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Σκοπός:

Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού με αρθρίτιδα γόνατος, στο

οποίο τέθηκε διάγνωση αλκαπτονουρίας διεγχειρητικά κατά την

διάρκεια ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.

Υλικό - Μέθοδος:

Ασθενής θήλυ, 61 ετών προσήλθε στα τακτικά ιατρεία του

νοσοκομείου μας αιτιώμενη άλγος αριστερού γόνατος. Από το

λοιπό ατομικό αναμνηστικό η ασθενής αναφέρει ότι λαμβάνει

αγωγή με infliximab (ramicade) από ρευματολόγο για

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Αναφέρει επίσης ότι κατά το

παρελθόν έχει λάβει κορτιζονοθεράπεια για τον ίδια διαγνωση. Προ

4ετίας υποβλήθηκε σε ACDF Α6Α7 για αντιμετώπιση αυχενικής

μυελοπάθειας grade 4 κατά Nurick και βελτιώθηκε σε grade 2.

Παρουσιάζει επίσης οστεονέκρωση βραχιόνιων κεφαλών με

δυσλειτουργία των αρθρώσεων του ωμου. Παρόλα αυτά μέχρι

πρόσφατα αναφέρει βαριά χειρονακτική εργασία πλήρους

απασχολησεις. Πραγματοποιήθηκε ακτινογραφία γόνατος και ετέθη

διάγνωση οστεοαρθρίτιδας. Προγραμματίστηκε και

πραγματοποιήθηκε ολική αρθροπλαστική γόνατος σε δεύτερο

χρόνο.
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Α/Α γονάτων: οστεοαρθρίτιδα γονάτων άμφω και Α/Α γόνατος 

αριστερά μετεγχειρητικά
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Αποτελέσματα:

Στην ασθενή προεγχειρητικά λόγω οστεόλυσης στην

ακτινογραφία γόνατος, πραγματοποιήθηκε και MRI γόνατος

στην οποία παρατηρήθηκε οστεόλυση, οστικό οίδημα και

διαταραχή της αρθρικής επιφάνειας στους μηριαίους

κονδύλους. Διεγχειριτικά παρατηρήθηκε κυανόμαυρη χρώση

τόσο του μηριαίου και του κνημιαίου οστού όσο και τον

γύρω ιστών. Παρατηρήθηκε επίσης ήπια κυανόμαυρη

χρώση των πτερυγίων των ώτων, των οφθαλμικών ιστών

και των ούρων. Η ασθενής είχε παρατηρήσει την χρώση των

ούρων της και στο παρελθόν αλλά δεν το διερεύνησε

περαιτέρω. Μετεγχειρητικά στάλθηκε εξέταση ούρων για

διερεύνηση ομογεντισικού οξέος, όπου βρέθηκε θετική.

Πραγματοποιήθηκαν και ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης

και παρατηρήθηκε ασβέστωση των μεσοσπονδύλιων

δίσκων. Η ακτινολογική εικόνα της σπονδυλικής στήλης

στην αλκαπτονουρία προσομοιάζει με την αγκυλοποιητική

Βυνιχάκης Γεώργιος, Κολλίντζας Λυκούργος,  Σαμαράς Δημήτριος, Χανδρινός Μιχαήλ, Τζώρας Νικόλαος.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς, Ελλάδα.

Κυανόμαυρη χρώση του 

σκληρού του οφθαλμού

Α/Α ΟΜΣΣ & ΘΜΣΣ: με τις χαρακτηριστικές απασβεστώσεις των 

μεσοσπονδύλιων δίσκων στην αλκαπτονουρία. Α/Α ώμων: με 

οστεονέκρωση κεφαλών.



Συμπεράσματα:

Το 25% των ατόμων με αλκαπτονουρία δεν εμφανίζει σκουρόχροα ούρα, γι΄αυτό και πολλοί ασθενείς με ωχρονοσία παραμένουν

αδιάγνωστοι μέχρι την ενήλικη ζωή. Αλλοτε, η αλκαπτονουρία είναι ασυμπτωματική και η διάγνωσή της γίνεται στο 30ό-39ο έτος της

ηλικίας από τις κυανόμαυρες κηλίδες του σκληρού. Η διάγνωση της αλκαπτονουρίας γίνεται από την κλινική εικόνα (σκουρόχροα ούρα,

κυανόχροες κηλίδες σκληρού) και τα ακτινολογικά ευρήματα (κυρίως ασβέστωση μεσοσπονδυλίων δίσκων, εικόνα εκφυλιστικής

αρθροπάθειας ασυνήθιστων αρθρικών περιοχών) και επισφραγίζεται με την ανεύρεση αυξημένων ποσοτήτων ομογεντισικού οξέος στα

ούρα
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Διεγχειριτικές εικόνες


