος γέννησης των νεογνών. Ο µηχανισµός
της κάκωσης είναι η διάταση-έλξη του βραχιονίου πλέγµατος.
Αιτιοπαθογένεια
Οι περιγεννητικοί παράγοντες περιλαµβάνουν µεγάλα νεογνά, παρατεταµένο
τοκετό καθώς και εργώδη τοκετό µε χρήση κενού ή λαβίδων. Η µηχανική
δυστοκία του ώµου σε κεφαλική προβολή και η δύσκολη εξαγωγή του χεριού
και

της κεφαλής σε ισχιακή προβολή αποτελούν επίσης παράγοντες

κινδύνου.
Η βλάβη αφορά όλες τις ρίζες του βραχιονίου πλέγµατος (Α5-Θ1) . Η
συχνότερη προσβολή όµως είναι των ριζών Α5-Α6 ή Α5-Α7 και σπανιότερα
όλο το βραχιόνιο πλέγµα (Α5-Θ1).
Ταξινόµηση
Η βλάβη αφορά όλες τις ρίζες του βραχιονίου πλέγµατος (Α5- Θ1) . Η
συχνότερη όµως προσβολή είναι των ριζών Α5-Α6 ή Α5-Α7 και σπανιότερα
όλο το βραχιόνιο πλέγµα (Α5-Θ1).
Οι

κακώσεις

του

βραχιονίου

πλέγµατος

ανάλογα

παθολογοανατοµική βλάβη των νεύρων ταξινοµούνται ως:
1. Nευροαπραξία
2. Aξονότµηση
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µε

την

την

3. Nευρότµηση
Παράλυση τύπου Erb (Παράλυση Ανωτέρου Τύπου )
Προκαλείται από κάκωση των ριζών Α5 και Α6 η οποία είναι αποτέλεσµα της
εκσεσηµασµένης στροφής και µετάθεσης της κεφαλής προς την αντίθετη
πλευρά της βλάβης κατά τη διάρκεια του τοκετού
Εξαιτίας της βλάβης της Α5 ρίζας έχουµε :
•

Αδυναµία του δελτοειδούς µυός και ελάσσονος στρογγύλου

(Μασχαλιαίο νεύρο) - προσαγωγή του ώµου,πάρεση του υπερπλατίου
νεύρου- µυϊκή αδυναµία του υπερακανθίου και υπακανθίου µυός - αδυναµία
έξω στροφής του ώµου,πάρεση του µυοδερµατικού νεύρου
•

Μυϊκή αδυναµία του δικεφάλου βραχιονίου περιορισµός της κάψης του
αγκώνα και υπτιασµού του αντιβραχίου

Εξαιτίας της βλάβης της Α6 ρίζας έχουµε :
Πάρεση του κερκιδικού Νεύρου και µυική αδυναµία του βραχιονοκερκιδικού
µυός που προκαλεί περιορισµό του υπτιασµού του αντιβραχίου.
Εξαιτίας της βλάβης της Α7 ρίζας έχουµε :
Η βλάβη της Α 7 ρίζας προκαλεί αδυναµία έκτασης του καρπού και των
δακτύλων.
Πρόγνωση
Η κατηγορία αυτή των ασθενών έχει καλή πρόγνωση . Αναφέρεται στη
βιβλιογραφία αποκατάσταση στο 90% των ασθενών.

Παράλυση κατωτέρου Τύπου (Klumpke's Palsy)
Είναι η σοβαρότερη προσβολή µε υποτονία του άνω άκρου που συχνά
συνοδευεται από

σύνδροµο Horner. Η αληθής παράλυση Klumpke

που

αφορά αµιγώς τις ρίζες Α8 -Θ1 είναι εξαιρετικά σπάνια. Η βλάβη του µέσου
και ωλενίου νεύρου προκαλεί παράλυση

των µικρών µυών του χεριού

(ελµινθοειδείς, ραχιαίοι µεσόστεοι, παλαµιαίοι µεσόστεοι) και παράλυση των
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µυών του θέναρος και οπισθέναρος. Σε συνδυασµό µε την αδυναµία των
εκτεινόντων µυών του καρπού δίνουν χαρακτηρηστική κλινική εικόνα στο χέρι
(κάµψη της πηχεοκαρπικής, π ρηνισµός του αντιβραχίου, έκταση

των

µετακαρπιοφαλλαγγικών αρθρώσεων και κάµψη των φ/φαλλαγγικών) που
χαρακτηρίζεται από έκπτωση της λειτουργικότητας του “claw hand”.
Διάγνωση
Η κλινική εικόνα και το ιστορικό του τοκετού θέτουν τη διάγνωση.
Διαγνωστικά έχουν χρησιµοποιηθεί απεικονιστικές µέθοδοι και εξετάσεις
όπως µυελογραφία, συνδυασµός µυελογραφίας και αξονικής τοµογραφίας και
µαγνητική τοµογραφία.
Θεραπεία
Η αρχική αντιµετώπιση τον πρώτο µήνα της ζωής είναι κατά κανόνα
συντηρητική. Το προσβεβληµένο άνω άκρο ακινητοποιείται στο θωρακικό
τοίχωµα για τις πρώτες βδοµάδες. Εφαρµόζεται πρώιµη κινητοποίηση του
ώµου από την 7-10 µέρα της ζωής ακολουθούµενο από ένα πρόγραµµα
φυσικοθεραπείας. Η µικροχειρουργική αποκατάσταση της νευρικής
βλάβης ενδείκνυται από την ηλικία των 3 µηνών και αποτελεί µέχρι
σήµερα πεδίο αντιπαράθεσης. Η απώτερη χειρουργική-ορθοπαιδική
αποκατάσταση µε επεµβάσεις στα µαλακά µόρια και οστά δεν ενδείκνυνται
στη νεογνική ηλικία. Έχουν ένδειξη τενοντοµεταθέσεις και οστεοτοµίες του
βραχιονίου και των οστών του αντιβραχίου στη πρώΐµη παιδική ηλικία
ανάλογα µε τις π αραµορφώσεις που προκαλούνται (περιορισµός έξω
στροφής του ώµου, αδυναµία απαγωγής του ώµου, αδυναµία έκτασης του
αγκώνα, µόνιµος πρηνισµός του αντιβραχίου και αδυναµία έκτασης της
πηχεοκαρπικής άρθρωσης).
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Β.2. Μαιευτικά Κατάγµατα
Birth Injuries

Τα µαιευτικά κατάγµατα αποτελούν υποσύνολο των µαιευτικών κακώσεων.
Περιλαµβάνουν τα κατάγµατα που συµβαίνουν κατά τον τοκετό και
εµφανίζονται αµέσως µετά την γέννα ή επειδή διαλάθουν συχνά της
προσοχής του µαιευτήρα,των γονέων αλλά και του παιδιάτρου που
πρωτοεξετάζει το νεογνό στις πρώτες ηµέρες της ζωής του. Έχουν
περιγραφεί κατάγµατα κλείδας, επιφυσιολύσεις άνω και κάτω επίφυσης
βραχιονίου, επιφυσιολύσεις εγγύς και άπω επίφυσης µηριαίου, κατάγµατα
διάφυσης

µηριαίου, υποτροχαντήρια

κατάγµατα,συµπιεστικά

κατάγµατα

κρανίου. Τα κατάγµατα της κλείδας είναι τα πιο συχνά µε συχνότητα 2-3‰ επί
ζώντων νεογνών. Ως προδιαθεσικοί παράγοντες έχουν αναφερθεί ο διαβήτης
κατά την εγκυµοσύνη, η παχυσαρκία της εγκύου, η αύξηση του βάρους κατά
την κύηση πάνω από 15Kg, η ηλικία της µητέρας πάνω από τα 29 έτη, ο
προηγούµενος τοκετός υπέρβαρου παιδιού, παράγοντες που προδιαθέτουν
για µακροσωµία(βάρος µεγαλύτερο των 4Kg και ύψος άνω των 52
εκατοστών), η αρθρογρύπωση, η ατελής οστεογένεση, ο πρόωρος τοκετός, η
χρήση εµβρυουλκού ή σικύος, η δυστοκία ώµων, οι βίαιοι γυναικολογικοί
χειρισµοί και η εµπειρία του µαιευτήρα αν και έχουν αναφερθεί µαιευτικά
κατάγµατα µετά από καισαρική τοµή και µη εργώδη φυσιολογικό τοκετό.
Συµπιεστικά Κατάγµατα Κρανίου
Ανέρχονται σε 0.019% επί ζώντων νεογνών. Ως κυριότεροι προδιαθεσικοί
παράγοντες αναφέρονται η χρήση εµβρυουλκού, η πίεση του κρανίου από τα
χέρια του µαιευτήρα και η συµπίεση αυτού στο ιερό οστούν ή την ηβική
σύµφυση.
διαταραχές.

Μπορεί
Η

να

συνυπάρχει

κατ’εφαπτοµένη

κεφαλαιµάτωµα

ακτινογραφία

κρανίου

και
και

νευρολογικές
η

αξονική

τοµογραφία είναι πολύ σηµαντικές για την διάγνωση. Εάν η συµπίεση είναι
µικρότερη των 2 εκ. δεν χρειάζεται θεραπεία ενώ πάνω από 2 εκ. εκτελείται
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ανύψωση χωρίς κρανιοτοµή. Έχουν καταγραφεί ως επιπλοκές επιληψία,
ψυχοκινητική βραδύτητα ή και στραβισµό.
Κατάγµατα Κλείδας
Είναι τα συχνότερα µαιευτικά κατάγµατα και ανέρχονται σε 2-3‰. Οι
συχνότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η µακροσωµία και η δυστοκία των
ώµων σε κεφαλική προβολή καθώς και το παρατεταµένο δεύτερο στάδιο
τοκετού και η χρήση οργάνων υποβοήθησης τοκετού αν και έχουν
παρατηρηθεί και σε φυσιολογικό µη εργώδη τοκετό. Μπορεί να

είναι

ρωγµώδη, τέλεια ή απλώς να έχουµε µία πλαστική παραµόρφωση.
Συµβαίνουν

συνήθως

στο

κεντρικό

και

περιφερικό

τριτηµόριο

και

συνδυάζονται αρκετές φορές µε βλάβη του βραχιόνιου πλέγµατος (Εικ.
13Β.2.1).

Εικ. 13Β.2.1. α). Μαιευτικό κάταγµα δεξιάς κλείδας β). Άφθονος πώρος επί µαιευτικού
κατάγµατος αριστερής κλείδας.

Κλινικά υπάρχει τοπική διόγκωση και άλγος µε αδυναµία ανύψωσης του άνω
άκρου,στροφή κεφαλής στην πλευρά του κατάγµατος, κριγµός κατά την
ψηλάφηση και ασύµµετρο αντανακλαστικό Moro, ενώ οι παθητικές κινήσεις
είναι

επώδυνες.

Η

προσθιοπίσθια

ακτινογραφία

είναι

παθογνωµική

εντοπίζοντας το κάταγµα (Εικ. 13Β.2.1). Συχνά τα κατάγµατα της κλείδας
διαλάθουν της προσοχής και ανιχνεύονται εκ των υστέρων λόγω του
δηµιουργηθέντος πώρου. Η διαφορική διάγνωση θα γίνει κυρίως από την
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βλάβη του βραχιονίου πλέγµατος στην οποία δεν έχουµε πόνο στις παθητικές
κινήσεις και την επιφυσιόλυση άνω επίφυσης βραχιονίου στην οποία ναι µεν
έχουµε πόνο στις παθητικές κινήσεις που εντοπίζεται στον ώµο αλλά και
χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα. Άλλες σπανιότερες οντότητες είναι το
συγγενές
ελαίας),

ραιβόκρανο
η

συγγενής

(βράχυνση

στερνοκλειδοµαστοειδούς,

ψευδάρθρωση

κλείδας

ψηλάφηση

(ακτινολογικά

έχουµε

στρογγυλεµένα άκρα των δύο οστικών τµηµάτων της κλείδας) και η συγγενής
απλασία της κλείδας (ακτινολογικά και κλινικά απουσία αυτής. Τα ρωγµώδη
κατάγµατα και η πλαστική παραµόρφωση δεν χρειάζονται θεραπεία. Στα
τέλεια ενδύκνειται η επίδεση του χεριού στον θώρακα µε τον αγκώνα σε 90º
για 10 µέρες. Η πρόγνωση είναι άριστη ενώ συνήθως παραµένει ψηλαφητή
µάζα για 6 µήνες. Έχει αναφερθεί τρώση υπεζοκώτα µε πνευµοθώρακα και
υποδόριο εµφύσηµα ως επιπλοκή µαιευτικού κατάγµατος κλείδας.

Επιφυσιολίσθιση Άνω Επίφυσης Βραχιονίου
Το άνω άκρο του βραχιονίου εµφανίζει 3 πυρήνες οστέωσης της κεφαλής
εµφάνιση 1ος-3ος µήνας του µείζονος βραχιονίου ογκώµατος εµφάνιση 1ο-3ο
έτος και του ελάσσονος βραχιονίου ογκώµατος εµφάνιση 5ο έτος που
συνενώνονται κατά το 5ο-7ο έτος. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε την
συχνότητα. Το κάταγµα προκαλείται από υπερέκταση και στροφή του ώµου
κατά τον τοκετό και είναι συνήθως επιφυσιόλυση τύπου I,II ή και V κατά Salter
Harris. Κλινικά υπάρχει οίδηµα και διόγκωση του ώµου,τοπικό άλγος και
αδυναµία κινήσεων ενώ οι παθητικές κινήσεις του ώµου είναι επώδυνες. Στην
προσθιοπίσθια ακτινογραφία έχουµε µετατόπιση του άνω άκρου του
βραχιονίου σε σχέση µε την ωµογλήνη ενώ εάν διαλάθει αρχικά της προσοχής
εµφανίζεται άφθονος πώρος µετά την πάροδο 10 ηµερών (Εικ. 13Β.2.2).
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Εικ. 13Β.2.2. α) Μαιευτική τραυµατική επιφυσιόλυση άνω επίφυσης βραχιονίου. β) Πώρος στο
άνω πέρας βραχιονίου λόγω µαιευτικής τραυµατικής επιφυσιόλυσης που διέλαθε της
προσοχής.

