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Μπεσλίκας Θεόδωρος                  

 

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) 

Είναι κατάγµατα υψηλής ενέργειας  που προκαλούνται από τροχαία 

ατυχήµατα και πτώση από µεγάλο ύψος. Εµφανίζουν υψηλό δείκτη 

θνησιµότητας (10-30%) εξαιτίας της µεγάλης αιµορραγίας  που τα συνοδεύει. 

Σε ανοικτά κατάγµατα, η θνησιµότητα µπορεί να ανέλθει σ το 50%. 

Προκαλούνται συνήθως από πλάγιο-πλάγια  ή πρόσθιο-οπίσθια συµπίεση της 

λεκάνης. Οι συνοδές βλάβες που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή της 

ασθενούς είναι οι κακώσεις των σπλάχνων που περιέχει η κοιλότητα της 

λεκάνης όπως η ρήξη της ουροδόχου κύστης, µεγάλων αγγείων, λεπτού και 

παχέως εντέρου. 

Στοιχεία ανατοµικής 

   Ειδική κατηγορία καταγµάτων αποτελούν τα αποσπαστικά κατάγµατα 

της λεκάνης που συναντώνται κυρίως στα παιδιά και τους εφήβους (Εικ. 

7Α1.1, 7Α1.3). Στα παιδιά  που ο τριακτινωτός συζευκτικός  χόνδρος είναι 

ανοικτός, ασκούµενη βία στην περιοχή δεν προκαλεί  κατάγµατα κοτύλης 

όπως αυτά των ενηλίκων, αλλά των ηβικών κλάδων εξαιτίας της 

ελαστικότητας των ανατοµικών στοιχείων της περιοχής της κοτύλης (Εικ. 

7Α1.4).   
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Εικ. 7Α1.1. Διακρίνονται οι 

οπίσθιοι σύνδεσµοι της 

λεκάνης που συµβάλουν 

στην σταθερότητα της 

κοιλότητας της λεκάνης 

(Λαγονοοσφυϊκός -Οπίσθιοι 

λαγονοϊεροί - Ιεροϊσχιακοί 

σύνδεσµοι) 

	  

Εικ. 7Α1.2. Επιδεικνύονται οι περιοχές του λαγονίου 

οστού (σηµείο Α : πρόσθια ά νω λαγόνια  άκανθα, 

σηµείο Β : πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, σηµείο Γ : 

ισχιακό όγκωµα). Από τα σηµεία αυτά εκφύονται 

ισχυροί µύες η δράση των οποίων µπορεί να 

προκαλέσει αποσπαστικά κατάγµατα. 

	  

 

Εικ. 7Α1.3. Αποσπαστικό 
κάταγµα πρόσθιας κάτω 
λαγόνιας άκανθας σε παιδί 
14 ετών.	  



3	  

	  

 

 

 

 

 

 

Κλινική Εικόνα  

Ο ασθενής προσκοµίζεται στα ε πείγοντα ιατρεία µετά από τροχαίο 

ατύχηµα, ερ γατικό ατύχηµα ή πτώση από ύψος. Η κλινική εικόνα ποικίλει 

ανάλογα µε τις συνοδές κακώσεις. Κακώσεις των µεγάλων αγγείων της 

πυέλου και γλουτιαίας χώρας συνοδέυονται από εικόνα ολιγαιµικού shock. 

Εκτεταµένες εκχυµώσεις και αιµατώµατα ανιχνεύονται στη περιοχή των 

γλουτών και της πυέλου. Τα αγγεία που συνηθέστερα τραυµατίζονται είναι η 

άνω γλουτιαία α ρτηρία, η βουβωνική αρτηρία, η θυρεοειδής και η έσω 

λαγόνιος αρτηρία. Η ρήξη µεγάλων αγγείων µε οπισθοπεριτοναϊκή αιµορραγία 

αυξάνει θεαµατικά τη συχνότητα θανάτου των ασθενών. Κακό προγνωστικό 

σηµείο θεωρείται η χαµηλή αρτηριακή πίεση του ασθενούς τη στιγµή  της 

διακοµιδής του στα εξωτερικά ιατρεία (συστολική πίεση κάτω από 90 mm/Hg). 

Στην περίπτωση αυτή  απαιτείται άµεση χορήγηση 4 µονάδων αίµατος 

ταυτόχρονα µε την οποιαδήποτε θεραπευτική παρέµβαση έχει επιλεγεί. Η 

ευρεία αποκόλληση και νέκρωση των µαλακών µορίων σε συνδυασµό µε τα 

εκτεταµένα αιµατώµατα της περιοχής της λεκάνης, των γλουτών και του άνω 

τριτηµορίου των µηρών χαρακτηρίζονται σαν βλάβη morel-lavallee  (Εικ. 

7Α1.5, 7Α1.6). 

Εικ. 7Α1.4. Διακρίνονται τα συνηθέστερα 

σηµεία του πυελικού δακτυλίου όπου 

προκαλούνται κατάγµατα (πτέρυγα του 

λαγονίου, άνω και κάτω κλάδος του ηβικού και 

το σώµα  του ισχιακού οστού). 
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Τα κάτω άκρα βρίσκονται σε έξω στροφή, ενώ όταν τραυµατίζονται όργανα 

του ουροποιητικού συστήµατος υπάρχει αιµατουρία. Η αντιµετώπιση της 

ολιγαιµικής καταπληξίας και η τοποθέτηση καθετήρα στην ουροδόχο  κύστη 

είναι οι πρώτες παρεµβάσεις µας σε ασθενείς µε κατάγµατα της κοτύλης. 

Μπορεί η κλινική εικόνα της συνυπάρχουσας κάκωσης που υπάρχει  σε  ένα 

µεγάλο ποσοστό (κατάγµατα µακρών οστών 45%, κατάγµατα σπονδυλικής 

στήλης 24%, κακώσεις θώρακα 60% και κακώσεις του ουροποιητικού 15%) 

να καλύπτουν την κλινική εικόνα του κατάγµατος της πυέλου. 

Ταξινόµηση 

Η ταξινόµηση των καταγµάτων της λεκάνης κατά Tile (Εικ. 7Α1.8) σε 

σταθερά και ασταθή κατάγµατα αντικαταστάθηκε από τη ν ταξινόµηση κατά 

Young-Burgess η οποία βασίζεται στην κατεύθυνση της βίας που έχει 

προκάλεσει το κάταγµα. 

Η δράση πλαγιο-πλάγιας βίας προκαλεί τα κατάγµατα LC-I, LC-II και 

LC-III (Lateral Compression mechanism), η προσθιο-οπίσθια βία προκαλεί τα 

κατάγµατα ΑΡ -Ι, ΑΡ-ΙΙ και ΑΡ -ΙΙΙ (Anterior-Posterior mechanism) και η τρίτη 

Εικ. 7Α1.5. Κλινική εικόνα κάκωσης 

των µαλακών µορίων της λεκάνης 

τύπου  morel-lavallee. 

Εικ. 7Α1.6. Κλινική εικόνα κατάγµατος 

λεκάνης που συνοδεύεται από κακώσεις 

ουροδόχου κύστης και παχέος εντέρου. Ο 

ασθενής αντιµετωπίσθηκε άµ εσα για το 

κάταγµα της λεκάνης αµέσως µετά την 

αποκατάσταση των σπλαχνικών κακώ-

σεων. 
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κατηγορία καταγµάτων προκαλείται από κάθετη βία (Ταξινόµηση Young-

Burgess, Εικ. 7Α1.7). 

                 

Εικ. 7Α1.7. Η ταξινόµηση των καταγµάτων της λεκάνης κατά Young-Burgess. 

   Σύµφωνα µε την ταξινόµηση  Young-Burgess , στα κατάγµατα της 

κατηγορίας  ΑΡ  (ΙΙ και ΙΙΙ) και στα κατάγµατα που προκαλούνται από κάθετη 

βία (VS) συµµετέχει και η ιερολαγόνιος άρθρωση  και χαρακτηρίζονται ασταθή 

(Εικ. 7Α1.7). 
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Εικ. 7Α1.8. Ταξινόµηση των καταγµάτων της λεκάνης κατά Tile. Ταξινοµούνται σε δύο 

µεγάλες οµάδες:  Σταθερά και Ασταθή. Tα δε ασταθή σε δύο υποοµάδες (Β και C) ανάλογα µε 

το βαθµό της αστάθειάς τους. 

  

Ακτινολογικός Έλεγχος 

Ο ακτινολογικός έλεγχος περιλαµβάνει τρεις κύριες λήψεις. Την 

ακτινογραφία F και τις λήψεις inlet  και outlet. Είναι λήψεις υπό γωνία 45ο  της 

κοιλότητας της λεκάνης και η τεχνική τους απεικονίζεται στις εικόνες 7Α.10 και 

7Α1.11.  Η απεικονιστική µέθοδος που θα µας δώσει σαφή εικόνα των 

καταγµάτων της λεκάνης είναι η αξονική τοµογραφία. Είναι απαραίτητη τις 

περισσότερες φορές πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια εγχειρητικής 

αποκατάστασης των καταγµάτων της λεκάνης. Η τρισδιάστατη αξονική 

τοµογραφία µπορεί να δώσει πιο σαφή εικόνα της µορφολογίας των 

καταγµάτων. Σε επίµονη αιµορραγία που δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε 

αποκατάσταση του τρωθέντος αγγείου συνίσταται εµβολισµός του. 

 

                                                                                  
Εικ. 7Α1.10.  Η ακτινολογική λήψη inlet της λεκάνης. 

 

Εικ. 7Α1.9. Ασταθές κάταγµα λεκάνης: 

κατάγµατα αµφότερων των ηβοϊσχιακών 

αρ. µε σύστοιχο εξάρθρηµα της 

ιερολαγονίου άρθρωσης. 
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Εικ. 7Α1.11.  Η ακτινολογική λήψη outlet της λεκάνης. 

                                                                             

 

 

 

Εικ. 7Α1.12. Η απεικόνιση της 

κοτύλης µε ακτινολογική λήψη 

outlet. 

Εικ. 7Α1.13. Διάσταση της ηβικής 

σύµφυσης και της αρ. ιερολαγονίου 

άρθρωσης (ασταθές κάταγµα). 

Εικ. 7Α1.14.  Κάταγµα ηβοϊσχι-

ακών κλάδων αρ.  σε αγόρι 10 

ετών (σταθερό κάταγµα). 
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Εικ. 7Α1.15. Η CT 

απεικονίζει µε ευκρί-

νεια τα κατάγµατα της 

λεκάνης. Διάσταση δεξ. 

ιερολαγονίου άρθρω-

σης και κάταγµα αρ. 

πτέρυγας ιερού οστού.   

Εικ. 7Α1.16. Η τρισδιάστατη 

αξονική τοµογραφία µας προσφέρει 

σαφέστερη εικόνα των οστικών 

κακώσεων της πυέλου.  
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Θεραπεία 

  Τα σταθερά κατάγµατα αντιµετωπίζονται συντηρητικά. Η κατάκλιση του 

ασθενούς και η κινητοποίηση του στη συνέχεια µε βακτηρίες έως ότου 

παρέλθει το άλγος είναι η θεραπεία εκλογής. Τα ηλικιωµένα άτοµα, στα οποία 

τα κατάγµατα αυτά είναι πολύ συχνότερα, απαιτούν µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα για την αποκατάστασή τους. Για 3-4 εβδοµάδες χορηγούνται 

αναλγητικά και αντιπηκτική αγωγή και οι ασθενείς παραµένουν 

κατακεκλιµένοι. Τα ασταθή κα τάγµατα έχουν ανάγκη ανάταξης και 

οστεοσύνθεσης (ΑΡ-ΙΙ, ΑΡ-IIΙ και VS κατά Young-Burgess  και  C κατά Tile). 

Ενδείξεις εγχειρητικής θεραπείας: 

• Διάσταση ηβικής σύµφυσης µεγαλύτερη των 2,5 cm 

• Παρεκτόπιση της ιερολαγονίου άρθρωσης µεγαλύτερη του 1 cm 

• Κατάγµατα ιερού οστού µε παρεκτόπιση 

• Ασταθής αιµοδυναµική κατάσταση του ασθενούς 

Η οστεοσύνθεση των κατάγµατων του λαγονίου, των ηβοϊσχιακών κλάδων 

και τη ς ιερολαγονίου άρθρωσης (Εικ. 7Α1.18, 7Α1.19) απαιτεί ιδιαίτερη 

εµπειρία και πολλές φορές συνεργασία µε ουρολόγους, αγγειοχειρουργούς 

και γενικούς χειρουργούς για την αντιµετώπιση της συνυπάρχουσας κάκωσης 

της πυέλου. Η επείγουσα αντιµετώπιση της αιµορραγίας µε εξωτερική 

οστεοσύνθεση  προσφέρει σ τον έλεγχο της αιµορραγίας στους ασταθείς 

αιµοδυναµικά ασθενείς. 