Σε ένα 20% των νεογνών έχουµε εµφάνιση του πυρήνα οστέωσης της
κεφαλής πράγµα που καθιστά ευκολότερη την διάγνωση. Σηµαντική βοήθεια
παρέχει και το αρθρογράφηµα που δεν χρησιµοποιείται ευρέως και ο
υπερηχογραφικός έλεγχος. Η διαφορική διάγνωση θα γίνει από το κάταγµα
κλείδας όπου έχουµε τοπικό πόνο και οίδηµα καθώς και επώδυνες παθητικές
κινήσεις του άκρου ενώ η ακτινογραφία θέτει την τελική διάγνωση. Στην
παράλυση του βραχιονίου πλέγµατος έχουµε αρνητικά ακτινολογικά ευρήµατα
και ανώδυνες παθητικές κινήσεις του άνω άκρου. Στην σηπτική αρθρίτιδα
έχουµε

έντονα

ηµερών,υπάρχουν

συµπτώµατα
θετικές

συνήθως

µικροβιολογικές

µετά

την

εξετάσεις,

πάροδο
πύο

µερικών
κατά

την

παρακέντηση η ακτινογραφία δείχνει µετατόπιση του άνω άκρου του
βραχιονίου όπως και στο µαιευτικό κάταγµα αλλά το αρθρογράφηµα και
κυρίως ο υπέρηχος δείχνουν υπεξάρθρηµα και αύξηση της συλλογής του
ενδαρθρικού υγρού λόγω του πύου. Θεραπευτικά στα απαρεκτόπιστα
προχωρούµε σε επίδεση Velpaux για 10 µέρες. Το ίδιο ισχύει και για τα
παρεκτοπισµένα στα οποία χρειάζεται ανάταξη και έλεγχος αυτής µε
υπερήχους. Η πρόγνωση είναι συνήθως καλή ενώ σπάνια δηµιουργείται
ραιβότητα µε βράχυνση του βραχιονίου που εάν είναι εκσεσηµασµένη
αντιµετωπίζεται µε διορθωτική οστεοτοµία ή µε αφαίρεση της οστικής γέφυρας
και παρεµβολή λίπους.

	
  

46	
  

Επιφυσιολίσθιση Περιφερικής Επίφυσης Βραχιονίου
Είναι µια πολύ σπάνια οντότητα και έχουν γίνει σποραδικές αναφορές
συνήθως λόγω βίαιων χειρισµών. Υπάρχει διόγκωση και τοπικό άλγος
αγκώνα, αδυναµία κάµψης και κριγµός. Ακτινολογικά έχουµε εικόνα
οπισθιοεσωτερικού εξαρθρήµατος αγκώνα ενώ στην πραγµατικότητα είναι
επιφυσιόλυση περιφερικής επίφυσης βραχιονίου (Εικ.13Β.2.3) καθώς το
εξάρθρηµα είναι συνήθως οπίσθιο εξωτερικό και δεν συµβαίνει πριν την ηλικία
των 4 ετών.

Εικ. 13Β.2.3. α) Μαιευτική τραυµατική επιφυσιόλυση κάτω πέρατος βραχιονίου (οπίσθιοεσωτερική µετατόπιση) β) Απεικόνιση σε MRI ανύψωση περιοστέου λόγω αιµατώµατος
υποπεριοστικά.

Σε

παραµεληµένες

περιπτώσεις

έχουµε

δηµιουργία

πώρου.

Το

αρθρογράφηµα παλαιότερα και ο υπέρηχος και η µαγνητική τοµογραφία στις
µέρες µας βοηθούν στην διάγνωση. Η θεραπεία συνίσταται σε απλή
ανάρτηση µε τον αγκώνα σε 90º και το αντιβράχιο σε πρηνισµό τόσο σε
παραµεληµένες περιπτώσεις όσο και σε αυτές που διαγνώστηκαν έγκαιρα
ανεξάρτητα από τον βαθµό παρεκτόπισης. Προσπάθεια κλειστής ανάταξης σε
έγκαιρα διαγνωσµένες περιπτώσεις µε παρεκτόπιση µπορεί να γίνει αλλά
συνήθως είναι ανεπιτυχής παρ’ όλα αυτά το τελικό αποτέλεσµα είναι
ικανοποιητικό. Η πρόγνωση είναι συνήθως καλή και σπάνια έχουµε
παραµόρφωση σε ραιβότητα χωρίς λειτουργικές ενοχλήσεις.
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Επιφυσιολίσθηση Άνω Πέρατος Μηριαίου
Παρατηρούνται σε εργώδη τοκετό, υπέρβαρο νεογνό κατόπιν βίαιων
χειρισµών (έντονη έλξη σε υπερέκταση και απαγωγή των ισχίων). Είναι
συνήθως τύπου I ή V κατά Salter Harris και σπανιότερα τύπου III ή IV. Κατά
την κλινική εξέταση έχουµε τοπική διόγκωση, άλγος, ψευδοπαράλυση
σκέλους (κάµψη, προσαγωγή, έξω στροφή) υπάρχει σηµείο αναπήδησης µε
πόνο στην απαγωγή του ισχίου σε κάµψη ενώ οι παθητικές κινήσεις του
ισχίου είναι επώδυνες και περιορισµένες.
Συνυπάρχει άρνηση θηλασµού. Στην ακτινογραφία Λ-Ι έχουµε µετατόπιση του
άνω άκρου του µηριαίου προς τα άνω και έξω χωρίς δυσπλασία της κοτύλης
(Εικ.13Β.2.4).

Εικ. 13Β.2.4. α). Μαιευτική επιφυσιόλυση άνω πέρατος δεξιού µηριαίου β). Άφθονος πώρος
σε µη διαγνωσµένη έγκαιρα µαιευτική επιφυσιόλυση αριστερού µηριαίου.

Εάν διαλάθει της προσοχής παρατηρείται άφθονος πώρος στο άνω άκρο του
µηριαίου. Παλαιότερα το αρθρογράφηµα είχε θέση στην διαγνωστική
προσέγγιση. Στον υπέρηχο δεν υπάρχει υγρό στην άρθρωση και η κεφαλή
δεν έχει µετατοπιστεί σε σχέση µε την φυσιολογική κοτύλη. Η διαφορική
διάγνωση περιλαµβάνει το ΣΕΙ και την σηπτική αρθρίτιδα. Στο ΣΕΙ υπάρχει
σηµείο
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κοτύλης

στην

απλή

ακτινογραφία ενώ στον υπέρηχο διακρίνεται η δυσπλασία της κοτύλης και η
παρεκτόπιση της κεφαλής σε σχέση µε την κοτύλη χωρίς αύξηση του
ενδαρθρικού υγρού. Στην σηπτική αρθρίτιδα τα συµπτώµατα αρχίζουν
συνήθως µερικές µέρες µετά τον τοκετό, η κλινική εικόνα είναι έντονη υπάρχει
πύο κατά την παρακέντηση,η απλή ακτινογραφία δείχνει παρεκτόπιση του
άνω άκρου του µηριαίου προς τα άνω και έξω χωρίς δυσπλασία κοτύλης αλλά
ο υπ έρηχος αποκαλύπτει υπεξάρθρηµα κεφαλής µε αυξηµένη συλλογή
ενδαρθρικού υγρού χωρίς δυσπλασία κοτύλης. Θεραπευτικά ενδύκνειται, εάν
το κάταγµα ανιχνεύεται εγκαίρως, δερµατική έλξη 0.5-1Κg για 3 εβδοµάδες ή
έλξη για λίγες µέρες και ΟΜΚΠ γύψινος επίδεσµος σε κάµψη, απαγωγή και
έσω στροφή για 3 εβδοµάδες. Εάν το κάταγµα διαγνωστεί αργά δεν χρειάζεται
θεραπεία. Συνήθως η πρόγνωση είναι καλή. Σπάνια µπορεί να παρατηρηθούν
βλαισό ή ραιβό ισχίο λόγω αυτόµατης διόρθωσης.
Κάταγµα Κάτω Επίφυσης Βραχιονίου
Συνήθως µετά από έλξη και υπερέκταση ή κάµψη κάτω άκρου σε ισχιακή
προβολή. Κλινικά έχουµε τοπικό άλγος οίδηµα και παραµόρφωση γόνατος.
Υπάρχει ψευδοπαράλυση άκρου ενώ οι παθητικές κινήσεις του γόνατος είναι
επώδυνες. Κλινικά η διάγνωση είναι σχετικά εύκολη γιατί η περιφερική
επίφυση του µηριαίου διαγράφεται άµεσα µετά τον τοκετό. Ακτινολογικά
έχουµε µετατόπιση της επίφυσης ενώ επί καθυστερηµένης διάγνωσης άφθονο
πώρο στην περιοχή (Εικ.13Β.2.5).

Εικ. 13Β.2.5. Μαιευτική επιφυσιόλυση κάτω επίφυσης µηριαίου.
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Εάν υποψιαζόµαστε κάταγµα χωρίς εµφανή µετατόπιση της επίφυσης ο
υπέρηχος και η µαγνητική τοµογραφία βοηθούν δείχνοντας το υποπεριοστικό
αιµάτωµα και την ανύψωση του περιοστέου. Η διαφορική διάγνωση
περιλαµβάνει την σηπτική αρθρίτιδα του γόνατος στην οποία όµως τα
συµπτώµατα είναι πιο έντονα και αρχίζουν µερικές µέρες µετά τον τοκετό.
Έχουµε θετικές αιµατολογικές εξετάσεις, η παρακέντηση του γόνατος δείχνει
πύαρθρο ενώ ο υπέρηχος ενδαρθρική συλλογή υγρού. Εάν δεν υπάρχει
παρεκτόπιση ή αυτή είναι µικρή τότε συνίσταται χρήση γύψινου νάρθηκα για 3
εβδοµάδες. Εάν η παρεκτόπιση είναι µεγάλη γίνεται προσπάθεια κλειστής
ανάταξης και ακινητοποίηση µε γύψο για 3 εβδοµάδες. Εάν η διάγνωση γίνει
καθυστερηµένα δεν χρειάζεται θεραπεία. Μπορεί να έχουµε βλαισότητα ή
ραιβότητα

γόνατος

και

βράχυνση

σκέλους.

Οι

επιπλοκές

αυτές

αντιµετωπίζονται µε διορθωτικές οστεοτοµίες εάν χρειάζεται στο τέλος της
σκελετικής ωρίµανσης. Κλείνοντας να τονίσουµε ότι σπανιότατα έχουν
αναφερθεί και κατάγµατα διάφυσης µηριαίου.
Συµπερασµατικά θεωρούµε ότι τα µαιευτικά κατάγµατα δεν είναι τόσο σπάνια
γιατί συχνά διαλάθουν της προσοχής. Μπορεί να εµφανιστούν ακόµη και σε
καισαρική τοµή ή σε φυσιολογικό µη εργώδη τοκετό. Η γνώση τους και η
υπερηχογραφική προσέγγιση βοηθούν στην διάγνωση, ενώ η σωστή και
έγκαιρη θεραπεία δεν παρουσιάζει συνήθως απώτερες επιπλοκές.
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Γ. Συγγενείς Παθήσεις

Γ.1. Συγγενές Ραιβόκρανο
Ορισµός
Ονοµάζεται η παραµόρφωση που χαρακτηρίζεται από την κλίση της κεφαλής
προς την πάσχουσα πλευρά και στροφή της κεφαλής προς την υγιή.
Αιτιοπαθογένεια
Η πάθηση µπορεί να οφείλεται σε ένα από τους παρακάτω λόγους:

•

Συγγενή

Ρίκνωση του Στερνοκλειδοµαστοειδούς,

Ωµοΰοειδούς και

1ου Σκαληνού Μυός
•

Μαιευτική κάκωση του στερνοκλειδοµαστοειδούς (κλινικά είναι δυνατόν
να ψηλαφάτε αιµάτωµα στη µάζα του στερνοκλειδοµαστοειδούς)

•

Διαταραχές Όρασης (στραβισµός)

•

Οστικές Ανωµαλίες ΑΜΣΣ (συνοστέωση αυχενικών σπονδύλων)

•

Ρευµατικές παθήσεις

•

Φλεγµονές µαλακών µορίων ΑΜΣΣ (φαρυγγοαµυγδαλίτιδες)

•

Όγκοι Προµήκους και ΑΜΣΣ

•

Υπεξαρθρήµατα

ΑΜΣΣ (αυτόµατο εξάρθρηµα του Άτλαντος σε

κορίτσια 6-8 ετών λόγω συνδεσµικής χαλαρότητας της ΑΜΣΣ).
Κλινική Εικόνα
Κλίση της Κεφαλής προς τον αριστερό

ή

δεξιό

ώµο και στροφή του

Προσώπου στην αντίθετη πλευρά (ο ασθενής αποστρέφεται την πάσχουσα
πλευρά) (Εικ. 13Γ.1.1).
Ανύψωση του ώµου της πάσχουσας πλευράς.
Ασυµµετρία του προσώπου λόγω της ατροφίας των µυών του προσώπου
που βρίσκονται στην πάσχουσα πλευρά (Εικ. 13Γ.1.2).
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Εικ. 13Γ.1.1. Διακρίνεται η ρίκνωση του αρ. στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός µε αποτέλεσµα
την κλίση της κεφαλής αριστερά και τη στροφή δεξιά.

Εικ. 13Γ.1.2. Διακρίνεται η ατροφία των µυών του δεξιού ηµιµορίου του προσώπου (της
πάσχουσας πλευράς) σε κορίτσι 6 ετών µε δεξιό ραιβόκρανο.

Διάγνωση
Η διάγνωση της πάθησης στα παιδιά µε βάση την κλινική εικόνα είναι εύκολη.
Στα βρέφη και τα νεογνά όµως (ιδιαίτερα τα νεογνά) για τη διάγνωση της
πάθησης απαιτείται ανάλογη κλινική εµπειρία από τον παιδίατρο ή
ορθοπαιδικό (Εικ. 13Γ.1.3). Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπευτικής
αγωγής πρέπει να αποκλεισθούν συστηµατικές παθήσεις (ρευµατοπάθειες) ή
όγκοι της ΑΜΣΣ, του προµήκους ή της παρεγκεφαλίδας στις οποίες το
ραιβόκρανο αποτελεί πρώιµη κλινική εικόνα.

Εικ.13Γ.1.3.Η διάγνωση του ραιβόκρανου στη νεογνική και
βρεφική ηλικία απαιτεί ιδιαίτερη κλινική εµπειρία
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Συντηρητική Θεραπεία
Είναι επίπονη και απαιτείται ειδική εκπαίδευση και της µητέρας για να
περιποιείται ανάλογα το νεογνό ή βρέφος. Αναλυτικότερα απαιτείται:
Ειδική µεταχείριση του βρέφους στον ύπνο (προσκέφαλο, ερεθίσµατα για
ενεργητικές στροφικές κινήσεις της κεφαλής).
Κινησιοθεραπεία µε διατατικές ασκήσεις των ρικνωµένων µυών.
Ειδική κινησιοθεραπεία Voita.
Χειρουργική Θεραπεία
Όταν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία µετά την ηλικία των των 2 ετών η
παραµόρφωση αποκαθιστάται χειρουργικά µε διατοµή της κατάφυσης του
στερνοκλειδοµαστοειδούς (στο στέρνο και την κλείδα) ή της έκφυσης του µυός
στην µαστοειδή απόφυση του ινιακού οστού.

Γ.2. Συγγενής Ραιβοΐπποποδία (Pes Equinus - Club Foot)
Ορισµός
Η συγγενής ραιβοϊπποποδία (Ρ.Ι.Π., Pes Equinus-Club Foot)) είναι µια
σύνθετη παραµόρφωση του ποδιού (Εικ. 13Γ.2.1.) που χαρακτηρίζεται από
την ιπποποδία (συνέπεια της βράχυνσης του Αχιλλείου τένοντα), ραιβότητα
(που οφείλεται στη (βράχυνση του προσθίου κνηµιαίου µυός), υπτιασµό
(εξαιτίας της βράχυνσης του οπισθίου κνηµιαίου µυός) και κοιλοποδία (λόγω
της ρίκνωσης των έσω θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων των αρθρώσεων του
ποδιού).
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Εικ. 13Γ.2.1. Οι παραµορφώσεις των ποδιών στη συγγενή αµοτεροπλευρη ραιβοϊπποποδία.

Αιτιοπαθογένεια
Είναι άγνωστη η αιτιοπαθογένεια της νόσου. Διάφορες θεωρίες
προσπαθούν να ερµηνεύσουν τις ποικίλες αυτές συγγενείς παραµορφώσεις
του ποδιού. Αν και σπάνια υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό πιστεύεται ότι
η πάθηση µεταβιβάζεται γενετικά ή οφείλεται σε µετάλλαξη. Δεν είναι γνωστό
από πιο χρωµόσωµα και γονίδιο. Πιστεύεται ότι µεταβιβάζεται µε τον
υπολειπόµενο σωµατικό χαρακτήρα.
Ακόµη ενοχοποιείται και το ενδοµήτριο περιβάλλον. Ολιγάµνιο και
περιορισµένος χώρος στη µήτρα για τα κάτω άκρα του εµβρύου
υποστηρίζεται ότι µπορούν να προκαλέσουν τις παραµορφώσεις. Άλλες
απόψεις που έχουν διατυπωθεί είναι η αγγειακή δυσπλασία του ποδιού ή η
ατελής νεύρωση των προσβεβληµένων µυών (πάθηση των νωτιαίων
νευρικών ριζών).
Συχνότητα
Έχει συχνότητα εµφάνισης 0,1-0,2 % (1/1000-2/1000) και

είναι

συχνότερη στα αγόρια σε αναλογία 2/1.
Κλινική Εικόνα
Όπως ήδη έχει περιγραφεί η διάγνωση της νόσου τίθεται αµέσως µετά
τον τοκετό εξαιτίας των χαρακτηριστικών παραµορφώσεων των ποδιών.
Υπάρχει ιπποποδία, ραιβότητα και υπτιασµός του ποδιού (Εικ. 13Γ.2.2).
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Εικ. 13Γ.2.2. Ο υπτιασµός του ποδιού φέρνει σε θέση φόρτισης το έξω χείλος του.

Εικ. 13Γ.2.3. Διακρίνεται η ραιβότητα, η κοιλοποδία και η ιπποποδία του ποδιού.

Τα πέλµατα των ποδιών που πάσχουν είναι µικρότερα των φυσιολογικών
(Εικ. 13Γ.2.3). Η πάθηση αφορά το ένα (ετερόπλευρος) ή και τα δύο άκρα
(αµφοτερόπλευρος προσβολή).
Υπάρχουν δύο κλινικές µορφές της νόσου, η µαλακή και η δύσκαµπτη. Η
ταξινόµηση γίνεται ανάλογα µε τη δυνατότητά µας να διορθώσοµε ή όχι µε
παθητικές κινήσεις τις παραµορφώσεις.
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Θεραπεία
Συντηρητική
Η θεραπευτική αγωγή της PIΠ αρχίζει αµέσως (τη 2η εβδοµάδα) µε τη
τοποθέτηση διορθωτικών γύψινων επιδέσµων και συνεχίζεται για 3-4 µήνες
(εικόνα 3). Απαιτείται ιδιαίτερη εξοικείωση µε παιδιά
(νεογνά

2

–

3

εβδοµάδων)

καθώς

και

γνώση

αυτής της ηλικίας
των

ανατοµικών

παραµορφώσεων του ποδιού που προκαλεί η πάθηση για την επιτυχή
εφαρµογή

τους.

Η

διαδοχική

εφαρµογή

των

γύψινων

επιδέσµων

(µηροκνηµοποδικών) οι οποίοι αλλάζουν κάθε εβδοµάδα και διορθώνουν
προοδευτικά τις παραµορφώσεις (Εικ. 13Γ.2.4). Η µέθοδος Ponseti , η οποία
βασίζεται στη διόρθωση µε χειρισµούς των παραµορφωσέων του άκρου
ποδός, τοποθέτηση γυψίνων επιδέσµων, χρήση κηδεµόνων και ειδικών
υποδηµάτων διαρκεί µακρό χρονικό διάστηµα (µέχρι την ηλικία των 2-3 ετών).
Κατά την αποψή µας έχει ένδειξη στις εύκαµπτες

και µέτριας βαρύτητος

ραιβοΐπποποδίες. Η επιµονή στη συντηρητική θεραπεία µετά τη βάδιση του
παιδιού χωρίς

να έχουν διορθωθ εί οι παραµορφώσεις του προκαλεί

εκφυλιστικές αλλοίωσεις στις αρθρώσεις του .
Οι προσπάθειές µας για την αποκατάσταση του ποδιού πρέπει να
περατωθούν µέχρι το 12ο µήνα. Όταν αρχίζει να βαδίζει το παιδί (12ος – 13ος
µήνας) η τυχόν φόρτιση ενός µη φυσιολογικού ποδιού προκαλεί µόνιµες
εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις αρθρώσεις του.

Εικ.13Γ.2.4.

Εφαρµογή

γύψινων επιδέσµων.
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µηροκνηµοποδικών

Χειρουργική Θεραπεία
Η εφαρµογή των διορθωτικών γύψινων επιδέσµων πριν από την
εγχειρητική θεραπεία τη διευκολύνει και την καθιστά αποτελεσµατικότερη.
Για τη χειρουργική διόρθωση της ιπποποδίας απαιτείται επιµήκυνση του
Αχίλλειου τένοντα, για τη διόρθωση της ραιβότητας του ποδιού, η µετάθεση
του προσθίου κνηµιαίου µυός στο έξω χείλος του ποδιού και για τη διόρθωση
του υπτιασµού η επιµήκυνση ή µεταφορά στη κατάφυση των περονιαίων του
οπίσθιου κνηµιαίου µυός (Εικ. 13Γ.2.5).

Εικ. 13Γ.2.5. Διόρθωση των παραµορφώσεων µε παρασκευή και επιµήκυνση του Αχίλλειου
τένοντα και µεταθέσεις της κατάφυσης του προσθίου και οπισθίου κνηµιαίου µυός.
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Γ.3. Πλατυποδία (Flat foot)

Είναι η απώλεια του ύψους του έσω χείλους του ποδιού . Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα τη κατάργηση της ποδικής καµάρας. Τη ποδική καµάρα
σχηµατίζει η συγκεκριµένη ανατοµική θέση των οστών του ποδιού (πτέρνας
αστραγάλου και σκαφοειδούς) καθώς και

η µυϊκή ισχύ των µυών του

ποδιούπερονιαίων, κνηµιαίων και αυτόχθονων.
H

µη

φυσιολογική

αρχιτεκτονική

του

άκρου

ποδός,

δηµιουργεί

οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις στη περιοχή του ταρσού και άλγος κατά τη
βάδιση.
Πρόκειται στο 95% των περιπτώσεων για φυσιολογική παρέκκλιση λόγω
αυξηµένης ελαστικότητας τ ων συνδέσµων στη παιδική ηλικία, που προκαλεί
χαλαρότητα των αρθρώσεων. Σε παιδιά µέχρι την ηλικία των 3 ετών η
πλατυποδία θεωρείται φυσιολογική. Στους ενήλικες συναπαντάται σε
ποσοστό 20% µε 25%.
Διακρίνεται σε δύο κλινικές µορφές :
1. Τη µαλακή
(Flexible Flatfoot ,Flexible PesPlanovalgus)
2. Τη δύσκαµπτη (tarsal coalition, Vertical Talus, Oblique Talus,
congenital convex pes valgus)
Η εύκαµπτη πλατυποδία δεν συνοδεύεται από πόνο.
Οφείλεται στη χαλαρότητα των συνδέσµωντου ποδιού που συνυπάρχει µε
σύνδροµο γενικευµένης χαλαρότητας των αρθρώσεων. Σε ένα µεγάλο
ποσοστό (30%) υπάρχει βράχυνση και του γαστροκνηµίου µυός (Εικ. 13Γ.3.1,
13Γ.3.2).
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Η προς τα έσω κλίση της πτέρνας όταν ο άρρωστος στηρίζεται στα δάκτυλα
των ποδιών υποδηλοί εύκαµπτη πλατυποδία. Στην εύκαµπτη πλατυποδία οι
κινήσεις αστραγάλου (ραχιαίες ή πελµατιαίες) είναι ανεπηρέαστες.

Εικ. 13Γ.3.1. Κατάργηση της ποδικής καµάρας

Εικ. 13Γ.3.2. Η επισκόπηση εκ των όπισθεν του ποδιού αποκαλύπτει αποκαλύπτει τη βλαισή
θέση της πτέρνας (Κλίση προς τα έξω). Η βράχυνση του γαστροκνηµίου µυός περιορίζει τη
ραχιαία έκταση του άκρου ποδός όταν το γόνατο είναι σε έκταση και βλαισοποιεί τη πτέρνα.

Η δύσκαµπτη µορφή οφείλεται στη µη φυσιολογική θέση του αστραγάλου
(κάθετη θέση), σε συνοστεώσεις (οστικές γέφυρες) της πτέρνας µε τον
αστράγαλο, το σκαφοειδές ή το κυβοειδές. Εάν υπάρχει η δύσκαµπτη µορφή,
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ο γιατρός πρέπει να επανεκτιµήσει προσεκτικά τα κάτω άκρα και να κάνει
επιµεληµένη µυοσκελετική εξέταση για να αποκαλυφθεί η αιτία της.
Κάθετος αστράγαλος (Εικ. 13Γ.3.3) δηµιουργείται σε νευροµυϊκές ανωµαλίες
(σπαστική τετραπληγία ή διπληγία, αρθρογρύπωση, µυοπάθειες κ.τ.λ.). Μετά
από βάδιση ο ασθενής παραπονείται για άλγος στην περιοχή του
αστραγάλου.

Εικ. 13Γ.3.3. Κλινική Εικόνα τη δύσκαµπτης πλατυποδίας η οποία οφείλεται σε κάθετο
αστράγαλο.