Εικ. 7Α1.17. Κατάγµατα ηβοϊσχι-

ακών κλάδων µε ρήξη της ουρο-

δόχου κύστης. 
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Εικ. 7Α1.18. Οστεοσύνθεση των ιερολαγονίων αρθρώσεων µέσω του  Ι1 σπονδύλου. 

 

Εικ. 7Α1.19. Οστεοσύνθεση της ηβικής σύµφυσης και της αρ. ιερολαγονίου άρθρωσης. 

  

Εικ. 7Α1.20. Οστεοσύνθεση ιερολαγονίου 

και άνω ηβικού κλάδου δεξ. 
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Επιπλοκές 

• Η κυριότερη επιπλοκή των καταγµάτων αυτών είναι η αιµορραγία που 

όπως αναφέρθηκε µπορεί να οφείλεται σε επίσηµα αγγεία. Αποτελεί 

την κυριότερη αιτία θνησιµότητας των κακώσεων αυτών. 

• Συχνότερη νευρολογική επιπλοκή είναι η κάκωση της Ο5 ρίζας από την 

αρχική κάκωση - κάταγµα του ιερού οστού. Αποτελεί και επιπλοκή της 

εγχειρητικής αντιµετώπισης του κατάγµατος. 

• Εν τω βάθει θροµβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων - Πνευµονική εµβολή.  

• Χρόνια αστάθεια της πυέλου σε ασθενείς π ου αντιµετωπίσθηκαν 

συντηρητικά ή απέτυχε η οστεοσύνθεση των καταγµάτων. 

• Φλεγµονή - Οστεοµυελίτιδα στα ανοικτά κατάγµατα  

• Ρήξη ουροδόχου κύστης - εντέρων.  
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Α.2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ (ACETABULAR FRACTURES) 

 

Εισαγωγή 

Πρόκειται για κατάγµατα υψηλής ενέργειας. Προκαλούνται από τροχαία 

ατυχήµατα στους νέους, ενώ στους ενήλικες από απλή πτώση στο έδαφος. Η 

µορφολογία τ ου κατάγµατος έχει σχέση µε τη  θέση του ποδιού κατά τη 

διάρκεια του ατυχήµατος. Η θέση της µηριαίας κεφαλής µεσα στην κοτύλη έχει 

άµεση σχέση µε τη µορφή του κατάγµατος της κοτύλης που θα προκαλέσει. 

Ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών (πάνω από 50%) έχουν βλάβες και άλλων 

οργάνων, ενώ το 40% έχει κακώσεις και στα κάτω άκρα. 

Στοιχεία Ανατοµικής 

Η κοτύλη σχηµατίζεται από τρία οστά. Το λαγόνιο (ανώνυµο), το 

ισχιακό και το ηβικό. Από τα οστά αυτά σχηµατίζονται οι δύο κολόνες της 

άρθρωσης, ο θόλος της και το πρόσθιο και οπίσθιο τοίχωµά της (Εικ. 7A2.1). 

 

 

Ταξινόµηση 

Η παλαιότερη των ταξινοµήσεων (1964)  από τους Γάλλους 

συγγραφείς Jude R. και Letournel E. χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα. 

Σύµφωνα µε τη ν ταξινόµηση αυτή, διακρίνουµε πέντε τύπους καταγµάτων 

(πρόσθιας κολόνας, οπίσθιας κολόνας, πρόσθιου τοιχώµατος, οπίσθιου 

τοιχώµατος και εγκάρσια κατάγµατα). Είναι δυνατόν οι τύποι των καταγµάτων 

Εικ. 7A2.1. Η σχηµατική 
απεικόνιση της  πρόσθιας 
και οπίσθιας κολόνας 
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να συνδυασθούν και να προκύψουν διάφορες µορφές, όπως αυτές που 

περιγράφονται στην εικόνα 7Α2.2. 

      
Εικ. 7Α2.2. Ταξινόµηση των καταγµάτων της κοτύλης κατά Jude-Letournel. Η ταξινόµηση βα-
σίζεται στη πορεία της γραµµής του κατάγµατος. 

Διάγνωση 

Η διάγνωση  του κατάγµατος καθώς και η  ταξινόµησή του 

επιτυγχάνεται µε λεπτοµερή απεικονιστικό έλεγχο που περιλαµβάνει 

ακτινογραφίες και αξονική τοµογραφία. Ο ακτινολογικός έλεγχος αποτελείται 

από  την προσθιοπίσθια ακτινογραφία κ αι ειδικές ακτινολογικές λήψεις. Η 

θέση του ασθενούς σε πλάγια θέση 45ο και στήριξη επί του π άσχοντος 

σκέλους (λαγόνιος λήψη) απεικονίζει καλύτερα την οπίσθια κολόνα και το 

πρόσθιο τοιχωµα της κοτύλης (Εικ. 7Α2.3). 

 

Εικ. 7Α2.3. Στήριξη επί του πάσχοντος µε κλίση 
45ο (λαγόνιος λήψη): απεικόνιση της οπί-σθιας 
κολόνας και του προσθίου τοιχώµατος της 
κοτύλης. 
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Η στήριξη επί του υγιούς σκέλους µε κλίση του πάσχοντος 45ο (θυροειδής 

λήψη) απεικονίζει καλύτερα την πρόσθια κολόνα  και το οπίσθιο τοίχωµα της 

κοτύλης (Εικ. 7Α2.4). 

 
  

Σαφή εικόνα των καταγµάτων της κοτύλης λαµβάνεται από την αξονική 

τοµογραφία η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητη πριν 

από την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιµετώπισης του ασθενούς. 

Στις εικόνες 7Α2.5, 7Α2.6 απεικονίζονται τα οστικά  ανατοµικά στοιχεία και τα 

συνυπάρχοντα κατάγµατα της κοτύλης σε αξονικές τοµογραφίες. 

 

Εικ. 7Α2.4.  Στήριξη επί του υγιούς : 
απεικόνιση πρόσθιας  κολόνας  και 
οπισθίου τοιχώµατος κοτύλης (θυροειδής 
λήψη). 

Εικ. 7Α2.5. Κάταγµα οπίσθιου 
τοιχώµατος της κοτύλης  δεξ. 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Συντηρητική Θεραπεία 
            Κατάγµατα µε µικρή παρεκτόπιση (<2mm) αντιµετωπίζονται 

συντηρητικά όπως και κατάγµατα που αφορούν ποσοστό µικρότερο του 20% 

του οπισθίου τοιχώµατος της κοτύλης. 

      Έλεγχος της σταθερότητας του κατάγµατος µε χειρισµούς υπό γενική 

αναισθησία είναι πιο ακριβής µέθοδος για διακρίβωση των ενδείξεων της  

συντηρητικής ή  χειρουργικής θεραπείας. Η συντηρητική  θεραπεία 

περιλαµβάνει την αποφόρτιση του ισχίου για 6-8 εβδοµάδες µε ή  χωρίς 

σκελετική έλξη. 

Χειρουργική Θεραπεία 

Οι ενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας (ανοικτή ανάταξη και 

εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγµατος) είναι οι ακόλουθες: 

• Παρεκτόπιση των καταγµάτων της οροφής της κοτύλης >2mm. 

• Κατάγµατα του οπισθίου τοιχώµατος που αφορούν το 40 -50% της 

επιφάνειάς του. 
• Ελεύθερα οστικά τεµάχια εντός της άρθρωσης. 

Αντενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας αποτελούν : 

• Μεγάλου βαθµού παχυσαρκία. 

• Ανοικτά επιµολυσµένα τραύµατα. 

Εικ. 7Α2.6. Κάταγµα οπίσθιου 
τοιχώµατος της αρ  κοτύλης. 
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• Κλινική εικόνα εν τω βάθει θροµβοφλεβίτιδας του σύστοιχου σκέλους. 

Προσπελάσεις  Εσωτερικής Οστεοσύνθεσης    

1. Λαγονοβουβωνική Προσπέλαση.  Αποκαλύπτει  την πρόσθια κολόνα  

(ηβικό-λαγόνιο) και το πρόσθιο τοίχωµα της κοτύλης (Εικ. 7Α2.7, 7Α2.8). 

      

        

 

2. Οπίσθια προσπέλαση (Kocher - Langenbeck).  Αποκαλύπτει την 

οπίσθια κολόνα και το οπίσθιο τοίχωµα της κοτύλης. Εκτεταµένη οπίσθια 

προσπέλαση του ισχίου διαµέσου του µείζονος γλουτιαίου και την 

αποκόλληση των έξω στροφέων µυών (Εικ. 7Α2.9). 

 

 

 

 

Εικ. 7Α2.7. Λαγονοβουβωνική (ilioinguinal) 
προσπέλαση της κοτύλης. 

Εικ. 7Α2.8. Παρασκευή των ανατοµικών 
στοιχείων που συναντούµε στη 
λαγονοβουβωνική  προσπέλαση του ισχίου. 

Εικ. 7Α2.9. Παρασκευή των έξω στροφέων και 
της οπίσθιας επιφάνειας του ισχίου διαµέσου 
του µείζονος γλουτιαίου. 
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3. Εκτεταµένη λαγονοµηριαία προσπέλαση (Extensive iliofemoral) 

           

Εικ. 7Α2.10. Με την εκτεταµένη λαγονοµηριαία προσπέλαση αποκολλούνται οι απαγωγείς του 
ισχίου από την έξω επιφάνεια του λαγονίου και ο λαγονοψοϊτης από την έσω επιφάνεια του 
λαγονίου. 

Επιπλοκές χειρουργικής θεραπείας  

1. Εκτεταµένη αιµορραγία. Ο τραυµατισµός της Corona Mortis (Εικ. 7Α2.11) 

είναι η σοβαρότερη επιπλοκή . Αν δεν διαγνωσθεί έγκαιρα µπορεί να 

προκαλέσει το θάνατο του ασθενούς από την εκτεταµένη αιµορραγία. 
2.  Ισχαιµική νέκρωση της µηριαίας κεφαλής από διαταραχή-διακοπή της 

αιµάτωσής της. 

3.  Πρώιµη οστεοαρθρίτιδα του ισχίου εξαιτίας των κακώσεων του αρθρικού 

χόνδρου.  
4.  Μόνιµη ή παροδική βλάβη του ισχιακού νεύρου. 

5.  Θροµβοφλεβίτιδα του σύστοιχου κάτω άκρου. 

 

 
 

Εικ. 7Α2.11.   H Corona Mortis  είναι 
αναστοµωτικός αγγειακός κλάδος µεταξύ της έσω 
και έξω λαγόνιας αρτηρίας. 
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Α.3. ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ                          
(HIP DISLOCATION)   

 
      Το εξάρθρηµα της κατ’ ισχίον άρθρωσης έχει διάφορα αίτια. Το 

τραυµατικό εξάρθρηµα είναι το συχνότερο στους ενήλικες. 

    Προκαλείται στον οδηγό ή συνοδηγό που προσκρούει στο ταµπλό του 

αυτοκινήτου µε κεκαµµένο γόνατο (Εικ. 7Α3.1). 

 

  
 

         Το παραλυτικό εξάρθρηµα είναι µια άλλη κλινική οντότητα που 

οφείλεται στη µυϊκή ανισορροπία των µυών που δρουν στο ισχίο 

(υπερίσχυση των προσαγωγών έναντι τ ων απαγωγών µυών) ε νώ το 

συγγενές , το παραλυτικό και το σηπτικό εξάρθρηµα του ισχίου 

περιγράφονται ξεχωριστά.  

    Το τραυµατικό εξάρθρηµα του ισχίου ταξινοµείται σε πρόσθιο, 

οπίσθιο και κεντρικό ή ενδοκοτυλικό ανάλογα µε τη θέση της εξαρθρωµένης 

µηριαίας κεφαλής. Τα εξαρθρήµατα αυτά είναι δυνατόν να  συνοδευόνται και 

από άλλες τραυµατικές βλάβες που αφορούν την κοτύλη ή τη µηριαία 

κεφαλή, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό. 

 
 
 

 
 

Εικ. 7Α3.1. Πρόσκρουση του γόνατος στο 
ταµπλό του αυτοκινήτου  προκαλεί 
εξάρθρηµα του ισχίου. 
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Α.3.1. ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ             
(POSTERIOR DISLOCATION OF THE HIP) 
 

Μηχανισµός κάκωσης 

      Η κάκωση προκαλείται όταν ισχυρή βία δρα κατά µήκος του άξονα του 

µηριαίου οστού. Αυτό συνήθως συµβαίνει όταν ο επιβάτης (και µάλιστα όταν 

δεν φορά τη ζώνη ασφαλείας) προσκρούει µε το γόνατο στο έµπροσθεν 

αυτού τ µήµα του αυτοκινήτου (που κινείται µε ταχύτητα και σταµατά 

απότοµα), έχοντας το σκέλος σε προσαγωγή και έσω στροφή  (Εικ. 7A3.1). Η 

θέση αυτή των ποδιών λαµβάνεται ενστικτωδώς κατά τη στιγµή του ατυχήµα-

τος. Ο ίδιος µηχανισµός µπορεί να λειτουργήσει κατά την πτώση του ατόµου 

από ύψος. 

 

 

Κλινική Εικόνα 
 
             Το σκέλος φαίνεται βραχύτερο συγκριτικά µε το υγιές και βρίσκεται σε 

προσαγωγή, έσω στροφή και σύγκαµψη (Εικ. 7Α3.1.1). Οι κινήσεις της 

άρθρωσης είναι σχεδόν κατηργηµένες, ενώ κάθε προσπάθεια κίνησης είναι 

ιδιαίτερα επώδυνη. Λόγω της οπίσθιας θέσης της µηριαίας κεφαλής, της έσω 

στροφής και της προσαγωγής της, το ισχιακό νεύρο µπορεί να τρωθεί και να 

έχουµε νευροαπραξία του περονιαίου νεύρου (πτώση του άκρου ποδός).      

Εικ. 7Α3.1.1. Σχηµατική απεικόνιση του οπίσθιου 
εξαρθρήµατος του ισχίου. 
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Ακτινολογική εικόνα  

     Ο ακτινολογικός έλεγχος συµπληρώνεται από  C/T (αξονική τοµογραφία) 

για να διαπιστωθεί  τυχόν ύπαρξη συνοδών καταγµάτων (κοτύλης, οπίσθιου 

τοιχώµατος, ελεύθερων οστικών σωµάτων εντός της άρθρωσης) (Εικ. 

7Α3.1.3, 7Α3.1.4). 

 

 

 

 
Ταξινόµηση 
Ταξινόµηση του οπίσθιου εξαρθρήµατος του ισχίου ανάλογα µε τις συνοδές 

οστικές κακώσεις: 

• Εξάρθρηµα του ισχίου χωρίς άλλες συνοδές κακώσεις.  

Εικ. 7Α3.1.2. Ανάταξη του οπίσθιου 
εξαρθρήµατος τ ου ισχίου υπό γενική 
αναισθησία: καθήλωση της λεκάνης του 
ασθενούς στη χειρουργική κλίνη από τον 
βοηθό και έλξη του ισχίου µε το γόνατο σε 
κάµψη 90º µε ταυτόχρονη απαγωγή και έσω 
στροφή. 

Εικ. 7Α3.1.3. Ακτινολογική εικόνα οπισθίου 
εξαρθρήµατος του ισχίου. 

Εικ. 7Α3.1.4. Ελεύθερα οστικά τεµάχια εντός της άρθρωσης 
του ισχίου. 
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• Εξάρθρηµα του ισχίου συνοδευόµενο από αποσπαστικό κάταγµα 

του οπισθίου χείλους της κοτύλης. 

• Εξάρθρηµα του ισχίου συνοδευόµενο από κά ταγµα του οπισθίου  

χείλους και του πυθµένα της κοτύλης. 

• Εξάρθρηµα του ισχίου µε κάταγµα της κεφαλής του µηριαίου οστού 

          (κατάγµατα Pipkin). 

Θεραπεία 
 

Συνίσταται επείγουσα ανάταξη του εξαρθρήµατος µε γενική 

αναισθησία (Εικ. 7Α3.1.2). Όταν α υτή δ εν επιτυγχάνεται κλειστά απαιτείται 

ανοικτή ανάταξη. Μετά την ανάταξη ακολουθεί ακινητοποίηση του ασθενούς 

µε ή χωρίς δερµατική έλξη για χρονικό διάστηµα 2-3 εβδοµάδων. Η ανοικτή 

ανάταξη γίνεται µε οπίσθια προσπέλαση ισχίου (Moore). 

 
 
 

 
 
 
Α.3.2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (ΑΡΘΡΟΚΑΤΑΔΥΣΗ) 
CENTRAL DISLOCATION OF THE HIP 

 
Μηχανισµός 
To κεντρικό εξάρθρηµα του ισχίου, το οποίο πάντοτε συνοδεύεται από 

κάταγµα του πυθµένα της κο τύλης, είναι αποτέλεσµα βίας που δρα στον 

άξονα του µηριαίου αυχένα. Μπορεί να προκληθεί και από απ’ ευθείας πλήξη 

στο µείζονα τροχαντήρα. Αυτό έχει σαν συνέπεια κάταγµα του πυθµένα της 

κοτύλης και είσοδο της µηριαίας κεφαλής στην πύελο (Εικ. 7A3.2.1). 

Κλινική Εικόνα  
Παρατηρείται ακαµψία του πάσχοντος σκέλους µε κατάργηση κάθε 

ενεργητικής και παθητικής κίνησης του ισχίου καθώς και βράχυνση του 

σκέλους.  

Θεραπεία 
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Όταν η παρεκτόπιση της κεφαλής δεν είναι µεγάλη, γίνεται προοδευτική 

ανάταξη µε συνεχή έλξη του σκέλους (σκελετική έλξη) ή ανάταξη υπό γενική 

νάρκωση  και διατήρηση της ανάταξης  µε συνεχή έλξη. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις απαιτείται  εγχειρητική ανάταξη του εξαρθρήµατος και 

αποκατάσταση  του εδάφους της κοτύλης (ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση 

των καταγµάτων της κοτύλης). 

 

 
 

 
Α.3.3. ΠΡΟΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ                   
(ANTERIOR DISLOCATION OF THE HIP) 

 
 

Μηχανισµός 
Προκαλείται από πτώση εξ’ ύψους ή είναι αποτέλεσµα τροχαίου ατυχήµατος. 

To πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου αποτελούσε µια σπάνια τραυµατική βλάβη 

η οποία όµως στις µέρες µας εµφανίζεται όλο και συχνότερα µε την αύξηση 

των τροχαίων ατυχηµάτων. Μπορεί επίσης να προκληθεί και µετά από 

πτώση του ατόµου επί των γλουτών, µε  αποτέλεσµα τη δράση ισχυρής βίας 

στο ισχίο που δρα εκ των όπισθεν. 

 

Εικ.  7A3.2.1.  Κεντρικό εξάρθρηµα του αρ. 
ισχίου, είσοδος της µηριαίας κεφαλής στην 
κοτύλη. 
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Εικ. 7A3.3.1.  Πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου µε συνοδό κάταγµα της πρόσθιας κολόνας 
και του πρόσθιου τοιχώµατος της κοτύλης δεξ. 

 

Ταξινόµηση 
Το πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου ανάλογα µε τη θέση που λαµβάνει η 

µηριαία κεφαλή χαρακτηρίζεται ως: 

1. Ηβικό ή άνω πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου, όταν η µηριαία κεφαλή 

βρίσκεται εµπρός από το σώµα του ηβικού οστού. 

2. Θυροειδές ή κάτω πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου, όταν η µηριαία κεφαλή 

βρίσκεται επί του θυροειδούς τρήµατος. 

 

Κλινική Εικόνα 
Το πάσχον σκέλος  έχει θέση απαγωγής, έξω στροφής και φαίνεται 

µακρύτερο του υγιούς. Στα λιπόσαρκα άτοµα µπορεί να ψηλαφηθεί η µηριαία 

κεφαλή στη πρόσθια άνω ή κάτω περιοχή του θυροείδους τρήµατος. Ο 

ακτινολογικός  έλεγχος είναι επαρκής για τη διάγνωση. Όταν υπάρχει υποψία 

κατάγµατος της περιοχής απαιτείται και αξονική τοµογραφία. 

Θεραπεία 

Γίνεται ανάταξη του εξαρθρήµατος µε γενική νάρκωση και µε χειρισµούς 

αντίστροφους του µηχανισµού της κάκωσης. Ο ασθενής τοποθετείται ύπτιος 

και ακινητοποιείται η λεκάνη του. Με ακινητοποιηµένη τη  λεκάνη  έλκεται 

προοδευτικά το ισχίο καθώς το γόνατο βρίσκεται σε κάµψη 90ο. Παράλληλα 
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εφαρµόζεται έλξη κατά τον άξονα του µηριαίου. Αυξάνεται ελαφρά η έλξη ενώ 

διατηρείται η έξω στροφή του ισχίου και  το σκέλος βρίσκεται σε απαγωγή. 

Πιέζεται το ριζοµήριο και η κεφαλή του µηριαίου προς τα έξω και το σκέλος 

φέρεται  σε προσαγωγή και έσω στροφή ώστε η κεφαλή να υπερπηδήσει το 

χείλος της κοτύλης και να αναταχθεί. Σε περίπτωση αποτυχίας της κλειστής 

ανάταξης ακολουθεί  ανοικτή ανάταξη µε πρόσθια προσπέλαση Smith – 

Petersen. Η ανάταξη ελέγχεται µε ακτινολογικό έλεγχο και αξονική 

τοµογραφία για τον εντοπισµό  ελεύθερων οστικών τεµαχίων εντός της 

άρθρωσης. 

Επιπλοκές των Τραυµατικών Εξαρθρηµάτων του Ισχίου 
 

• Κακώσεις  αγγείων (µηριαίας αρτηρίας - πρόσθιο εξάρθρηµα). 

• Κακώσεις του ισχιακού νεύρου (οπίσθιο εξάρθρηµα, συχνότητα 20% - 

πάρεση περονιαίου νερού). 

• Ισχαιµική νέκρωση - πρώιµη οστεοαρθρίτιδα του ισχίου, συχνότερη 

επιπλοκή (15%) στα οπίσθια εξαρθρήµατα που συνοδεύονται από 

κατάγµατα της κοτύλης.   

• Αστάθεια της άρθρωσης - υποτροπιάζον εξάρθρηµα. Πρόκειται για σπάνια 

επιπλοκή. 
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B.1. ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ 
ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ LEGG - CALVE - PERTHES 
COXA PLANA 
 

Ορισµός  
 
H οστεοχονδρίτιδα της άνω µηριαίας επίφυσης είναι νόσος αγγειακής 

αιτιολογίας του αναπτυσσόµενου σκελετού, η οποία παραµορφώνει τη 

µηριαία κεφαλή (Εικ. 7Β1.1). Οφείλεται στην ελαττωµένη αιµάτωση της 

µηριαίας κεφαλής εξαιτίας της οποίας δηµιουργούνται χαρακτηριστικές 

παθολογικές αλλοιώσεις (χάνει το σφαιρικό της σχήµα και αποπλατύνεται). 

Από την πάθηση νοσούν παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών. 

 

 

 
Αιτιοπαθογένεια 
	  

Η αιµάτωση της άνω µηριαίας επίφυσης γίνεται από τρεις οµάδες 

αγγείων. Η πρώτη πηγή αιµάτωσης είναι τα αγγεία που προέρχονται από τη 

µετάφυση, διατιτραίνουν το συζευκτικό χόνδρο και καταλήγουν στην επίφυση.  

 Η δεύτερη πηγή αιµάτωσης αποτελείται από  το αρτηριακό δίκτυο που 

σχηµατίζει η έσω και έξω περισπώµενη µηριαία αρτηρία. Οι δύο αυτές 

αρτηρίες αποτελούν κλάδους της εν τω βάθει µηριαίας αρτηρίας. Το πλέγµα 

αγγείων που σχηµατίζουν, εισέρχεται στη µηριαία κεφαλή έρποντας στον 

αρθρικό θύλακο-υµένα και αποτελεί την κύρια πηγή αιµάτωσης της µηριαίας 

κεφαλής. Η τρίτη οµάδα των αγγείων είναι οι κλάδοι της αρτηρίας που 

Εικ. 7Β1.1. Οστεοχονδρίτιδα του 
δεξιού ισχίου: αποπλάτυνση 
(coxa plana) και κατα-
κερµατισµός της  µηριαίας κεφα-
λής. 
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ακολουθεί το στρογγύλο σύνδεσµο, ξεκινάει από τον υοειδή χόνδρο και 

εισέρχεται µαζί µε το σύνδεσµο στο κέντρο της µηριαίας κεφαλής. Η συµβολή 

της στην αιµάτωση της µηριαίας κεφαλής είναι µικρή.  

 Μετά την ηλικία των 3 ετών ο συζευκτικός χόνδρος παχύνεται και δεν 

διατιτραίνεται από µεταφυσιακά αγγεία µέχρι την ηλικία των 10-12 ετών 

(αγγειακός φραγµός). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο η αιµάτωση της µηριαίας 

κεφαλής είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.  

 Αν για οποιοδήποτε αιτία  ελαττωθεί η παροχή αίµατος και από τη 

δεύτερη πηγή αιµάτωσης (περισπώµενα αγγεία - κλάδοι της έσω και έξω 

περισπώµενης αρτηρίας) τότε εµφανίζεται  η νόσος του Legg – Calve – 

Perthes. 

Εξαιτίας της ελαττωµένης παροχής αίµατος επηρεάζεται η ανάπτυξη του 

πυρήνα οστέωσης της µηριαίας κεφαλής και η λειτουργία  του συζευκτικού 

χόνδρου της άνω επίφυσης του µηριαίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα  την 

αναστολή της ανάπτυξης του µήκους του  µηριαίου αυχένα ενώ αυξάνεται το 

µήκος του µείζονα τροχαντήρα. 