Ενώ δεν απαιτείται ακτινολογικός έλεγχοςστην εύκαµπτη πλατυποδία,
στηδύσκαµπτη επιβάλλεται όπως και η αξονική τοµογραφία και η µαγνητική
τοµογραφία για αποκαλυφθούν τυχών οστικές ή ινώδεις γέφυρες µεταξύ των
των οστών του ταρσού.
Αιτιοπαθογένεια της Πλατυποδίας
Συγγενής
Εύκαµπτη: Βλαισή πτέρνα
Δύσκαµπτη: Κάθετος αστράγαλος, Οστικές γέφυρες µεταξύ των οστών του
ταρσού
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Επίκτητος
Οικογενής
Σύνδροµα: Down, Martan, Ehlers-Danlos
Νευροµυϊκές ανωµαλίες
Μυελοδυσπλασία
Αρθρογρύπωση
Μυοπάθειες
Εγκεφαλική παράλυση
Πολιοµυελίτιδα
Τραύµα
Νεανική ρευµατική αρθρίτιδα
Ακτινολογικά Ευρήµατα
Στην πλατυποδία η πλάγια ακτινογραφία του άκρου ποδός µας δείχνει την
κατάργηση της ποδικής καµάρας (Εικ. 13Γ.3.4)

Εικ. 13Γ.3.4. Πλατυποδία : Κατάργηση της ποδικής καµάρας

Στο φυσιολογικό πόδι στη πλάγια ακτινογραφία ο άξονας του πρώτου στίχου
των οστών του ποδιού διέρχεται από τον

άξονα του αστραγάλου. Στη

πλατυποδία οι γραµµές τέµνονται και σχηµατίζουν γωνία 12º-15º (γωνία
Meary). Στις περιπτώσεις του καθέτου αστραγάλου η γωνία Meary είναι πολύ
µεγαλύτερη (Εικ. 13Γ.3.5, 13Γ.3.6, 13Γ.3.7, 13Γ.3.8).
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Εικ.13Γ.3.5.

Πλάγια

φυσιολογικού

πελµατιαίου

πελµατιαίου
Διακρίνεται

ακτινογραφία

τόξου
η

τόξου

και

πλατυποδίας.

γωνία

Meary

που

σχηµατίζεται στην ακτινολογική εικόνα
της πλατυποδίας.
	
  

Εικ.13Γ.3.6.

Κάθετος

αστράγαλος,

ο

άξονας του αστραγάλου δεν διέρχεται από
το πρώτο στίχο των οστών του άκρου
ποδός.

Εικ.13Γ.3.7.

Δύσκαµπτη

Πλατυποδία:

Συνοστέωση σκαφοειδούς –πτέρνας
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Εικ.13Γ.3.8.

Δύσκαµπτη

Πλατυποδία

Συνοστέωση αστραγάλου πτέρνας

Θεραπεία
Η εύκαµπτη πλατυποδία δεν χρειάζεται θεραπεία.
Όταν η παραµόρφωση διορθώνεται παθητικά από τον εξεταστή

µε

χειρισµούς η χρήση αθλητικών υποδηµάτων µε ελαστική σόλα (sneakers)
που έχουν και ανύψωση του έσω χείλους του πέλµατος (5mm) βοηθάει το
µικρό ασθενή στην αποκατάστασή της. Τα υποδήµα τα αυτά κυκλοφορούν
στο εµπόριο, δεν απαιτείται ειδική κατασκευή σε καταστήµατα οθοπαιδικών
κατασκευών

(correctiveorthotics).

Η

εύκαµπτη

πλατυποδία

δεν

έχει

διαπιστωθεί ότι προκαλεί εκφυλιστική αρθρίτιδα των αρθρώσεων του άκρου
ποδός σε µεγαλύτερη ηλικία.
Δύσκαµπτη Πλατυποδία
Στα παιδιά ή εφήβους που παραπονούνται για πόνο και τίθεται η διάγνωση
της δύσκαµπτης πλατυποδίας

µπορούν να βοηθήσουν

εξειδικευµένες

χειρουργικές επεµβάσεις που περιγράφονται περιληπτικά στη συνέχεια.
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Εγχειρητικές Τεχνικές Αποκατάστασης της Πλατυποδίας

Τεχνική GriceGreen (Εικ. 13Γ.3.9.α-γ)

Εικ. 13Γ.3.9.α. Παρασκευή του ταρσιαίου κόλπου.

Εικ. 13Γ.3.9.β. Τοποθέτηση οστικού σπογγοφλοιώδουςµοσχεύµατος µετά την αφαίρεση των
αρθρικών χόνδρων του έξω χείλους της υπαστραγαλικής: Εξωαρθρική αρθρόδεση
υπαστραγαλικής (επέµβαση GriceGreen) µε την οποία επιτυγχάνεται ανύψωση
χείλος της ποδικής καµάρας.
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του έξω

Εικ. 13Γ.3.9.γ. Διακρίνεται το µόσχευµα εντός του ταρσιαίου κόλπου. Η τοποθέτηση

του

οστικού µοσχεύµατος αποκαθιστά τον άξονα αστραγάλου – πτέρνης.

Επιµήκυνση του Αχίλλειου Τένοντα
Η επιµήκυνση του Αχίλλειου τένοντα συνοδεύει τις επεµβάσεις που γίνονται
στα οστά του ταρσού στους περισσότερους ασθενείς (Εικ. 13Γ.3.10.α-β).

α

β

Εικ. 13Γ.3.10.α-β. Παρασκευή του Αχίλλειου Τένοντα (α) και επιµήκυνση µε την τεχνική Ζ Για
τη αποκατάσταση της βλαισότητας της πτέρνας τέµνεται το τµήµα που καταφύεται στο έξω
χείλους του τένοντα.

Τεχνική Evans (Mosca)
Οστεοτοµία επιµήκυνσης της πτέρνας
σφηνοειδούς

µε ή χωρίς οστεοτοµία

του

οστού (Τεχνική Evans) (Εικ. 13Γ.3.11.α-δ). Ενδείκνυται στις

περιπτώσεις αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής και επίµονου άλγους στη
περιοχή του ταρσού σε παιδία καθώς και στους ενήλικες.
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Εικ.13Γ.3.11.α. Σχηµατική απεικόνιση
της µεθόδου Evans

Εικ.13Γ.3.11.β.
Παρασκευή

Ανατοµική
των

Ανατοµικών

Στοιχείων της Περιοχής (περονιαίων
µυών) στο έξω χείλος της πτέρνας.

Εικ.13Γ.3.11.γ.

Με

ακτινοσκοπικού

τη

βοήθεια

µηχανήµατος

προσδιορίζεται

η

περιοχή

της

οστεοτοµίας (αυχένας πτέρνας) και
συγκρατείται

µε

Kirshnner

περιφερικό τµήµα της πτέρνας.	
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στο

Εικ.13Γ.3.11.δ
πτέρνας
µοσχεύµατος

Επιµήκυνση
µε
στη

της

τοποθέτηση
περιοχή

της

οστεοτοµίας.

Ανοικτή Ανάταξη του κάθετου αστράγαλου µετά από ευρεία έσω-έξω
θυλακοτοµή (Εικ. 13Γ.3.12, 13Γ.3.13).

Εικ. 13Γ.3.12. Κάθετος αστράγαλος σε προσθοπίσθια λήψη (α) και πλάγια (β)

Εικ. 13Γ.3.13. Αποκατάσταση του κάθετου αστράγαλου µετά από ευρείες θυλακοτοµές και
συγκράτηση του στην ανατοµική του θέση µε βελόνα Kirschcner.
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Δ. Πρωΐµη Εγκεφαλική Παράλυση (Νόσος του Little - Cerebral Palsy)
Ορισµός
O όρος εγκεφαλική παράλυση αναφέρεται σε ένα πλήθος διαταραχών της
µυϊκής λειτουργίας που οφείλονται στην προσβολή των φλοιονωτιαίων
δεµατίων εξαιτίας κυρίως της ανοξίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος
(Κ.Ν.Σ.). Παθολογοανατοµικά συνήθως οι ιστολογικές βλάβες εντοπίζονται
στα βασικά γάγγλια του Κ.Ν.Σ.
Oι διαταραχές αυτές της µυϊκής λειτουργίας όταν συνοδεύονται και από
νοητική καθυστέρηση καθιστούν την αντιµετώπισή τους δυσκολότερη και
επιδεινώνουν την πρόγνωση τόσο της συντηρητικής όσο και της χειρουργικής
τους θεραπείας.
Επιδηµιολογία
H συχνότητα της εγκεφαλικής παράλυσης στα παιδιά υπολογίζεται περίπου
στο 0,1–0,2% των γεννήσεων. H πρόοδος της Νεογνολογίας έχει επιτύχει να
επιβιώνουν σήµερα πολλά παιδιά µε µικρό βάρος γέννησης τα οποία
δυστυχώς συνοδεύονται τις περισσότερες φορές από εγκεφαλικές βλάβες. H
συχνότητα εµφάνισης της εγκεφαλικής παράλυσης στα πρόωρα νεογνά
διαπιστώνεται ότι είναι υψηλή. Σε 960 περιπτώσεις παιδιών που επιβίωσαν
και παρακολουθήθηκαν µέχρι την κρίσιµη ηλικία των 3 ετών και των οποίων
το βάρος γέννησης κυµαίνονταν από 500 gr έως 1249 gr το ποσοστό των
πασχόντων ανήλθε στο 8,7% και αποτέλεσε τη συχνότερη αιτία αναπηρίας
στη σειρά των παιδιών αυτών (Aziz et al,1995). Σε άλλες µελέτες το ποσοστό
αυτό υπολογίζεται σε 14% (Ho NK,Lim SB,1995).
Το αντάλλαγµα εποµένως της προόδου της σύγχρονης τεχνολογίας και της
ανάπτυξης της Nεογνολογίας, που οδήγησαν στην επιβίωση ιδιαίτερα µικρών
σε βάρος προώρων νεογνών αποτελεί και την αιτία της σηµαντικής αύξησης
των παιδιών που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Για το λόγο αυτό
δηµιουργείται

ένας διαρκώς αυξανόµενος αριθµός πασχόντων που

αντιστοιχεί στις περιπτώσεις των νεογνών που πιθανώς δεν θα επιβίωναν
χωρίς τη νεογνολογική υποστήριξη . Δεν πρέπει να µας διαφεύγει επίσης το
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γεγονός ότι µεγάλος αριθµός προώρων νεογνών επιζεί χωρίς την εµφάνιση
προβληµάτων.
Aιτιοπαθογένεια
Oι αιτίες που προκαλούν την εγκεφαλική παράλυση ταξινοµούνται σε τρεις
µεγάλες κατηγορίες: στις προγεννητικές, στις περιγεννητικές και στους
παράγοντες που επιδρούν µετά τη γέννηση του παιδιού στο K.N.Σ. και ιδίως
στον πρώτο και δεύτερο χρόνο της ζωής του (Συµεωνίδης Π,1996).
Προγεννητικά αίτια
Bλάβες του Κ NΣ κατά την εµβρυϊκή ζωή µπορεί να προκληθούν από
ενδοµήτριες φ λεγµονές, αιµορραγίες του KNΣ του εµβρύου ή και λοιµώδη
νοσήµατα της µητέρας όπως ο έρπης ζωστήρ, η ηπατίτιδα, η ερυθρά και οι
δάφορες τοξιναιµίες. O πρόωρος τοκετός και το χαµηλό σωµατικό βάρος του
νεογνού που το συνοδεύει είναι επίσης αιτία της πάθησης λόγω της µη
πλήρους ΄΄ωρίµανσης,, του ΚΝΣ. Η µη πλήρης ωρίµανση του ΚΝ Σ.
κατατάσσεται στα προγεννητικά αίτια µε την έννοια της µη ανάπτυξης του
κεντρικού νευρικού συστήµατος σε εκείνο το βαθµό ανάπτυξης όπως αυτή
επί του τελειοµήνου νεογνού.
Περιγεννητικά αίτια
Στην κατηγορία αυτή ο φείλονται οι περισσότερες από τις περιπτώσεις της
νόσου. Η πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα και η περιέλιξη του οµφαλίου
λώρου οδηγούν σε ανοξία του ΚΝΣ µε αποτέλεσµα την πρόκληση των
συγκεκριµένων παθολογοανατοµικών βλαβών. Επίσης ο εργώδης τοκετός
και η χρήση εµβρυουλκού προκαλούν τις άµεσες τραυµατικές βλάβες του
ΚΝΣ µε αποτελέσµα την πρόκληση των συγκεκριµένων παθολογοανατοµικών
βλαβών, που οδηγούν στην εγκεφαλική παράλυση.
Aίτια µετά τη γέννηση
Oι µηνιγγίτιδες, οι εγκεφαλίτιδες και οι τραυµατικές αιµορραγίες του KNΣ του
νεογνού ή του βρέφους µπορεί να προκαλέσουν εγκεφαλική παράλυση.
Οι περιπτώσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή είναι σπανιότερες
προκαλούν δε συνήθως εστιακές βλάβες που εκδηλώνονται µε την κλινική
εικόνα της επιληψίας. Επίσης οι περιπτώσεις νεογνικού ικτέρου µε τη
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συγκέντρωση πολύ υψηλών τιµών χολερυθρίνης στο αίµα προκαλεί βλάβη
γαγγλίων των

βασικών πυρήνων του εγκεφάλου που οδηγεί σε κινητικά

προβλήµατα. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη προλαµβάνεται στις µέρες µας µε την
άµεση θεραπεία του ικτέρου.
Tαξινόµηση πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση µε βάση τη µορφή
της παράλυσης
Σπαστική παράλυση
Eίναι η συχνότερη µορφή. Tα µυοτατικά τενόντια

αντανακλαστικά είναι

ιδιααίτερα αυξηµένα (επιγονατίδας, αχιλλείου τένοντος κτλ ), συνυπάρχει δε
µυϊκός κλόνος του άκρου ποδός. Οµοίως τα τενόντια