 Διάφορες θεωρίες έχουν διατυπωθεί για να ερµηνεύσουν την 

ελαττωµένη παροχή αίµατος ειδικά από την έξω περισπώµενη µηριαία 

αρτηρία. Ενοχοποιήθηκε η θρόµβωση της αρτηρίας από αυξηµένη 

ενδαρθρική πίεση λόγω υδράρθρου, οι επανειληµµένες προσβολές της 

άρθρωσης από υµενίτιδες  οι οποίες προκαλούν ρίκνωση του αρθρικού υµένα 

και θυλάκου, η αυξηµένη γλοιότητα του αίµατος που έχει σαν αποτέλεσµα την 

ελάττωση της ροής του στην άνω µηριαία επίφυση, προηγηθείσα  κάκωση του 

ισχίου, η δηµιουργία οστικών εµφράκτων από αιµατολογικά νοσήµατα, η 

ελάττωση  της αυξητικής ορµόνης του παιδιού κ .τ.λ. Καµιά  όµως από τις 

θεωρίες αυτές δεν έχει αποδειχθεί πειραµατικά ή επιβεβαιωθεί από  κλινικές 

µελέτες. Το θετικό οικογενειακό ιστορικό, το χαµηλό βάρος γέννησης  και το 

παθητικό κάπνισµα (παιδιά που εκτίθενται σε χώρο καπνιστών) πιστεύεται ότι 

αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες της πάθησης. 
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Επιδηµιολογία 
Η νόσος έχει συχνότητα 0,1-0,5%  (1/1000-1/5000). Nοσούν παιδιά ηλικίας 

3 έως 10 ετών. Τα αγόρια προσβάλλονται πολύ συχνότερα σε σύγκριση µε τα 

κορίτσια (αναλογία 5/1). Στο 12-15% των ασθενών η προσβολή είναι 

αµφοτερόπλευρη. Προσβάλλονται συχνότερα οι Ασιάτες και Ευρωπαίοι. Η 

πάθηση είναι συχνότερη στον αστικό από τον αγροτικό πληθυσµό. 

Κλινική εικόνα 
 Η νόσος εγκαθίσταται µε ήπιο άλγος στο ισχίο το οποίο σταδιακά 

περιορίζει την κινητικότητα της άρθρωσης. Επώδυνο περιορισµό εµφανίζει 

ιδιαίτερα η έσω στροφή και η κάµψη του ισχίου από τα πρώτα στάδια 

εκδήλωσης της πάθησης εξαιτίας του υδράρθρου. Το άλγος αντανακλάται 

στην έσω επιφάνεια του µηρού και του σύστοιχου γόνατος. Με την πάροδο 

του χρόνου το άλγος υποχωρεί και εγκαθίσταται µόνιµη χωλότητα λόγω της 

περιορισµένης κίνησης του ισχίου και της ανισοσκελίας. Η χρονική διάρκεια 

της νόσου είναι από  2 έως  4 έτη. Μετά το πέρας του σ ταδίου της 

αποκατάστασης (Εικ. 7Β1.2) έχει διαµορφωθεί το τελικό σχήµα της µηριαίας 

κεφαλής που καθορίζει τη κλινική εικόνα του ισχίου που θα το συνοδεύει  στο 

µέλλον. 

 
Ακτινολογικά ευρήµατα   -  Ταξινόµηση  
 

 Η πάθηση ακολουθεί τέσσερα ακτινολογικά στάδια κατά τη διάρκεια της 

διαδροµής της (Εικ. 7Β1.2, 7Β1.3).  

 
 

 
 

Εικ. 7Β1.2. Σχηµατική απεικόνιση των τεσσάρων ακτινολογικών σταδίων της νόσου του Legg 
Calve Perthes (αραίωσης, πύκνωσης, κατακερµατισµού  και αποκατάστασης): Ταξινόµηση 
κατά Waldenström 
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 Στην αρχή εµφανίζεται αραίωση της οστικής υφής της µηριαίας 

κεφαλής. Στη συνέχεια η µηριαία κεφαλή χάνει το ύψος της και το σφαιρικό 
της σχήµα και αυξάνει την οστική της πυκνότητα (Εικ. 7Β1.3). 

 

Εικ. 7Β1.3. Ακτινολογική εικόνα οστεοχονδρίτιδας της δεξιάς άνω µηριαίας επίφυσης σε αγόρι 
ηλικίας 10 ετών : παρατηρείται απώλεια του ύψους της µηριαίας κεφαλής, οστική πύκνωση 
(δεύτερο ακτινολογικό στάδιο). 

 

 

Εικ. 7Β1.4. Η ταξινόµηση κατά Herring:  Στάδιο Α : Δεν υπάρχει απώλεια ύψους της έξω 
κολόνας της µηριαίας κεφαλής. Στάδιο Β : Η απώλεια ύψους της έξω κολόνας είναι µικρότερη 
του 50% του αντίστοιχου φυσιολογικού ισχίου Στάδιο Β/Γ : Καθίζηση του ύψους της µηριαίας 
κεφαλής 2-3 mm - συνυπάρχουσες διαταραχές της οστεοποίησης της µηριαίας κεφαλής. 
Στάδιο Γ: Το ύψος της µηριαίας κεφαλής είναι µικρότερο του 50% του φυσιολογικού. 
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 Ακολούθως κατακερµατίζεται εξαιτίας των καταγµάτων στα οποία 

υπόκειται (Εικ. 7Β1.2). Κατά το τελευταίο στάδιο τα κατάγµατα πωρώνονται 

και αποκαθίσταται η ενότητα της µηριαίας κεφαλής, η οποία όµως τις 

περισσότερες φορές έχει αποπλατυνθεί (coxa plana).  Η ανάκτηση του 

φυσιολογικού αρχικού της σχήµατος εξαρτάται από την εξέλιξη της πάθησης η 

οποία πολλές φορές είναι ανεξάρτητη από τη  θεραπευτική αγωγή.  Η   MRI 

είναι χρήσιµη για τη πρώιµη διάγνωση της νόσου επειδή µας αποκαλύπτει 

έγκαιρα την εγκατάσταση της υµετίτιδας, του υδράρθρου και των οστικών 

αλλοιώσεων της µηριαίας κεφαλής (Εικ. 7Β1.5). 

 

 

Υπάρχουν διάφορες ταξινοµήσεις οι οποίες κατηγοριοποιούν τους 

ασθενείς ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης  της πάθησής τους. Οι ταξινοµήσεις 

αυτές είναι χρήσιµες για την πρόγνωση της νόσου, για το χρόνο εξέλιξής της 

και τις ενδείξεις της συντηρητικής ή χειρουργικής θεραπείας. Η ταξινόµηση 

κατά Waldenström  (Εικ. 7Β1.2)  γίνεται µε βάση την ακτινολογική εικόνα της 

µηριαίας κεφαλής και απεικονίζει το στάδιο εξέλιξης της νόσου. Η ταξινόµηση 

κατά Herring είναι χρήσιµη για την επιλογή της αγωγής που πρέπει να 
ακολουθήσουµε (Εικ. 7Β1.4). Βασίζεται στο µέγεθος καθίζησης της έξω 

κολόνας της µηριαίας κεφαλής, περιοχή  κατ΄εξοχήν φορτιζόµενη. 

Η ταξινόµηση  κατά  Catterall  βασίζεται στο µέγεθος προσβολής της 

µηριαίας κεφαλής (Εικ. 7Β1.6) .  

Εικ. 7Β1.5. Η MRI του ισχίου αποκαλύπτει 
έγκαιρα το οστικό οίδηµα και τις αλλοιώσεις της  
µηριαίας κεφαλής (οστική αραίωση) καθώς και  
την εγκαστάσταση της χρ.υµενίτιδας του ισχίου 
στη νόσο του Legg - Calve - Perthes. 
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Εικ. 7Β1.6. Ταξινόµηση κατά Catterall. Τύπος 1: Προσβολή του 25%, Τύπος 2: Προσβολή του 
50%, Τύπος 3: Προσβολή του 75%, Τύπος 4: Προσβολή του 100 % του µεγέθους της 
µηριαίας κεφαλής. 

Διαφορική διάγνωση 

Η οστεοχονδρίτιδα της µηριαίας κεφαλής πρέπει να 

διαφοροδιαγιγνώσκεται στα αρχικά της στάδια από υµενίτιδες άλλης 

αιτιολογίας που προκαλούν την ίδια κλινική εικόνα, όπως η παροδική 

υµενίτιδα του ισχίου, οι αλλεργικές υµενίτιδες, η υµενίτιδα ρευµατικής 

αιτιολογίας κ.τ.λ. 

 Ακόµη παθήσεις που προκαλούν χωλότητα, όπως η επιφυσιολίσθηση 

της άνω µηριαίας επίφυσης, σηπτική αρθρίτιδα, οστεοµυελίτιδα ή παθήσεις 

που προκαλούν επίµονο οστικό άλγος όπως οι όγκοι των οστών 

(οστεοσάρκωµα – σάρκωµα Ewing) πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν στην 

διαφορική διάγνωση της νόσου. Αιµατολογικά νοσήµατα (δρεπανοκυτταρική 

αναιµία, νόσος του Gauche), η πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία και ο  

υποθυρεοειδισµός  έχουν ανάλογη κλινική ή ακτινολογική εικόνα. 

Εργαστηριακά ευρήµατα 

 Φυσιολογικές είναι οι αιµατολογικές και ορολογικές εξετάσεις του 

ασθενούς. Παρατηρείται µικρή αύξηση της ταχύτητας καθίζησης των ερυθρών 

αιµοσφαιρίων και των λευκών αιµοσφαιρίων. Ο αιµατολογικός έλεγχος είναι 

χρήσιµος για τη διαφορική διάγνωση της πάθησης. Αποκαλύπτει τυχόν 

αναιµίες που όπως ήδη αναφέρθηκε µπορεί να προκαλέσουν ισχαιµική 

νέκρωση της µηριαίας κεφαλής. Ο έλεγχος των παραγόντων πήξεων µπορεί 

να µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες. Σε µεγάλες σειρές ασθενών έχει βρεθεί 
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µείωση των παραγόντων πήξεως (πρωτεινών S και C). Πιστεύεται ότι η 

αύξηση της γλοιότητας του αίµατος είναι προδιαθεσικός παράγοντας για τη 

θρόµβωση των αγγείων που συµµετέχουν στην αιµάτωση της άρθρωσης του 

ισχίου. 

 
Πρόγνωση 
 

 Η πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου εξαρτάται από την ηλικία του 

ασθενούς (όσο µικρότερη τόσο καλύτερη η πρόγνωση), από το φύλο (στα 

κορίτσια είναι χειρότερη επειδή η προσδοκώµενη περίοδος σκελετικής 

ανάπτυξης είναι βραχύτερη), από το αυξηµένο βάρος (η παραµόρφωση της 

κεφαλής είναι µεγαλύτερη) αλλά και από την ύπαρξη ειδικών ακτινολογικών 

ευρηµάτων τα οποία ονοµάζονται «σηµεία κεφαλής σε κίνδυνο». 

 Αυτά είναι η οριζοντίωση του συζευκτικού χόνδρου (χάνει τ ην 

αντιστοιχία µε την κοτύλη), η  ύπαρξη κατάγµατος στο άνω – έξω τµήµα της 

άνω µηριαίας κεφαλής (περιοχή που δέχεται µεγάλες φορτίσεις), η προσβολή 

της µηριαίας κεφαλής σε έκταση µεγαλύτερη του 50% του µεγέθους της, η 

βράχυνση του µηριαίου αυχένα και η δηµιουργία  υποχόνδριων κύστεων 

εντός του αυχένα του µηριαίου. 

 

Εικ. 7Β1.7. Νόσος του Perthes: Σηµεία κεφαλής σε κίνδυνο. Οριζoντίωση του συζευκτικού 
χόνδρου, προσβολή ολόκληρης της άνω µηριαίας επίφυσης, υπεξάρθρηµα του ισχίου, 
οστεόλυση σχήµατος V (σηµείο V) στο έξω τµήµα της άνω  επίφυσης του µηριαίου και 
δηµιουργία υποχονδρίων κύστεων στην άνω µετάφυση του µηριαίου. 
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Αν µετά την αποδροµή της νόσου (διαρκεί  2-4 χρόνια), η µηριαία κεφαλή 
δεν επ ανακτήσει το σφαιρικό της σχήµα, έχει  αποπ λατυνθεί, δεν έχει 
αντιστοιχία µε τη κοτύλη και η άρθρωση του ισχίου έχει περιορισµένη κίνηση, 
µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εγκαθίστανται βαρειές εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις στην άρθρωση. 

Θεραπεία 
 
 Η θεραπεία ανάλογα µε τα κλινικά και τα ακτινολογικά ευρήµατα  είναι 

συντηρητική ή εγχειρητική.  

Συντηρητική Θεραπεία 
 

Το 60% των ασθενών αποκαθίσταται µε τη  συντηρητική θεραπεία. 

Αυτήν αποτελεί η ακινητοποίηση του ασθενούς επί µακρό χρονικό διάστηµα 

για την αποφόρτιση της µηριαίας κεφαλής και την πρόληψη πιθανής 

παραµόρφωσής της διότι στα πρώτα στάδια της νόσου είναι ιδιαίτερα 

µαλθακή και η φόρτιση την παραµορφώνει. Η προστασία της µπορεί να γίνει 

µε την κατάκλιση του ασθενούς, µε δερµατική έλξη του πάσχοντος σκέλους 

και µε τη χρησιµοποίηση κηδεµόνων οι οποίοι ακινητοποιούν ή περιορίζουν 

τις κινήσεις της άρθρωσης και  κρατούν το  ισχίο σε απαγωγή (Εικ.  7Β1.8, 

7Β1.9). Νάρθηκες που κρατούν το ισχίο σε απαγωγή και έσω στροφή 

χρησιµοποιούνται για την καλύτερη επικέντρωση της µηριαίας κεφαλής στην 

κοτύλη. Η χρήση τους εµποδίζει την παρακολούθηση του σχολείου και όλες 

τις κοινωνικές δραστηριότητες των παιδιών. Για το λόγο αυτό η χρήση τους 

είναι περιορισµένη. Η  διάρκεια της συντηρητικής θεραπείας είναι µακρά, 

διαρκεί 6 µήνες έως 2 χρόνια.   

   

	  

Εικόνα 7Β1.8. Νάρθηκας 
απαγωγής του ισχίου (Α) 
µε ειδικά υποδήµατα που 
συγκρατούν το ισχίο σε 
απαγωγή (Β) και η 
αντίστοιχη ακτινολογική 
εικόνα (Γ) που δείχνει την 
επικέντωση της µηριαίας 
κεφαλής στην κοτύλη. 
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Χειρουργική Θεραπεία 
 
 Η χειρουργική  θεραπεία αποσκοπεί στην επανατοποθέτηση της 

µηριαίας  κεφαλής εντός της κοτύλης, την αποκατάσταση του µήκους του 

µηριαίου αυχένα και την ενίσχυση της αιµάτωσης της άνω επίφυσης του 

µηριαίου. Αυτό επιτυγχάνεται µε επεµβάσεις που γίνονται στο άνω µέρος του 

µηριαίου και επεµβάσεις που γίνονται στην  πύελο. Είναι δε οι παρακάτω : 

 
Επεµβάσεις στο άνω πέρας του µηριαίου 

! Οστεοτοµία ραιβότητας και έσω στροφής (Εικ. 7Β1.10). 

! Οστεοτοµία περιφερικής και έξω µετάθεσης του µείζονα τροχαντήρα 

(Εικ.7Β1.11). 

! Οστεοτοµία επιµήκυνσης του µηριαίου αυχένα (Εικ. 7Β1.12, 7Β1.13) 

! Οστεοτοµία βλαισότητας. 
 

 

Εικόνα 7Β1.9. Αρθρωτός  νάρθηκας 
απαγωγής του  ισχίου µε ζώνη 
συγκράτησης από την οσφύ. 



34	  

	  

                                            

 
 

  
 

Οι οστεοτοµίες  του άνω άκρου του µηριαίου  έχουν  ένδειξη σε περιπτώσεις 

ασθενών ηλικίας 8-10 ετών. Στους  ασθενείς  αυτούς η ακτινολογική εξέταση  

αποκαλύπτει την ύπαρξη  «σηµείων  κεφαλής σε κίνδυνο» (εικόνα 7Β1.7). 

Εικ. 7Β1.10. Οστεοτοµία του 
αρ. ισχίου (οστεοτοµία στρο-
φής και ραιβότητας του άνω 
πέρατος του µηριαίου).  

Εικ. 7Β1.11. Περιφερική µετάθεση µείζονα τ ροχαν-
τήρα στη Νόσο του Perthes.  

Εικ. 7Β1.12. Οστεοτοµία επιµήκυνσης 
του αριστερού µηριαίου αυχένα που 
γίνεται στη κλινική µας για την ανάταξη 
της κατακερµατισµένης µηριαίας 
κεφαλής στην κοτύλη και την 
επιµήκυνση του σκέλους. 
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Οστεοτοµίες Λεκάνης  

Οι ο στεοτοµίες της λεκάνης στη Νόσο του  Perthes  αποτελούν µέθοδο 

εκλογής για παιδιά µεγαλύτερα των 10 ετών (Εικ. 7Β1.14, 7Β1.15). 

 

 

 
 
 

Εικ. 7Β1.13.  Οστεοχονδρίτιδα αρ. µηριαίας 
κεφαλής : στάδιο αποκατάστασης  4 έτη µετά 
από οστεοτοµία επιµήκυνσης του µηριαίου 
αυχένα. 

Εικ. 7Β1.14. Σχηµατική απεικό-
νιση της οστεοτοµίας της 
λεκάνης για την αποκατάσταση 
του ισχίου στη Νόσο του  Legg - 
Calve - Perthes µε τη 
τοποθέτηση λαγονίων µοσχευ-
µάτων στην οροφή της κοτύλης 
(κοτυλοπλαστική κατά Staheli). 

Εικ. 7Β1.15. Οστεοτοµία Chiari 
για την αποκατάσταση του 
υπεξαρθρήµατος του ισχίου 
στη Νόσο του Legg - Calve - 
Perthes. 
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Με βάση την ταξινόµηση Herring οι ενδείξεις της συντηρητικής και 
χειρουργικής θεραπείας είναι οι παρακάτω: 

 

Herring Α :  

Όλοι οι ασθενείς αντιµετωπίζονται µε Συντηρητική Αγωγή 

 

Herring B :  

Ηλικία < 8 έτη: Συντηρητική Αγωγή 

Ηλικία > 8 έτη: Χειρουργική Θεραπεία 

 

Herring  B/C: 

Ηλικία > 6 έτη: Χειρουργική Θεραπεία 

  

Herring  C: 

Ηλικία > 6 έτη: Χειρουργική Θεραπεία 
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Β.2. ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ.  
ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ FREIBERG 

 
Ορισµός  
 
     Οι οστεοχονδριτικές αλλοιώσεις  της κεφαλής του 2ου µεταταρσίου µε 

τελικό αποτέλεσµα τη νέκρωσή της αποτελούν τη Νόσο του Freiberg. 

 
Επιδηµιολογία 
 
    Είναι συχνότερη σε νέους ασθενείς ηλικίας 12-20 ετών. Η πλειοψηφία  

των ασθενών είναι άτοµα θήλεα. 

 
Αιτιοπαθογένεια 
 
      Άτοµα µε µήκος µεταταρσίου µεγαλύτερο του φυσιολογικού πιστεύεται 

ότι νοσούν συχνότερα εξαιτίας της µεγαλύτερης φόρτισης που δέχεται η 

κεφαλή του 2ου µεταταρσίου. Ενοχοποιούνται ακόµη συχνοί 

µικροτραυµατισµοί από δραστηριότητες που φορτίζουν τη πρόσθια µοίρα του 

ποδιού. 

 

 

Εικ. 7B2.1. Διακρίνεται η απορρόφηση 
της κεφαλής του 2ου µεταταρσίου. 
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Κλινική Εικόνα 
 
Το κυρίαρχο κλινικό σύµπτωµα είναι το επίµονο άλγος στην περιοχή της 

άρθρωσης. Οι κινήσεις της άρθρωσης είναι επώδυνες στα αρχικά στάδια ενώ 

εγκαθίσταται δυσκαµψία στο τελικό στάδιο της πάθησης. 

 
Ακτινολογικά Ευρήµατα 
 
Η εξέλιξη της νόσου ακολουθεί τα στάδια της οστεοχονδρίτιδας. Ξεκινάει µε το 

στάδιο της οστικής αραίωσης, της οστικής πύκνωσης, του κατακερµατισµού 

και ακολουθούν  οι αλλοιώσεις του υποχόνδριου οστού που διακρίνονται στην 

MRI. Στη συνέχεια έχουµε υποχόνδρια κατάγµατα οράτα στον απλό 

ακτινολογικό έλεγχο  και  καταστροφή της κεφαλής (Εικ. 7B2.1) την οποία 

ακολουθούν βαρειές οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις (Εικ. 7Β2.2). 

 

Θεραπεία  
 
Επί επίµονης κλινικής εικόνας (έντονης µεταταρσαλγίας) ενδείκνυται 

χειρουργική θεραπεία. Συνίσταται οστεοτοµία αποφόρτισης (γίνεται στον 

αυχένα της κεφαλής του  2ου µεταταρσίου) ή µερική αφαίρεση της κεφαλής (2-

3 mm) όταν συνυπάρχουν οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις. Οι π αραπάνω  

επεµβάσεις βελτιώνουν την κλινική εικόνα του ασθενούς. 

Εικ. 7B2.2. Βαρειά 
εκφυλιστική αρθρίτιδα 
της µεταταρσιοφαλαγ-
γικής άρθρωσης του 
2ου µεταταρσίου. 
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Β.3. ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ (ΝΟΣΟΣ  SEVER) 
 

Ορισµός 
 
Οι οστεοχονδριτικές  αλλοιώσεις της επίφυσης της πτέρνας αποκαλούνται  

Νόσος του Sever. 
 
Επιδηµιολογία 
Είναι η συχνότερη αιτία άλγους της πτέρνας στην παιδική ηλικία  καθώς και 

στα  παιδιά που έχουν  αθλητικές δραστηριότητες.  Η επίφυση της πτέρνας 

αποτελεί περιοχή κατάφυσης του Αχιλλείου τένοντα. Για το λόγο αυτό  πολλά 

αθλήµατα αποτελούν αιτία πρόκλησης συνδρόµων καταπόνησης της 

περιοχής. Τα αθλήµατα που προκαλούν αποφυσίτιδα της πτέρνας  και   

οστεοχονδρίτιδα  είναι οι  αγώνες δρόµου  κα ι οι αθλητικές δραστηριότητες 

που περιέχουν άλµατα. 

 

Αιτιοπαθογένεια  
Είναι άγνωστη. Ενοχοποιούνται οι συχνοί τραυµατισµοί τ ης πτέρνας και οι 

δυνάµεις έλξης που ασκούνται στην κατάφυση του Αχιλλείου Τένοντα. Η 

περιοχή φορτίζεται ιδιαίτερα κατά τη βάδιση µε δυνάµεις απευθείας πλήξης 

της πτέρνας στο έδαφος καθώς και από τη δράση της πελµατιαίας 

απονεύρωσης η οποία ασκεί δυνάµεις έλξης στην περιοχή. 

 
Κλινική Εικόνα 
Το άλγος στην περιοχή της πτέρνας αποτελεί το κύριο κλινικό σύµπτωµα. 

Επιδεινώνεται µε αυξηµένες δραστηριότητες και υφίεται µε την αποφόρτιση 

του σκέλους. Τα µαλακά µορια της περιοχής µπορεί να παρουσιάζουν 

συγκριτικά µε την άλλη πτέρνα ελαφρό οίδηµα και ερυθρότητα. Η επίκρουση 

της πτέρνας  είναι  ε πώδυνη όπως και η διάταση του  α χιλλείου τένοντα.  

Άλγος προκαλεί και η ψηλάφηση του φύµατος της πτέρνας και η πίεση της 

καταφυτικής µοίρας του  Αχιλλείου τένοντα από την έξω και έσω πλευρά του 

όταν συνυπάρχει αποφυσιτίτιδα. 
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Ακτινολογικά Ευρήµατα 
Χαρακτηριστική  είναι  η ακτινολογική εικόνα της πτέρνας ανάλογα µε το 

στάδιο εξέλιξης της νόσου (οστικής αραίωσης, πύκνωσης , κατακερµατισµού 

και αποκατάστασης, Εικ. 7Β3.1). 

 

  

   
 
 
Διαφορική Διάγνωση  
Πιθανή οστεοµυελίτιδα και παθολογικό κάταγµα της πτέρνας από οστική 

κύστη είναι οι κύριες παθήσεις µε παρόµοια κλινική εικόνα που πρέπει να 

έχουµε υπ΄όψιν µας στη διαφορική διάγνωση. Οι δείκτες φλεγµονής (γενική 

αίµατος, ΤΚΕ και CRP)  απαιτουνται για τη διαφορική διάγνωση όταν 

υποψιαζόµαστε µικροβιακή φλεγµονή. Η MRI µπορεί να µας βοηθήσει στη 

Εικ. 7Β3.1. Οστική πύκνωση και κατα-
κερµατισµός  της επίφυσης της πτέρνας µε 
επίµονο άλγος στην περιοχή. 

Εικ. 7Β3.2. MRI πτέρνας: 
Οστεολυτική εξεργασία πτέρ-
νας (οστεοµυελίτιδα). Παρι-
στάνονται διαγραµµατικά οι 
δυνάµεις φόρτισης που 
ασκούνται κατά µήκος του  
Αχιλλείου τένοντα - επίφυσης 
της πτέρνας.   
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διαφορική  διάγνωση  και στην εκτίµηση της τενοντοπάθειας το υ Αχιλλείου 

τένοντα (Εικ. 7Β3.2). 