και τα περιοστικά

αντακλαστικά των άνω άκρων είναι αυξηµένα ενώ παράλληλα οι σύνθετες
λεπτές κινήσεις χεριών υπολείπονται.
Aθετωσική παράλυση
Oι κινήσεις των άνω και κάτω άκρων είναι ανεξέλεγκτες σε µεγάλο βαθµό
από τον ασθενή. Tο γεγονός όµως αυτό δεν τον εµποδίζει να καθιστά τις
κινήσεις αυτές λειτουργικές κατά κάποιο τρόπο για να µπορεί να επιτύχει
τελικώς την εξυπηρέτησή του. Oι ασθενείς της κατηγορίας αυτής συνήθως δεν
υστερούν νοητικά στην πλειονότητα τους. Eξαιτίας της προσβολής των µυών
της γλώσσας και του προσώπου ο ασθενής εµφανίζει διαταραχές της
άρθρωσης κατά την οµιλία και διάφορους ανεξέλεγκτους µορφασµούς του
προσώπου. Παρά τις βαρείες κινητικές δυσκολίες µε την ανάλογη εκπαίδευση
οι

αθετωσικοί

ασθενείς

είναι

δυνατό

να

αποκτήσουν

ικανοποιητικές

επαγγελµατικές δυνατότητες και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.
Aταξία και παράλυση
Στην µορφή αυτή ο συντονισµός των κινήσεων των άκρων υπολείπεται
σαφώς, τα πυραµιδικά αντανακλαστικά απουσιάζουν ενώ
διαταραχές της ισορροπίας και παθολογικός µυϊκός τρόµος.
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συνυπάρχουν

Aκαµψία και παράλυση
Yπάρχει πλήρης αδυναµία στις ενεργητικές
συνέπεια την κατάργηση

συσπάσεις των µυών µε

των κινήσεων στις παρακείµενες γειτονικές

αρθρώσεις .
Yποτονική παράλυση
Την παράλυση αυτή χαρακτηρίζει σε

άλλοτε άλλο βαθµό η απουσία του

φυσιολογικού µυϊκού τόνου των µυών ενώ η µυϊκή ισχύς όπου υπάρχει είναι
ελαττωµένη. Η µορφή της παράλυσης αυτής συνοδεύεται και µε την
καθυστέρηση της αισθητικοκινητικής εξέλιξης του παιδιού.
Tαξινόµηση ανάλογα µε την τοπογραφική προσβολή των άκρων
Tετραπληγία
Η µορφή αυτή της παράλυσης χαρακτηρίζεται από τη συµµετοχή των άνω και
κάτω άκρων µε ταυτόχρονη προσβολή των µυών του κορµού. O βαθµός
αυτός τη ς προσβολής του συνόλου των άκρων είναι ισότιµος στην κλινική
αυτή µορφή της πάθησης .
Διπληγία
Παρά την έννοια του όρου διπληγία, στην πραγµατικότητα πρόκειται για µία
διαφοροποιηµένη τετραπληγία σε σχέση µε την τυπική τετραπληγία.
Προσβάλλονται κυρίως τα κάτω άκρα όπου κυριαρχούν τα κινητικά
προβλήµατα ενώ η

προσβολή των άνω άκρων είναι χαρακτηριστικά

ηπιότερη.
Hµιπληγία
Προσβάλλεται η µία πλευρά του σώµατος (αριστερά ή δεξιά) ενώ η βλάβη
εντοπίζεται στο αντίθετο εγκεφαλικό ηµισφαίριο από την πλευρά που κλινικά
εκδηλώνεται η ηµιπληγία. H προσβολή του άνω άκρου είναι βαρύτερη και
υπερέχει συγκριτικά από την προσβολή του κάτω άκρου.
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Mονοπληγία
H παράλυση αφορά συνηθέστερα ένα κάτω άκρο ενώ, δεν αποκλείεται και η
αµιγής προσβολή ενός µόνο άνω άκρου.

Διάγνωση
H πρώιµη διάγνωση της πάθησης και

της µορφής της εγκεφαλικής

παράλυσης κατά τη νεογνική και τη βρεφική ηλικία είναι ιδιαίτερα δύσκολη
όταν δεν συνυπάρχει και το ανάλογο ιστορικό της εµβρυϊκής περιόδου ή το
ιστορικού ενός εργώδους τοκετού του νεογνού.
Όταν η κλινική εικόνα του µικρού πάσχοντος δεν είναι ιδιαίτερα βαριά ακόµη
και επί σπαστικής παραλύσεως ή υποτονίας, η διάγνωση κατά τους πρώτους
µήνες της ζωής του απαιτεί µεγάλη κλινική εµπειρία.
H κινητική συµπεριφορά του νεογνού αξιολογείται από τη δυνατότητα της
ύπαρξης συνεργικών καθώς και ενεργητικών κινήσεων. H εξέταση και η
αξιολόγηση του µυϊκού τόνου κλινικά όπως και η διαπίστωση συσπάσεων και
συγκάψεων στις αρθρώσεις µας δίνει χρήσιµες διαγνωστικές πληροφορίες.
Ορισµένα από τα σηµεία που ελέγχονται κλινικά και µας οδηγούν στη
διάγνωση της πάθησης µε την πάροδο των µηνών στο νεογνό και το βρέφος
είναι τα ακόλουθα:
Kατά το πρώτο µήνα το πάσχων νεογνό αδυνατεί να ανασηκώσει και να
ανασπάσει την κεφαλή του από την πρηνή θέση όπως φυσιολογικά
συµβαίνει.
Στο δεύτερο µήνα της ζωής του µπορεί να διαπιστωθεί ελαττωµένη µυϊκή
ισχύς στις κινήσεις του άκρου που συνήθως έχει προσβληθεί.
Στον τρίτο µήνα της ζωής και στην καθιστική θέση στην οποία τοποθετούµε
το βρέφος ενώ το συγκρατούµαι από τις µασχάλες αυτό δε µπορεί ελέγξει τη
θέση της κεφαλής του όπως φυσιολογικά συµβαίνει λόγω της αδυναµίας
ικανής συσπάσεως των ινο-αυχενικών µυών.
Στον τέταρτο µήνα της ζωής του δεν µπορεί να συντονίσει τις κινήσεις των
άνω άκρων και να κάνει προσπάθειες σύλληψης ή και να συλλάβει τα
διάφορα αντικείµενα που βρίσκονται στο οπτικό του πεδίο.
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Στο πέµπτο και έκτο µήνα αδυνατεί να στραφεί µόνο του από την πρηνή
στην ύπτια θέση όπως φυσιολογικά συµβαίνει.
Στον έβδοµο και όγδοο µήνα αδυνατεί να παραµείνει στην καθιστική θέση που
το τοποθετούµαι, χωρίς και τη δική µας βοήθεια.
Στον ένατο και δέκατο µήνα όταν το βρέφος αρχίζει να στέκεται όρθιο
φυσιολογικά, ή και να βαδίζε,ι δεν µπορεί. Η αδυναµία του αυτή αποτελεί µία
επιπρόσθετη ένδειξη της πάθησης.
Στον ενδέκατο και δωδέκατο µήνα όταν το βρέφος δεν στέκεται ακόµη όρθιο
xωρίς τη βοήθεια µας και δεν µπορεί να κάνει βήµατα ακόµη και όταν το
κρατάµε τότε η διάγνωση πλέον γίνεται εµφανής .
O Bleck περιέγραψε και αξιοποίησε διαγνωστικά, παρατηρώντας µε
λεπτοµέρεια, τ α αρχέγονα αντανακλαστικά τα οποία σταδιακά εξαφανίζονται
µε την πάροδο του χρόνου και ιδιαίτερα µετά την ηλικία του ενός έτους (Bleck,
1987). H παραµονή τους επιδεινώνει την πρόγνωση για την πιθανότητα της
δυνατότητας βάδισης του παιδιού στο µέλλον.
Tα αν τανακλαστικά αυτά που η παραµονή τους δείχνει την ανωριµότητα του
Κ.Ν.Σ. και που το καθένα από αυτά υποχωρεί σε ορισµένο µήνα της
νεογνικής και βρεφικής ζωής είναι:
Aντανακλαστικό του Moro
Το αντανακλαστικό αυτό ελέγχεται ενώ το παιδί βρίσκεται σε ύπτια θέση. Τότε
προκαλώντας θόρυβο µε τα χέρια µας εµπρός και πάνω από το στήθος του
παιδιού, εφόσον το παιδί προσάγει τα χέρια και εκτείνει το κεφάλι το
αντανακλαστικό αυτό είναι θετικό.
Αντανακλαστικό σύλληψης
Το αντανακλαστικό είναι θετικό φυσιολογικά µέχρι την ηλικία των 3 µηνών.
Αυτό χαρακτηρίζεται από το ότι το νεογνό κρατά διαρκώς σφιχτά τα
αντικείµενα που τοποθετούνται στην παλάµη του.
Aσύµµετρο αντανακλαστικό του αυχένα
Το αντανακλαστικό αυτό παράγεται κατά την κίνηση της στροφής της κεφαλής
κατά 90°.
Η κίνηση αυτή προκαλεί αυτόµατη έκταση των βραχιόνων αµφοτερόπλευρα.

	
  

73	
  

Aντανακλαστικό όρθωσης του αυχένα
Έχοντας το νεογνό σε πρηνή θέση στηριζόµενο µε την κοιλιακή του χώρα
στην παλάµη µας τότε όταν εκτείνει την κεφαλή του και στη συνέχεια την
κάµπτει τότε το αντανακλαστικό εκτιµάται ως θετικό.
Aντανακλαστικό ετοιµότητας των άνω άκρων
Tο παιδί µε πρώϊµη εµφάνιση της εγκεφαλικής παράλυσης αδυνατεί µετά τον
5ο µε 6ο µήνα να κατευθύνει τα χέρια του σε συγκεκριµένα σηµεία . Να κάνει
δηλαδή ενεργητικές κινήσεις σύλληψης ή να τα χρησιµοποιήσει για να
στηριχθεί ακόµη και όταν υποβαστάζεται σε όρθια θέση.
Aντανακλαστικό Babinski
Παραµένει και µετά το πρώτο έτος.
Kλινική εικόνα
H κλινική εικόνα µετά την ηλικία του ενός έτους είναι χαρακτηριστική και η
διάγνωση ευκολότερη. Στη σπαστική µορφή παράλυσης αυξάνονται τα
µυοτατικά αντανακλαστικά (υπάρχει µυϊκός κλόνος) και το σηµείο Babinski
είναι θετικό και µετά το τρίτο έτος. Tα άνω άκρα προσβάλλονται σπανιότερα
και ο βαθµός της παραµόρφωσης και της έκπτωσης της κινητικής λειτουργίας
τους είναι ηπιότερος. Tα προσβεβληµένα κάτω άκρα εµφανίζουν κατά
περιοχή τις παρακάτω παραµορφώσεις.
Iσχίο:
Eξαιτίας της µυϊκής ανισορροπίας των καµπτήρων, των προσαγωγών, των
στροφέων και άλλων µυϊκών οµάδων η άρθρωση του ισχίου βρίσκεται σε
µόνιµη σύγκαµψη και προσαγωγή (Εικ. 13Δ.1). Σε βαριές κλινικές µορφές
συχνό είναι και το παραλυτικό εξάρθρηµα του ισχίου (Εικ. 13Δ.2).
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Εικ. 13Δ.1. Κλινική εικόνα σπαστικής
τετραπληγίας: Διακρίνεται η σύγκαψη
και η προσαγωγή των ισχίων, η
σύγκαψη των γονάτων καθώς και η
ραιβότητα και η ιπποποδία των
άκρων ποδών.

Εικ. 13Δ.2. Παραλυτικό εξάρθρηµα του δεξιού και υπεξάρθρηµα του αριστερού ισχίου σε
παιδί ηλικίας 6 µηνών µε εγκεφαλοπάθεια λόγω πρόωρου τοκετού.
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Γόνατο:
Eξαιτίας της υπερτονίας και της σύσπασης των οπισθίων µηριαίων µυών το
γόνατο παραµορφώνεται σε σύγκαµψη (Eικόνα 10-1). Όταν ο µυϊκός τόνος
του τετρακεφάλου µυός υπερισχύει, γεγονός ιδιαίτερα σπάνιο, είναι δυνατή η
παραµονή του γόνατος σε θέση µόνιµης παραµόρφωσης σε έκταση. Mόνιµη
παραµόρφωση του γόνατος µεγαλύτερη των 25° εµποδίζει ή καταργεί τη
δυνατότητα βάδισης του ασθενούς και όταν ακόµα δεν υφίσταται πρόβληµα
µυϊκής ανισορροπίας στην κατανοµή της

µυϊκής ισχύος. ‘Όταν δηλαδή η

παραµόρφωση

παράγοντες

ωφελείται

σε

άλλους

πέρα

από

την

εγκεφαλοπάθεια.
Άκρος πούς:
Ποικίλες είναι οι παραµορφώσεις του άκρου ποδός στην εγκεφαλική
παράλυση. Αυτές συνήθως είναι η ιποποδία

λόγω βράχυνσης του

γαστροκνηµίου και υποκνηµιδίου µυός και η προσαγωγή ή ραιβότητα του
άκρου ποδός µε ελαφρό υπτιασµό εξαιτίας της σύσπασης κυρίως του
οπισθίου

κνηµιαίου

παραµορφώσεις

(Εικ.

µυός

κυρίως.

13Δ.1).

H

Πρόκειται
κοιλοποδία

για

τις

(Εικ.

συχνότερες
13Δ.3)

και

η

βλαισοπλατυποδία είναι σπανιότερες παραµορφώσεις του άκρου ποδός στην
εγκεφαλική παράλυση (Εικ. 13Δ.4.α-β).