 

Θεραπεία 
Η θεραπεία είναι συντηρητική και περιλαµβάνει τη χορήγηση αναλγητικών, 

την αποφόρτιση του ποδιού, τη χρήση υποδηµάτων µε εύκαµπτο πέλµα και 

την τοποθέτηση κνηµοποδικού νάρθηκα σε ασθενείς µε επίµονη κλινική 

εικόνα. 
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Β.4. ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΥΦΩΣΗ  -  ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ SCHEURMANN 
ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

 
Ορισµός  
Οι οστεοχονδρίτιδες είναι µια οµάδα ιδιοπαθών, αυτοϊώµενων παθήσεων της 

παιδικής ηλικίας, που χαρακτηρίζονται από διαταραχές της ενδοχόνδριας 

οστεοποίησης των επιφύσεων. Όταν η διαταραχή αυτή αφορά τις επιφυσιακές 

πλάκες των σπονδύλων και διαταράσσεται η καθ΄ ύψος αύξηση των 

σπονδύλων της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής ή της θωρακοοσφυϊκής  

µοίρας (αυξάνεται κανονικά το πίσω µέρος του σπονδύλου ενώ το πρόσθιο 

τµήµα υστερεί στην ανάπτυξη) αναπτύσσεται χαρακτηριστική παραµόρφωση 

της σπονδυλικής στήλης, η κύφωση, που είναι κλινικό γνώρισµα των ατόµων 

της τρίτης ηλικίας.  

Για να προκληθεί  η κλινική εικόνα που περιγράφεται παραπάνω (κύφωση) 

απαιτείται η προσβολή περισσοτέρων των 3 σπονδύλων. 

 
Κλινική Εικόνα 
Η πάθηση αφορά παιδιά προεφηβικής ηλικίας (10 - 14 ετών) και εφήβους και 

η κλινική εικόνα που δηµιουργεί ονοµάζεται νεανική κύφωση (Εικ. 7Β4.1).    

Εµφανίζεται σε παιδιά συνήθως µεγαλύτερα των 10 ετών. Η πάθηση µπορεί 

να συνοδεύεται από πόνο στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης ή από 

ραχιαλγίες. Στους περισσότερους όµως ασθενείς η πάθηση αποκαλύπτεται 

από την κυφωτική παραµόρφωση της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής 

στήλης που συνοδεύεται από τη λόρδωση της οσφυϊκής µοίρας της 

σπονδυλικής στήλης χωρίς καµία κλινική συµπτωµατολογία. 

  

Εικ. 7Β4.1. Κλινική εικόνα Νεανικής Κύφωσης. Διακρίνεται η 
κύφωση της θωρακικής και η λόρδωση της οσφυϊκής µοίρας 
της σπονδυλικής στήλης. 
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Ταξινόµηση 
Οι οστεοχονδρίτιδες όλων των επιφύσεων ανάλογα µε την ακτινολογική 

εικόνα τους ταξινοµούνται σε τέσσερα στάδια, τα ακόλουθα: 

 

Στάδιο Ι (Στάδιο της υµενίτιδας) 

Διαπιστώνεται ακτινολογικά  οστική αραίωση της ε πίφυσης εξαιτίας της 
υπεραιµίας από τη φλεγµονή του υµένα της άρθρωσης. 

 

Στάδιο ΙΙ (Στάδιο της άσηπτης νέκρωσης) 

Έχουµε καθίζηση της επίφυσης µε αποτέλεσµα την οστική πύκνωσή της. 

 

Στάδιο ΙΙΙ (Στάδιο κατακερµατισµού της επίφυσης) 

Ο πυρήνας της επίφυσης κατακερµατίζεται. 

  

Στάδιο IV (Στάδιο αποκατάστασης) 

Στη χρονική αυτή περίοδο η επίφυση αποκαθίσταται µε τη ν πώρωση των 

τεµαχίων της κατακερµατισµένης επίφυσης. 

 Η ταξινόµηση σε στάδια ανάλογα µε την ακτινολογική εικόνα είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη στον προσδιορισµό της έναρξης της πάθησης και το υ πιθανού 

χρόνου αποδροµής της. Η χρονική διάρκεια των τεσσάρων σταδίων διαρκεί 

από 2 έως 4 έτη. 

Όταν υπάρχει ιστορικό τραυµατισµού της επίφυσης τότε η οστεοχονδρίτιδα 

χαρακτηρίζεται ως µετατραυµατική. 
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Θεραπεία 
Η  θεραπεία  της παραµόρφωσης περιλαµβάνει νάρθηκες διόρθωσης της 

παραµόρφωσης τύπου Boston οι οποίοι συγκρατούν τη θωρακική µοίρα της 

σπονδυλικής στήλης σε υπερέκταση. Η διόρθωση που επιτυγχάνεται µπορεί 

να φτάσει το 40% της κύφωσης. Όταν οι σπόνδυλοι που προσβάλλονται 

ανήκουν στην ανώτερη θωρακική µοίρα  (Θ6 - Θ7 - Θ8) τότε απαιτείται 

60º	  

Εικ. 7Β4.2. Ακτινολογική εικόνα 
κύφωσης  ΘΜΣΣ  60º της 
ασθενούς που απεικονίζεται στην 
εικόνα 7Β4.1. 

Εικ. 7Β4.3. Εφηβική κύφωση 65º. 
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νάρθηκας Milwaukee. Ο νάρθηκας αυτός είναι πιο δύσκολος στη χρήση γιατί 

περιλαµβάνει και την αυχενική µοίρα της σπονδυλικής στήλης.    

H φυσικοθεραπεία είναι χρήσιµη στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της 

νόσου (οσφυαλγία - ραχιαλγίες) χωρίς όµως  να πρ οσφέρει στην 

αποκατάσταση της παραµόρφωσης. 

Αν η κύφωση είναι µεγαλύτερη από 65º και δεν αποκαθίσταται µε κηδεµόνες 

συνίσταται χειρουργική αποκατάσταση. 
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Β.5. ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ 
ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ OSGOOD SCHLATER 
EPIPHYSITIS OF THE TIBIA TUBERCLE 
 
Ορισµός 
Καλούνται οι οστεοχονδριτικές αλλοιώσεις του Κνηµιαίου Κυρτώµατος. Είναι η 

πιο συχνή αιτία άλγους  στην  περιοχή  του γόνατος  στην προεφηβική   και 

εφηβική ηλικία. 

 

Αιτιοπαθογένεια 
Οι συχνοί µικροτραυµατισµοί  σε παιδιά µε αθλητικές δραστηριότητες  

(σύνδροµο καταπόνησης)  θεωρείται  η αιτία που προκαλεί την πάθηση. Άλλοι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η  ασύµµετρη αύξηση των οστών και µαλακών 

µορίων της περιοχής είναι η  αιτία της πάθησης. Η υψηλή θέση της 

επιγονατίδος  (alta patella)  θεωρείται µία από τις αιτίες της πάθησης. 

Συχνότερα η πάθηση εµφανίζεται σε αγόρια που ασχολούνται µε το 

ποδόσφαιρο. Το λάκτισµα  κατά τη διάρκεια  του αθλήµατος ασκεί µεγάλες 

δυνάµεις έλξεις στο κνηµιαίο κύρτωµα µε αποτέλεσµα την αύξηση του 

µεγέθους του. 

 

Κλινική Εικόνα  
Το οίδηµα στην περιοχή του καταφυτικού επιγονατιδικού  τένοντα  καθώς και 

η διόγκωση του κνηµιαίου κυρτώµατος  είναι τα κύρια κλινικά συµπτώµατα 

(Εικ. 7B5.1, 7B5.2. Οι γονείς των µικρών ασθενών ανησυχούν γιατί θεωρούν 

ότι το άλγος προέρχεται από την άρθρωση του γόνατος. Η πίεση και η 

επίκρουση του κνηµιαίου κυρτώµατος  είναι επώδυνη και θέτει τη διάγνωση 

της νόσου. Όταν το  άλγος είναι έντονο ο ασθενής χωλαίνει και έχει 

περιορισµένη κάµψη στην άρθρωση του γόνατος. 
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Ακτινολογικά Ευρήµατα 
Τα ακτινολογικά στάδια της οστεοχονδρίτιδος του κνηµιαίου κυρτώµατος  είναι 

αντίστοιχα της κάθε οστεοχονδρίτιδας. Εξελίσσεται διαδοχικά σε 4 στάδια: της 

οστικής αραίωσης, της οστικής πύκνωσης (Εικ. 7Β5.3), του κατακερµατισµού 

και της αποκατάστασης (Εικ. 7Β5.4, 7Β5.5). Η MRI της περιοχής  µας 

αποκαλύπτει αλλοίωσεις του συζευκτικού χόνδρου του κνηµιαίου κυρτώµατος 

και του επιγονατιδικού τένοντα (Εικ. 7Β5.6). Η βράχυνση του τένοντα είναι το 

συχνότερο εύρηµα. 

Εικ. 7Β5.1. Νόσος του 
Osgood  Schlatter: Δια-
κρίνεται η διόγκωση των 
µαλακών µορίων της 
περιοχής του κνηµιαίου 
κυρτώµατος δεξιά. 

Εικ. 7Β5.2. Νόσος  του Osgood  
Schlatter : Διακρίνεται η διόγκωση 
του αρ κνηµιαίου κυρτώµατος. 
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Εικ. 7Β5.3. Οστική πύ-
κνωση του κνηµιαίου ο -
γκώµατος (στάδιο  2). 

Εικ. 7Β5.4. Κατακερµατισµός του κνηµιαίου 
ογκώµατος  (στάδιο  3). 

Εικ. 7Β5.5. Αποκατάστση του κνηµιαίου ογκώµατος  µε 
σµίκρυνση του µεγέθους του (στάδιο 4). 
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Διαφορική  Διάγνωση  
Οι παθήσεις που προκαλούν πόνο στη περιοχή του γόνατος και έχουν 

παρόµοια κλινική εικόνα µε την οστεοχονδρίτιδα Osgood-Schlatter, στα παιδιά 

της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας µε α θλητικές δραστηριότητες, είναι η 

οστεοχονδρίτιδα Larsen-Johansson, η τενοντοελυτρίτιδα του επιγονατιδικού 

τένοντα, η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα, οι κακώσεις των µηνίσκων και η 

χονδροπάθεια της επιγονατίδος. 

 

Συντηρητική  Θεραπεία 
Συνιστάται αποχή από αθλητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 

οποίων ασκούνται δυνάµεις έλξης στην περιοχή του κνηµιαίου κυρτώµατος. 

Σε ασθενείς µε επίµονο οστικό άλγος τοποθετείται µηροκνηµικός νάρθηκας  

και χορηγούνται  αναλγητικά. H υποεπιγονατιδική περίδεση µε strap κηδεµόνα 

(Εικ. 7Β5.7) ανακουφίζει επίσης τον ασθενή γιατί πιέζει τον καταφυτικό 

επιγονατιδικό τένοντα και δεν τον επιτρέπει να ασκεί έλξη στο κνηµιαίο 

κύρτωµα. 

Εικ. 7Β5.6. Ευρήµατα MRI στη νόσο 
του Osgood Schlatter: Βράχυνση του 
επιγονατιδικού τένοντα, χαλάρωση του 
οπισθίου χιαστού συνδέσµου και 
οπίσθιο υπεξάρθρηµα του γόνατος. 
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Εικ.  7Β5.7. Υποεπιγονατιδικός  ελαστικός  αυτοκόλλητος  κηδεµόνας strap. 
 
 
Χειρουργική Θεραπεία 
Όταν η κλινική εικόνα επιµένει - επώδυνη διόγκωση του κνηµιαίου 

κυρτώµατος που  περιορίζει τις δραστηριότητες του ασθενούς  - τότε 

απαιτείται µετά τη σύγκλειση του συζευκτικού χόνδρου αφαίρεση των 

ελεύθερων οστικών τεµαχίων που ανευρίσκονται εντός της καταφυτικής 

µοίρας του επιγονατιδικού τένοντα (Εικ. 7Β5.8) 

 

 
 
 
 

Εικ. 7Β5.8. Με επιµήκη 
τοµή αφαίρεση των 
ελεύθερων οστικών τεµα-
χίων από την περιοχή του 
κνηµιαίου κυρτώµατος. 
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Στις περιπτώσεις που το όγκωµα απορροφάται επανακατασκευάζεται µε την 

τοποθέτηση µοσχευµάτων (Εικ. 7Β5.9) τα οποία λαµβάνονται από την άνω 

µετάφυση της κνήµης. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7Β5.9. Τοποθέτηση οστικών 
µοσχευµάτων στο κνηµιαίο κύρ-
τωµα για την αποκατάστασή του. 
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Β.6. Σύνδροµο  του  Larsen - Johansson 
Οστεοχονδρίτιδα του κάτω πόλου της επιγονατίδος 
 
 

Ορισµός 
Ονοµάζεται η οστεοχονδρίτιδα του κάτω πόλου της επιγονατίδας. 

 

Αιτιοπαθογένεια 
Θεωρείται σύνδροµο καταπόνησης. Οι δυνάµεις έλξεις που ασκούνται στον 

κάτω πόλο της  επιγονατίδος  πιστεύεται ότι αποτελούν την αιτία των οστικών 

αλλοιώσεων του κάτω πόλου της επιγονατίδος. 