Εικ. 13Δ.3. Κοιλοποδία του άκρου ποδός σε ασθενή µε εγκεφαλική προσπέλαση.
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Εικ. 13Δ.4.α. Κλινική εικόνα σπαστικής β λαισοπλατυποδίας προσθίου ποδός: Πλήρης
κατάργηση της ποδικής καµάρας.

Εικ. 13Δ.4.β. Κλινική εικόνα του δεξιού οπισθίου ποδός στη σπαστική βλαισοπλατυποδία:
Δεξία είναι εµφανής

η

προς τα έξω παρεκτόπιση

βράχυνσής του.
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του Αχιλλείου τένοντος εξαιτίας της

Kλινική εικόνα των άνω άκρων
H προσβολή των άνω άκρων όπως ήδη αναφέρθηκε είναι ηπιότερη
συγκριτικά µε την προσβολή των κάτω άκρων στην τετραπληγία ενώ είναι
εντονότερη στην κλινική µορφή της ηµιπληγίας. Oι παραµορφώσεις αφορούν
συνήθως στην άρθρωση του αγκώνος όπου είναι σταθερή η σύγκαµψη και
στον αντίχειρα µε φανερή την αδυναµία της απαγωγής του. Η πηχεοκαρπική
άρθρωση εµφανίζει σύγκαµψη και το αντιβράχιο παραµορφώνεται σε θέση
πρηνισµού.
Tα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση επιπρόσθετα µε τις κινητικές διαταραχές
παρουσιάζουν και άλλες αναπηρίες όπως οπτικές και ακουστικές διαταραχές,
µαθησιακές δυσκολίες, σκολίωση ακόµη και οστεοπόρωση. H οστεοπόρωση
οφείλεται πιθανώς στη διαφοροποίηση των µηχανικών ερεθισµάτων που
ασκούνται και είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική ανακατασκευή του οστού.
Λόγω της παθήσεως εξάλλου είναι ελαττωµένη και η φυσική δραστηριότητα
των παιδιών αυτών. Επιπλέον τα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση και
ανάλογα µε τη µορφή της πάθησης παρουσιάζουν αυξηµένο µυϊκό τόνο και
ορισµένες φορές εµφανίζουν έντονες συσπάσεις µε τη µορφή σπασµών µε
αποτέλεσµα την υπέρµετρη µυϊκή έλξη σε συγκεκριµένα οστά. Tα αυτόµατα
κατάγµατα που µπορεί συχνά να

παρατηρηθούν

σ’ αυτά τα παιδιά,

πιθανότατα οφείλονται στη φτωχή µυϊκή υποστήριξη των µακρών οστών, στην
περιοδική και αιφνίδια άσκηση µεγάλων δυνάµεων σε αυτά που µπορούν
τελικώς να οδηγήσουν στη δηµιουργία ενός

είδους κατάγµατος από

καταπόνηση (Lingman and Joester,1994).
Eργαστηριακά ευρήµατα
H µαγνητική τοµογραφία του εγκεφάλου µας δίνει πληροφορίες σε
περιπτώσεις ασθενών µε βαρειά κλινική εικόνα. Ήπιες προσβολές και
αλλοιώσεις των εγκεφαλικών κινητικών κέντρων δεν ανιχνεύονται µε τη
µαγνητική τοµογραφία (M.R.I.).
H ανάλυση της βάδισης (Gait analysis), στα παιδιά βέβαια που µπορούν να
βαδίζουν, µπορεί να µας δώσει πρόσθετες πληροφορίες από εκείνες που
προκύπτουν από την απλή κλινική εξέταση. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν
να έχουν σχέση µε το µέγεθος της διαταραχής του µυϊκού τόνου των µυών
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του κορµού και των κάτω άκρων και να συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας
συγκεκριµένης θεραπευτικής αγωγής (Thometz et all,1989).
Θεραπεία
Φυσικοθεραπεία
H έγκαιρη διάγνωση της νόσου η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση
έναρξη της κατάλληλης φυσιοθεραπείας προσφέρει σηµαντικά στην πρόληψη
των

παραµορφώσεων

ιδιαίτερα

στα

κάτω

άκρα,

οι

οποίες

όταν

εγκατασταθούν δεν επιτρέπουν την κάποια ικανοποιητική κινητοποίηση του
ασθενούς. Δύο είναι κυρίως οι µέθοδοι της εξειδικευµένης κινησιοθεραπείας
οι οποίες ευρέως εφαρµόζονται στη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης.
Αυτές είναι η µέθοδος Bobath (Bobath P,Bobath K,1991) και η µέθοδος Voijta
(Voijta,1981). H φυσικοθεραπεία των παιδιών µε την εφαρµογή των µεθόδων
αυτών µπορεί να γίνει µόνο από ειδικά εκπαιδευµένους φυσικοθεραπευτές.
Mε τη µέθοδο Bοbath επιδιώκεται η διδαχή και η εκµάθηση από το µικρό
ασθενή των φυσιολογικών κι νήσεων µε απώτερο αποτέλεσµα τη σταδιακή
κατάργηση των αρχέγονων αντανακλαστικών.
Mε τη µέθοδο Voijta, επιδιώκεται µε τη δηµιουργία ερεθισµάτων σε διάφορα
σηµεία του σώµατος, (περιοχή γόνατος, ωµοπλάτης, άνω άκρων κτλ ) η
αντίδραση των µυϊκών οµάδων που πάσχουν να γίνει προσόµοια µε αυτήν
των φυσιολογικών µυών και κατάλληλη για τη δηµιουργία κινήσεων αντίθετων
από αυτών που προκαλούν τις παραµορφώσεις. Στη σπαστική µορφή της
εγκεφαλικής παράλυσης αντεδείκνυται κάθε µορφή ηλεκτροθεραπείας.
Φαρµακευτική αγωγή
H διήθηση των περιφερικών νεύρων των κάτω άκρων, µε διάλειµµα φαινόλης
6% µε σκοπό την καταστροφή των νευραξόνων των κινητικών δεσµίδων των
νεύρων και τη µείωση της σπαστικότητας των µυών οι οποίοι νευρούνται από
αυτά, είναι µέθοδος θεραπείας, η οποία εφαρµoζόταν ευρύτερα στο
παρελθόν. Η µέθοδος αυτή απαιτεί µεγάλη εµπειρία προκειµένου να
επιτευχθεί η

εκλεκτική προσβολή των νευραξόνων των αντίστοιχων

νευρικών στελεχών.
Πρόσφατα άρχισε να χρησιµοποιείται µία άλλη φαρµακευτική µέθοδος για τη
µείωση του τόνου των προσβεβληµένων µυϊκών οµάδων. Αυτή συνίσταται
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στη διήθηση των µυών µε ειδική τοξίνη, που παράγεται από το κλωστηρίδιο
της Aλλαντιάσεως (Botulin). Ως κύρια µειονεκτήµατα της µεθόδου θεωρούνται
τα πρόσκαιρα αποτελέσµατά της (διαρκούν 2–3 µήνες) και το ακριβό κόστος
της αλλαντικής τοξίνης (Neville B,1994, Μπεσλίκας και συν.,1999). Δεδοµένου
ότι η θεραπευτική αγωγή µε αλλαντική τοξίνη είναι απλή και εύκολη στην
εφαρµογή της (η διήθηση του µυός είναι εύκολη έναντι της διηθήσεως
επιλεγµένων νευραξόνων του νεύρου που απαιτεί η µέθοδος µε τη χρήση
διαλύµατος φαινόλης) έδωσε την ώθηση ευρείας εφαρµογής της χρήσης της
αλλαντικής τοξίνης ως µεθόδου θεραπείας παρά τα µειονεκτήµατά της και µε
µοναδικό πλεονέκτηµα την εύκολη χρήση της.
Eγχειρητικές µέθοδοι αποκατάστασης των παραµορφώσεων των κάτω
και άνω άκρων
H εγχειρητική αποκατάσταση

των παραµορφώσεων των κάτω και άνω

άκρων στα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση, από τους περισσότερους
συγγραφείς θεωρείται ως η κατ’ εξοχήν ενδεικνυόµενη µέθοδος για τη βοήθεια
των µικρών αυτών ασθενών. Tο γεγονός ότι σ’ ένα µεγάλο αριθµό ασθενών οι
παραµορφώσεις αυτές υποτροπιάζουν µε την πάροδο του χρόνου, δεν
πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εγχειρητική αντιµετώπιση
των προβληµάτων των ασθενών αυτών. Εξ’ άλλου το πλήθος των τεχνικών
που υπάρχουν και µπορούν να εφαρµοσθούν δίνει τη λύση της βελτίωσης και
της αποκατάστασης, ακόµη και σε δεύτερο δε χρόνο των πιθανών
παραµορφώσεων που θα επανεµφανισθούν.
Οι υποτροπές που εµφανίζονται µε την πάροδο του χρόνου οφείλονται
κυρίως στην κατά µήκος αύξηση των οστών την οποία αρνούνται να
ακολουθήσουν οι υπερτονικοί µύες. Για το λόγο αυτό οι εγχειρήσεις
αποκατάστασης της µυϊκής ισορροπίας έχουν θέση µέχρι την ολοκλήρωση
της σκελετικής ανάπτυξης του ασθενούς, οπότε και η εµφάνιση των
υποτροπών παύει να µας απασχολεί διότι τα οστά έχουν λάβει το τελικό τους
µήκος.
H εγχειρητική αποκατάσταση των παραµορφώσεων των κάτω άκρων
ειδικότερα, επιτρέπει ή βελτιώνει

τη βάδιση του µικρού ασθενούς, µε

αποτέλεσµα τη συµµετοχή του σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις της
καθηµερινής ζωής και στη συνέχεια την κοινωνική του ένταξη.
	
  

80	
  

Oι επεµβάσεις αφορούν στους µύες (διατοµή της απονεύρωσης των µυών,
διατοµές ή επιµηκύνσεις της καταφυτικής ή εκφυτικής µοίρας των τενόντων),
στους αρθρικούς θυλάκους (θυλακοτοµές) και στα οστά (οστεοτοµίες).
Eγχειρητική αποκατάσταση των παραµορφώσεων των κάτω άκρων.
Α. Xειρουργικές επεµβάσεις της περιοχής του ισχίου
1. Kλειστή διατοµή των τενόντων των προσαγωγών µυών του ισχίου:
Tα κάτω άκρα του ασθενούς µε συνθήκες γενικής αναισθησίας φέρονται σε
θέση κάµψης ορθής γωνίας και µεγίστης απαγωγής. Aκολουθεί η κλειστή
διατοµή των τενόντων των προσαγωγών µυών στη θέση που ψηλαφιόνται.
Επαναλαµβάνεται η ίδια κλειστή διατοµή των τενόντων σε θέση µεγίστης
απαγωγής µε τα σκέλη σε έκταση. Ακολουθεί στη συνέχεια η τοποθέτηση
γυψίνου επιδέσµου µε τα κάτω άκρα στη θέση µέγιστης δυνατής απαγωγής
που επιτεύχθηκε (Εικ. 13Δ.5).

Εικ. 13Δ.5. Τοποθέτηση γυψίνου επιδέσµου
οσφυοµηροκνηµοποδικού µε αµφότερα τα
σκέλη σε

θέση µεγίστης

απαγωγής. Η

φωτογραφία δείχνει και τη θέση του γυψίνου
επιδέσµου µετά την
των

ταυτόχρονη διόρθωση

παραµορφώσεων

των

ισχίων,

γονάτων και των άκρων ποδών.	
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των

2. Aνοικτή διατοµή των καµπτήρων µυών του ισχίου (ραπτικού,
τετρακέφαλου και λαγονοψοΐτου):
Mε πρόσθια προσπέλαση της περιοχής του ισχίου και κάτω από συνθήκες
γενικής αναισθησίας γίνεται παρασκευή των τενόντων µυών των καµπτήρων
του ισχίου και διατοµή στην έκφυση ή στην κατάφυσή τους. Στη συνέχεια
τοποθετείται γύψινος νάρθηκας οσφυοµηροκνηµοποδικός (Hip spica cast) µε
το ισχίο σε θέση µεγίστης έκτασης και απαγωγής. H διατοµή του ραπτικού και
τετρακέφαλου µυός γίνεται στο σηµείο της έκφυσής τους (προσθία άνω και
κάτω λαγόνια άκανθα) ενώ η διατοµή του λαγονοψοΐτου γίνεται στο σηµείο
της κατάφυσής του (ελάσσονας τροχαντήρας).

B. Xειρουργικές επεµβάσεις στην περιοχή του γόνατος
1. Tεχνική επιµήκυνσης των οπισθίων µηριαίων µυών κατά Eggers:
Mε την εγχειρητική αυτή τεχνική διορθώνεται η σύγκαµψη του γόνατος µε την
επιµήκυνση τύπου Z των τενόντων του ισχνού προσαγωγού µυός του
ηµιυµενώδους, του ηµιτενοντώδους και του δικέφαλου µηριαίου µυός.
2. Tεχνική επιµήκυνσης οπισθίων µηριαίων µυών κατά Eggers–Thom:
Aυτή περιλαµβάνει επιµήκυνση τύπου Z του ισχνού προσαγωγού µυός και
του ηµιυµενώδους, του ηµιτενοντώδους και του δικέφαλου µηριαίου µυός µε
ταυτόχρονη διατοµή των εκφυτικών κεφαλών του γαστροκνηµίου από τους
µηριαίους κονδύλους. H τενοντώδης εκφυτική µοίρα της έσω κεφαλής του
γαστροκνηµίου µετά τη διατοµή και την αναστροφή της συρράπτεται µε τον
τένοντα του ηµιυµενώδους µυός ενώ της έξω κεφαλής του γαστροκνηµίου
συρράφεται στον τένοντα του δικεφάλου µηριαίου µυός (Thometz et al ,1989).
3. Tεχνική Silversgioeld:
Mε τη µέθοδο αυτή αντιµετωπίζεται η παραµόρφωση της σύγκαµψης του
γόνατος και η ιπποποδία του άκρου ποδός. Η µέθοδος συνίσταται στη
διατοµή των τενόντων των δύο εκφυτικών κεφαλών του γαστροκνηµίου µυός
από την οπίσθια επιφάνεια των µηριαίων κονδύλων (Εικ. 13Δ.6).
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Εικ. 13Δ.6. Χαλάρωση του γαστροκνηµίου µύος µε την απελευθέρωσή του από τη µηριαία
επίφυση

µε την τεχνική του Silversgioeld: Διατοµή των εκφυτικών κεφαλών του µυός από

την οπίσθια επιφάνεια των µηριαίων κονδύλων µετά από παρασκευή του αγγειονευρώδους
δεµατίου και του περονιαίου νεύρου.

Γ. Xειρουργικές επεµβάσεις της περιοχής της γαστροκνηµίας και του
άκρου ποδός
1. Eπιµήκυνση του γαστροκνηµίου µυός µε την τεχνική τύπου Vulpius: H
βράχυνση του γαστροκνηµίου µυός διορθώνεται µε επιµήκυνση του µυός µε
διατοµή τύπου V, στην περιοχή µετάπτωσης της µυϊκής γαστέρος στη
τενοντώδη µοίρα του µυός (Εικ. 13Δ.7).
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Οι δύο κεφαλές του γαστροκνηµίου
µυός σε σχήµα V στο ύψος της
µετάπτωσης

του

µυός

στον

τένοντα.

Διατοµή του Αχιλλείου τένοντος σε
σχήµα Λ

Εικ. 13Δ.7. Αποκάσταση της ιπποποδίας µε την τεχνική τύπου Vulpius.

2. Eπιµήκυνση του γαστροκνηµίου και υποκνηµιδίου µυός (τεχνική
Strayer):
H εγχειρητική αυτή τεχνική εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που και ο
υποκνηµίδιος

µυς

συµµετέχει

στην

πρόκληση

της

ιπποποδίας

(η

παραµόρφωση παραµένει κλινικά και όταν το γόνατο φέρεται σε κάµψη µε
αποτέλεσµα φυσιολογικά τη χαλάρωση του γαστροκνηµίου µυος). Με την
εγχειρητική

τεχνική

Strayer

ο

γαστροκνήµιος

και

υποκνηµίδιος

µυς

επιµηκύνονται στην περιοχή της µετάπτωσής τους στον κοινό καταφυτικό
τένοντα (Εικ. 13Δ.8).
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Εικ. 13Δ.8. Διόρθωση της ιπποποδίας µε

επιµήκυνση της τενοντώδους µοίρας του

γαστροκνηµίου και υποκνηµιδίου µε την τεχνική Strayer (διατοµή των δύο τενόντων σε
διαφορετικά επίπεδα).

3. Eπιµήκυνση του Aχιλλείου Tένοντα:
H επιµήκυνση του Aχιλλείου τένοντα γίνεται σε µεγαλύτερα παιδιά όταν δεν
αναµένεται περαιτέρω ανάπτυξη του σκελετού των κάτω άκρων. Γίνεται µε
τοµή του τένοντος τύπου Z (Εικ. 13Δ.9.α-γ).

Εικ. 13Δ.9.α. Παρασκευή του Αχιλλείου τένοντος µε
τοµή του δέρµατος µέχρι το ύψος της κατάφυσής
του.
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Εικ.13Δ.9.β.

Επιµήκυνση

του

Εικ.13Δ.9.γ.

τένοντος µε την τεχνική Ζ.	
  

Η επιµήκυνση

του

τένοντος µε την τεχνική σχήµατος Ζ
και η διόρθωση της ιπποποδίας.

	
  

4. Αποκατάσταση της κοιλοποδίας.
Η σπαστική κοιλοποδία εµφανίζεται σε περιπτώσεις σπαστικής διπληγίας.
Αρχικά εντοπίζεται και αφορά στα µαλακά µόρια λόγω της σύσπασης των
αυτοχθόνων µυών του πέλµατος. Ακολουθεί η ρίκνωση των ανατοµικών
στοιχείων και στη συνέχεια µε την πρόοδο της ηλικίας η οστική διαµόρφωση
του άκρου ποδός µε τη µορφή της κοιλοποδίας (Εικ. 13Δ.10). Στη παιδική
ηλικία

θεραπεύεται

µε

κλειστή

ή

ανοικτή

διατοµή

απονεύρωσης και του βραχέως καµπτήρος των δακτύλων.
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της

πελµατιαίας

Εικ. 13Δ.10. Κοιλοποδία σε σπαστική διπληγία. Η µερική αποκατάστασή της είναι δυνατή στα
παιδία

µε διατοµή της πελµατιαίας απονεύρωσης και του βραχέως καµπτήρος των

δακτύλων.

Στους

ενήλικες

η

αποκατάσταση

της

κοιλοποδίας

απαιτεί

σύνθετες

χειρουργικές επεµβάσεις στα µαλακά µόρια και τα οστά του άκρου ποδός.
5. Αποκατάσταση της σπαστικής βλαισοπλατυποδίας
Η εγχειρητική απόκατάσταση της σπαστικής βλαισοπλατυποδίας µπορεί να
επιτευχθεί µε επιµήκυνση µικρού βαθµού του Αχιλλείου τένοντα και
παράλληλη εξωαρθρική αρθρόδεση της υπαστραγαλικής άρθρωσης σε θέση
διόρθωσης. Η εγχειρητική αυτή τεχνική περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο του
παρόντος συγκράµατος.
6. Διατοµή των οπισθίων νωτιαίων ριζών
H αµφοτερόπλευρη ριζοτοµή των οπισθίων νευρικών ριζών της οσφυϊεράς
µοίρας (η διατοµή δηλαδή των οπισθίων ριζών από το ύψος της 2ης οσφυϊκής
έως την 1η ιερή ρίζα) αποτελεί µία άλλη ενδιαφέρουσα εγχειρητική µέθοδο. Η
µέθοδος οδηγεί στην

κατάργηση του φαύλου κύκλου των προσθίων κι

οπισθίων κεράτων του νωτιαίου µυελού και της υπερτονίας των µυών των
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κάτω άκρων που προκαλεί τις παραµορφώσεις. Kαι ενώ τα αποτελέσµατα,
όσον αφορά τη µείωση της υπερτονίας των µυών των κάτω άκρων είναι
θετικά, οι αισθητικές διαταραχές που την συνοδεύουν σε συνδυασµό µε τη
µείωση της µυϊκής ισχύος όλων των µυών των κάτω άκρων αποτελούν µία
δυσάρεστη εξέλιξη.
7. Oστεοτοµίες της λεκάνης και των ισχίων
Στην εγκεφαλική παράλυση πέρα από το πλήθος των προαναφερθέντων
προβληµάτων που τη συνοδεύουν, το ισχίο δηµιουργείται κι ένα άλλο
πρόβληµα. Η τιµή της αυχενοµηριαίας γωνίας αυξάνει (160°-175°) καθώς η
προσθία απόκλιση της άνω µηριαίας επίφυσης, που οδηγούν σε ένα
επιπρόσθετο πρόβληµα (Stιlliwell A, Menelaus M, 1984). Οι παραµορφώσεις
αυτές οδηγούν µε ακρίβεια σε παραλυτικό εξάρθρηµα (Εικ. 13Δ.11).

Εικ. 13Δ.11. Ακτινολογική εικόνα σπαστικής διπληγίας χαµηλό εξάρθρηµα του δεξιού ισχίου.
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Εικ. 13Δ.12. Η αποκατάσταση του πάσχοντος ισχίου µετά από οστεοτοµία

στροφής και

ραιβότητος του ισχίου που συνοδεύτηκε και από οστεοτοµία της λεκάνης.
Η τοποθέτηση µοσχευµάτων στην οροφή της κοτύλης είναι εµφανής.

Για το λόγο αυτό συχνά απαιτούνται οστεοτοµίες στροφής ή στροφής και
ραιβότητας του άνω πέρατος των µηριαίων οστών και σε µερικές περιπτώσεις
σε συνδυασµό και µε οστεοτοµίες της λεκάνης (Εικ. 13Δ.12).
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Ε. Ιδιαιτερότητες των Καταγµάτων του Αναπτυσσόµενου Σκελετού

Ανατοµικές Διαφορές του Αναπτυσσόµενου Σκελετού από το Σκελετό
του Ενήλικα
Οι µηχανικές και βιολογικές ιδιότητες του παιδικού σκελετού διαφέρουν από
αυτές των ενηλίκων. Η ύπαρξη των συζευκτικών χόνδρων (του κεντρικού και
του περιφερικού

άκρου των οστών)

είναι η καθοριστική µακροσκοπική

διαφορά της µορφολογίας των οστών των παιδιών από αυτές των ενηλίκων.
Η οστική αντοχή του παιδικού σκελετού είναι µειωµένη στις Στροφικές και
Ελκτικές Δυνάµεις στις περιοχές αυτές. Λόγω της ελαστικότητας των
συνδέσµων των αρθρώσεων οι πιο συχνές οστικές κακώσεις είναι τα
κατάγµατα επιφυσιολύσεις ενώ σπάνια είναι τα εξαρθρήµατα. Τα πιο συχνά
κατάγµατα

του αναπτυσσόµενου σκελετού είναι τα κατάγµατα του

αντιβραχίου ,ακολουθούν τα κατάγµατα του αγκώνα ενώ το πιο συχνό
εξάρθρηµα είναι το το εξάρθρηµα του αγκώνα

Περιόστεο - Periosteum
Το περιόστεο του παιδικού σκελετού έχει σηµαντικές διαφορές από αυτό των
ενηλίκων (Εικ. 13Ε.1). Είναι το υπεύθυνο όργανο για την κατά πάχος αύξηση
του οστού.
! Αποκολλάται εύκολα από το οστούν.
! Έχει µεγάλη οστεογενετική ικανότητα και εποµένως η πώρωση των
καταγµάτων είναι κυρίως περιοστική και ευκολότερη στα παιδιά.
! ¨Εχει αυξηµένο ποσοστό οργανικών συστατικών.
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Εικ. 13Ε.1. Διακρίνεται το µεγάλο
πάχος του περιοστέου και η
πρόσφυση του στο φλοίο στο
παιδικό σκελετό.	
  

Οι συζευκτικοί χόνδροι και η λειτουργία τους

Οι

συζευκτικοί χόνδροι (growth plate) είναι τα όργανα του οστού από τα

οποία γίνεται η κατά µήκος αύξηση του οστού.Ο συζευκτικός χόνδρος
βρίσκεται µεταξύ τηε επίφυσης και της µετάφυσης του οστού (Εικ. 13Ε.2).

Εικ. 13Ε.2. Η θέση του συζευκτικού
χόνδρου µεταξύ της επίφυσης και
της µετάφυσης.	
  

Αντιστοιχεί ένας συζευκτικός χόνδρος σε κάθε επίφυση. Συχνά έχει καµπύλη
φορά µε αποτέλεσµα λόγω προβολής να φαίνεται διπλός. Οι δυο συζευκτικοί
χόνδροι ενός µακρού οστού δεν συµµετέχουν εξίσου στην κατά µήκος αύξηση
του (γόνιµος/παραγωγικός).
	
  

Σε βλάβη του γόνιµου συζευκτικού χόνδρου
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αναµένεται µεγαλύτερη βράχυνση του οστού. Αν υπάρχουν δυο οστά (π.χ.
κνήµη-περόνη), βλάβη του γόνιµου συζευκτικού χόνδρου µόνο του ενός,
προκαλεί παραµόρφωση του άξονα του άκρου.

Όπως αναφέρθηκε είναι

µειωµένη η οστική αντοχή του παιδικού σκελετού σε στροφικές και ελκτικές
δυνάµεις στην παριοχή των συζευκτικών χόνδρων. Η άσκηση βίας στη
περιοχή προκαλει τα κατάγµατα - επιφυσιολύσεις.

Εικ. 13Ε.3. Η ιστολογική εικόνα
του συζευκτικού χόνδρου.	
  

Ο συζευκτικός χόνδρος όπως φαίνεται και στο σχήµα της εικόνας 13Ε.3
αποτελείται από 5 στιβάδες κυττάρων :
1.Ζώνη ηρεµίας .Σχηµατίζεται από µεσεγχυµατικά αδιαφοροποίητα κύτταρα
2.Ζώνη πολλαπλασιασµού.Στη ζώνη αυτή αυξάνεται ο αριθµός των κυττάρων
3.Ζώνη υπερτροφίας
4.Ζώνη Οστεοποίησης. Στη ζώνη αυτή παράγεται η θεµέλιος οστική ουσία
5.Ζώνη ωρίµανσης του οστίτη ιστού
Τα κατάγµατα - επιφυσιολύσεις λαµβάνουν χώρα στη ζώνη υπερτροφίας η
οποία αποτελεί τη περιοχή ήσσονος αντίστασης του συζευκτικού χόνδρου.
Οι τύποι των καταγµάτων του παιδικού σκελετού
Λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων στα παιδιά, παρατηρούνται οι
ακόλουθοι τύποι καταγµάτων:
•

Εκεί που υπάρχουν δυο οστά (αντιβράχιο, κνήµη) το ένα οστούν
υφίσταται κάταγµα και το άλλο όταν υπερβεί το όριο ελαστικότητας,
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κάµπτεται τοξοειδώς χωρίς να έχουµε λύση της συνέχειας του οστού
(Εικ. 13Ε.4).