 

Επιδηµιολογία 
Η πάθηση εµφανίζεται σε εφήβους µε αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες 

διαµέσου του επιγονατιδικού τένοντα ασκούν δυνάµεις έλξεις στον κάτω πόλο 

της επιγονατίδος. 

 

Κλινική Εικόνα  
Έντονος πόνος στην πρόσθια επιφάνεια της επιγονατίδος. Ο πόνος 

εµφανίζεται κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων ή σε φάση 

ηρεµίας του ασθενούς. Υπάρχει οίδηµα και πόνος µε την ψηλάφηση και πίεση 

στην περιοχή τ ου κάτω πόλου της επιγονατίδος. Η κλινική εικόνα της 

πάθησης ταξινοµείται σε τρία στάδια ανάλογα µε την ένταση των 

συµπτωµάτων (Ταξινόµηση Blazina). 

 

Στάδιο Ι 

Εµφάνιση πόνου κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων 

Στάδιο ΙΙ 

Εµφάνιση πόνου κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων και 

παραµονή του µετά από αυτές. 

Στάδιο ΙΙΙ 

Εµφάνιση πόνου κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων ο οποίος τις 

περιορίζει. 
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Ακτινολογικά Ευρήµατα 
H F και P ακτινογραφία του γόνατος µπορούν να µας δείξουν οστικές 

αλλοίωσεις του κάτω πόλου της επιγονατίδος. Η διάγνωση µπορεί να τεθεί 

πρωϊµότερα µε την MRI. Στις Τ1 ακολουθίες της  MRI διακρίνονται καλύτερα 

τα σηµεία φλεγµονής του κάτω πόλου της επιγονατίδος ενώ στις Τ2 

ακουλουθίες φαίνονται οι οστικές αλλοιώσεις (Εικ. 7Β6.1). 

 

 
 
 
Θεραπεία 
Η θεραπεία είναι συντηρητική. Η µείωση των αθλητικών δραστηριοτήτων του 

παιδιού και η χρήση ελαστικής επιγονατίδος µειώνουν την ένταση του άλγους.     

Στις επίµονες περιπτώσεις απαιτείται  η αφαίρεση των οστεοχονδριτικών 

αλλοιώσεων του κάτω πόλου της επιγονατίδος. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Εικ.  7Β6.1. Σύνδροµο  του  Larson –Jo-
hansson: Οστεοχονδριτικές αλλοιώσεις  του 
κάτω πόλου της επιγονατίδος. 
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Β.7. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ KOHLER 
ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΡΣΟΥ 
 
Ορισµός 
Η οστεοχονδρίτιδα  του σκαφοειδούς οστού του άκρου ποδός ονοµάζεται 

Νόσος του Kohler. 

 

Αιτιοπαθογένεια 
Η αιτιολογία της νέκρωσης του σκαφοειδούς οστού παραµένει άγνωστη. Οι 

ιδιαιτερότητες της αιµάτωσης του οστού πιστεύεται ότι είναι η αιτία. Η είσοδος 

των τροφοφόρων αγγείων του οστού γίνεται στο κεντρικό 1/3 του σώµατός 

του. Ο πυρήνας οστέωσης του σκαφοειδές οστού είναι το τελευταίος που 

εµφανίζεται από τα οστά  του άκρου ποδός. Για το λόγο αυτό πιστεύεται ότι τα 
κατάγµατα από καταπόνηση και η ισχαιµική νέκρωση εντοπίζονται συχνότερα 

στο σκαφοειδές οστούν. Σε ποσοστό 25% η προσβολή είναι 

αµφοτερόπλευρη. 

 

Επιδηµιολογία 
Η πά θηση είναι συχνότερη στα αγόρια. Αναλογία νοσούντων 

αγοριών/κοριτσίων : 4/1. Η συχνότερη ηλικία εµφάνισης της πάθησης  είναι 

από το 3ο ως το 5ο έτος. 

 

Κλινική Εικόνα 
Τα συµπτώµατα της πάθησης εγκαθίστανται προοδευτικά αρχίζοντας µε ήπιο 

πόνο κατά τη βάδιση στην περιοχή του ταρσού. Στη συνέχεια εµφανίζονται  

τοπικά σηµεία φλεγµονής στην περιοχή (ερυθρότητα, οίδηµα, πόνος) καθώς 

και άλγος κατά τη βάδιση. Οι δραστηριότητες του παιδιού αυξάνουν την 

ένταση του πόνου. Όταν η ένταση του πόνου είναι µεγάλη, ο ασθενής 

χωλαίνει.  
 
Ακτινολογικά Ευρήµατα 
Διαπιστώνεται πύκνωση, κατακερµατισµός και αποπλάτυνση του 

σκαφοειδούς οστού (Εικ. 7B7.1). 
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Θεραπεία  
Η διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων και η ανάπαυση οδηγούν στην 

ύφεση των συµπτωµάτων. Επί επιµονής αυτών συνίσταται ελαστική περίδεση 

του ποδιού και αποφόρτιση του σκέλους µε βακτηρίες µασχάλης. Όταν το 

άλγος είναι έντονο τοποθετείται κνηµοποδικός νάρθηκας για 3-6 εβδοµάδες. Η 

πρόγνωση της πάθησης είναι καλή  Η παρακολούθηση ασθενών µε µεγάλο 

follow up έδειξε την πλήρη αποκατάσταση του ποδιού.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικ. 7Β7.1. Διακρί-
νεται η πύκνωση και 
η αποπλάτυνση του 
σκαφοειδούς οστού. 
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Γ. ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ 
SLIPPED CAPITAL FEMORAL EPIPHYSIS - SCFE 
 
 
Ορισµός 
Είναι πάθηση του ισχίου που εµφανίζεται στην προεφηβική ηλικία, σε παιδιά 

ηλικίας συνήθως 10-15 ετών. Χαρακτηρίζεται από την ολίσθηση της µηριαίας 

κεφαλής από τον αυχένα του µηριαίου (Εικ. 7Γ.1). Στην πραγµατικότητα 

ολισθαίνει ο αυχένας του µηριαίου προς τα εµπρός και έξω, ενώ η µηριαία 

κεφαλή εγκλωβίζεται στην κοτύλη. Η ολίσθηση λαµβάνει χώρα στη ζώνη 

υπερτροφίας του συζευκτικού χόνδρου. 

 

  
 
Εικ. 7Γ.1. Ολίσθηση του αυχένα του µηριαίου προς τα άνω και εµπρός (η εφαπτοµένη του 
αυχένα δεν τέµνει την µηριαία κεφαλή - βέλος). Το µέγεθος της επιφυσιολίσθησης 
απεικονίζεται καλύτερα στη P ακτινογραφία. 

 
Επιδηµιολογία 
Νοσούν συχνότερα τα αγόρια σε αναλογία 3/1 σε σύγκριση µε τα κορίτσια.  Η 

συχνότητα εµφάνισης της πάθησης στο γενικό πλυθησµό είναι 1/1000. 
Σε ποσοστό 20-50% προσβάλλεται και το άλλο ισχίο. Γι’ αυτό η κλινική και 

ακτινολογική εξέταση πρέπει να περιλαµβάνει και το υγιές σκέλος.   

Το αρ. ισχίο προσβάλλεται συχνότερα. Η πάθηση είναι συχνότερη στη µαύρη 

φυλή και τους πληθυσµούς του Ειρηνικού Ωκεανού. Το 50% των παιδιών που 

προσβάλλονται είναι παχύσαρκα. 
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Αιτιοπαθογένεια 
Πολυπαραγοντική είναι η αιτιοπαθογένεια της πάθησης. Οι παράγοντες που 

ενοχοποιούνται ταξινοµούνται σε 3 οµάδες. 

1. Βιοχηµικοί παράγοντες 
 

• Διαταραχές ισορροπίας γοναδοτροπινών / αυξητικής ορµόνης  

• Υποθυρεοειδισµός 

• Διαταραχές παραθορµόνης 

Η αυξητική ορµόνη ανταγωνίζεται από τη δράση των γεννητικών ορµονών 

την περίοδο τις σκελετικής ανάπτυξης. Η σχέση του κλάσµατος αυξητικής 

ορµόνης / γεννητικών ορµονών, πρέπει να είναι συγκεκριµένη κατά τη χρονική 

αυτή περίοδο. Αύξηση τις αυξητικής ορµόνης ή µείωση των γεννητικών 
ορµονών διαταράσσει τη σχέση του κλάσµατος. Με βάση τα παραπάνω 

ταξινοµούµαι τα  παιδιά που πάσχουν από επιφυσιολίσθηση τη ς άνω 

µηριαίας επίφυσης σε δύο κατηγορίες: 

Α. Ασθενείς παχύσαρκοι. 
Στη κατηγορία αυτή των ασθενών η  τιµή των γεννητικών ορµονών 

είναι µειωµένη. Η εµφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου 

είναι καθυστερηµένη (Εικ. 7Γ.2, υπογοναδισµός). 

 Β. Ασθενείς µε ύψος πολύ µεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί στην 
ηλικίας τους. 
Η κατηγορία αυτή των ασθενών χαρακτηρίζεται από το µεγάλο ύψος που είναι 

δυσανάλογο σε σχέση µε την ηλικία. Η τιµή της αυξητικής ορµόνης στα παιδιά 

αυτά είναι αυξηµένη, ενώ οι τιµές των γεννητικών ορµονών είναι 

φυσιολογικές. 

Και στις δύο αυτές οµάδες των ασθενών οι δυνάµεις συνοχής ανάµεσα στις 

στιβάδες του συζευκτικού χόνδρου είναι ελαττωµένες, ενώ το πάχος του 

συζευκτικού χόνδρου είναι αυξηµένο. 

Διαταραχές άλλων ορµ ονών (παραθορµόνης - θυροξίνης) µπορεί να 

ευθύνονται για την εµφάνιση τις πάθησης. Ο πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής 

υποθυρεοειδισµός, η υπολειτουργία τις υπόφυσης και ο 

υπερπαραθυρεοειδισµός µπορεί να συνοδεύονται από την κλινική εικόνα της 

επιφυσιολίσθησης της άνω µηριαίας επίφυσης. Η επιφυσιολίσθηση µπορεί να 
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λάβει χώρα χωρίς τη δράση εξωτερικής βίας. Οι δυνάµεις φόρτισης του ισχίου 

µε τις καθηµερινές δραστηριότητες του παιδιού είναι δυνατόν να 

αποµακρύνουν την κεφαλή από τον αυχένα του µηριαίου. 

2. Μηχανικοί παράγοντες  

• Αυξηµένη οπίσθια απόκλιση του αυχένα του µηριαίου (retroversion)  

• Πιο κάθετος συζευκτικός χόνδρος 

• Βαθύτερη κοτύλη 

3. Γενετικοί παράγοντες  
Από την πάθηση νοσούν κυρίως αγόρια (αγόρια /κορίτσια : 3/1). 

 

Κλινική εικόνα 
Το άλγος στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου, το οποίο αντανακλάται στην 

έσω επιφάνεια του µηρού και του γόνατος, είναι το πρώτο σύµπτωµα της 

νόσου. Στη συνέχεια εγκαθίσταται χωλότητα κατά τη βάδιση. Η διάγνωση 

τίθεται συνήθως µε καθυστέρηση. Το µικρής έντασης άλγος στη περιοχή του 

ισχίου διαδέχεται  επίµονο άλγος και χωλότητα. Χαρακτηριστική είναι η θέση 

του πάσχοντος σκέλους  στις επιφυσιολισθήσεις µε µεγάλο βαθµό 

παρεκτόπισης. Κάµπτοντας το ισχίο αυτό φέρεται προοδευτικά σε  έξω 

στροφή ενώ παρατηρείται  περιορισµός της έσω στροφής (Εικ. 7Γ.3). Ο 

ασθενής αδυνατεί να βαδίσει ακόµη και µε βακτηρίες µασχάλης όταν η 

επιφυσιολίσθηση χαρακτηρίζεται ασταθής. Σε επιφυσιολίσθηση µεγάλου 

βαθµού διαπιστώνεται ανισοσκελία και εξαιτίας της έκπτωσης της µυϊκής 

ισχύος των απαγωγών, θετικό σηµείο Tredelenburg.  
 

 

Εικ. 7Γ.2. Παχυσαρκία και υπογοναδισµός σε 
ασθενή µε επιφυσιολίσθηση της άνω µηριαίας 
επίφυσης. 
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Ακτινολογικά ευρήµατα 
Οι ακτινολογικές λήψεις στην κατά µέτωπο και βατραχοειδή θέση, θέτουν την 

διάγνωση (Εικ. 7Γ.1). 

Η γραµµή Klein (η εφαπτοµένη του µηριαίου αυχένα) τέµνει τη µηριαία κεφαλή  

στο φυσιολογικό ισχίο ενώ διέρχεται εκτός της µηριαίας κεφαλής στην 

επιφυσιολίσθηση (Εικ. 7Γ.4). 

 

 
 
Στο πρώιµο στάδιο πριν από την έναρξη της ολίσθησης διαπιστώνεται 

πάχυνση και κυµατοειδής διεύρυνση του συζευκτικού χόνδρου (Εικ. 7Γ.5). 

 

Εικ. 7Γ.3. Κλινική εικόνα επιφυσιολίσθησης µηριαίας 
κεφαλής : αδυναµία πλήρους κάµψης του ισχίου και έξω 
στροφή του ισχίου. 

Εικ. 7Γ.4. Η εφαπτοµένη του 
µηριαίου αυχένα (γραµµή Klein)  
τέµνει τη µηριαία κεφαλή στο δεξ. 
ισχίο (φυσιολογικό) κ αι δεν την 
τέµνει στο αριστερό (πιθανή 
επιφυσιολίσθηση αρ. ισχίου). 

Εικ. 7Γ.5. Πάχυνση του 
συζευκτικού χόνδρου της αρ. 
µηριαίας επίφυσης (προολι-
σθητικό στάδιο). 
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Η διάγνωση στα πρώτα στάδια της ολίσθησης µπορεί να γίνει στην Ρ 

ακτινογραφία όπου διακρίνεται ευκρινέστερα η ολίσθηση (Εικ. 7Γ.1). 

Πάχυνση του συζευκτικού χόνδρου και εικόνα επιφυσιόλυσης µπορεί έχουµε 

στο προολισθητικό στάδιο . Το στάδιο αυτό απεικονίζεται καλύτερα στην MRI. 

 

Διαφορική Διάγνωση 
Η διαφορική διάγνωση περιλαµβάνει τη ν τραυµατική επιφυσιολίσθηση, το 

κάταγµα του αυχένα του µηριαίου, το συγγενές ραιβό ισχίο, την υµενίτιδα του 

ισχίου, τη Νόσο του  Legg –Calve –Perthes  και την οστεοµυελίτιδα –σηπτική 

αρθρίτιδα του ι σχίου. Όλες οι παραπάνω παθήσεις ξεκινούν µε την ίδια 

κλινική εικόνα, πόνο στο ισχίο µε αντανάκλαση στην έσω επιφάνεια του 

γόνατος. 

 

Ταξινόµηση  
Ανάλογα µε το βαθµό της ολίσθησης, οι επιφυσιολισθήσεις ταξινοµούνται σε 

τέσσερις τύπους: 

1ου βαθµού: 0-33%,  2ου βαθµού: 34-50%,  3ου βαθµού: >50% (Εικ. 7Γ.7) και  

4ου βαθµού: πλήρης παρεκτόπιση της µηριαίας κεφαλής (Εικ. 7Γ.6). 

 

 
 

Εικ. 7Γ.6. Ταξινόµηση της επιφυ-
σιολίσθησης ανάλογα µε το βαθµό της 
ολίσθησης. 
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Ταξινόµηση κατά Loder 
Είναι κλινική ταξινόµηση και βασίζεται στη δυνατότητα του ασθενούς να 

βαδίζει µε ή χωρίς βακτηριές µασχάλης: 

Σταθερή Επιφυσιολίσθηση. Ο ασθενής δύναται να βαδίζει χωρίς 

βακτηρίες µασχάλης. 

Ασταθής Επιφυσιολίσθηση. Ο ασθενής δεν  δύναται να βαδίσει και µε 

χρήση  βακτηρίων  µασχάλης. 

 

Ταξινόµηση κατά Southwick 
Βασίζεται στη διαφορά της γωνίας που σχηµατίζουν οι ευθείες της διάφυσης 

του µηριαίου και της µηριαίας κεφαλής στη βατραχοειδή ακτινολογική λήψη 

του πάσχοντος ισχίου σε σύγκριση µε το υγιές (γωνία Southwick). Η 

παρεκτόπιση κατατάσσεται σε µικρή (<30°), µέση (30-60°) και µεγάλη ( >60°) 

(Εικ. 7Γ.8). 
 

 
 
  

Εικ. 7Γ.7. Επιφυσιολίσθηση 3ου 
βαθµού : ολίσθηση >50% της 
µηριαίας κεφαλής. 

Εικ. 7Γ.8. Μέτρηση της 
γωνίας που σχηµατίζουν η 
γραµµή της διάφυσης του 
µηριαίου και η  κάθετος στη 
γραµµή της άνω επίφυσης 
της µηριαίας κεφαλής 
(γωνία Southwick). Η 
διαφορά των δύο γωνιών, 
πάσχοντος και φυσιολο-
γικού ισχίου, προσδιορίζει 
το βαθµό ολίσθησης της 
µηριαίας κεφαλής. 
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Θεραπεία 
Η θεραπεία της επιφυσιολίσθησης της άνω µηριαίας επίφυσης είναι 

χειρουργική. Πρέπει η µηριαία κεφαλή να συγκρατηθεί  µε ειδικούς ήλους σε 

θέση αντιστοιχίας µε τον µηριαίο αυχένα για να αποφευχθεί η περαιτέρω 

ολίσθησή της (Εικ. 7Γ.9, 7Γ.10, 7Γ.11 και 7Γ.12). 
 

 
 

  
 
Κατά τη διάρκεια της ήλωσης µε ήπιες κινήσεις έσω στροφής του σκέλους 

επιχειρείται ανάταξη της ολίσθησης.  

 

Εικ. 7Γ.9. Ήλωση της µηριαίας 
κεφαλής µε έναν αυλοφόρο 
κοχλιωτό ήλο. 

Εικ. 7Γ.10. Ήλωση της 
µηριαίας κεφαλής µε δύο 
κοχλιωτούς αυλοφόρους 
ήλους. 
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Εικ. 7Γ.11, 7Γ.12. Σχηµατική απεικόνιση οστεοσύνθεσης της µηριαίας κεφαλής µε ήλους 
Steinmann. 
 
 Βίαιες προσπάθειες ανάταξης µπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω 

βλάβη της αιµάτωσης της µηριαίας κεφαλής και πρέπει να αποφεύγονται.  

 Σε παραµεληµένες περιπτώσεις ασθενών µε µεγάλο βαθµό ολίσθησης 

περιορίζεται σηµαντικά  η έκταση και η έσω στροφή του ισχίου. 

Για την αποκατάσταση της κινητικότητας της  άρθρωσης  απαιτείται 

οστεοτοµία του αυχένα ή της υποτραχαντηρίου περιοχής µε αφαίρεση 

ανάλογης οστικής σφήνας και στη συνέχεια οστεοσύνθεση της µηριαίας 

κεφαλής  µε τον αυχένα του µηριαίου (Εικ. 7Γ.13). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 7Γ.13. Οστεοτοµία στην 
υποτροχαντήριο περιοχή ή  στον 
αυχένα του µηριαίου για την 
αποκατάσταση της κινητικότητας 
του ισχίου  στις παραµεληµένες 
επιφυσιολισθήσεις της µηριαίας 
κεφαλής. 
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Επιπλοκές 
Η οστεονέκρωση της µηριαίας κεφαλής  είναι η συχνότερη επιπλοκή. 

Εµφανίζεται  σε ποσοστό 50% στους ασθενείς που αδυνατούν να βαδίσουν 

και µε τη  χρήση βακτηριών µασχάλης (ασταθής επιφυσιολίσθηση). 

Η χονδρόλυση σχετίζεται µε τις επανειληµµένες διατρήσεις του αρθρικού 

χόνδρου της µηριαίας κεφαλής από τα υλικά οστεοσύνθεσης στην   

προσπάθεια συγκράτησής της στον αυχένα του µηριαίου. Η ακινητοποίηση 

του ισχίου  µε γύψινο οσφυο-µηρο-κνηµοποδικό νάρθηκα ενοχοποιείται 

επίσης για την εµφάνισή της επιπλοκής αυτής. 

Η µηριαία κεφαλή µπορεί να συνεχίσει να ολισθαίνει σε ένα ποσοστό 1-2% 

και µετά τη συγκράτησή της µε έναν ολισθαίνοντα ήλο. 

Παραµόρφωση της µηριαίας κεφαλής έχουµε όταν αυτή δεν αναταχθεί. 

Πρώιµες εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο ισχίο ακολουθούν στις περιπτώσεις 

αυτές των ασθενών. 
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Δ. ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 
TRANSIENT SYNOVITIS OF THE HIP 
 

Ορισµός 
Ονοµάζεται η άσηπτη  φλεγµονή του αρθρικού υµένα της άρθρωσης του 

ισχίου µε αύξηση της ποσότητας του αρθρικού υγρού και αντίστοιχη αύξηση 

της ενδαρθρικής πίεσης. 

 

Επιδηµιολόγια 
Είναι η συχνότερη αιτία επίσκεψης των µικρών ασθενών στα εξωτερικά 

ιατρεία µιας παιδο-ορθοπαιδικής κλινικής. 
 Αφορά παιδιά ηλικίας 1 -4 ετών, κυρίως όµως 1-2 ετών αµέσως µετά την 

έναρξη της βάδισής τους. 

 

Αιτιοπαθογένεια  
Είναι άγνωστη. Πιθανολογείται η κάκωση του ισχίου, προηγηθείσες ιογενείς 

λοιµώξεις, µικροβιακές λοιµώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού µε τοξική 

δράση στον υµένα της άρθρωσης µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό υδράρθρου. 

 

Κλινική  Εικόνα  
Η προσβολή των µικρών ασθενών είναι ξαφνική και εκδηλώνεται µε χωλότητα 

ή άρνηση βάδισης εξαιτίας του πόνου που προκαλεί η βάδιση στον ασθενή.  

Κλινικά διαπιστώνεται επώδυνος περιορισµός της κινητικότητας του ισχίου και 

ειδικότερα της απαγωγής  και έσω στροφής. Το σκέλος βρίσκεται σε έξω 

στροφή και η παθητική έσω στροφή είναι ιδιαίτερα επώδυνη.  Στους 

περισσότερους ασθενείς υπάρχει πρόσφατο ιστορικό προσβολής του 

ανώτερου αναπνευστικού ή άλλου εµπύρετου νοσήµατος. Ο ασθενής είναι 

απύρετος. 

 

Εργαστηριακά Ευρήµατα 
Δεν υπάρχουν παθογνωµονικά εργαστηριακά ευρήµατα. Η ΤΚΕ εµφανίζει 

µικρή αύξηση (µικρότερη των 20 mm/h), µικρή δε αύξηση µπορεί να 
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διαπιστωθεί και στον αριθµό των λευκών αιµοσφαιρίων (αριθµός µικρότερος 

των 10.000/κοπ) όπου υπερισχύουν τα λεµφοκύτταρα ενώ δεν αυξάνεται η 

CRP. Στον ακτινολογικό έλεγχο στα αρχικά στάδια δεν υπάρχουν ευρήµατα. 

Αύξηση του ενδαρθρικού υγρού µπορεί να παρατηρηθεί στον  

υπερηχογραφικό έλεγχο. Η µαγνητική τοµογραφία µπορεί να µας βοηθήσει 

στη διαφορική διάγνωση της  Παροδικής Υµενίτιδας µε την καλύτερη 

απεικόνιση των µαλακών µορίων της περιοχής που επιτυγχάνει. 
 

Διαφορική Διαγνωση 
Η Σηπτική Α ρθρίτιδα είναι η πάθηση που πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί 

άµεσα. Στη σηπτική αρθρίτιδα έχουµε πυρετό, αύξηση της ΤΚΕ, 

λευκοκυττάρωση και πρόσφατο ιστορικό λο ίµωξης (αµυγδαλίτιδας, ωτίτιδας, 

πνευµονίας κτλ).  Η θεραπεία της σηπτικής αρθρίτιδας είναι χειρουργική. 

Απαιτείται άµεση παροχέτευση της άρθρωσης και µακρόχρονη χορήγηση 

ενδοφλέβιας αντιβίωσης µετά από καλλιέργεια του παροχετευθέντος υλικού 

της άρθρωσης. Σε παιδιά µεγαλύτερα των 3 ετών αιτία της χωλότητας µπορεί 

να είναι η οστεοχονδρίτιδα του ισχίου, η δυσπλασία του ισχίου  και η 

επιφυσιακή δυσπλασία οποιασδήποτε αιτιολογίας. 

 

Θεραπεία  
Η θεραπεία της πάθησης  είναι συντηρητική.  Η ακινητοποίηση του ασθενούς 

για χρονικό διάστηµα 1-2 εβδοµάδων είναι αρκετή για την αποδροµή της 

πάθησης. Η παροδική υµενίτιδα του ισχίου είναι µια αυτοϊώµενη πάθηση. Για 

την αποφόρτιση της άρθρωσης µπορεί να τοποθετεί δερµατική έλξη στο 

σκέλος και νοσηλεία  στο νοσοκοµείο µέχρι να ολοκληρωθεί η διαφορική 

διάγνωση. Δεν συνιστούµε τη χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής (αναλγητικά, 

αντιπυρετικά) για τον καλύτερο έλεγχο της κλινικής εικόνας του ασθενούς όταν 

το άλγος υποχωρεί µε την κατάκλιση. 
 
 
 
 
 
 