Εικ.

13Ε.4.

ωλένης

Κάταγµα
και

της

πλαστική

παραµόρφωση της κερκίδας.

	
  

Κατάγµατα τύπου χλωρού ξύλου και δίκην πόρπης (buckle fracture)
(Εικ. 13Ε.5.α-β, 13Ε.6)

Α

Β

Εικ. 13Ε.5. Λύση της συνέχειας του ενός µόνο φλοιού και γωνίωση του άλλου (εικόνα Α),
πτύχωση του φλοιού της κερκίδας (εικόνα Β ) χωρίς λύση της συνέχειάς του (κάταγµα δίκην
πόρπης, buckle fracture).
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Εικ. 13Ε.6. Κάταγµα δίκην
πόρπης, buckle fracture,
περιφερικού
τριτηµορίου
κερκίδας.	
  

Ταξινόµηση των Καταγµάτων –Επιφυσιολύσεων κατά Salter – Harris
Τα κατάγµατα επιφυσιολύσεις του αναπτυσσόµενου σκελετού ταξινοµούνται
ταξινοµούνται σε 5 τύπους κατά
ταξινόµηση

Salter – Harris . Η συγκεκριµµένη

παραµένει σε ισχύ από το 1963 και έχει τύχη καθολικής

αποδοχής (Εικ.13Ε.7-19).

Εικ. 13Ε.7. Οι 5 τύποι επιφυσιολύσεων καταγµάτων κατά Salter – Harris.
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1ος τύπος: Ολίσθιση - περεκτόπιση ολόκληρης της επίφυσης χωρίς τ µήµα
της µετάφυσης.
2ος τύπος: Η επίφυση παρεκτοπίζεται µαζί µε τµήµα της εγγύς µετάφυσης
3ος τύπος: Το κάταγµα επιφυσιόλυση αφορά ένα τµήµα της επίφυσης
4ος τύπος: Το κάταγµα περιλαµβάνει τµήµα της επίφυσης και της µετάφυσης
5ος Τύπος:

Υπάρχει

συµπίεση της επίφυσης στο αντίστοιχο τ µήµα της

µετάφυσης

Α

Β

Εικ.13Ε.8. Συγκριτικός ακτινολογικός έλεγχος των ποδοκνηµικών αρθρώσεων. Στην εικόνα Α
διακρίνεται διεύρυνση της γραµµής του συζευκτικού χόνδρου της κάτω επίφυσης της κνήµης
σε σχέση µε την εικόνα Β. Η συνοδός κλινική εικόνα (άλγος και οίδηµα της ποδοκνηµικής)
θέτει τη διάγνωση της επιφυσιόλυσης τύπου Ι

κατά

Salter – Harris. Η διάγνωση της

συγκεγκριµµένης κάκωσης είναι δυσχερής και πολλές φορές απαιτείται MRI της άρθρωσης.

Εικ.13Ε.9. Απόσπαση του έσω επικονδύλου: κάταγµα – επιφυσιόλυση τύπου Ι κατά Salter –
Harris.
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Εικ. 13Ε.10. Επιφυσιόλυση τύπου ΙΙ κατά Salter – Harris της ποδοκνηµικής άρθρωσης. Είναι
η συχνότερη επιφυσιόλυση της ποδοκνηµικής άρθρωσης.

Εικ.13Ε.11. Επιφυσιόλυση τύπου IΙΙ κατά Salter – Harris της περιφερικής επίφυσης της
κνήµης. Αποσπάται τµήµα της επίφυσης.

	
  

96	
  

Εικ. 13Ε.12. Κατάγµα - επιφυσιόλυση ΙV τύπου
κατά Salter – Harris της κάτω επίφυσης της
κνήµης.	
  

Εικ.13Ε.13. Επιφυσιολίσθηση τύπου V κατά Salter – Harris: Ακτινολογικά διαπιστώνεται
στένωση του εύρους του συζευκτικού χόνδρου η οποία µπορεί να διαπιστωθεί µε τη
συγκριτική µελέτη της αντίστοιχης επίφυσης. Η κάκωση παραµένει αδιάγνωστη συχνά λόγω
της ανεπαρκούς κλινικής και ακτινολογικής µελέτης του ασθενούς. Η πιο συχνή επιπλοκή της
άρθρωσης είναι η δηµιουργία οστικής γέφυρας µεταξύ επίφυσης και µετάφυσης.
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Εικ. 13Ε.14. Κάταγµα έξω κονδύλου
του βραχιονίου µε παρεκτόπιση. Για
την αποκατάσταση της άρθρωσης
του αγκώνα απαιτείται

ανατοµική

ανάταξή του
	
  

Εικ.13Ε.15. Ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση του κατάγµατος της εικόνας 14.

Εικ. 13Ε.16. Κάταγµα κεφαλής κερκίδας
πριν και µετά την ανάταξη. Η κάκωση
είναι ΙΙ τύπου επιφυσιόλυση κατά Salter
– Harris ή κάταγµα υποκεφαλικό (του
αυχένος ) της κεφαλής της κερκίδας.	
  

	
  

98	
  

Εικ.13Ε.17. Κάταγµα κάτω τριτηµορίου αντιβραχίου σε παιδί ηλικίας 7 ετών. Τα κατάγµατα
του αντιβραχίου είναι τα συχνότερα κατάγµατα του αναπτυσσόµενου σκελετού.

Εικ.13Ε.18. Ανοικτή ανάταξη του κατάγµατος της εικόνας 15. Το παχύ περιόστεο στη παιδική
ηλικία δεν επιτρέπει τη µεγάλη παρεκτόπιση των καταγµάτων.

Εικ. 13Ε.19. Η πτώση στο έδαφος µε
το

χέρι

σε

υπερκονδύλια
υπερεκτάσεως

έκταση

προκαλεί

κατάγµατα
του

Αποτελούν το 90%

εξ

βραχιονίου.
του συνόλου

των υπερκονδυλίων καταγµάτων του
βραχιονίου

στα

παιδιά. Είναι

κατάγµατα

µε

τις

τα

περισσότερες

επιπλοκές (άµεσες και απώτερες). Τα
κατάγµατα του αγκώνος είναι τα
δεύτερα σε συχνότητα κατάγµατα του
αναπτυσόµµενου σκελετού.
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Παθολογικά Κατάγµατα του Αναπτυσσόµενου Σκελετού

Τα συχνότερα αίτια των παθολογικών καταγµάτων στα παιδιά είναι :
Μονήρης κύστη
Ανευρυσµατική κύστη (Εικ.13Ε.20-22)
Μη οστεοποιούµενο ίνωµα
Ινώδης Οστική Δυσπλασία
Ηωσινόφιλο κοκκίωµα
Εγχόνδρωµα
Γιγαντοκυτταρικός όγκος
Ατελής Οστεογένεση
Οστεοµυελίτιδες
Κακοήθεις Όγκοι
Η αντιµετώπιση των παραπάνω κ αταγµάτων απαιτεί εξειδίκευση στην
αντιµετώπιση των κακώσεων του αναπτυσοµµενου σκελετού.

Εικ.13Ε.20.

Ανευρυσµατική

βραχιονίου.
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κύστη

µεγάλου

µεγέθους

του

Εικ.13Ε.21. Το περιεχόµενο
της ανευρυσµατικής κύστης.	
  

Εικ.13Ε.22. Η αντιµετώπιση
της ανευρυσµατικής κύστης
µε ενδοµυελική ήλωση του
κατάγµατος.	
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Αντιµετώπιση των καταγµάτων των µακρών οστών στα παιδιά µε
ενδοµυελική ήλωση µε ευκαπτούς ενδοµευελικούς ήλους τιτανίου
Κατάγµατα του µηριαίου
Συντηρητική Θεραπεία
Τοποθέτη δερµατικής έλξης του πάσχοντος σκέλους και στη συνέχεια
τοποθέτηση οσφυο-µηροκνηµοποδικού γυψίνου επιδέσµου.

Εικ.13Ε.23. Τα κατάγµατα του µηριαίου µέχρι την ηλικία των 5 ετών αντιµετωπίζονται
συντηρητικά µε τοποθέτηση γυψίνου επιδέσµου οσφυο-µηροκνηµοποδικού. Στη αρχή
η

τοποθετείτε δερµατική έλξη και µετά την εφάνιση του πώρου (2 -3

η

εβδοµάδα) η θεραπεία

συνεχίζεται µε ακινητοποίηση του κατάγµατος µε γύψινο επίδεσµο.

Χειρουργική Θεραπεία
Ενδοµυελική Ήλωση µε Εύκαµπτους Ήλους Τιτανίου
Η χρήση αυτών των ήλων

ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 από τη

Πανεπιστηµιακή Κλινική της πόλης Nancy της Γαλλίας. Η χρή ση τους έχει
ένδειξη σε παιδιά ηλικίας 5-10 ετών µε σωµατικό βάρος µικρότερο των 50 Kg.
Η συντηρητική θεραπεία των καταγµάτων του µηριαίου σε παιδία αυτής της
ηλικίας είναι επίπονη γιατί είναι µακρόχρονη και τα αποτελέσµατα της δεν
είναι ικαποιητικά τις περισσότερες φορες.
Οι συγκεκριµµένοι ήλοι έχουν

διαµέτρους 1,2,3 και 4 mm (Εικ.13Ε.24).

Έχουν ειδική διαµόρφωση (Εικ.13Ε.25) που επιτρέπει την είσοδό τους µε
ειδικό set εργαλείων στον αυλό των µακρών οστών (µηριαίου,κνήµης και
οστών του αντιβραχίου) χωρίς να τραυµατίζονται οι συζευκτικοί χόνδροι.
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Εικ.13Ε.24. Τα διάφορα µεγέθη των
εύκαµπτων ενδοµυελικών ήλων τιτανιου.	
  

Εικ. 13Ε.25.

Ειδική διαµόρφωση του

άκρου του ήλου επιτρέπει την εύκολη
τοποθέτηση του.

Εικ. 13Ε.26. Στο πίνακα περιγράφεται
το

είδος

του

κατάγµατος

και

η

διάµετρος του ήλου που αντιστοιχεί. Το
80% του αυλού πρέπει να πληρούται
από τους δύο ήλους
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Εικ. 13Ε.27. Για την τοποθέτηση των
ήλων

απαραίτητη

είναι η

χρήση

ακτινοσκοπικού µηχανήµατος.

Βασικές αρχές της µεθόδου
•

Συµµετρική τοποθέτηση των ήλων για τη καλύτερη σταθεροποίηση του
κατάγµατος

•

Προκύρτωση του ήλου στο ύψος του κατάγµατος στο ύψος του
κατάγµατος

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου
•

Μη ανάγκη µετεγχειρητικής ακινητοποίησης

•

Πρώιµη πώρωση και κινητοποίηση

•

Minimal invasive

•

Χαµηλό ποσοστό λοιµώξεων

•

Γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες

•

Λίγες ηµέρες νοσηλείας

Μειονεκτήµατα της Μεθόδου
•

Υπάρχει

αναγκαιότητα δεύτερης επέµβασης για την αφαίρεση των

υλικών οστεοσύνθεσης.
•
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Ενδοµυελική Ήλωση Καταγµάτων Μηριαίου

Εικ. 13Ε.28. Η

τεχνική της

ποθέτησης των ήλων τιτανίου
στο µηραίο

Εικ. 13Ε.29. Ενδοµυελική ήλωση
κατάγµατος

µεσότητας

του

µηριαίου σε παιδί ηλικίας 9 ετών
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Εικ.13Ε.30. Συντριπτικό υποτροχαντήριο κάταγµα
ηλωθέν µε ήλους τιτανίου.

Κατάγµατα Κνήµης του Αναπτυσσόµενου Σκελετού
Σπανιότερες είναι οι ενδείξεις της χρήσης των ευκαµπτων ενδοµυελίκώ ήλων
στα κατάγµατα της κνήµης στα παιδιά. Η χρήση λειτουργικών Ναρθήκων
Ακινητοποιήσης των Κατγµάτων επιτρέπει τη πρωΐµη φόρτιση του σκέλους .

Εικ.

13Ε.31.

Ενδοµυελική

ήλωση κατάγαµατος κνήµης σε
παιδί ηλικίας 8 ετών.
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Αντενδείξεις της χρήσης των ενδοµυελικών Ήλων στη Κνήµη
Συντριπτικά κατάγµατα
Μεγάλη βράχυνση του σκέλους
Παιδιά µεγάλης ηλικίας και βάρους

Ενδοµυελική ήλωση των καταγµάτων αντιβραχίου
Ένδειξη χρήσης των ήλων για την αντιµετώπιση των καταγµάτων του
αντιβραχίου έχουν τα ασταθή κατάγµατα των οποίων η ανάταξη δεν
συγκρατείται µε το γύψινο επίδεσµο.

Εικ.13Ε.32. Τεχνική της ενδοµυελικής ήλωσης των καταγµάτων του αντιβραχίου στα παιδιά.

Εικ.13Ε.33. Σχηµατική απεικόνιση της τελικής θέσης των ήλων
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Εικ.13Ε.34. Ασταθές κάταγµα αντιβραχίου σε παιδί ηλικίας 10 ετών.

Εικ.13Ε.35. Ενδοµυελική ήλωση του κατάγµατος της εικόνας 34.
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